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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İki oturum yapılan bu birleşimde :
1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa
yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak :
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi kabul olundu.
Ankara Üniversitesi (1/56) (S. Sayısı : 21)
Ege Üniversitesi (1/62) (S. Sayısı: 22)
İstanbul Üniversitesi (1/66) (S. Sayısı: 46)
İstanbul Teknik Üniversitesi (1/67) (S. Sayısı : 23)
Hacettepe Üniversitesi (1/64) (S. Sayısı : 24)
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri (1/69) (S.
Sayısı : 25)
Çukurova Üniversitesi (1/60) (S. Sayısı : 26)
Diyarbakır Üniversitesi (1/61) (S. Sayısı : 27)
Cumhuriyet Üniversitesi (1/59) (S. Sayısı : 28)
19 Mayıs Üniversitesi (1/68) (S. Sayısı : 29)
Bursa Üniversitesi (1/58) (S. Sayısı : 30)
Fırat Üniversitesi (1/63) (S, Sayısı : 31)
Anadolu Üniversitesi (1/55) (S. Sayısı : 32)

Atatürk Üniversitesi (1/57) (S. Sayısı : 33)
İnönü Üniversitesi (1/65) (S. Sayısı ; 34)
Selçuk Üniversitesi (1/71) (S. Sayısı : 35)
Karadeniz Teknik Üniversitesi (1/70) (S. Sayı
sı : 36) 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının madde
leri kabul edildi; tümlerinin gelecek birleşimlerde
açık oya sunulacağı bildirildi.
Kültür Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı; maddelere geçilmesinin reddolunduğu açıklandı.
23 Şubat 1978 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 21.23'te son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
İstanbul
Mahmut Şevket Doğan
Recep Özel
Divan Üyesi
Kütahya
Nizamettin Çoban

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Memdulı Ekşi
DİVAN ÜYELERİ: Mustafa Gazalcı (Denizli), Halil Karaatlı (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 11525) (M.
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1)
A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine, dün kaldığı
mız noktadan, bugünkü programı uygulamak sure
tiyle devam edeceğiz.
(1) 47 S. Sayılı basmayazı 17
108 nci Birleşim tutanağına eklidir.

2 , 1978 tarihli

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
zaptı sabık hakkında söz talep ediyorum.
BAŞKAN — Neydi efendim söz talebiniz?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, Sa
yın Başkanım, dünkü Kültür Bakanlığı müzakereleri
bitirilememiş, oylama yapılamamış ve oylama yapıl
madığı halde, tutanaklarda oylamanın yapılmadığı,
sonucun belli olmadığı belirtildiği halde, zatıâlihizin
işgal ettiği kürsüyü dün işgal eden Sayın Başkanveki
li, biz de, Sayın Bakan ve bendeniz de arkadaşlarım
la birlikte yerlerimizi terk ettiğimiz halde, «Kültür
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Bakanlığı bütçesi reddedilmiştir» diyerek oturumu
kapatmıştır.
Bu hususun açıklığa kavuşması ve Kültür Bakan
lığı üzerindeki müzakerelerin sonuçlandırılması için,
zaptısabık hakkında söz talep ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, zaptı sabık...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ve, ve aynı
zamanda, İçtüzüğün 62 nci maddesinin, bana önceli
ğin 1 nci sırasında söz hakkı tanımasına rağmen,
bütün ikazlarıma karşılık, oturumu yöneten Sayın
Başkan bana söz vermediği gibi, beni ağır bir dille
de suçlamıştır.
O hususun da (İçtüzüğün çiğnenerek, söz hakkı
mın da elimden alınması, nedeniyle bunların) açıklı
ğa kavuşturulması için söz talep ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Bir dakikanızı alayım efendim.
Seyın Alpaslan, zaptı sabık hakkında konuşma
konusundaki, İçtüzüğümüzün maddesini zatıâliniz de
biliyorsunuz. Size zaptı sabık hakkında söz verme
olanağım yok; size ait bir beyanın düzeltilmesi bahis
konusu değil. Ancak, bir iddianız var, bir iddia var,
o da, oylamanın yapılmadığı konusundaki iddianızdır.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — 62 nci madde
ye göre söz istiyorum öyleyse efendim.
BAŞKAN — İddianız odur...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim.
BAŞKAN — Başkanlık, durumu tezekkür edecek/
gerekirse Divana götürecek ve gerektiğinde Kültür
Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacaktır
efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
bu hususun, zatıâliniz...
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Nedir efendim usul?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dünkü oy
lamanın usulünün İçtüzüğe aykın olduğu.
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BAŞKAN — Sayın Uysal, takdir edersiniz ki,
yönetimi bugün elinde bulunduran Başkanın, dünkü
zabıtları tetkiki gerekir, size usul hakkında söz vere
bilmem için.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim,
zabıtlar benim elimde...
BAŞKAN '— Ben, konuyu şimdi öğreniyorum;
zabıtları da tetkik etmiş değilim. Başkanınız olarak,
zabıttan tetkik edeceğim; gerekirse bu konuyu Baş
kanlık Divanına götüreceğim ye gereği yapılacaktır
efendim.
Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, programımıza göre, Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz.
Sayın Hükümet? Yerinde.
Sayın Komisyon? Yerinde.
Değerli arkadaşlarım, bütçe üzerinde söz isteyen
sayın üyeleri sunuyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü
seyin Şükrü Özsüt, Milli Selamet Partisi Grupu adı
na Sayın Hüseyin Erdal, Milliyetçi Hareket Partisi
Grupu adına Sayın Turan Kocal, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Ali Köymen söz istemişlerdir.
Bütçenin lehinde : Sayın Mustafa Yılankıran, Sa
yın Abdurrahman Oğultürk, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Semih Eryıldız ve Sayın Hasan Zengin
söz istediler.
Aleyhte : Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Kemal
Cevher ve Sayın Mehmet Özutku söz isteminde bu
lunmuşlardır.
Üzerinde : Sayın Halil Kâraatlı, Sayın Adem Ali
Sanoğlu, Sayın Mehmet Irmak ve Sayın Şener Bat
tal söz istediler.
İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Hüseyin Şükrü özsüt'te.
Buyurunuz Sayın Özsüt; konuşma süreniz 20 da
kikadır efendim. (CHP sıralanndan alkışlar)
CHP GRUPU ADINA HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZ
SÜT (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun görüş ve isteklerini be
lirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
İlkel insan topluluklanndan başlayarak, bugünkü
gelişmiş toplumlar içinde yaşayan insanların tümü,
bulunduktan çağın şartlarına göre sağlıklı bir yaşam
sağlama gayretlerini sürdüregelmişlerdir. Sağlıklı ya
şamın ön şartlan, beslenme ve barınmadır. Bu anagereksinmelerin karşılanması için ilk bayındırlık hizmetleri ilkel topluluklarda da başlamıştır.
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Toplumlar.n gelişmesine paralel
olarak, bayın
dırlık hizmetlerinin çeşidi ve önemi de büyümekte
devam etmiştir. Tanzimattan sonra, Batıdaki örnek
lerine uygun olarak, Osmanlı
Devleti 'hükümetleri
içinde kamu binaları, yol, köprü, her türlü su işleri,
maden, enerji ve sanayi kesimiyle ilgili olarak, Nafıa
Nezareti adı altında yer alan bir bakanhk olmuştur.
Bu bakanlık, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Hükü
metinden itibaren, ana ve yönlendirici bir bakanlık
olarak yerini almış ve bugüne kadar önemini sürdür
müştür. Bugüne kadar Bayındırlık Bakanlığından bir
çok bakanlıklar doğmuştur.
Bunları, Enerji, İmar
İskân, Köy İşleri ve Sanayi bakanlıkları gibi sayabi
liriz.
Bayındırlık Bakanlığının hali hazır
konularının
başlıcaları şunlardır :
1. Genel bütçeye dahil kuruluşlarla, özel idare
lere ait yapıların, etüt, proje işleriyle, bunların yapım,
bakım ve onarımı işleri.
2. Demiryolları etüt ve projeleriyle, bunların ya
pım ve mevcutlarının iyileştirilmesi.
3. Liman ve kıyı tesislerinin etüt ve projeleriyle,
bunların yapımları ve iyileştirilmesi.
4i Hava meydanları ve terminal tesisleriyle,
akaryakıt ve gaz borularının etüt, proje, yapımı ve
iyileştirilmesi işleri.
5. Devlet karayollarının ve il yollarının,
etüt,
proje, yapım, iyileştirme, bakım ve onarımı işleri.
Beş kalemde saydığım bu işler, beş genel mü
dürlükle yürütülmektedir.
Görülüyor ki, ekonominin, sosyal adaletin yurt
savunmasının anad anlarlarının geliştirilmesi ve iyileş
tirilmesi, bu bakanlığın sorumluluğu içindedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakan
lığına bağlı, katma bütçeli bir kuruluş olduğundan,
bilahara ele alınmak üzere, Bakanlığa bağlı diğer
genel müdürlükleri gözden geçirmek istiyorum.
Genel bütçeye dahil kuruluşlarla, özcî idarelere
ait yapıların etüt, proje işleri ile, bunların yapım,
bakım ve onarım işleriyle uğraşan Yapı İşleri Genel
Müdürlüğünün 1978 yılı ödeneği, diğer kuruluş ve
bakanlıklardan aktarılanlarla birlikte 9 579 000 000
liradır. Genel Müdürlüğün
1977 yılı ödeneği;
7 575 000 00G lira olduğu halde, Ocak ayı sonu iti
barıyla yapılan harcamalar tutarı, 4 450 000 000 lira
olmuştur. Bu harcama % 60 gerçekleşmeyi ifade eder
ki, bu genel müdürlük şimdiye kadar bu derece ba
şarısızlığa düşmemiştir.
—
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Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları
Genel müdürlüklerinin toplam 1978 yılı ödeneği,
3 320 000 000 liradır. Bu genel müdürlüklerin 1977
yılı toplam ödenekleri, 2 890 000 000 lira idi. Ocak
sonu itibarıyla yapılan toplam harcama, 1 565 000 000
lira olmakta, gerçekleşme % 56 gibi çok başarısız
bir orana ancak varabilnıiştir.
Söz konusu dört genel müdürlüğün üretiminin bu
derece düşmesi, Bayındırlık Bakanlığında çok önemli
bir hastalığın varlığım ifade eder. Yıllardır süren ya
sal ve teknik darboğazlara rağmen, her Ocak ayı sonu
itibarıyla % 7 5 - 8 0 arasında gerçekleşme sağlayan bu
Bakanlığın, son iki, iki buçuk yıldan beri bu acıklı
duruma düşmesi, Bayındırlık Bakanlığında partizan
bir kadro oluşturma girişiminin sonucudur.
1975 yılı ortasından bu yana Cephe iktidarları,
yeteneksiz birçok kişileri, Bakanlığın ve adı geçen
genel müdürlüklerin merkez ve taşra örgütlerindeki en
önemli yerlere vermiştir. Buna karşın, yetenekleri ba
yındırlık örgütünde kanıtlanmış yöneticileri ve de
ğerli elemanları istifaya zorlamak veya bir kenara it
mek suretiyle Bakanlığın yapısını ve sağlığını bozarak
bu acıklı duruma düşürmüşlerdir.
Memurcukları ilden ile, bölgeden bölgeye sürerek,
dayanılmaz masraflara sokmuşlar, çoluk çocuğundan
ayırarak zulmetmişlerdir.
Ayrıca, hiç gereksinme yokken binlerce işçi is
tihdam etmişler; hazır yiyici militan kuvvetler oluş
turmuşlardır. Amirlerine itaat etmeyen, çoğu birbir
lerini sevmeyen, hatta düşman olan kişilerin bulun
duğu bir kuruluşun bu derecede başarısız oluşuna hay
ret etmemek gerekir. Eğer Bakanlık, canlılığını koruyabiliyorsa, bugün ayakta durabiliyorsa, bunu Ba
yındırlık Bakanlığının geleneksel yapısının sağlamlı
ğına ve kendisini bu afetten kurtarabilmiş bûr kısım
değerli ve dengeli elemanların ciddi tavır ve davranış
larına borçludur.
Yeteneklerine, cesaretine ve ciddiyetine çok gü
vendiğimiz Sayın Bayındırlık Bakanını, büyük işler,
büyük sorunlar beklemektedir. En başlıca sorun, Ba
kanlık elemanları arasındaki düşmanlıktır. Bu düş
manlık, cepheleşmeden ve siyasi kadrolaşma girişi
minden kaynaklanmıştır. Ekmek parasıyla oynayan
davranışları Bakanımızın gözden kaçırmayacağına
eminiz. Sakalına, takkesine, takunyasına ve siyasal
inançlarına göre önemli görevlere vaktiyle getirilen
lerin, bünyeden uzaklaştırılmasını istemiyoruz. Bunlar
layık ise ve onlardan iyisi yoksa, yerlerinde kalmalı
dırlar. Layık değillerse, layık oldukları, Bakanlık bün590 —
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yesintîdii başka bir yerde değerlendirilsinler. Onları
hizmet içinde eğittiriniz Sayın Bakanım. Gerekirse,
Türkiye Devrimleri Tarihini bir kere daha okutup,
inandıracak seminerler yaptırınız. Onları çağdaş Tür
kiye ideali için kazanmamız lazımdır.
Hiç gereği yokken, son zamanlarda alman işçilerin
de katılmasıyla, işçi toplamı, Bayındırlık Bakanlığın
da 8 bini bulmuştur. Yapı İşleri ve DLH Genel mü
dürlükleri, işlerini müteahhit eliyle yaptırdıkları için,
bu kadar işçiye lüzum yoktur. Esasen bunların yarı
sı kadarı, yani 4 bin kişi, üretime katılmaksızın, daha
doğrusu, hiçbir iş yapmaksızın ,aydan aya iş yerlerine
gelerek ücretlerini alıp gitmektedirler. Kötü örnek
olan bu işçilerin de tasfiyesini önermiyoruz; bunların,
üretici duruma getirilmesini istiyoruz. Bir yasal dü
zenleme yapılıncaya kadar, Karayolları Genel Mü
dürlüğüne transfer edilerek, yararlı hale getirilmele
rini istiyoruz.
Fazla personel ve imkân kapasitelerini üretime
geçirmeye yarayacak ve bundan çok önemli olarak
müteahhitlerin yapamayacağı veya yapmak isteme
yecekleri işlerle, acele ve gizli isterin, tamamlama iş
lerinin emaneten Devlet eliyle yapılmasını amaçlayan
bir yasaya çok ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir yasa
tasarısı 1974 yılında hazırlanmış olup, kanunlaşması
için henüz işleme konmamıştır. Devlet eliyle iş yap
tırma admı verebileceğimiz bu yasa tasarısının ivedi
likle ele alınmasını rica ediyoruz.
Yürürlükte bulunan 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me Kanununun, günün ihtiyaçlarına cevap vermediği
ve hatta engeller oluşturduğu, 1946 yılından beri
söylenegelmektedir. O günden bu yana 32 sene geçti
ği halde, gelmiş geçmiş bütün partiler görüş birliği
içinde olduğu halde, adı geçen kanunun yerine geçe-cek işler bir kanunun halen vaz edilmemesi üzüntü
vericidir. Bu kanunun çıkarılması şerefinin bu Hükü
mete nasip olmasını dilerim.
Bayındırlık Bakanlığına renk veren, politikacıların
iştahını kabartan ve bütçe görüşmelerinde parlamen
terlerin seçmene selam vesilesi olan Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne gelince: Bu Genel Müdürlük kal
kınma, planlarında varması gereken amacından müte
madiyen geri bırakılmaktadır. Bunda Karayolları Ge
nel Müdürlüğü örgütünün kusuru yoktur. Esasen bu
gerileme, planlama kusuru olarak, 5 yıltdt planlarda,
bir evvelki plan sonuçları gözden geçirilirken veya
yıllık programlarda itiraz edilir ve yaklaşık olarak
şöyle denir: «Planın 4 yıllık uygulama döneminde
sanayiin yarattığı ulaşım talebi, proje safhasında na- |
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zara alınmadığından, ulaşım sistemlerinde darboğaz
lar ortaya çıkmıştır.» İşte, izahı böyle verilir durur.
Bu durum, kalkınma planlarının düzenlenmesi ve
uygulanması yönünden güvensizliğe sebep olmakta
dır.
Otomotiv endüstrisinin, ihracat gelirlerimizden el
de edilen dövizin 1/3'ini götürmesi biçiminde büyü
mesini sanayileşme sayıyorsak ve bu yüzden her oto
mobil ile iki adam taşıyorsak, bunları tatmin etmek,
Karayolları bütçesinin ve hatta Türkiye bütçesinin
harcı değildir.
Linyit kömürünün vereceği enerjiyi, santrallar ku
rarak tellerle taşıyacağımız yerde, kömürü binlerce
kamyonla taşırsak, bunlar ne yola sığar, ne bunlara
yol dayanır. Örnekler saymakla bitmez arkadaşlarım.
İlkel kapitalizmin bireysel hırs ve tutkularına ka
pılmış olan siyasal güçlerin etkesinden kurtarabilece
ğimiz bir kalkınma planı ve uygulaması içinde ula
şım sorunlarımıza çare bulacağımıza inanıyorum.
Sayın üyeler, bütün beş yıllık planlarda ulaştırma,
altyapı ve işletme hizmetlerinin bir bütün olarak ele
alınması amaçlandığı halde, amaçtan uzaklaştırıldığı
bir olgudur.
İnsan ve yük taşımasından karayollarına düşen ta
şıma payı her yd anormal şekilde artarak, dayanıl
maz hale gelmiştir. Ulaşım sistemini dengelemek ve
ulaşımı ekonomik hale getirmek için, başta demiryolu
ve denizyolu taşımacılığına ilaveten, hava yolu taşıma
cılığına da ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu ne
denle, bu sistemlerin altyapılarınm hızla geliştirilip
çoğaltılmasına hemen başlanmalıdır.
Karayolları Genel Müdürlüğü için 1978 yılında
ayrılan ödenek 11 547 000 000 lira iken, Bütçe Kar
ma Komisyonunda
2 310 000 000 liarlık ödenek
ilavesi yapılmasında büyük isabet vardır. Eğer, öde
nek ilavesi yapımıasaydı, fiyat artışları da gözönüne
alınırsa, devam eden işlerin sürdürülmesi ve emanet
çalışmalar ancak mümkün olabilecekti.
Bu ilave ile, öncelik ve ödenek yönünden darbo
ğazda bulunan yatırımlar hızlandırılmalıdır. En önem
lisi, sosyal adaletin en geç ulaştığı ve mutsuz insan
ların çoğunluğu teşkil ettiği Doğu ve Güneydoğu
Anadohnuza, Hükümet programında amaçlanan böl
gesel hızlı çalışmanın temellerinin atılması için kulla
nılmasını dilemekteyim.
Karayolları Genel Müdürlüğünün geçen seneki
ödeneği olan 11 765 000 000 uranın, Ocak ayı sonu
itibarıyla harcama tutarı 9 141 000 000 liradır. Böy
lece, gerçekleşmenin % 78 okluğu ortaya çıkmakta
dır.
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Bu gerçekleşme oram, Karayolları tarihinde en baaşrısız rakamdır. Bu yıl, hiç olmazsa eski düzeyine
ulaşmasını ve aşmasını dileriz.;
Bütün bağlı kuruluşları ve diğer bakanlıklardan
aktarılanlarla birlikte 28 milyar liraya yaran ödeneği
ile Bayındırlık Bakanlığı, tüm bütçemizin yaklaşık
olarak % ll'ini harcama yetkisindedir. Bu rakam,
Türkiye çapında büyük bir meblağdır.
Sayın Bakanımızın kumandasında Bayındırlık Ba
kanlığının, seçkin elemanları eHyle, başanh şekilde
yerli yerine harcanacağından emin olarak, Bakanlık
bütçesinin yurdumuza, ulusumuza ve Bayındırlık Ba
kanlığına hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özsüt.
Söz sırası, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüseyin Erdal'da; buyurun Sayın Erdal.
MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Bayındırlık Bakanlığının 1978 mali yılı büt
çesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Grupu adma söz
almış bulunuyorum.
Konuşmama başlamadan, Yüce Meclisin değerli
üyelerini grupum ve şahsım adına saygıyla selamlı
yorum.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığının gö
revlerini şu şekilde özetleyefbilSkık.
1. Karayolları inşaatını,
2. Gene! bütçeye dahil kuruluşlara ve özel ida
relere ait yapı işlerini,
3. DemliryoKarı inşaatım,
4. Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatım,
5. Hava meydanları inşaatını,
6. Akaryakıt ve tabi gaz boru hatları ve tesis
leri inşaatım ve esaslı onarımlarını yapmak veya
yaptırmak; yanli her türlü yapı, demiryolu, Uman,
hava meydanları, akaryakıt ve benzeri tesisleri île,
bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin yap
tırılması, yukarıda belirtilen işlerin ifası için ilgili
kuruluşların ihale mevzuatını uygulaması şeklinde
tarif edıilebillir.
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gerekli proje çalışmaları yapılarak, bu alanda Mr
anaplan (Mastır plan) geliştirilmelidir.
Trafik yasası ve trafik denetimine ilişkin kanun
tasarılarının, proıblemleri çözümleyecek bir şekilde ve
hızla hazırlanarak, Meclislerden çıkarılıp, uygula
ma safhasına geçilmesi, acil bir memleket meselesi
olarak ele alınmalıdır.
Teknik eleman ve makine parklarının en verim
li sekilide kullanılmasını sağlayacak teşkilâtlanma ve
kuruluşlar arası koordinasyonun tesisi için gerekli
çalışmalar yapılarak, tedbirler alınmalıdır.
Ged kalmış yörelere hizmet götürebilmek için,
bu yöre yatırımlarının hızlanması için gerekli ted
birlerin alınması lâzımıiır. Köy ve şehir yollarının
dört mevsimde trafiğe açık tutulması için gerekli
tedbirler alınmalıdır.
Bu hususta kurullmasına başlanılan inşaat ve yol
makineleri fabrikasının bir an önce tamamlanması
ve tevsiıi mutlaka yapılmalıdır.
Aksi takdirde, başka ülkelerden, döviz vererek
getirilen, her biri aynı model ve yedek parçası bu
lunmayan makinelerle, 40 bin köy, 570 kaza 67 ilin
yollarını yapmak için yüzlerce sene beklemek gere
kecektir. Hızla kalknımakta olan ülkenizi ve bilhas
sa 1976 yılında başlatılan ağır sanayie ayak uydu
rulması için, Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin de
buna paralel olarak aynı derecede yapılması, yeni
kaynaklar, mevzuat ve kanunlarla Bakanlık bün
yesini takviye etmek, güçlükleri kaldırmak mecbu
riyetindeyiz. Ancak, ayrılan tahsisatın bu kalkın
ma hızına kâfi gelmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü,
her sene para değeri düşmekte, malzeme ve işçilik
ücretleri artmakta, olduğundan, ayrılan ödenek
lerle hızlı kalkınmaya ayak uydurulacağı kanaatin
de değiliz.
Hizmetlerin tam yapılabilmesi için, ayrılan öde
neklerin de artan fiyatlara uygun olarak yükselme
si gerekir.
1977 Yıh Ödeneği :
Lira

Bu hizmetler, yurdumuzun, ekonomik ve sosyal
aSanda gelişmesini ve savunmamızın temellini teşkil
etmektedir.
Karayolları :
Transit taşımacılık alanında hızla artan talebi,
sistemler arasında koordine ve ülke ekonomisine en
çok katkıda bulunacak biçimde karşılamak üzere,
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Karayolları için
Toplanı
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3 865 829 OıOlOı
13 856 975 C'üıO
17 0(65 829 OCıO
Lira

Bayındırlık Bakanlığı için
Karayolları için

4 471 116 flCı»
13 856 975 000

Toplam

18 328 091 000
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Bu durumda yekûn: 1 262 262 (MM) Türk liralık
bir artış oEmuştur ki, bunun istenen hızlı kaHunmıaya ayak uyduracağı kanaatlinde değiliz. Bu durum
da, karayolları tarafından başlatılan yol, hava mey
danı,^ liman vs. gibi tesislerin daha ileriki tarihlere
kalacağı anlaşılmaktadır.
Milli ulaşım şebekesi, kara - denk ve hava ulaşı
mı olarak yeniden modernize edilmelidir. Yeni de
miryolları, sürat yoîian, hava limanları ve limanlar
yapılmalıdır. Karayollarımızın bakım ve onarım ve'
asfaltlanmasına hız verilmeli, her mevsimde ülkenin
her yerine gMHehiîir bir yol Sistemine kavuşması
sağlanmalıdır.
Yapımından vazgeçildiği söylenen ikinci Boğaz
Köprüsünün, Çanakkale Boğazı, geçidinin süratle
yapıümaısı gerekir. Aksi takdirde, mevcut boğaz köp
rüsünün istiap haddi dolduğu için önümüzdeki gün
lerde büyük sıkıntı ile karşılaşılacaktır.
Edirne - Gür bulak İstanbul - İskenderun yolları
nın, trafiğe yoğun olduğu kesimlerde yüksek stan
dartlı geliş gidiş yo!'arının, kasaba ve şehirlerimizin
çevre yollarının giriş ve çıkışlarının kısa zamanda
tanzim edilmeleri gerekecektir.
Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerimizin yol
ları ile metrolarının yapımında belediyelerle işbirli
ği yapılması faydalı olacaktır.
Yurdun her köşesinde her mevsimde güven ve
süratle ulaşabilmek için hava meydanları tesis etmek,
turistik değeri olan bölgelere yeni hava limanları in
şa etmek gerekir.
İstanbul - Ankara çiitf hat elektrikli tren hattının
1981 yılına kadar bitirilebilmesi için her türlü imkân
hazırlanıp ihaleye verilmiş ve işe başlanmış idi. Bu
yolun müddetinde bitirilmesi ile büyük bir ferahlık
olacağından, üzerinde ehemmiyetle durulması gere
kir. Fakat, ayrılan tahsisatla, bahsedilen tarihin çok
daha gerisine süreceği anlaşılmaktadır.
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hâl başlatılırsa, tıkanıklığın giderilmesi ve tahmil
tahliyenin kolaylaşmasına bir müddet için kavuş
muş olunur.
Türkiye, Asya ile Avrupa Kıtası arasında bir köp
rü vazifesi görmektedir. Son yıllarda, komşu ve uzak
memleketler arasında gerek insan ve gerekse yük nak
li bakımından, memleketimiz üzerinden geçen yo
ğun hür trafik aküm meydana gelmiştir. Bilhassa ağır
tonajh TIR trafiği sebebiyle, kendi ihtiyaçlarımızı
bile karşılayamayan karayolu şebekemiz, ağırlıktan
dolayı önemli bozulmalara manız kalmakta, bu se
beple büyük emek ve mal külfetlere katlanılmakta
dır.
TIR geçiş ücretlerinin, hiç olmazsa yol bakım ve
onarım masraflarını karşılayacak şekilde tanzimi ge
rekir.
Yapı İşleri:
Kamu hizmetlerinin görülebihııesi için gerekli bi
na ve dtiğer inşaat projelerine esas olacak ilkeler, ha
cim ve yöresel malzemenin en ekonomik ve verimli
kuşanılmasını sağlayacak şekilde tanzim edilmesi,
bütün ihtiyaç programlan Bayındırlık Bakanlığınca
denetlenme!! ve Bakanlık bünyesinde bu görevi sü
rekli üstlenecek yeni bir ünite kurulmalıdır.
ÖzeS kesim inşaatlarının proje ile benzerlik, iliş
ki, kullanılan malzeme ve yapılmasında kaliteyi sağ
lamak bakımından tesirli ve ciddi denetim yapmak
için Bayındırlık Bakanlığı, belediyeler ve ilgili mes
lek odaları bünyesinde yeni bir sistem geliştirilerek
uygulamaya geçilmelidir. Birim fiyat listeleri ve ana
lizleri, günün şart ve teknolojisine uygun esaslara gö
re ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmeli, maliye
te en büyük etkisi olan inşaatın altyapı ve kaba kı
sımları için farklı kâr marjlarının uygulanması, in
şaatçı bütün kamu kuruluşlarının benzeri fiyat lis
teleri ve analizleri, standart projelerin ihalelerinde
tek fiyat global ihale usulleri kullanılmalıdır.

Tip projelerin İyi hazırlanmasına imkân sağla
Anadoîumuzu boydan boya kuşatan ve etüdü
yacak, inşaat süresini kısaltacak, maliyeti düşürecek
1976 yılında yapılmış olan çitf hat yolun yapılması
şekilde yapı üretimini planlama, programlama, pro
gerekir, karayolları ekibine yurt dışından iş alarak,
jelendirme, inşaat bütünleşme ve zamanlama me
hem ahi kapasiteyi kullanmak, hem de yurdumuza
selesini
çözümleyen çalışmalar özendirilmelidir.
döviz sağtfamak imkânına kavuşturmuş oluruz. Tah
minen senede 5(M> milyon dolar döviz sağlanacak
Kamunun sosyal tesisleriyle, idare binalarında,
tır. Komşumuz Yunanistan, bu şekilde dışardan al
sadece bölge imkânlarına bağlı gerekli değişiklikle
mış olduğu işlerden dolayı büyük miktarda döviz
rin yapılması, tek tip projelerin uygulanması sağ
kazanmaktadır. Sayın Bakanın bu husus üzerinde lanmalıdır.
hassasiyetle durmasını hassaten rica ediyorum.
]
İkilim şartları gözönüne alınarak, teknolojik im
İstanbul limanının mevcut kapasitesini artırmak
kânlara göre fonksiyonları önp!awda tutmak sure
için gerekli etütler yapılmıştır. Liman inşaatı der
tiyle, yurdumuzun tarihi geleneklerine uygun oîa— 593 —
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rak devlet ve diğer kamu binalarının en ekonomik
şekilde inşası hususunda dana önce başlatılan inşaat
larda demir ve betondan tasarruf sağlamak üzere, yük
sek mukavemetli çedik kulaınılması ve betonarme he
saplarının değiştirilmesi için çalışmalara devam edil
mesi gerekir.
2 490 saydı Artırma - Eksiltme ve thaîe Kanu
nu yerine yemden hazırlanmış olan Devlet thale Ka
nunu tasarısının bir an önce kanunlaşması için bütün
siyasi parti gruplarının elbirliğiyle çalışmasını dili
yoruz; Sayın Bakanın da bu kanunu hassasiyetle ta
kip etmesini temenni ediyoruz.
Yine, çalışmaları yapılmış olan devlet binalarının
ve müştemilatının onarımlarının yapılması, tesis
ve donatımlarının işletilmesi, koruyucu bakım ve
onarımlarının düzenli bir şekiEde yürütüEmesî, 1609
sayılı Kanun kapsamına giren binaların emaneten
yaptırılacakların yapımı, fesih ve tasfiye dolayı
sıyla yarım kalanların ikmali ve işletmeye sunul
ması için, Bakanlığa bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak
ve katma bütçeyle idare edilmek üzere, «Devlet Bi
nadan İşletme, Bakım, Onarım ve İkmal İşleri Ge
nel Müdürîüğü» kurulması için yapılan çalışmala
rın devam etmesi ve bu hususta hazırlanan kanun
tasarısının takip edilmesi temennimizdir.
Bu sağlanırsa, sahipsiz kalan devlet binalarına
sahip çıkılacak, onarımı bir program dahilinde her
sene yapılmış olacaktır.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı ve
karayolları bünyesinde 3 bin civarında teknik ele
man ve 40 bin civarında ise işçi bulunmaktadır. Tek
nik personel istihdam ve politikasında bugüne ka
dar tatbik edilen sistemler netice vermemiş ve bir
çok sıkıntılar doğmuştur.
Teknik elemanlar, daha iyi şartlar sağlayan
özel sektöre kaymış, bu suretle de Bakanlık, yetişmiş
teknisk personel sıkıntısı çekmiştir. Bütün dünyada
ekonomik kalkınmanın motoru, teknik eleman kad
rosudur. Maalesef bizde bu kadro devlet dairelerin
de yerini bulamamış ve hakkım alamamıştır. Bun
dan dolayı, kendi elimizde yetiştirdiğimiz eleman
larımız yabancı ülkeler tarafından yurt dışına çe
kilmiş ve bu beytin gücünden memleketimiz mahrum
kalmıştır.
«Döviz sağlayacağız» diye dış ülkelere gönder
diğimiz bütün evlatlarımızı başkalarına hizmet ettir
mekle hiçbir fayda sağlayamayacağımıza işaret et
mek isterim. Yapılacak iş, vatanın imarını, kendi elli
mizle yetiştirdiğimiz, mili şuur sahibi evlatlarımızın
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ellerine vermek olmalıdır. Çalışanın hakkı verilmeli,
fakat çalışan da, aldığının hakkım vermelidir.
tşte bunun içindir ki, personel seçiminde bilgi,
kabiliyet ve tecrübe kadar, ahlak ve karaktere de
ehemımiyet verilmelidir. İşlerin arzu edildiği hede
fe ulaşması için de, işi görenler, disiplinli bir çalış
ma içinde olmalıdır. Bunun için, idareciye, yüklenen
mesuliyete denk bir salahiyet verilmelidir. Aksi hal
de, idareci, mesuliyetin ve salahiyetsizliğin altında
ezilir.
Sayın miletvekiîeri, Türkiyelinizde kötüye kul
lanılan sendikacılıktan da biraz bahsetmek istiyo
rum.
Malumunuz, bütün hür dünya memleketlerinde
sendikacılıktan maksat ve gaye, işçinin kanuni olan
haklarını kanun çerçevesi dahilinde aramaktır. Tür
kiye'mizde böyle olması lazımken, maalesef yaban
cı ideolojilere kendini kaptırmış bazı şahıslar sen
dikalara sızmakta, «İşçinin hakkını koruyorum» di
yerek, işçilerimizi tahrik etmekte, yersiz, hatta ka
nunsuz grevler tertiplemekte; böylece telafisi imkân
sız maddi ve manevi zararlara yol açmaktadırlar.
Bütün bu yapılanlardan asıl maksat, işçilerin hak
larını korumak, hayat seviyesini yükseltmek olma
yıp, işvereni korkutmak, yatırımları engellemek,
anarşiyi körüklemek ve «Bu düzen içinde kalkınma
olmaz» fikrini yerleştirmek suretiyle, Devletimizin
kendi kendine çökmesini sağlayıp, komünist bir dü
zen germesini temin etmektir, İşte, bu tahrikler netkesıindedir ki, bütün ülkemizde, baskı grupu bulu
nanlar, hakiarının ötesinde hak almakta, baskı gru
pu bulunmayanlar ise mağdur olmaktadır. Yıkıcı
faaliyetleri, kurtarıcı gîbi gösteren maksatlı şahıs
ların istismarım önlemek ve işçilerimizi bu düşün
ce sahiplerinin kötü emellerine alet olma durumu
na düşülmemek için» ücret politikasına adil bir sis
tem getirmek gerek.
Huzursuzlukların yalnız maddi olduğuna kani
değiliz. Zira, memlleketimiz maddi yönden kalkın
maktadır. Buna rağmen huzursuzluklar devam et
mektedir. Bu da gösteriyor ki, anarşiinin dinmesi, sü
kûn ve huzurun gelmesi ve kardeşlik havasının hâ
kim olması, maddi kalkınmayla olmuyor; Manevi
tedbirlere de ehemmiyet vermek gerekir.
Mevcut Hükümetin bu hususta ne düşündüğünü
ve ne yapacağını merak ediyoruz.
Her hususta örnek alınması istenen ve alınan
Batı ülkelerinde, nerede olursa olsun, her işyerinde
yüz kişiye bir din adamı tayin edilirken, onların ma-
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evveSni bilmek gereklidir. 1950ı yıllarından sonra
nevi eğitimıi île meşgul olunmaktadır. Biz de, mev
Bayındırlık Bakanlığının yurt sathındaki hizmetle
cut Hüküm* ün bu hususta Batıya uyup uymayaca
rini saymakla tüketenleyiz. Bu çalışmaların yapıl
ğının Sayın Bakan tarafından açıklanmasını bekli
masında büyük hizmetleri geçen ve hatta yol yapım
yoruz.
larında bizzat çalıştığım gördüğüm, zamanın hükü
Her Türk vatandaşı çalışmanın yalnız maddi bir
met mesullerini tekrar tekrar rahmetle anıyorum.
ücret karşılığında değil, aynı zamanda, vatanı, mil
leti için de çalışmayı vatan ve millet borcu biline Si,
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığına bağ
çalışmanın nafile bir ibadet olduğu inancım taşı
lı kuruluşları sıralarsak, şöyle oluyor:
malıdır. Herhangi bir şeye hakkı olup olmadığı iyi
1. Genel bütçeye dahil kuruluşlarla, özel ida
ce tespit edilmeli; hakkı değilse, verilse de alınma
reye ait yapı işleri,
malıdır. Hesabı Allaha vereceği, hâkim bir kanaat
2. Demiryolları İnşaat Genel Müdürlüğü.
hainde kendinde olmalıdır. Bu hususta gerekli ted
3. Liman ve kıyı tesisatı inşaatı,
bîr ve eğitimin yapılmasını temenni ediyorum.
4. Hava Meydanları İnşaatı Gene! Müdürlüğü.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakantiğında
5. Akaryakıt, tabii gaz boıu hatları, tesis in
çalışan işçiler iki kısımda adlandırılıyor: Bunlardan
şaatları anonim ortaklığı.
binisi, daimi işçiler, diğeri ise geçici işçilerdr. Bu
Bunlardan hariç, bir de katma bütçeye bağlı,
iki işçi grupundan, daimi olanlar her türlü sendikal
Karayolları Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.
ve sosyali haklardan yararlandığı halde, geçici işçi
Bakanlığın yukarıda sayılan hizmetlerini en iyi
ler bu haklardan mahrumdurlar.
şekilde görebilmeleri için aranan şartlar bize göre şöy
Sayın Bakandan, bu hususa eğilmesini ve işçiler
ledir:
arasındaki adaletsizliğin giderilmesini temenni edi
1. Hizmetlerin yapıflmatsında , kesinlikle siyasi
yoruz.
tercihler yönünde olmamalıdır.
Sayın mi&tvekiEeri, buraya kadar Bayındırlık
Devletimizin ekonomik kalkınmasına, bölgesel
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hususun
İhtiyaçlara yurt savunmasında katkıda bulunacak
da, zamanımızın elverdiği nispette, grupumuzun gö
yatırımlara dönük olmalıdır. Kişisel güçlerin iste
rüş ve temennilerini arz etmiş bulunuyorum.
ğine uygun işler görüEmemelidir. Daha açık ifade
Beni dinlemek Mitfunda bulunan muhterem heye
etmek gerekirse, 1978 yılı uygulamaya konmayan
tinize teşekkürlerimi arz ederken, 1978 mali yıh BaDevlet planlama görüşü yerine, başı boşluk içinde
yındırîik Bakanlığı Bütçesinin, Yüce Türk Milletine
hareket edilmemelidir.
ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olma
Sayın milletvekilleri, bizleri endişelere sevk eden,
sını Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Meclise say
devlet
anlayışı ite çelişkilere düşen hükümetlerin ic
gılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar.)
raatlarıdır. Devlet anlayışımızda mukaddestik var
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal
dır, birlik vardır, millilik vardır. Türk Devletlerinin
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Tu
güçlü olması da bundandır; fakat, devlet anlayışına
ran Koça!, buyurunuz efendim.
enternasyonaîlik karıştırılmak istenirse, Bakanlık,
MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (IsTüık milleti için değil, beynelmıinel hizmet çalışma
tsnbııl) — Sayın Başkan, sayın mÜatvckiKeri; MHP
larına girer. Bu yola girilmemesi lazımdır. Teşeb
Grupu adına Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi için söz
büsleriniz hallinde, demokratik mücadele çerçevesi
almış bulunmaktayım; sözlerime başlamadan, hepi
içerisinde de asla müsaade edilmeyecektir.
nizi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı, ba
2. Başlamış olan hizmetlerin, ne pahasına olur
kanlıklar içinde beli başk yatırım bakanlıklarından
sa olsun, süratte tamamlanmasına gidilmelidir.
bir tanesidir.
3. Bakanlık bünyesinde çalışan kıymetli teknik
Bu Bakanağımızın geçtiğimiz yıllarda çok bü- - elemanlar, işçiler, memurlar, kısaca, bütünü için
yük hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Hizmeti geç
inandırıcı, yapıcı ve şefkatli olunması gereklidir. Çamiş bakanlar dahil, bütün personelin sağ olanları
îışanîarın siyasi kanaatleri ne olunsa olsun, yanın
na şükranlarımızı, ahirete intikal edenlere de rah
da olunması gereklidir. «Şu Adalet Partilidir, şu Mil
met diliyoruz.
liyetçi Hareket Partilidir, şu Cumhuriyet Halk Par
Sayın milîetvekilîerü, Bayındırlık
Bakanlığının
tilidir ve şu Milü Selâmet Partilidir» diye bir ayrı
hizmetlerini takdir ile karşılamak için 1950 yıllarından
mın kesinlikle yapılmaması lazımdır.
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ERKİN TOPKAYA (Manisa) — O ancak sizde
yapıûr; siz yaparsınız onu.
TURAN KOCAL (Devamla) — Sayın Bakan
dan, böyle bir hareket beklemiyoruz; fakat görebil
diğimiz kadar, ilk önce direndiniz, yavaş yavaş Cum
huriyet Halk Partisinin emrine giren tutumlarınız hı
zını artırmaktadır.
Sayın Bakandan ricamız şudur: Siz, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin bakanısınız; Cumhuriyet
Halk Partisinin teşkilat bakanı olmayınız. Olmayınız
ki, bugüne kadar yapılan bayındırlık hizmetlerine
hizmetler ilave ediniz; bizden söylemesi. Cumhuriyet
Halk Partisi teşkilatının Bayındırlık Bakam olursa
nız, sömürenlerin aleti olursunuz. Bakan olmanıza
rağmen, yıllar yılı en ufacık bir devlet hizmeti götürülmeyen o anlayış içinde, seçim çevrenize dahi en
küçük bir hizmet yapamazsınız. Geçmişin misallerini
vermeye lüzum görmüyorum; fakat bu Hükümetin,
icraatından, fakir ve fukaranın yanında olmadığı da
bellidir. İspat isterseniz, tek bir tütün meselesini dile
getirmek kâfidir.
4. Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesinde lü
zumlu araç ve gereçlerin takviyesine ve onarımına
hızlılık verilmelidir.
5. Bilhassa teknik elemanların maddi imkânları
nı artırıcı tedbirler alınması lazımdır.
6. 2490 sayılı İhale Kanununun, Bakanlık ola
rak, günün ekonomik şartlarına uygun bir şekilde
yeniden bir kanun ile düzenlenmesinde, hizmetinde
olduğunuz Hükümet Grupunu ikna etmeniz lazımdır
Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığının, ya
tırım harcamalarında ve bilhassa yapılar bölümünde
tek tip standartlardan vazgeçmesini şart görüyoruz.
Böylece, bu bölgelerin jeolojik yapılan muhakkak
dikkate alınmalıdır ve yapıların sağlam ve ekonomik
olan tiplerine dönülmelidir.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığın karayolu yapı
mında, şehirlerarası karayolu ağı da tamamlanma
lıdır.
Bunun yanı sıra, insan ve yük taşımacılığında en
yoğun trafik akımı olan yollar muhakkak ve acilen,
ihtiyaca cevap verecek hale getirilmelidir. Çünkü, her
sene bu yollarda, bilhassa TIR yollarında meydana
gelen kazalarda binlerce can kaybı ve milyarları bu
lan maddi zararlarla karşılaşmaktayız.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığının
1978 yılı bütçesini, evvelki yılların bütçeleriyle mu
kayese ettiğimizde evvelki yıllarda yaptığı başarılı
-
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hizmetleri de yeterli görüyoruz; bu bütçeyle de 1978
yılı içinde çok büyük hizmetler yapmanın mümkün
olacağına inanıyoruz.
Ayrıca, daha çok hizmet yapabilmek ve güçlü
Türkiye'yi yaratabilmek için, bedavacılıktan kendi
mizi kurtarmamız gereklidir. Anakarayolların ücret
li olmasını şart görüyoruz. Bunu şart görüyoruz ama,
acaba bu fikre Hükümet uyar mı? Tabii ki, onu
kendileri bilirler. Uysa dahi, belirli akıl hocaları mü
saade ederler mi? Çünkü, bu Hükümetin, daha ev
velce de izah ettiğimiz gibi, kalkınmanın yanında de
ğil, batırmanın yanında olduğu inancındayız.
Yurdumuzda yapımına başlanan ve projeleri ha
zır otoban yollardaki oto seyahatlerinden, Boğaz
Köprüsünde olduğu gibi, ücret sisteminin getirilmesi
ni bundan dolayı şart görüyoruz.
Can ve mal kaybının önlenmesi için ekonomik
kalkınma için istiyoruz. Birinci Boğaz Köprüsünün
yapılması sırasında tenkit edenler, şimdi tenkit ede
mez hale geldiler. «Lüzumsuzdu» diyenler, şimdi o
köprüden altlarında 450 Mercedeslerle, sigarasını ya
karak geçmektedirler.
İSMAİL AYDIN (Uşak) — Anadolla geçen de
var.
TURAN KOCAL (Devamla) — Boğaz Köprü
sünden, «mali kaynakların eritilmesi» diye bahseden
ler! Şimdi neredesiniz? Köprünün kaynak tüketici ol
madığını, bilakis üretici olduğunu, gelecek hakkında
görüşü olmayanların şu anda görmeleri karşısında,
şimdi çıkıp, nezaket icabı dahi olsa, özür dilemeleri
gerekliydi.
Yine bunun gibi, İstanbul Boğazında ikinci bir
köprü, Çanakkale Boğazında da birinci köprünün ya
pılmasını şart olarak görmekteyiz.
Sayın Bakan, İkinci Boğaz Köprüsünün yapımın
dan, önce vazgeçildiğini, sonra da, görüşüp tekrar in
celeyeceğinizi söylediniz.
Kimlerle görüşeceksiniz? Dernek niteliğinde olma
sına rağmen, aşırı solun siyasi organı halinde çalışan
odalar ile görüşeceksiniz.
Sayın Bakan, o odalar ile görüşmenize lüzum
yoktur. Çünkü, o odaların ilim adına yaptıkları ve
yazdıkları, çıkardıkları mecmualarda yazılıdır ve bel
lidir. Ne diyorlar: «Boğaz Köprüsüne lüzum yok.»
Bakandan, aşırıların emrinde olmamasını, yüce
milletin enirinde olmasını istiyoruz.
Şu halde, «İstanbul'da ve Çanakkale'de boğaz
köprülerinin yapılması şarttır» diyoruz.
59$ —
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Ayrıca, Avrupa'yı Asya'yı bağlayan bir demiryolu
tesisinin yapımını da şart görüyoruz. Denizaltından
tünelle, trenlerin iki kıta arasında bağlanmasını da
şart olarak kabul etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı çalış
malarında, Yol, Su, Elektrik Teşkilatıyla, kısaca,
Köy İşleri Bakanlığıyla muhakkak bir koordineli ça
lışma içerisine girilmesini de lüzumlu görüyoruz.
jŞimdi, bakanlıklara bağlı genel müdürlükleri ince
lemeye geçelim. Bu genel müdürlüklerimizin bilhassa
ikisi üzerinde ağırlığımızı koymak düşüncesindeyiz.
1. Demiryolu inşaatı :
Bütün dünya devletlerinin ekonomilerini lehte ve
ya aleyhte çok büyük çapta etkileyen petrol politika
sını biliyoruz. Petrol politikasının, bütçemize yükü gider olarak ve döviz kaybı olarak * her geçen yıl
büyük bir hızla ilerlemektedir.
Döviz kaybımızı önlemek ve iktisadi kalkınmamı
zı en kısa yoldan temin edebilmek için, kitle taşıma
cılığına dönmemizin şart olduğunu görüyoruz. Kitle
taşımacılığının aynı zamanda ekonomik olabilmesi,
sıhhatli olabilmesi ve güvenilir olmasına bağlıdır. O
halde, Türkiyemiz'de, bu nedenle, tren yolu taşıma
cılığına şu andaki yatırım harcamalarına çok daha
fazla ilaveler yapması şarttır. Bunu, demiryollarının
kifayetsiz, yetersiz, tehlikeli, güvensiz ve ekonomik
olmadığını görmekten mütevellit söylüyoruz.
Sayın milletvekilleri, ne yapılması gereklidir? Bi
ze göre, kalkınmış ülkelerin ve bilhassa kitle taşıma
cılığında tekniğin, ilmin ışığı altında yaptıklarını gör
mek, soruya cevap verir kanaatini taşıyoruz. Ekono
mik kalkınmamızın yanı sıra, karayolu taşımacılığın
da da her sene binlerce can kaybım da önlemiş olu
ruz.
Sayın milletvekilleri, bu hususların yerine getiril
mesinde, bilhassa şu anda özendirici ve kolaylıklar
sağlayan ithal malı lüks araba ithaline de kesinlikle
son verilmelidir.
Otoban yolların ücretli olmasının temini ile, de
miryolu taşımacılığını da özendirici hale getirmek
mecburiyetindeyiz.
Sayın milletvekilleri, yurdumuzun üç tarafı deniz
lerle çevrilidir ve kıyılarımız, yurdumuzun her tara
fına karayollarıyla hemen hemen ağ gibi örülmüş va
ziyette ulaşmaktadır. Fakat, Umanlarımız ve iskelele
rimiz perişanlık içerisindedir. Çok büyük mali por
telerle yapılan limanların maalesef hemen hemen ta
mamı, nedenleri belli sebeplerden dolmuştur; gemiler
limanlara giremez hale gelmiştir. Misallerini uzatma
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ya lüzum görmüyorum; fakat tabii liman olan İstan
bul Halic'ini söylemek kâfidir. Yalmz limanlarımız
mı? Hayır! İskelelerimiz de aynı bakımsızlık içerisin
dedir. O halde, liman ve iskelelerin yapımı ve onarı
mıyla, işletmeciliğimizin hukuki düzenlenmesini ye
niden şart olarak ileri sürmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Karma Bütçe Komisyonun
da, Karayollarına ilave edilen 2 milyar lira civarın
daki paranın, liman ve iskele bölümüne konması, yu
karıda izahını yaptığım nedenlerle, Devletimize çok
daha fazla güçlülük katar kanaatindeyiz.
Havalimanı yapımı, onarımı ye bilhassa yapıların
ilavesi çok önem taşımaktadır. Doğu, Güneydoğu ve
Karadeniz havalimanları yetersizdir ve kifayetsizdir.
Muhterem arkadaşlar, şu anakadar Bakanlıktan
bazı taleplerimiz oldu. Bunların yerine getirilmemesi
için hiçbir sebep yoktur; bu Bütçe yeterlidir. Fakat,
bu Hükümet gelecek bütçeye kadar durabilirce, «ni
çin ve neden gerekenler yapılmadı?» ve «yapmadı
nız?» diye soracağımız sorulara, şimdiden, cevap ve
remeyecekleri, Hükümetin kuruluşu ve felsefesiyle
bellidir. Çeşitli bahaneler bulacaklardır, suçu Türk
milliyetçilerine yüklemeye çalışacaklardır. Fakat bi
zim, şimdiden, böyle hayali suçlu yaratmamaları için
bu Hükümetten en son bir isteğimiz vardır, isteğimiz
de şudur: Bayındırlık Bakanlığında çahşan genel mü
düründen odacısına kadar bütün personelinin, «Ben
Türküm, ben Müslüman evladıyım» diyen, kısaca,
«Türk milKyetçisiyim» diyenleri, hemen, Ticaret Ba
kanının yaptığı gibi, sokağa, aç ve açık bırakınız ki,
bu bahaneniz de ortadan kalksın.
Burada konuşmama son verirken, Bayındırlık
Bütçesinin Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını
diler; Sayın Bakanı, sayın milletvekillerini ve sayın
bakanlık elemanlarını saygı ve hürmetle selamlarım.
(MHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal.
Sayın Kabadayı, bir tezkereniz geldi; bir değerli
arkadaşımızın vefat ettiğini, ifade ediyorsunuz ve me
rasim için ara vermemi de talep ediyorsunuz.
Biz, kendisine rahmet diliyoruz.
Konuşmalara devam etmek zorundayız; teşrif et
mek isteyen arkadaşlarımız gidebilirler tabii.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sağolun efen
dim.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, söz sırası,
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Köymen'de.
Buyurunuz Sayın Köymen.
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A F G R U P U ADINA ALÎ KÖYMEN (Giresun)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Bayındırkk
Bakanlığının 1978 mali yılı bütçesi üzerinde Adalet
Partisi Grupunun görüş ve temennilerini belirtmek
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum!.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanhğımn ku
ruluş amacı, Türkiye'nin bütün ulaşım faaliyetlerinin
altyapısını teşkil eden karayolları, demiryolları, li
manlar ve barınaklar, hava meydanları ve limanları,
akaryakıt ve gaz boru hat tesisleriyle, kamuya ait
bütün binaları çağdaş teknolojiye uygun bir şekilde
inşa etmek ve bu tesislerin zaman içerisinde bakım
ve onarımlarını yaparak devamlı olarak hizmete açık
tutmaktır.
Bakanlığa bağlı kuruluşlar liyakatSa bugüne kadar
sayısız hizmetleri başarıyla yürütmüştür. Bu hususu
takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığın, kendisine veril
miş görevleri başarıyla yürütmesi, elbette ki» kendi
sine verilmiş olan bütçe imkânlarına bağlıdır. Bakan
lığa verilmiş tahsisatlara şöylece bir göz attığımız za
man, yıllar itibarıyla durum şudur :
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde ve 1973 yılın
da 1 849 000 000, 1974 yılında 2 600 000 000, 1975
yılında 3 850 000 000, 1976 yılında 6 300 000 000,
1977 yılında 10 500 000 000 liradır. 1978 yılındaki
miktar da 12 576 000 000 liradır.
Tahsisatların bir evvelki yıla göre artışım nispetlersek, görülür M, 1974*te 1,41, 1975'te 1,48, 1976'da
1.64, 1977'de 1.67 1978\leki artış nispetlndeyse 1,1
niispeiGnıde bir artış vardır.
Sayın milletvekilleri, her yıl Bayındırlık Bakanhğğımn keniJi bünyesinde tespit ve ilan edilen birim
fayaCardald artış nispeti % 20 ilâ % 30; arasindadır.
1978 birim fiyatları da, 1977 yılı birim fiyatlarından
% 30 farklı bulunmakladır.
O halde, her ne kadar 1977'ye göre 1978 yılı tah
sisatı 1,1 nispetimden daha fazla olsa bile, bu-tahsisat- .
la bı'r önceki yıldaki kadar hizmet arz etmelk mümıkün
değildir.
Burala arz edeceğimiz hususlar ne olursa olsun,
mevcut tahsisatı çoğaltmak imkânları mevcut değil
din Bunun için, mevcut tahsisatın daha verimli bir
şeMDde kullan alarak, yatırımlara dönüşlürülmesi hu
susundaki görüşleı'imlizj arz edeceğiz.
Görüşümüz şudur ki, eîheınmi mlilıimme tercih
ederek, ihtiyaçların şiddeti tespit edilsin ve hizmet
ler buna göre sıralansın. Ancak, hizmetlerin yapımın
da bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kal
dırılmasına dikkat buyuralsun.
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'Sayın milletvekilleri, ihtiyacın şiddeti titizlikle
tespit edilsin diyoruz. İstanlbulun İkuntıi Boğaz Köp
rüsüne ihtiyacı bulunduğu titizlikle tespit edilerek,
bandan önceki Demirci Hükümeti tarafımdan iş ihale
safhasına getıMlmlştir. Ancak, Sayın Balkanın, mat
buata da intikal eden şöyle bir beyanıyla ihale hazır
lıkları durmuştur: «Boğazda ikinci bir geçişi z»run3u
görmekle birilikte, bunun nıııiüaıka köprü modeliyle
olacağına keşlin karar vermiş durumda değiliz. Gü
nümüzde kitle taşımacılığının kazandığı öıem gözönüne alınırsa, köprü modeli yanında, boğazalh ka
rayolu veya demiryalu biçlmindekıi geç'şkrin de bi
rer alternatif olabileceklerinin tartışmasında yarar
vardır. Bu konuda alternatifler ararken, çalışmaların,
metro tasarısıyla ibirijkte mütalaa edilmesi ve öylece
eın makbul ulaşım biçiminin beîurSenmesi için fizibi
lite araştırmalarımız sürdürülmektedir.
Ülkemiz ekonomisini olumlu ya da olumsuz bir
yönde etkUiyebiIecek böyle bir projenin, Türkiye
Mühendis ve Mimar Odaları BirSiğine bağlı meslek
odaları, Bakanlığımız yetkilileri ve diğer üılglli kuru
luşların katılacağı bir panelde tartışılmasında ayrıca
yarar gördüğümü belirtmek isterim.» Sayın Baka
nın malibuata intikal eden beyanları budur.
ıSayın milletvekilleri, 1973 ve 1974 yılında hiz
mete giren Istanibul Boğaz Köprüsü ve çevre yolların
da görülen çok hızlı trafik artışı karşısında, ikinci
Boğaz geçişinin önümüzdeki beş yıl içerisinde geıçekleşiürilımesjnide zaruret görülmüştür. Bu ihtiyacın ne
derece de doğru olduğunu ve gelecekte ne gibi yapı
lara ihtiyaç bulunacağını anlamak maksadıyla, çok
genlîş muhtevalı bir fizibilite raporu yapılmıştır. Ra
porun sonuçlarına göre, ikinci boğaz köprüsünün
inşası gerekmektedir. Yapılan ilk tahminlere ve he
saplara göre, bu yatırımın iç verimlilik nispeti ve ya
tırınım geri dönmesi son derece rantalbl görünmek
tedir. Geçişin yeri bakında muhtelif alternatifler dü
şünülmüş, mukayeseler yapılmış ve neticede zemıl-nİM
elverişli olması, yapım çalışmalarının, köprünün za
manında bitirilmesine imlkan vermesi, arazi kulanımımn müspet olması, seyrek yerleşim alanlarının geç
mesi, toplumu daha az tedirgin etmesi, ayrıca Bü
yük Istanibul Nazım Plan Bürosu isteklerinle de en ya
kın ve Gayri Menkul Eski Eserler -ve Anıtîar Yüksek
Kurulunca da uygun görülen güzergâh olan, Balta
Limanı •> Kanlıca güney geçiş yeri seçilmiştir.
Şimdi, ortada bir fizIIMlite raporu varken, yeniden
bir fizibilite raporunun hazırlanmasını lüzumsuz ve
yersiz buluyoruz. KaEdı ki., yeniden
hazırlanacak
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Ibir fizibilite raporunun da münakaşası yapılacaktır.
Bu münakaşalar, birinci Boğaz Köprüsü yapılırken
dıe tekrarlanmış ve hatta en yüksek tirajlı bir gazete
de, köprü ayalklarının çürük bir temele oturduğu daHıi
iddia ve ilan edilmiştir.
Yapılan bu münakaşalar, Sayın Bakanın da lüzu
muna inandığı eserin gecikmesinden başka bir işe ya
ramayacaktır. Memleketin ihtiyacı olan bu eserin ge
ciktirilmeden inşasına başlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri, memleketimizde karayolların
da trafik artışı büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu durum,
can kaybına ve milli ekonomimizde fevkalade israfa
yol açmaktadır. Kitle taşımacılığına önem vermek
mecburiyetindeyiz.
Bu sebepten, deniz nakliyatına,
demiryollarına ve havayoluyla ulaşıma ehemmiyet ve
rilmelidir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olup,
nüfusun en yoğun olduğu bölgeler, kıyılarımızdır. Bu
sebeple, bu bölgelerdeki taşımacılığın denizyoluyla
yapılabilmesi için gerekli her türlü inşaat öncelikle
yapılmalıdır. Böylece, her gün, Hopa - istanbul arasın
daki sürekli olarak Karadeniz'i 24 saate katedebilecek
gemilerin, karayollarının yükünü bu bölgelerde ha
fifleteceği kaatindeyiz. Daha önceden planlanan 21
adet stor tipi havaalanları inşa edilerek, ülke halkı
nın bu süratli ulaşım vasıtasından istifade etmesi sağ
lanmalıdır. Giresun ve Ordu illerinde yaklaşık olarak
1 300 000 insan yaşamaktadır. Büyük merkezlere
uzaklığı ve Giresun - Ordu arasında arzu edilen mey
dan yapımına müsait arazi bulunduğu dikkate alına
rak, buraya yapılacak hava meydanının, projelendi
rilmiş 21 adet hava alanının dışında mütalaa edilme
sinin zaruretine işaret etmek istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Senatoda yap
tığı konuşmada, hizmetleri ifa edilirken, bölgelerarası dengesizliğin giderileceğini beyan etmişlerdir.
Seçim bölgem Giresun'a bağlı olan Alucra ve Şe
binkarahisar ilçeleriyle, Çamoluk nahiyesinde 100 bin
insan yaşamaktadır. Bu vatandaşların, vilayetleri ile,
senenin 7,5 ayında yolsuzluktan hiçbir irtibatları yok
tur. Zaruri bir işini vilayette takip etmek isteyen vatan
daş, sırasıyla, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu
illerinden geçmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. 100
kilometmelik yo!u 800 kilometre olarak katetmektedirler. Üzülerek itiraf etmeliyiz ki, bu durum, Cum
huriyet hükümetlerinin yüzkarasıdır. Osmanlı devrin
de, merhum Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'mn, insangücüyle, kazma - kürekle iki adet de tünel açtırmak
suretiyle, devrinin sdandartlarma uygun olarak yap
tığı yolu vatandaş düşündükçe, Osmanlı Devletinin,
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kendileriyle, Cumhuriyet hükümetlerinden daha çok
ilgilendiğine inanmakta ve feryat etmektedir. Demirci
Hükümetleri zamanında bu yol için 1976 ve 1977 yıl
larında gerekli tahsisat ayrılmış ise de, yol ancak Dcreli'ye kadar yapılabilmiştir. Şu anda emaneten in
şaat devam etmekte ise de, üzüntüyle belirtmek isteriz
ki, yol güzergâhının daha ileride nereden geçeceği he
nüz belli değildir. Giresun dahil, kazalarına bağlaya
cak yol için üç güzergâh vardır. Birincisi, Yağlıdere Kurtbeli - Alucra yolu. Bu yolun 1/25 000'lik harita
lardan istikşaf raporu, 1966 yılında, Karayolları tara
fından yapılmıştır. Bu rapora göre, yolun meyili % 7
olarak tespit edilmiş, maliyetin çok ucuz olacağı gö
rülmüş; ayrıca, güzergâh üzerinde istimlake tabi hiç
bir yerin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. En mühim
olan husus ise, yüksek irtifada geçiş sadece 500 metre
dir. Yani, kar mücadelesi azami 1 000 metre mesa
fede yapılacaktır. Bu yol, Giresun Limanını İran'a
bağlayacak en müsait yol olacaktır. İkinci yol, De
reli - Kümbet yolu ki, halihazırda hizmete dört ay
açık olan yol budur. Meydana gelen uçuklar yüzün
den bu alternatif ortadan kalkmıştır. Üçüncü yol ise,
Dereli - Eğribel üzerinden geçebilecek güzergâhtır.
Halen bu yol, emaneten, Karayolları tarafından yapıl
maktaysa da, Eğribel'in neresinden geçeceği belli de
ğildir.
Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü
Kurtbeli ve Eğribel geçitlerini titizlikle incelemeli ve
mahdut bütçe imkânlarını israf etmemelidir. Kanaati
mizce, EğribePde yüksek rakımda katedilecek mesafe
15 kilometreden daha fazladır. Bu itibarla, bu yolun
devamlı olarak trafiğe açık bulundurulması asla müm
kün değildir.
Bu bölgede ayrıca, 1966 yılında programlanan
Alucra - Gölova yolu Çamoluğu kadar inşa edilmiş
ise de, faaliyet Çamoluk'tan sonra durmuştur. Bura
da yaşayan çileli insanların dertlerini halletmek, Çam
oluk - Gölcva arasındaki Seme Deresi yolunun yapı
mına bağlıdır.
Sayın milletvekilleri, sözlerimizin burasında, mev
cut bütçenin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyul
masını temenni ediyoruz.
Her şeyden önce, ihale mevzuatı ve bu arada Ba
yındırlık İşleri Genel Şartnamesi değiştirilmelidir.
Cumhuriyetimizle yaşıt olan bu ihale mevzuatı, bu
günün şartlarına uygun hale getirmelidir.
Arsa temin etmeden iş ihale edilmemeli, lüzumsuz
yere harfiyat parası ödemekten kaçınılmalıdır.
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Bugün inşaat malzemesi fiyatları fevkalade yük
sektir, yükselmeye de devam edecektir. Kanaatimiz
ce, bu durumun yegâne sebebi, Bakanlığın bugünkü
tatbikatıdır. Şöyle ki, bir iş ihale ediliyor, müteahhit
firma, fiyatlarının yükseleceğini bildiği veya tahmin
ettiği malzemeleri derhal depolama yoluna, haklı ola
rak gitmektedir. Başka bir ifadeyle, işi alan müteah
hit firma, inşaatın temeline kazma vurmadan, diyebi
liriz ki, inşaatın çatısından, daha doğrusu, tesisatın
dan işe başlıyor. Bilfarz, yapımı üç sene devam ede
cek bir işin tesisatının ihtiyacı olan malzemeleri, fi
yat yükselmesinden kendisini kurtarmak için, son se
nede kullanacağı malzemeyi müteahhit bugünden de
poluyor. Bugün piyasada, radyatör ve birçok tesisat
malzemesi yoktur; fakat eminiz ki, Türkiye'nin üç se
nelik ihtiyacım karşılayacak tesisat malzemesi müte
ahhitlerin depolarında mevcuttur.
Bu işin çaresi gayet basittir. Tesisat malzemesine,
ancak tesisatın kullanılacağı yılda izharat bedeli veril
melidir. Böylece, Devlet, kendi imkânıyla stokçuluğa
sebebiyet vermemelidir. Bugün birçok inşaatlar demir
ve çimento temin edememekten dolayı atıl bir vaziyet
tedir. Bu husustaki önerimiz ise şudur : Bayındırlık
Bakanlığı, inşaatlarıyla ilgili demir ve çimentoyu ken
disi satın almalı ve idare malı olarak üç aylık ihtiyaç
belgelerine göre müteahhitlerine kontrollü bir biçimde
dağıtım yapmalıdır. Vaktiyle, Karayolları, bu usulü
tatbik etmiş, yatırımlarını programladığı bir biçimde
yürütmüştür. Bu hususu bir misalle müşahhas hale
getirmeme lütfen müsaade ediniz. Müteahhit, 50 mil
yon liralık, üç senede bitecek bir inşaatı alıyor, ihzarai bedelini idareden tahsis edeceği için, işin üç sene
lik demir ihtiyacını depoluyor, canı istediği zaman da
satıyor. İşte, karaborsanın doğuşu bu sebeptendir. Öy
le inanıyoruz ki, şu anda ülkedeki demir stoku, yıllık
ihtiyacı iki kere karşılayabilecek durumdadır. Eğer,
yukarıda arz ettiğimiz hususlara yer verilirse, inşaat
maizemelerindeki karaborsanın ortadan kalkacağına
inanmaktayız. İhzarat bedeli ödenmemekle bu işe ça
re bulunabilir; fakat bu defa, mütaahhit, aradan çı
kar. Artan fiyatların etkisinden mütaahhidi kurtar
mak gerekir. Aksi takdirde, hiçbir işi gerçekleştirme
imkânı kalmaz. İhalelerin, yıllık rayiçler üzerinden
eksiltmeye çıkarılmasının bu durumu önleyeceği ka
naatindeyiz.
Son olarak şu hususu Yüce Heyetinize arz etmek
isterim : 1978 birim fiyatları, 1977 birim fiyatlarına
nazaran % 30 daha yüksektir. Bu sebeple, eskiden
mukaveleye bağlanmış inşaat işlerine, müteahhitler
istese de devam edemeyeceklerdir.
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16 Mart 1977 tarihinde yayınlanmış olan karar
namenin tatbikatındaki aksaklıklar da düzeltilerek,
kısa zamanda yeni bir kararnameyle, mütehavvil fiyat
esası kabul edilerek, yatırımların gerçekleşmesine im
kân verilmesini tavsiye ederiz.
Grupumuz ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köymen.
Grupları adına yapılan konuşmalar sonuçlanmış
tır.
Şimdi kişisel konuşmalara geçiyorum.
İlk söz, lehinde, Sayın Mustafa Yılankıran'da.
Buyurunuz Sayın Yılankıran; süreniz 10 dakika
dır.
MUSTAFA YILANKIRAN (Sivas) — Sayın Baş
kan ve Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Bayındırlık Bakanlığı, yatırımcı bakanlıklar ara
sında önemli bir yer tutmaktadır ve Türkiye'nin, ileri
milletler seviyesine gelmesi için sarf edilen çabalarda
payı büyüktür.
Konuşma süresi kısıtlı olduğu için, sadece Kara
yolları Genel Müdürlüğünü ve ulaşımdaki yerini an
latmaya çalışacağım.
Toplumsal ve bireysel yaşamın oluşturduğu eko
nomik ve sosyal gereksinmelerin giderilmesinde, ula
şım önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği gibi, ula
şım, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla
yapılmaktadır. Ekonomik ve sosyal gereksinmeler ne
deniyle oluşan yük ve yolcu taşımacılığının ulaştırma
sektörlerine dağılımının, ülke koşullarıyla uyumlu ol
ması zorunludur.
Zamanında, ulaştırmada yük ve yolcu taşımacılığı
nın en büyük payının karayoUarınca yapılması öngö
rülmüştür. Bunun neticesi olarak da, yük taşımada
karayollarına düşen pay % 90'ın, yolcu taşımada ise
% 60'ın üstüne çıkmıştır. Bugünkü şartlar altında ve
bugünkü döviz darboğazında bu oran memleketimiz
için hiç de iyi değildir. Bu oranın düşürülmesi gerekir.
Bunun için de, demiryolu ve denizyolu ulaşımında
bir aşama yapmamız gerekir.
Ekonomik taşımacılık anlayışına göre de bu oran
lar çok yüksek kabul edilmektedir. Normal koşulla
ra göre ülkemizde yük taşımacılığında karayollarının
payının % 60, yolcu taşımacılığında ise % 40 olma
sı gerekir; hatta bu oranların da altına inilmesinde
memleketimiz için fayda vardır; ama çok kısa bir sü
rede demiryolu ve denizyolu taşımacılığını istenen dü
zeye çıkartarak, karayolu taşımacılığının yükünün
azaltılabileceğini söylemek mümkün değildir.
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Gelişme sürecindeki ekonomik yapının oluşturdu
ğu yük ve yolcu taşımacılığını, ulaştırma sektörleri
arasında dengeyi sağlamak amacıyla karayolu taşı
macılığını kısıtlamak da doğru değildir.
Yük ve yolcu taşımacılığında, son yıllardaki hızlı
artışın karşılanabilmesi için, ulaştırmanın bütün sek
törlerinin geliştirilmesi icap eder. Kısıtlayıcı önlem
ler, ekonomik gelişmede beklenilmeyen darboğazlar
meydana getirebilir. Ülkemizde 1 milyona yakın çe
şitli araç, ulaşımda hizmet görmektedir. Önümüzdeki
5 yıl içinde, araç edinme istemi bu hızla devam et
tiği takdirde, araç sayısının 2 milyona çıkması bek
lenilmektedir. Ayrıca, araç artış sayısı daima tahmin
lerin çok üstünde olmuştur. 5 yıl sonraki asgari 2
milyon aracın ortaya çıkaracağı trafik kargaşalığını
şimdiden görmemek ve gerekli önlemleri almamak,
yanlışların en büyüğü olur.
Artan iç trafiğe pararel olarak da, turizm ve
transit taşımacılık nedenlerinden dolayı yeni bir dış
trafik akımı hızla oluşmaktadır. Dış trafik akımının
hangi boyutlara ulaşacağını belirlemek bugünkü ko
şullarla olanaksız görülürse de, özenle istenmesi ve
yasal değerlere göre gelişimin saptanması zorunludur.
Sanayileşmenin ve kentleşmenin ortaya çıkardığı
ulaşım sorununu, bazı yörelerimizde yakın gelecekte
bile çözeceğimizi söylemek olanak dışıdır. Bu yöreler
de çok şeritli yolların yapımının zorunlu hale gelme
si, diğer yörelerdeki ulaşım sorununa eğilinmesini de
vamlı ertelemektedir. Çok şeritli yolların yapımı çok
pahalı olup, kilometresi 70 ilâ 80 milyon Türk lira
sıdır. Parası karayolu ödeneğinden ayrıldığından, di
ğer Devlet ve il yollarına az ödenek kalmaktadır;
dolayısıyla, Devlet ve il yolu yapımı aksamaktadır.
Dengeli kalkınmanın oluşabilmesi ve uyumlu ula
şımın çözümlenebilmesi için, gelişmenin dengeli ola
rak yaygınlaştırılması kaçınılmazdır. Yük ve yolcu
ulaşımında ekonomik taşıma, seyahat konforu, trafik
emniyeti ve yoğun taşıma prensipleri esas alınarak,
taşımacılık yönlendirilir. Kitle taşımasında, yukarıda
sözü edilen dört ulaşım çeşidine yeterince önem ve
rilmeden ulaşım planlaması yapılamaz. Ülkemizde
bugüne dek böyle bir planlama yapılmamıştır. Ula
şımda, ulaşım sektörlerinin bağımsız olarak büyüme
si sürdürülmektedir. Ülkemizin ekonomik büyüme
ve sosyal gelişme koşullarına ters düşen böyle bir ge
lişmenin, bilimsel ve teknik planlamayla giderilmesi
kesin zorunluluktur.
özellikle geri kalmış yörelerimizde henüz basit
bir yolla dahi yaz - kış ulaşımı düzenli yapılmayan
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yerleşme yerlerinin bulunduğu ülkemizde, karayolu
ulaşımının geri plana itilmesi olanaksızdır. Engebeli
doğa nedeniyle bu geri kalmış yörelerimizi, karayolu
dışında bir çözümle kısa sürede ulaştırma olanakları
na kavuşturulabileceği düşünülemez; düşünülse dahi,
kısa zamanda olmayacağı gibi, ekonomik de olmaz.
Ülkemizde, sosyal ve ekonomik yaşantının top
lumsal değerini sağlayabilmek için, bazı yörelerimiz
de, yaşamın soyutlandırılarak, kendi haline terk edil
mesi kabul edilemez. Ekonomik, sosyal ve kültürel
aşamanın, az gelişmiş yörelerimize hızla ulaştırılma
sı kesin gerekliliktir. Tüm yaşam koşullarının en sa
delerinden dahi yoksun olan bu yöre insanlarının top
lumsal yaşamdaki yerleri dengelenmelidir.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol türü 59 400
kilometredir, yuvarlak olarak, 60 bin kilometre. Bu
nun 2 134 kilometresi geçit vermez. Bu, yaz ve kış
geçit vermeyen, yani karayolları ağında olup da, hiç
yapımına başlanmamış yol ağının bulunduğu yöre
lerdeki insanlar, bugünkü medeniyetin nimetlerinden
hiç istifade edememektedirler. Bu yörelerde yaşayan
lara da insanca yaşama hakkı tanınmalıdır.
Muhterem milletvekilleri, demek ki, Karayolları
Genel Müdürlüğü topluma aşağıdaki hizmetleri gö
türmekle yükümlüdür.
İl, ilçe ve bucak gibi yerleşim bölgelerini yaz ve
kış geçit veren yola kavuşturmak; ekonomik ve sos
yal gelişmenin fazla olduğu sanayi bölgelerinde tra
fik emniyetini temin edecek şekilde çok şeritli yol
yapmak; ekonomimize büyük katkı sağlayacak yeral
tı ve yerüstü servetlerinin bulunduğu yöreleri sanayi
merkezleri ve limanlara bağlamak; transit taşımacı
lığını artıracak ve memleketimize kâr sağlayacak şe
kilde yeniden yol inşa etmek ve mevcut yolu, trafik
durumuna göre yer yer onarmak...
BAŞKAN — Sayın Yılankıran, iki dakikanız var.
MUSTAFA YILANKIRAN (Devamla) — Bitiyor
efendim.
Turizmi artıracak şekilde yeni yollar inşa etmek;
üretilen ürünlerin maliyetlerindeki artışa etkenliği
gözönüne alınarak, bunların büyük merkezlere ve li
manlara en kısa zamanda inmesini sağlayacak yollar
inşa etmek; mevcut yol ağının bakımım yapmak ve
süratle asfalt kaplamasını tamamlamak.
Sayın milletvekilleri, şimdi, müsaadelerinizle, öne
rilerimizi sıralayacağım:
Karayolu yapımında ülke gereksinmelerine uy
gun, geçici değil, kalıcı, bilimsel ve köklü planlama
lar yapılmalıdır. Ekonomik taşıma, seyahat konforu,

M. Meclisi

B : 114

trafik emniyeti ve yoğun taşıma prensiplerine bağlı
kalınarak, karayolu yapım ve onanm faaliyetlerine
hızla devam edilmelidir. Mevcut karayolu ağımız 60
bin kilometredir; kilometrekareye düşen yol uzunluğu
80 metredir. Yani, 1 kilometrekarede 80 metre yolu
muz var demektir. Halbuki, bu rakam, yabancı mem
leketlerde çok yüksektir, örneğin, Holanda'da 1 300
metre, Belçika'da 850 metre, Fransa'da 680 metre,
İtalya'da 490 metre, Bulgaristan'da 120 metre, Tunus'
ta 100 metredir. Demek ki, 60 bin kilometrelik yol
ağımızı artırmamız icap ediyor; hiç olmazsa, bu ra
kamın ilk etapta 80 bin kilometreye çıkarılması icap
eder.
Yol ağımızı artırma işlemi de planlı, anlamlı ve
kademeli olmalıdır.
Yol ağımızın geometrik ve fiziki standarttan, ülke
koşullarının elverdiği ölçülere ve teknik gereksinme
lere bağlı kalınarak yeniden düzenlenmelidir.
Turistik gelişmenin, transit taşımanın ve normal
iş taşımacılığının gelişme koşulları doğru saptanarak,
anaistikametteki yolların, trafiği emniyetli şekilde ta
şır hale getirilmesi hızlandırılmalıdır.
Karayolu gereksinmesinin kalkınma kavramı için
deki yeri önemsenerek, gelecekteki darboğazlann ya
ratılması önlenmelidir.
Transit taşımacılıkta, ton/kilometre başına fiyat
analizleri neticesinde hesaplanan para miktarı mutla
ka alınmalıdır. Memleketimiz transit taşımacılık için
köprü durumundadır; bu köprüden azami istifadeyi
sağlamalıyız.
Kent geçişleri, yörelerin gelişme özelliklerine uyum
lu ve tüm teknik olanaklar kullanılarak yapılmalıdır.
Gelişen teknolojiden istifade ~ için, eğitim ve araştır
maya önem verilmelidir. Proje yapımında yeni tek
nolojik gelişmelerden yararlanılarak, projelendirme
hızı artırılmalıdır. Projelendirme yapımı mutlaka göz
den geçirilmelidir.
BAŞKAN — Sayın Yılankıran, süreniz geçti efen
dim, lütfen...
MUSTAFA YILANKIRAN (Devamla) — Top
luyorum Başkanım.
Başlanılan işlerin bitirilmesi için tüm çaba sarf
edilmelidir. Yatırımların parasal ve fiziksel gerçek
leşmesi, planlanan hedeflere ulaşmalıdır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığım hedeflere varıla
bilmesi için, Karayollarına imkân tanınması lazımdır.
Bu imkânlar ise, birincisi, teknik eleman sıkıntısının
giderilmesidir; ikincisi ise, ödenek sıkıntısıdır.
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Karayolları Genel Müdürlüğünün bu iki önemli
ihtiyacı giderildiği takdirde, Karayolları Genel Mü
dürlüğü yeniden örgütlenip, işlerlik kazanabilir.
Konuşmama son verirken, Bütçenin millete ve
memlekete hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılankıran.
Hükümet adına Sayın Bayındırlık Bakanı söz is
temişlerdir.
Buyurunuz Sayın Elçi. (CHP sıralanndan alkış
lar)
Süreniz 30 dakika efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Mardin) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, değerli
üyeleri;
Gerek grupları adına konuşan, gerekse kişisel gö
rüşlerini açıklayan değerli konuşmacıların, Bakanlığı
mız Bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirilerini büyük
bir dikkat ve özenle dinledim.
Sayın konuşmacıların eleştirileri bize güç katmış
ve ışık tutmuştur. Bu nedenle, kendilerine teşekkür
etmek isterim.
Sayın milletvekilleri, bayındırlık hizmetlerinin öne
minden, Bütçemizin Senatoda görüşülmesi sırasında
bir nebze olsun söz istemiştim. Türkiye, gelişmekte
olan bir ülkedir. Bayındırlık hizmetleri, gelişmenin bir
çıkış noktasıdır. Gerekli altyapı yatırımları yapılma
dan, ekonomide sıçrama yapılması söz konusu ola
maz. Bu nedenle, önemli ölçüde altyapı tesisleri yap
makla yükümlü bulunan Bayındırlık Bakanlığı hiz
metlerinin süratle yeterli düzeye ulaştırılması, ülke
nin ekonomik kalkınmasının kaçınılmaz ön koşulu
dur. Buna rağmen, bugün ülkemizin altyapı tesisleri
nin istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. Yıllar geçtikçe, cari harcamalar artarken, top
lam Mitçe içindeki yatırım harcamalarımızın tutan,
gerek oransal olarak, gerekse mutlak değer olarak
azalmaktadır. Gelişme sürecini bir an evvel tamamla
mak zorunda olan ülkemizin, bayındırlık hizmetleri
için, önümüzdeki mali yıllarda yeteri kadar ödenek
ayırmanın önemine burada önemle değinmek isterim.
Değerli milletvekilleri, ulaşım talebi hızla yükselen
ülkemizde, nüfus hareketlerinin ve yük taşımacılığının
da artması sonucu, karayolu ulaşımı büyük önem ka
zandığından, karayolları standartlarının yükseltilme
sine, ıslah edilmesine, devamlılığı sağlayacak şekilde
eksikliklerin tamamlanmasına ve genişletilmesine ça
lışılmaktadır.
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Karayoltan Genel Müdürlüğünce önümüzdeki dönemde yapıhnası öngörülen işler öncelik sırasına gö
re şöyledir : .
öncelikle, devam eden projelerin tamamlanması,
Geçit vermeyen yoHann yapımı,
Mevcut sathi kaplama yoHann asfalt yenilemeleri,
Yukarıdaki işlerin bitirilmelinden sonra, etüdü
yapılan yeni projelerin, aııalstikametteki yoHann ıs
lahı re kopuklukların giderilmesine önceîik tanınarak
yapılması.
Gerekli yerlere otoyol veya ekspres yol yapılması.
Bütün bunların yapımı ise, malum olduğu üzere,
ödenek sorunudur.

O :1

| otomobil geçişinin ekonomiye verdiği zarar akaryakıt
ve işletme giderleri bakımından incelenmemiştir.
Anadolu yakasından Trakya yakasına gidiş ve ak
j şam dönüşlerMn miktarı hakkında herhangi bir etüt
j yapılmamıştır. Bu geçişlerin azaltılması halinde ekoj nomirtJR zarar ve yarar görmesinin içeriği incelenmemıştM*.
İkinci Boğaz Köprüsünün yapılmasıyla, İstanbul
| şehrinin arazî kullanımı ve yerleşme sorununa etkin
liği hiçbir şekilde incelenmemiştir.

İkinci Boğaz Köprüsünün yapılmasında, köprü
ile birKkte 8 kilometrelik bağlantı yollar öngörülmüş
tür. Gerçekte ise, Boğaz Köprüsünde 40 kilometrelik
otoyol ile 10 kilometrelik şehir içi bağlantı yollanma
(Karayolîanmız için 1978 yılında öngörülen
ihtiyaç vardır; Tahminen 4 milyar Türk liralık ek ma
8 706 000 000 Türk lîrank yatırım ödeneği, Bütçe j
liyet getirecek yom» yapımının dikkate alınması ve
Karma Komisyonunda t 960 000 000 Türk lirası ar- |
fizJbJMtenm ona göre yapıhnası zorunludur. Dolayı
tırıîarak, 10 726 000 000 Türk lirasına yükseltilmiş- I
sıyla, çeşitli geçişlerin fayda ve zararları hakkında bi
tir.
limsel görüş ortaya atılmadan, köprü geçişinin en uy
Karayolları Genel Müdürlüğümüz, bu ödenekle,
gun çözüm olduğu savunulmuştur.
1978 yılında 1 500 kilometre tesviye, 3 000 kilometre
stabilize, 2 000 kilometre asfalt yol yapımını planla
Değerli arkadaşlar, burada dikkatlerinizi bir nok
mıştır.
taya çökmek isterim. Fizibilite etüdü, projenin ihalesi
Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetlerinin önem- ı ve yapımı kendisine mukadder olan bir firmaya yap
îi kısmını, oto ve hız yollar» yapımı oluşturmaktadır.
tırılmıştır. Bu firma, mümkün mertebe, Boğaz Köp
Efcipman, tekmile güç ve inşaat masrafları 'bakımından!
rüsünün yapımmı zorunlu gösterecek bir yönde çaba
büyük kaynaklara İhtiyaç gösteren otoyol çalışmala- harcamıştır.
rmm büyük bölümü, Bulgaristan sınırından başlayan, I
Değerli milîetveküleri, görüldüğü gibi, mah* por
İstanbul - Ankara üzerinden İskenderun'a varan E-5
tesi 10 milyar Türk lirasına varan bir projenin oldu
güzergâhı üzerinde toplanmıştır.
bfttiye getirilmesine, yurt ekonomisinin tahammülü
ydktat. Gerek Türkiyelin gelecekteki ulaşım İhtiya
Sayın mflfetrekiMeri, tartışmalara konu olması ne
cını uzun vadede gözönünde bulundurarak ve gerek
deniyle, İkinci Boğaz Köprüsü projesi üzerinde dur
se ekonominin içinde bnfanduğu darboğaz karşısın
mak istiyorum. Özellikle, İkinci Boğaz Köprüsünün
da, tek bir kuruşun israfına meydan bırakmayan bir
yapımını teknik ve ekonomik yönden incelemek, en
projenin seçimimle tMz davranmakta büyük bir zoisabetM kararın ohışturnlması için gerekli idi. Bakan
rınriurak bulunmaktadır.
lık görevime başlar başlamaz konu ele alınmış, yapı
lan inceleme sonucu, İkinci Boğaz Köprüsü fizibilite
Be nedenle, ülke ekonomisini olumlu ya da olum
etüdünün yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. Şöyle
suz yönde etMfeyebileeek böylesine büyük bir proje
ki, mevcut Boğaz Köprüsünün kapasitesinin artırıl
nin, tamamen bilimsel bir düzeyde tertiplenecek, Tür
ması için hiçbir önlem önerilmemektedir, örneğin,
kiye Mimar ve Mühendis Odaları BhTğine bağh mes
geçişlerin topf» taşımla otona» için ekonomik tedbir
lek odaları temsilcilerinin, üniversitelerden bilim adamler öneribb»rdL Yoğtn rş saatlerinde fiyat artırıl
lannıı». Bakanağımız yetkililermin ve diğer ilgili kuma» veya seyrek saatlerde fiyat indirilmesi gfbi ön
rtilu$ temsife'îerinm katılacağı bir panelde tartışılma
lemlerle trafik tdtamkbklan giderilebilirdi.
sında ve 'bu tartışmaları» ışığında en fizfbl projenin
tespâtinae
yarar gördağönrimi belirtmek isterim.
İstanbul şehrinin, gelecekte olması zorunlu ula
şım dokusu hakkımla hiçbir öneri getirilmemektedir
Saym miBetv ekifferi, Demiry olîan İnşaatı Genel
ve bu proje ile bağlantı kurulmamıştır. Örneğin, pro
Müdürlüğünün anahedefi, ekonomik gelişmeye paralel
je, yapılacak metro ile birlikte ete alınarak incelen
olarak demiryolu ağlarım» sıklaştırılması, mevcutların
memiştir. Toplu taşın vasrtalarınn* teşviki halinde or
modermzasyomr ve yüksek sürate eriştirihnesidir.
taya çıkacak durum incelenmemiştir. % 80'e varan ] Çünkü, ancak bu şekilde demiryolu taşımacmğı da
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karayolu taşımacılığı yanında, halkımıza daha büyük I yine ulaşılamamıştır. Her geçen gün, deniz taşımacı
lığında kullanılan teknelerin tonajları artmaktadır.
hir hizmet sunabilir. Avrupa ülkelerinde yüksek hıza
Yüksek tonajlı gemilerin yükleme ve boşalma işlerini
sahip demiryolu ağlarının varlığı, yer yer demiryolu
yapabilmesi için büyük limanların yapımı zorunlu ha
taşımacılığını, karayolu taşımacılığına tercih edilir ha
le gelmiştir. Bu nedenle, mevcut kıyı tesislerine ek
le getirmiştir. DemliryOlarına 1978 yılı için
1 200 000 000 Türk liralık yatırım ödeneği ayrılmış olarak, 1978 yılında ve daha sonraki yıllarda yapımı
sürdürülecek önemli projeler; Hopa Limanı, Bandır
tır. Bu ödenekle, planlanan hedefe varmanın mümkün
ma
Limanı, Derince Limanı, Antalya Limanı ve Cide
olamayacağını, ancak, yine de bu yılfci çalışmalarda
Barınağı inşaatları ile, Samsun Limanının sanayi li
devam eden projelerin çabuklaştırılıp, bir an önce bi
manı olarak tevsi, ikmal inşaatı ile İzmir Limanı ve
tirilmesine önem verileceğini, yenli proje etütlerinin
Sirkeci Sarayburnu rıhtım tesisleridir.
yaptırılacağını belirtmek isterim.
Değerli arkadaşlarım, çağımızda teknolojinin hız
la gelişmesi hava ulaşımını birinci plana çıkartmıştır.
Yurdumuz, Avrupa ile Asya arasında hava trafiği
yönünden de bir geçit merkezi durumunda olduğun
dan, hava meydanlarımızın uluslararası hava trafiği
ne uygun hale getirilmesinde zorunluk bulunmakta
dır.
Bu nedenle, hava meydanlarımızın, süratle, modern
havacılık standartlarına ve Türk Hava Yolları filo
sunun İhtiyaçlarına cevap verecek düzeyde inşası, ik
mali ve teçhizi gerekmektedir.

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yalnız, solculara
teslim olursan, hiçbir şey yapamazsın. (CHP sırala
rından gürültüler)
(BAŞKAN — Sayın Hun, böyle bir müzakere usu
lümüz olmadığını bilirsiniz. Devamlı söz atıyorsu
nuz. Rica ediyorum lütfen, sükûnetle izleyelim Sayın
Bakam.
TURHAN FIRAT (Malatya) — Ne konuşup du
ruyorsun?..
GÜNGÖR HÜN (Sakarya) — Sana ne Oluyor,
sen Bakan mısın? (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Hun, Sayın Hun ve Sayın Sa
yın, ikinizden de rica ediyorum değerli arkadaşlarım...
Dinlemek 'istemeyenin Genel Kurul salonunda otur
mak mecburiyeti yok efendim.
GÜNGÖR HÜN (Sakarya) — Bir şey demedik
ki Kiraya verdik size.
TURHAN FIRAT (Malatya) — Terbiyesiz adam.
(CHP sıralarından ve AP sıralarından karşılıklı laf
atmalar)
BAŞKAN — Rica ediyorum, sükûnetle izleyelim.
'(CHP ve AP sıralarından gürültüler)
ıSayın Bakan, 'buyurunuz efendim, konuşmanıza
devam ediniz efendim. (AP sıralarından gürültüler)

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleriyle ilgili
yrîırımlarımız için bu yıl ayrılan toplam ödenek
974 550 000 Türk lirasıdır. Bunun büyük bir kısmı,
önceki yıllar çalışmalarının sonucu olarak, malzeme
aLmları mahiyetinde dış kredileri karşılamak üzere
kullanılacağından, bu durum yıl içinde darboğazlar
doğurabilecektir.

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir yarımada olan
ülkemizdeki kıyı tesisleri, yurt kalkınması için önem
li 'bir faktördür. Kıyı tesisleri için planlı dönemde bü
yük yatırımlar yapılmış olmasına rağmen, bu yatırım
larla henüz yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. Limanlar
ve kıyı tesisleri için 1978 yılında 1 131 450 000 Türk
liraJık bir ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek miktarının,
proje sayısı gözönünde tutulduğunda ve proje bazında I
dağılım yapıldığında,'bazı noktalarda darboğazlar ya
ratabileceği görülmektedir.
•

i

Daha önceki yıllarda başlayan kıyı tesislerinin alt
ve üstyapıları tamamlanmış olmasına rağmen, Avrupa
ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerdeki tesislerin düze- I
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ıSayın milletvekilleri, İklim şartları ve teknolojik
gelişmeler gözönüne alınarak, yurdumuzda genel büt
çeye dahil kuruluşlar ve özel idarelere ait işlerin en
ekonomik şekilde yapılması, bazı inşaatlarda temel il
ke olarak benimsenmiştir. Bu temel ilkeye göre, 1978
yılında yapılacak olan inşaatların çeşitli sektörlerdeki
toplamı 2 962 000 metrekaredir.
1978 yılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi
491 031 000 Türk lirasıdır. Diğer kuruluşlardan devir
le gelecek Olan miktar 8 759 230 000 Türk lirası olup,
kamulaştırma ve cari harcamalarla toplanınca, genel
toptanı 9 579 111 000 Türk lirası olmaktadır.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütü
len çeşitli sektörlere ait önemli projeler şunlardır :
İstanbul Kültür Sarayı,
Ankara Milli Kütüphane inşaatı,
Fenerbahçe Stadı,
izmir Sağlık Sitesi,
İstanbul Şişli Sağlık Sitesi,
Erzurum Atatürk Üniversitesi,
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Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi,
İstanbul Anadoluhisarı Spor Akademisi,
Muş - Malazgirt Zafer Abidesi,
Ankara Devlet Arşiv Sitesi,
İzmir Hükümet Konağı.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılı
olan 1978 yılında başlayarak, dalha sonraki yıllarda
da devam etmesi ve bitirilmesi tasarlanan diğer önemli
projeler ise, Türkiye Büyük Millet Meclisli ilave tesis
leri, Başbakanlık binası, İkinci Bakanlıklar Sitesi ve
Ankara Adliye Sarayıdır.
Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçe teklifi, diğer
bakanlık ve idare bütçelerine yapılacak transferler
hariç olmak üzere, Bayındırlık Bakanlığı 4 471116 000
Türk Lirası,
Karayolları Genel
Müdürlüğü
113 856 975 000 Türk Lirası; toplam 18 328 091 000
Türk Lirası olarak bağlanmış ve huzurunuza getirümiştlr.
1978 Mali Yılı içerisinde diğer bakanlık ve idare
büîçerinden, Bakanlığını Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesine tahminen 8 759 230 000 Türk Lirası
nın alktarılacağı düşünülürse, Bakanlığımız, Karayol
ları Genel Müdürlüğü dahil, 1978 Mali Yılı Bütçesi
nin 27 087 321 000, Türk Lirasına ulaşması bekleninektedir.
Sayın milletvekilleri, bayındırlık hizmetlerinin da
ha süratli bir tempo içerisinde rasyonel bir şekilde ya
pımı ve zamanında bitirilmesi ana hedefimizdir. Bu
nun için de, kanımca, Devletin, kendi işini öncelikle
kendisinin yapmasının yolları araştırılmalıdır. Ancak,
şurası bir gerçek ki, söz buraya gelip dayanınca,
karşımıza mevzuat çıkmaktadır.
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ekipman ve olanaklarıyla, işlerin büyük bir bölümü
nü kendisi yapabilecektir. Bugüne kadar egemen olan
ilke, «Müteahhidin yapamadığını Devlet yapsın» idi;
ama bundan sonra bu ilke, «Devletin yapmadığını
özel söktör yapsın» şeklinde değiştirilmelidir. Yüce
Meclisin, bu konudaki bir yasa tasarısını olumlu bir
gelişme olarak değerlendireceğini umuyorum.
Değerli arkadaşlarım, bununla müteahhitlik mü
essesesine karşı olduğumu söylemek isteniliyorum.
Biz, meşru kazanca hiçbir zaman karşı değiliz. An
cak, şunun da kesinlikle bilinmesini istiyorum: Dev
letin sırtından bazı kişileri zengin etme anlayışına son
verilecek ve ona hiçlbir zaman fırsat ve olanak ta
nınmayacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne zamandan
foeri?
BAYINDIRLHİ BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Her zamandan beri böyledir; her za-<
man bu böyle olmuştur.
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Allah'a şükür.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Hiç kimsenin menfaatlerinin koruyu
cusu olmayacağız; Devletin yanında olmaya mecbu1ruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bir örnek vermek jstiyorum..j

Örneğin, 1934*te yürürlüğe giren 2 490 sayılı Artır
ma, Eksiltme, İhale Yasasının özellikle 50 nei mad
desi, her işi müteahhide yaptırmak için sanki özekle
hazırlanmıştır. Her canlı gibi, yasalar da belirli sü
reler sonra toplumun gereksinmelerine cevap vere
mez duruma gelirler ve yaşlanırlar. İhtiyaçlar daha
çok ve karmaşık bir duruma geldiklerinde, artık, o
yasaların değiştirilmeleri zorunlu hale gelir.

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kendin
den ver önce örneğij
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Liman tarama çalışmalarının tamamı
Bakanlığımız tarafından ypılalbilir. Şimdiye kadar,
Ibu iş müteahhitlere yaptırılmıştır. Halbuki, gemi
Devletin, ekipmen Devletin, eleman Devletin.. Müte
ahhit, bunları çok cüzi bir ücretle kiralamakta, karşı
lığında büyük paralar almaktadır. Buna benzer ör
nekleri çoğaltmak mümkündür. (AP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN Sayın Sayın, devamlı, isminizi söylet
mek zorunda bıraktınız beni. Rica ediyorum, lütfen
sükûnetle dinleyiniz. Efendim, yani, bir sohbet yok
ki, Millet Meclisi Genel Kuruhında.

Sanırım, bugün de öyle bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu yasanın, günümüz koşullarına cevap ve
recek şekilde yenliden düzenlenmesi kaçınılmazdır.
Buna paralel olarak, Bakanlığımız Kuruluş Yasasın
da da değişiklik gereklidir. Bu konudaki çalışmaları
mız devam etmektedir.
Sayın milletvekilleri, yasalarda gerekli düzenleme
ler yapıldıktan sonra, Bakanlığımız, kendi personel,

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Sayın Başkan, kervan yürüyecektir;
müsterih olun. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar AP sıralarından gürültüler)
Şunun altını çizerek söylüyorum: Bundan böy
le, Bakanlığımız, kendi ekipman, eleman ve olanakla
rıyla yapabileceği işleri kendisi yapacaktır. Bu mak
satla, emanet ve benzeri usuller geliştirilecektir. An-

— 605 —

M. Meclisi

B : 114

cak Bakanlığımızın yapamayacağı işler ihale edilecek*
tir.
Değerli milfetveMIJeri, Bakanlığım süresince çalışmalanmda, politik baskılar ve hatır gönü! etkilerini
Bakanlığın dışında tutmaya büyük bir özen göstere
ceğimi, ülkenin çıkarını her şeyin üstünde tutacağım
dan hiç kimsenin kuşkusu olmamasını belirtir, Sa
yın Başkan ve Millet Meclisinin değerli üyelerine
saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» seslerll,
alkışlar)
IBAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan.
Lütfen ayrılmayınız.
Şu ana kadar Başkanlığımıza dört adet yazdı
soru önergesi ulaşmış bulunmaktadır.
Sayın Bahri Dağdaş ve Sayın Dağlı da soru sor
mak istemektedirler.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Soru somana işlemi bitmiştir;
Sayın Bakan, şimdi yazılı soruları okuyorum
efendim:
Çanakkale Milletvekii Sayın Orhan Çaneri;
«Çanakkale Boğazında, geçişi sağlamak üzere bir
köprü yapılması Bakanlığınızca düşünülüyor mu?
Düşünülüyorsa, çalışmalar hangi safhadadır?
Cevabın yazıh verilmeğini istiyorum» diyor.
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Bunlar teknik konuları ihtiva ettiğin
den, yazılı olarak cevap vereceğim./
BAŞKAN — Yazıh olarak cevaplayacaksınız;
teşekkür ederini Sayın Bakan»
AHMET SAYIN (Burdur) — Sözlü olarak ve^
riisût Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Sayın, bakisiniz ki, yazıh
veya sözlü olarak cevap vermekte sayın bakanları
mız muhtarlar.
Sayın Cemal Külahh'nın sorulan :
«Sayın Bayındırlık Bakanımızın aşağıdaki sorula
rımın yazılı olarak cevaplandırlmasına müsaadeleri
nizi arz ederim.» diyor,
Saym Külâhlı, burada mı efendim?.. Burada.
Okuyorum:
ı«l. — Burasa - Orhaneli - Harmancık yolu ve
Bursa - Keleş yolu kaç yıldan beri programdadır ve
ne zaman İkmal edilecektir?
2. — Bursa - Bozüyük ve Bursa - Susurluk dem'jyolu etüt ve proje çalışmaları ne safhadadır? İn
şaata ne zaman başlanacaktır?
3. — Burs havaalanının tevsii veya yeni bir alan
yakılması konusundaki çalışmalar ne safhadadır?» di
yor Syın Külahlı ve yazılı istiyor efendim.

IBAYINDRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Saym Çaneri, Çanakkale Boğazından
bir geçişin zarureti tartışılmaz bir konudur. Ancak,
ülkenin imkânlarını gözönünde bulundurmaya mec
buruz. Ülkenin ivediMMe bekleyen sorunlarına önce
lik tanımak zorundayız; ama gönül ister ki, imkân
larımız yeterli bir düzeye gelsin ve ülkenin bütün so
runlarına en kısa bir sürede cevap verebilecek bir du
ruma gelelim.
Şu anda, elimizdeki mevcut bütçe imkânlarıyla
Ibu yıl Çanakkale Boğazından geçişi planlamanın
mümkün olamayacağını saygıyla arz ederim.

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Saym Külahlıya yazıh cevap verilecek
tir.
BALKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan.
Sayın Yahya Uslu, Manisa milletvekili, slize.
«1. — 1976 yılında ihalesi yapılan Gördes, - Ak
hisar, Sındırgı yol ayrımı, karayolu yapımı çok ya
vaş olarak devam etmektedir. Şu anda de geçit ver
mez hale gelmiştir.
Bu yolun gerek ihale edilen kısmının devamı,
gerekse ikinci kısmının ihalesi için 1978 yılına öde
nek konulmuş mudur ve miktarı nedir?

BAŞKAN — Teşekkür ederim Syın Bakan.
Burdur Milletvekili Saym Ahmet Sayın'uı soru
lan:
«1. — Türkiyenin karayolu ağı kaç kilometre
dir?.
a) Bu ağın şimdiye kadar kaç kilometresi blitirlhnlştir? Standardı nedir?

2. — Devam etmekte olan Demirci - Salihli kara
yolu yapımı devam edecek midir ve bu yolun ikinci
kısmı ihale edilecek midir? Edilecekse konulan öde
nek miktarı nedir? 1978 yılında ihalesi gerçekleşecekmidir?» diyorlar.
Buyurun Sayın Balkan.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Davanda) — Sayın Başkan, bu konuda da yazıh ce
vap evereceğim.
BAŞKAN — Yazıh cevap arz edeceksiniz Sayın
IMu'ya.

Ib> Bu ağın yapılmayan kısmı kaç senede bitiri
lecektir?
Bu husustaki tedbirlerinizi açıklar imsiniz?
Sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederini.»
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Teşekkür ederim efendim.
Sayın Bahri Dağdaş, sözlü savamız kısa, gerekçe
siz ve açık otsun lütfen; buyurunuz efendim.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Saym Başka*, Sa
yın Bakan konuşmasına baştanıaılan evvel bize bir
metin datıfeldi. Bu metni aldık ve Sayın Bakan bu
metni okunla ve bilirdi.
Şimdi kendisine soruyorum: Madem bu metoi
okuyacaktı, Mecliste müzakeresine lüzum var mıydı?
^Mecliste ne konuşulursa konuşulsun, ben bildi
ğimi okuyacağım» manasına gelir mi, gelmez mi?
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bu sorunuzu soru ka
bul etmiyorum. Efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Sayın...
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevaplamak zorunda
değilsiniz efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devanda) — Peki beyefendi.
BAŞKAN — Sayın Dağlı, buyurunuz efendim.
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kurulduğu zaman, az
olanaklarına rağmen, 3 000 kilometre demiryolunu
yabancı şirketlerden satın almış, en ilkel araçlarla da
4 00© kilometre demiryolu yapmıştır. Ama ne yazık ki
bu milli müessesemiz 1950'den sonra ihmal edilmiş ve
bugün de bu Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde görü
yorum ki, bu milli müessesemize ayrılan ödenek çok
azdır. Bu az ödenekle yine, ihmal edilmiş olan bu Dev
let Demiryollarında alt yapılardan mı, yoksa mevcut
lokomotiflerin süratlendirilmesi yönünde mi? Nasıl bir
planlama yapılmıştır? Bu bir.
2. Karayollarına ülkemizde 8 milyar bir ödenek
ayrılmıştır, ama karayollarından faydalanan insanlar
dan alman vergiler ise, bu ölçünün çok altındadır. Şu
halde, dengesiz bir vergi dağılımı olmuş oluyor. Ka
rayollarından yeterince ve gereğince faydalanamayan
yurttaşlar da bu yükümlülüğü taşıyorlar. Bunun hak
kında acaba Bayındırlık Bakanlığı neler düşünüyor,
ne gibi önlemler alacaktır?
Bunları soruyorum Sayın Bakandan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı.
Sayın Bakan, yazılı veya sözlü cevap verebilirsiniz.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Efendim sözlü olarak cevaplayayım.
Sayın Dağlı'nın belirttiği demiryolu ile ilgili çalış
malarımızın yeterli olmadığını ben konuşmamda da
arz ettim. Bu demiryolu ağlarının ve işletmeciliğinin
istenilen düşeye vardırıhnası, bizim Hükümetimizin
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anahedeflerinden birisidir. Ancak, malumunuz, bu
demiryolları inşaatına ayrılan ödenekle planlanan he
defe varmanın mümkün olmadığım da yine belirttim.
İnşallah, gelecek yıllarda daha fazla demiryolları İn
şaatına ödenek ayırma imkânını sağlayabildiğimiz tak
dirde, planlanan hedeflere en kısa bir sürede varmanın
yolları araştırılacak ve bu yolda luzh bir şekilde yürü
neceğini Sayın Dağlı'ya burada arz etmek isterim.
Efendim, malumunuz, vergilendirme politikası, hü
kümetin genel politikasıdır. Burada ben Bakan ola
rak,' Hükümetimizi bağlayıcı bir şekilde beyanda bu
lunmak durumunda değilim. Ancak, kanım şudur ki,
bilhassa oto yolları yapıldığı takdirde, bu yollardan
geçişlerin paralı obuası yolundaki samimi kanaatimi
arz etmek isterim.
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Teşekkür ede
rim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Yerinize buyurunuz.
BAYINDIRLDS BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Devamla) — Teşekkür ederim.
Hayırlı ve uğurlu olsun. (CHP sıralarından alkış
lar).
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz, bi
rinci sıradaki Sayın Bayraktar'ın olup, Sayın Gültekin
Kızılışık'a söz devri nedeniyle, söz sırası Sayın Kızıkşık*ta.
Buyurunuz Sayın Kızılışık; süreniz 10 dakikadır
efendim.
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) —
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım ve
de sayın basın, dinleyiciler, misafirler; çünkü şu anda
arz edeceğim konu hepinizi ilgilendirecektir; o bakım
dan, hepinizi selamıma ithal etmek zorunluluğunu
hissettim.
HASAN CERÎT (Adana) — Meydan mitingi mi
burası?
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Devamla) —
Nasıl isterseniz öyle karşılayın.
Evvela şunu arz etmek istiyorum: Benim ortaya
koyacağım konu, bir noktada bir çok arkadaşın ayni
tehlike ile karsı karşıya kaldığı trafik kazalarıdır. An
cak, bundan evvel Sayın Bakanın bir sözüne cevap ve
rip, öyle başlamak istiyorum.
«Gerekli fizibilite hesabı yapılmadan, İkinci Bo
ğaz Köprüsü birtakım tartışmalara veya panele konu
edilmeden kabul edilemez» dediler.
Pekala. Kendileri dün bakan olup da, hemen erte
si günü, belli bir incelemeye ta^bi tutmadan da, bu
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kabul edilemez; bunun yerine şu veya bu çözüm yolu
önermişlerdir. Acaba, bu önermeleri bir etüt mahsulü
müdür? Bunu bir soru olarak soruyorum ve geçiyo*
rum.
Arkadaşlar, trafiğin dışında kalamazsınız. Çünkü,
doğmak üzere ana karnındaki çocuk ambulans ile has
taneye gider. Ölen kişi cenaze arabasıyla gider, Tra
fik, karayolu üzerinde şahısların, yaya yolcu veya şo
för olarak taşıtların hal ve hareketidir. O halde, tra
fiğin dışında - her ne şekilde olursa olsun - kalamryacağınıza göre, trafik kazaları hepiniz için tehlike teş
kil etmektedir.
Benim burada arz etmek istediğim husus şu: Kara
yolunun tüzükteki tarifi, «Trafik için. umuma açık ara
zi şeridi ve sahalardır.» Bu sahalara yalnız milli ve
milletlerarası, yani Karayolları Genel Müdürlüğünün
yapmakta ve bakmakta olduğu yollar değil, il, ilçe ve
köy yolları da girer.
Dikkat buyuracak olursanız, her gün gazetelerde
5, 10, 15 ölü rakamını görüyoruz. Bu çok ölümlü, çok
yaralanmalı kazalar, genellikle şehir içlerinde değil,
şehir dışlarında, il, ilçe ve köy. yollarında veyahut da
şehir dışlarındaki karayollarında, yalnız bunun bir
tek istisnası, Edirne'den girip Sakarya'ya kadar E - 5
yolunun da kesif trafikli olan kesiminde meydana
gelmektedir.
Ben burada bu konuşmamı, esasında İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi içinde de yapmak istedim; fakat fırsat
olmadı.
Size arz etmek istediğim gerçek şu: Kendi kendini
ze bir soru sorunuz: Türkiye'de bir polis teşkilatı var
dır. Görev ve yetki sahası belediye hudutlanyla sınır
lanmıştır. Bir de jandarma örgütü vardır, kırsal böl
gelerde hizmet görmektedir. «Acaba yüzde kaçı polis,
yüzde kaçı jandarma mıntıkasıdır?» diye kendinize
sorduğunuzda, belki % 60 - 65 jandarma % 30 - 35
polis aklınıza gelebilir.
Şimdi, size IBM ile hesapladığım ve aldığım netice
yi arz ediyorum arkadaşlar: Türkiye'nin 760 000 ki
lometrekarelik sahasının % 99,7'si jandarma bölgesi
dir, % 0,3'ü polis bölgesidir; bunun için arz ediyorum.
O polis bölgesinde, kendim de, senelerce bu konu
da hizmet görmüş olmama rağmen itiraf etmek lazım
gelir ki, polis örgütü, trafik kazalarını yeterince önle
yememiştir.
Şimdi siz kalkıyorsunuz - bunu demekle şu veya
bu partiyi kast etmiyorum, Türkiye'de yasal gelişimde
ki aksaklığı ortaya koymak istiyorum- % 0,3 bölgesi
olan polise, onun 330 misli daha geniş bir sahayı, tüm
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Türkiye'yi veriyorsunuz ve diyorsunuz ki, «Trafik
kontrolünün sen burada yapacaksın.»
Arkadaşlar, trafik kazalarının önlenmesi mümkün
dür. Bunun için, eğitim, -yabancı dillerde education
dedikleri- trafik tekniği, planlama ve mühendislik
(engineering); fakat her şeyden mühimi, trafik suçlu
sunun takibi, trafik suçlusunun yakalanması, kontro
lü, cezalandırılmasıdır; Law inforcement dediğimiz ka
nun uygulamasıdır.
İşte, Türkiye'de mühendislik ve eğitimin yokluğun
dan demiyeceğim, çünkü ilgili teşkilatlar, gereğince
bu işi yapmaya çalışıyorlar; ancak nicelik veya nite
lik bakımından yetmeyebilirler; o olmasına rağmen,
takip ve kontrol eksikliği kazalara sebebiyet vermek
tedir.
Bu nedenden meydana gelmiştir? Trafik Kanunu
kabul edilirken, 76 ncı maddesinde «İdarei Umumiyei
Vilayet (Belediye Gelirleri) ve tüm kanunlardaki tra
fik güvenliği, trafik düzenlemesiyle ilgili hükümleri
kaldırdım» diye bir madde gelmiştir.
Böyle olunca, o zamana kadar polisin Polis Vazi
fe ve Salahiyet Kanununa göre; jandarmanın, jandar
ma Vazife ve Salahiyet Kanununa göre kendi görev ve
yetki sahalarındaki yetkisi tüm olarak kaldırılmış. Pe
ki; kaç kişilik bir üniteye verilmiştir?
Arz edeyim: Bugün Türkiye'de emniyet müdü
ründen polis memuruna kadar her rütbede, Türkiye'
nin 760 bin kilometre karesini kontrol eden sadece
3 269 tane trafik görevlisi vardır. Bunun 1/12'si sene
lik izinde, bunun yarısı gececi, gündüzcü veyahut da
saat farkı vazifede veya istirahatta, bunun mazeretli
si, bunun 1/3'ü büroda. Velhasıl, böyle olunca, şu an
da sadece ve sadece 700 tane trafik polisi - rütbelileri
de atarsanız - trafik kazalarım önlemek için kontrol
yapmaktadır Türkiye'de. Tasavvur buyurun, 760 bin
kilometrekareye 700 trafik polisi, yani, 1 000 kilo
metrekareye 1 polis bile düşmüyor.
Kaç dakikam var Sayın Başkanım?
BAŞKAN — Efendim, 3,5 dakikanız var.
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Devamla) —
O halde öneri :
76 ncı maddenin meydana getirmiş olduğu aksaklı
ğı evvela ortadan kaldırmak lazım. Bunun partilerle
ilgisi yok. Kaza, hangi partiye mensup olursak olalım,
hepimize gelebilir, hepimizin çoluk çocuğuna gelebi
lir ve gelmektedir de. 76 ncı madde ile meydana ge
len bu aksaklık düzeltilmelidir.
Böylece, mahalli idarelerin, belediyelerin, mahrum
oldukları gelirleri de iade edilmiş, polis mıntıkasında
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polis, jandarma mıntıkasında jandarma görev almış
olur.
Arkadaşlar, İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da jan
darma teşkilatı vardır ve orada bu teşkilatların trafik
sorumluluğu, trafik görevi ve trafik yetkisi vardır.
Amerika'da State Highvvay poliçe veyahut Highway
poliçe diye karayolu polisi, devlet karayolu polisi var
dır. Bunlar, değil yalnız kırsal bölgelerde, kırsal böl
gelerdeki milli ve milletlerarası yolların şehir içindeki
istidatlarında dahi görev ve yetki sahibidirler.
Bunu Türkiye'ye getirmek mecburiyetindeyiz. Ak
si takdirde, ne yaparsanız yapın, trafik kazalarını ön
lemek mümkün olamayacaktır.
Bugün Türkiye'de 365 gün trafiğe açık - bir arka
daşımızın da sorusuna cevap teşkil eder - 60 bin kilo
metre yol vardır ve 60: bin kilometrenin bugün sadece
3 882 kilometresi kontrol altındadır.
O halde, tasavvur buyurun, 56 bin küsur kilo
metrede, nicelik bakımından karayolları polisi olma
dığı için, bugünkü mevcut şehir dışı polisi yetmediği
için kontrol yoktur.
Arkadaşlar 200 küsur bin kilometre de köy yolu
vardır. Bu köy yollarında kamyonlar üzerinde seya
hat eden, devrildiği zaman onu birden mezara giden
vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız, bizim hemşerilerimizdir. Onun için, bugün polisi, prensip itibarıyla,
kendi belediye hudutları içine çekmek ve milli ve mil
letlerarası karayollarında Amerika, İngiltere, Alman
ya, Fransa, Belçika ve İtalya'daki gibi devlet karayolu
polisini kurmak gerekir.
Diyeceksiniz ki, «Senelerdir bu niye kurulmamış?»
Arkadaşlar belki senelerdir bu mesele bu şekilde,
Meclisin huzuruna gelmemiş olabilir. Ben şahsen, mil
letvekili seçilmeden evvel bunu getirmeye azimli idim.
Karayolu polisinin kurulmasına, bir bakımdan, daha
evvelki yaptığımız kongrelerde İçişleri Bakanları karşı
gelmişlerdi. Çünkü, polis ve jandarma, İçişleri Baka
nına bağlı olduğu için, kendisinden gayri başka bir
bakamlkta Silahlı bir kuvvetin ihdas edilmesi işine elvermemiş/ti.
BAŞKAN — Sayın Kızıhşık, süre tamamlandı
efendim.
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Devamla) —
Hemen toparlıyorum efendim.
Bugün Hükümet sende, yarın bende; bu mühim
değil. Mesele, memleket meselesi olduğuna göre, şim
di arkadaşlar, artık Devlet Karayolu polisinin, Bayın
dırlık Bakanlığı bünyesinde kurulmasının şart ve el
zem olduğunu sizlere arz ediyorum. Keza bugün jan
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darma, helikopterinden tut, telsizine; - lise mezunu er
lik yaptığına göre - personeline varıncaya kadar trafik
sorumluluğunu alabilecek durumdadır. O halde kendi
sahasında ona da gereken görev, yetki ve sorumluluğu
verip, Türkiye'de bir trafik enstitüsü kurmak şarttır.
Hem mühendis, hem de trafik düzenlemesi kontrolünü
yapacak olanları yetiştirmek için.
Vaktin darlığı nedeniyle daha' fazla bu konuda ma
ruzatta bulunma olanağım yok. Fakat bunun bu kada
rına da teşekkür eder, hepinize şahsım adına saygıla
rımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıhşık.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler sonuçlanmış bu
lunmaktadır.
Bakanlığın Bütçe bölümlerine geçilmesi hususun
da onayınızı alacağım: Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutup onayınızı alacağım.
A) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira

31 815 000

103 Makine, teçhizat alım, bakım
ve onarım işleri
260 575 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Devlet yapıları yapım - bakım
ve onarını işleri
819 881 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Ulaştırma yapıları yapım, ba
kım ve onarım işleri
3 319 833 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan trasferler
39 012 000
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Lira

Bölüm

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir.
2. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/72; C.
Senatosu : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (1)
BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1978
yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunda ona
yınızı alacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum efendim.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
1978 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (13 856 975 000)
lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum
efendim.
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi
(A) Cetveli
Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
228 310 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Makine ikmal ve ambarlama
hizmetleri
1 450 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Karayolları planlama proje ve ,
keşif hizmetleri
500 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
(1) 37 S. Sayılı basmaazı uaağa eklidir.
— 610

112 Karayolları yapım ve onarım
hizmetleri
8 776 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Yol tesis bakım hizmetleri
2 879 465 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan tarasferler
23 200 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi bağh cetveliyle birlikte onayınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
(13 856 975 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli
cetveli okutuyorum:
B - CETVELİ
Gelir
türü

Lira

2 Vergi dışı gelirler
987 500 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
12 869 475 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte onayı
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce
1978 mali yılında eMe edilecek gelir çeşitlerinden her
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birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretti cetvelde
gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali, yılında da
devam ohıntır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi onayınıza sunuyoyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
. Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 saydı
Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gere
ğince, akaryakıtlardan alman gümrük resimleri, Ha
zinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci
bendi gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel
Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya
bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayana
rak bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım ve
bakımı ile ilgili ihalelere katümaya, taahhütlere giriş
meye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma
ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer
ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara ilişkin
diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye
ve bu maksatlarla açılacak özel fondan harcama
yapmaya yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul
ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
BAŞKAN — Maddeye
okutuyorum efendim:

ilişkin bir

önerge var,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe
kanun tasarısının Karma Komisyonca değişik 6 nci
maddesine aşağıdaki yazılı fıkranın eklenmesini arz
ederiz.
«1977 mali yılında taahhüt karşılığında avans
olarak ahsan paralar fon hesabına devir olunur ve
yapılan harcamalar hakkında aym esaslar uygulanır.»
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Gerekçe :
Karayolları Genel Müdürlüğünün bir yıldan beri
dış ülkelerde yapmış olduğu faaliyetler neticesinde
tatbikatta karşılaşılan güçlüklerin giderilebilmesi ve
işlerin daha çabuk ve doğru olarak yürütülebilmesi
için, Bütçe Kanununun 4 nci maddesinin değiştiril
mesi gerekmiştir.
Sakarya
Erzurum
Hayretin Uysal
Selçuk Erverdi
Adana
Adana
Nedim Tarhaa
' Hasan Cerit
Ankara
Altan Öymen
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Komisyonumuzun
Genel Kurulda karar yeter sayısı için çoğunluğu var
dır her ahide.
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir aktarma
mahiyetindedir. Katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.
Sayın Bakan?..
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ
(Mardin) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin katıldığı
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kama
tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ve ba
kımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapdan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından
yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesis
lerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından
veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hiz
metlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin
yaptırılması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel
Müdürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel pro
jelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahval
de gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin
(A) işaretli cetvelin ilgiH proje ödeneklerinden gerekli
harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara gö
re, tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenek-
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Bütçenin» Bayındırlık Bakanlığının değerli men
ten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Ba- I
suplarına
ve Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olma
kanı yetkilidir.
sını
diliyorum
efendim. (CHP sıralarından alkışlar.)
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı
ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir
1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
ve ödenek kaydolunur.
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Ka
BAŞKAN — 7 nci maddeyi onayınıza sunuyo
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C, Senato
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu
edilmiştir.
raporu. (M. Meclisi : 1152); C. Senatosu : 1/525)
8 nci maddeyi Okutuyorum:
(M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı :
Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayıh Ka
729) (Devam)
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücret
li olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri,
B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ :
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapını,
BAŞKAN — Saym üyeler, programımız uya
bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere,
rınca
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesin
de açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da | lere başlıyoruz.
yeniden açılacak 112-2-04-000 (geçişi ücretli
Millî Selamet Partisi Grupu adına Saym Fehim
olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) alt
Adak, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
programı ve projeleri ile; 113 - 1 - - 03 - 000 (geçişi
yın Günay Yalın, Adalet Partisi Grupu adına Sa
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin bakım ve işlet
yın Özer Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Gru
mesi) alt program ve faaliyetlerinin harcama kalem
pu adına Agâh Oktay Güner söz istemişlerdir.
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ka
Kişisel olarak Saym Mehmet Emekli, Sayın Abrayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde,
durrahman Oğultürk, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu,
gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin büt
Sayın İsmail Akın ve Saym Zeki Eroğlu lehinde;
çenin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı I Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali Sarıoğlu,
yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahak
Sayın Mehmet Özutku, Saym Kemal Doğan aley
kuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, har
hinde; Sayın Erol Yeşilpınar, Sayın Ömer Kahra
cama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yet
man, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Mevlüt Güngör
kilidir.
Erdinç, Sayın Semih Eryıldız, Sayın Şener Battal ve
Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı I Saym Halil Karaath, üzerinde söz istemiş bulunmak
ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur.
I tadırlar.
Saym Hükümet ve Komisyon yerlerinde.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi onayınıza sunuyo
İlk söz Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
Fehim Adak'da. Buyurunuz Sayın Fehim Adak,
edilmiştir.
söz süreniz 20 dakika efendim.
9 ncu maddeyi okutuyorum:
MSP GRUPU ADINA FEHİM ADAK (Mar
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde
din)
— Sayın Başkan, Millet Meclisinin kıymetli
yürürlüğe girer.
üyeleri, Ticaret Bakanlığının Bütçesi üzerinde grup
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum:
olarak görüşlerimi belirtmeden önce, hepinizi se
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
lamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
tir.
Büyük Milletimizin, güzel ülkemizin dünya mil
10 ncu maddeyi okutuyorum:
I
letleri arasında en kısa zamanda layık olduğu de
Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık
ğerli yeri alacağı kanaatini taşıyarak, milletimizin
bakanları yürütür.
diğer milletlerle olan gelişme yarışmasından başarılı
BAŞKAN —>10 ncu maddeyi onayınıza sunuyo- I olarak çıkmasını temenni ediyorum.
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
Kıymetli arkadaşlarım, son yıllarda, sanayileş
edilmiştir.
miş Batılı ülkeler ekonomilerinin önemli bir buhran
Değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü açık oya
geçirdiği hepimizin malumudur. 1974 yılından iti
baren açık bir şekilde ortaya çıkan bu buhran so
tabidir. Açık oylama işlemi daha sonra yapılacak
tır.
I nucunda, sanayileşmiş ülkelerin iktisadi büyüme
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hızları yavaşlamış, birçok üretim dallarında, başta
otomativ sanayii ve tekstil sanayii olmak üzere, ge
rilemeler görülmüş istihdam seviyesi düşmüş, fiyat
lar genel seviyesi görülmemiş derecede yükselmiştir.
Bugün, bu buhranın izleri halen silinmemiştir.
Enflasyon hızı kısmen yavaşlatılmış, fakat işsizlik,
ciddi bir mesele olarak hâlâ devam etmektedir. Bu
durum OECD Teşkilatına mensup başlıca ülkelere
ait istatistiklerden takip edilebilir. Bellibaşh ülkeler
deki iktisadi göstergelere göre, milli gelir artış hız
lan şöyledir: Birleşik Amerika'da 1974 yılında %
1,7; 1975 yılında % 1,8 oranında gerileme var
1976 yılında 6,1; 1977'de 5,1 oranında müspet bir
artış vardır. Diğer ülkelerde de durum buna para
lel bir şekilde yürümüştür.
Sınai üretim artışının seyri ise yine yukarıdaki
ülkelerde şu şekildedir: Birleşik Amerika'da 1975
yılında 109,2 iken, 1976'da 120,2'ye, yine aynı yıl
lar itibarıyla Kanada'da 121,1'den 127'ye, Japon
ya'da 110'dan 125'e, Almanya'da 104'den 112'ye
ve OEÇD toplamı, 109,7'den, 119,5'e yükselmiştir.
İşsizlik oranları da şöyledir: ABD'de işsizlik ora
nı 1974'de 5,6, 1975'de 8,5, 1976'da 7,7, 1977'de
% 7,4 seviyesindedir. İngiltere'de bu nispetler,
1974»de % 3, 1975'de % 4,5, 1976'da % 6,1, ve
1977'de % 6,5 olmuştur.
Diğer yandan son yıllardaki fiyat artışları OECD
kaynaklı tüketici fiyatları endekslerine göre, normal
seviyelerin bir hayli üstünde seyretmiştir. Aşağıdaki
tabloda bu durum açıkça görülmektedir:
Birleşik Amerika'da 1974 yılında fiyat artışları
% 11, 1975'te % 9,1, 1976'da % 5,8.
Japonya'da 1974'te % 24,5, 1975'te % 11,8,
1976'da % 9,3, ve OECD toplamı 1974'te 13,6,
1975'te 11,4 ve 1976'da da 8,6 mertebesinde olmuş
tur.
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I
Görüldüğü üzere ülkemizde 1974 ve 1977 yılınI da yüksek düzeydeki fiyatlar hariç tutulacak olursa,
I 1975 ve 1976 yıllarındaki fiyat artışlarında bir ya
vaşlama kaydedilmiştir. Ekonominin sıhhatini bozaI bilecek nitelikteki bu fiyat artışlarının, kaynaklarına
I inmek suretiyle önlenmesi zorunlu olmaktadır.
I
Diğer yandan, bilhassa 1974 yılından itibaren dış
ticaret açığımız bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır.
I Nitekim son 4 yıldaki ticaret mübadelelerimizin sey
rine baktığımızda, şu durum görülmektedir :
1974 yılında ithalatımız 3 777 000 000 dolar iken,
ihracatımız 1 532 000 000 dolar ve dış ticaret açığı
mız 2 245 000 000 dolar. 1975'te ithalatımız 4 milyar
738 milyon dolar, ihracatımız 1 401 000 000 dolar ve
dış ticaret açığımız 3 337 000 000 dolar. 1977'de it
halatımız 5 796 000 000 dolar, ihracatımız buna na
zaran fevkalade küçük 1 753 000 000 dolar ve dış
ticaret açığı, maalesef 443 000 000 dolar mertebeleriI ne ulaşmıştır.
I
Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, 1974 yılından
itibaren dış ticaret açığımız gittikçe büyüyerek, 1977'
de 4 milyara ulaşmıştır. Dış ülkelerden bir misal verI mek gerekirse, Federal Almanya'da ticaret dengesi
fazla vermekte ve bu yüzden fazlalığın enflasyonist
tesirinden korkulmaktadır.
I
Bu kadar geniş arazisi ve çeşitli tabii kaynakları
I olan ülkemizin ticaret dengesi açık verirse, Alman, I ya gibi tabii kaynaklan açısından Türkiyemizden geI ride bulunan bir ülkenin ticaret bilançosunun fazla
I vermesi, bizim bakımımızdan çok düşündürücü bir
I husus olmaktadır.
I
Tabii kaynaklanmızın iyi değerlendirilemeyişi soI nucunda, Türkiye iç piyasa düzenini sağlamak ama
cıyla, kendi ihtiyaçlarım karşılayabileceği pirinç ve
I y^ğ gibi maddeleri dahi ithal etmek zorunda kalmış
tır.

I
Dış piyasalarda artan fiyatlar ekonomimizin geliÜlkemizde ise, 1975 ve 1976 yıllarında iktisadi
j şen ihtiyaçtan yanında yukarda belirtildiği gibi, bir
gelişme hızı sırasıyla % 7,9 ve % 7,7 olarak gerçek
I kısım tüketim maddelerinin iç piyasa düzenini koruleşmiştir. 1977 yılında ise, bu hız büyük ölçüde
I ma açısından ithal zarureti, dış ticaret açığının büyü
enerji ve döviz darboğazı sebebiyle % 5'e düş
mesine sebep olmuştur. Bu kadar büyük bir açığın ya
müştür.
kın bir gelecekte de kapanması ihtimalinin bulunma
yışı, Türkiye'de bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu
Fiyatlar genel seviyesinde ise, toptan eşya fiyat
gerçek, takip edilen yatınm politikasının kifayetsizli
endekslerine göre durum şu şekildedir :
ği, yanlış uygulaması ve bu yanlışlıkta ısrar edilmesi
1974'te artış % 29,9; 1975'te artış % 10,1; 1976'
dir.
da artış % 15,6 ve 1977'de % 24,7 seviyelerinde ol
muştur.
Dış ticaret dengesi üzerinde müspet tesir meydana
getirmek
için tatbik edilen ithal ikamesi politikası,
Diğer illerimizin endeksleri de aynı seviyelere pa
] tersine bir tesir icra etmiştir. Şöyle ki, ithalatı azaltralel bir durum arz etmiştir.
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mak için yurt içkide üretimi düşürülen bir makn üre
timinde kullanılan sermaye malı ve malın hammad
desi dışardan ithal edilmekte; bu suretle eskisine gö
re daha fazla bir döviz talebi ortaya çıkmakta, eko-,
nomi daha dışa bağımlı bir hale gelmektedir.
Bu durumda nasıl bir sanayileşme politikası takip
etmelidir? Şunu huzurlarınızda kesin olarak açıkla
mak isterim ki, Türkiye ağır sanayi hamlesini tabak- '
kuk ettirmedikçe iktisadi bağımsızlığına kavuşamaz.
Bu hamle gerçekleştiği zaman ancak Türkiye, de- •
mir n çelik mamulleri ihtiyacım karşıladığı gibi, ger- i
çek anlamda sınai mamul de ihraç edebilecek duru
ma gelecektir.
Muhterem milletvekilleri, Türkiyemizin bir bü
yük kaynağı da, zengin madenlerimizdir. Maalesef,
bu madenlerimizin işletilmesine gerekli önem veril- \
memekte, büyük bir servet atıl tarzda yer altında
yatmaktadır. Bir taraftan döviz darboğazı tahammül
edilmez seviyelere ulaşırken; bu dövizi temin ede
cek olan büyük maden rezervlerimiz, ehemmiyetini
idrak edemeyecek ve planlı işletmemizi yürütenteyecek ellerdedir.
Sanayileşme ve madencilik gayretlerinin yanında,
Türkiye ekonomisinde büyük ağırlığı olan tarımda
da plansız bir politika uygulandığını ve ihtiyaç olan
imkânların sağlanamadığım belirtmek isterim. Sabit
fiyatlarla sektörlerin gayri safi milli hâsıla içindeki
paylan gözden geçirildiği zaman, tanma gerekli kay
nakların temin edilmediği bariz bir şekilde görülmek
tedir. ihracatımızın sektörel olarak yapısı incelendi
ğinde, tarım ürünlerinin % 60'a varan ve hatta aşan
bir yer işgal ettiğini beyan etmek, tanma da gerekli
intkânlan sağlamanın gerekliliğini ortaya koymakta
dır.
Türkiye, ağır sanayiini kurmadıkça; madenciliğe
gerekli önemi vermedikçe ve tanmda planlı hareket
etmedikçe, ihraç mallarını gerek komşu ülkelere, ge
rek sanayileşmiş ülkelere satma gayreti içinde olma
dan dış ticaret açığının devam edeceğine muhakkak
nazanyla bakılmalıdır.
Bu hamleleri halihazırda memleket imkânlarının
çok büyük kısmına el atmış bir kaç kişinin çıkarına
uygun teklifleri yönünde değil, topyekûn vatandaşa
imkân sağlayacak ve mîlletçe kurtuluş hamlesi do
ğuracak yönde olmalıdır.
Muhterem arkadaşlarım, ancak şu nokta da göz
den kaçmamahdsr : Dış ticaretteki açığı kapatmak
için üretilecek malların, dengi mallarla rekabet sağla
yacak mahiyetleri de temin edilmesi zarureti var. Bu
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ese, üretimde girdilerin, rakip milletierdeki girdi liaına getirilmesiyle mümkündâr. Üretimde, girdiler için
de hammadde, finansman masrafı, enerji gibi faktör
ler büyük rol oynamaktadır.
Finansman masrafının en büyük kalemi faizdir.
Faiz, fiyatlara üretim safhasında ve ticarette el değiş
tirdikçe, matematikteki üstel bir artırıcı tesir icra et
mektedir. Halihazır kredide cari faiz nispeti, maliyet
leri iki misline ulaştırılabilecek boyutta ve % 25 - 30
nispetlerine varmaktadır. Rekabete mecbur olduğu
muz sanayide, ilerlemiş ülkelerde bu durum, ehem
miyeti idrak edildiği için faiz nispetleri fevkalade dü
şüktür, % 3 ile % 5 gibi. Bu ise, maliyetleri çok dü
şük yapmaktadır. Hem dış rekabeti imkânsız kılan,
hem de dahilde dar gelirli tüketicinin ihtiyacının çok
pahalılaşmasına ve fakirin her geçen gün çok daha
fazla ezilmesine sebebiyet veren yüksek faiz nispetin
den ve bu tatbikattan vazgeçilip, kâr ortaklığı siste
mine kayılmalıdır. Cari tatbikatta ihracat, birçok ba
kanlık ve mercilerin müdahalelerine maruz kalmakta,
• bu bürokratik engeller ihracatı ters yönde etkilemek
tedir. Formalitelerin asgari seviyeye indirilmesi için
tek belge sistemi geliştirilmeli ve mümkünse ihracat
çın» tek mercie muhatap olması sağlanmalıdır. Buna
paralel olarak, teşvikleri daha müessir hale getirme
lidir.
Dış ticaret aeiğımn kapatılmasında mühim bir hu
sus da, dış ülkelere bilgi transferi ve dış ülkelerde iş
yapma konusudur. 1976*da Karayolları, Libya'da
bir anlaşma yaparak, bu hususta bir adım atmıştır.
Bu hamlenin çok hızlandırılması re birçok dış mem
lekette iş yapılması lazımdır. Yunanistan'ın, bu işten
yılda 600 m^yon doku- temin ettiğini söylemek, bu
işin ehemmiyetini belirtmeye kâfidir zannediyorum.
İhracatın çok geniş bir kitle eliyle yapılmasını sağ
layacak tedbirlerin getirilmesinde de zaruret görmek
teyiz. Büyük hacimli dış ticaretin mahdut birkaç bin
kişi eliyle yürütülmesi, hem imkanların gayrı adil
dağılımım tevlit etenesi, hem de belirli bir kitlenin dü
şünce tarzı ve insiyatifi dışına taşmaması sebebiyle
doğru değildir. Bugünkü tatbikat yerine, daha çok
kişinin düşünme ve gayret gücünü bu işe vereceği
tarzda, çok vatandaşa imkân sağlayan, yaygın hale
getirilmesi zaruridir.
İç ve dış ticaretin tanzimi, piyasanın düzenlenmesi
görevlerini de üstlenmiş bulunan Ticaret Bakanlığı
nın, karşılaştığı güçlükler sadece dış ticaret açığına
inhisar etmemektedir, fç tüketimin düzenlenmesi ve
tüketicinin korunması için yeni tertip ve tanzimlere
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gidilmelidir. Bu suretle, arta» daha büyük baik kitlesûûa faydalanması temin edilmelidir. Bilhassa koo
peratifleşme ve küçük sermayenin yan yana gelmesiy
le meydana getirilecek şirketleşmeler, refahın yaygın
laşması ve adil dağılımında büyük rol oynayacaktır.
Muhterem milletvekilleri, yukarıda saydıklarımızın
tatbikatına imkân verilmesi halinde1» en iyi şekilde
yürütülecek bilgi ve güçte mücehhez güzide bir kad
rom» Bakanlık bünyesinde mevcut olduğuna inamyaram*
Büyük miUetirotzitt uzun seneler iradesini elinde
tutanların meselelere köklü çözüm getirememeleri,
ileri sürülen köklü çözümlere eğitmemeleri ve hatta
karşı çıkmaları sebebiyle ve emperyalist dış güçlerin
de tesiriyle içine düşürüldüğü halihazırdaki iç açıcı
olmayan durumdan kurtulması için, bu çemberleri
kıracak ve memleketimizi ekonomik bağımsızlığa ka
vuşturacak, ekonomideki kurtuluş savaşım başlatacak

O :2

ve devam ettkecek maneviyatı, ruhu ve azmi arıyo
ruz.
Hepnnzi hürmette selamlıyorum. Attan, iktisadi
savaşımızda milletimizi muvaffak kılsın muhterem
mSkıvekilIeri (MSP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak.
Sayın Yahn, görüşme süremizin bitişine 18 dakika
var. Zalfâfinizia konuşması 18 dakikada sonuçlanabi
lir mi efendim?
GÜNAY YALIN (Ordu) — Hayır efendim.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Beş dakika
uzatırız efendim»
BAŞKAN — Efendim mademki sayın grupun ko
nuşma süresi hu süreye sığmıyor. Bu nedenle Bütçe
ni» görüşmelerine kaUığamz noktadan devam etmek
üzere ve saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara
veriyorum efendim.
Kapanma Saati : 12.42

-••«

ÎKfiVCİ OTURUM
Açılma Saati : UM
BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi
DÎVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazakı (Denizli), Halil Kanaatli (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclissin 114 ncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devam)
E) TİCARET BAKANLIĞI

BÜTÇESİ (Devemi)

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine kaldığımız nok
tadan devam edeceğiz.
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini almış
bulunmaktadırlar..
Gruplar adma yapıla» görüşmeleri sürdürüyoruz.
SÖK, sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Say» Güaay Yatanda. Buyurunuz Sayın Yaka. (CHP
sıralarından alkışlar)
CHP/ GRUPU ADİNA GÜNAY YALİN (Ordu)
— Sayın Başka», sayın mBlejvekâferi; 1975 yılın»
Mart aynıda ülkemiz için gerçekten ta*bsiz- bir dönem
başlamıştı. Siyasal tarihimize Bkiaci ve tkinci MC ik

tidarları adıyla geçen bu dönemin, kanh, ölümlü, her
türlü faşist kıyım ve baskıya dayanan yönlerini, suç
luların yargılanma gününe bırakarak; bugün nasd bir
ekonomik yapı ve işleyiş teslim aldığımıza kısaca de
ğinip, 1978 yılı Bütçe döneminin Ticaret Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki Cumhuriyet Halk Partisi Grupu*
nun görüşlerini Yüce Meclise sunmak istiyorum.
Bu amaçla sözlerime başlamadan önce hepinüıi
yürekten selamlar, Grupum ve şahsım adına sizlere
saygdarrau. sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli mitte tvekilleri; Birinci MC Hükümeti kurııüfiağuiKİa ülkemiz döviz rezervleri, Merkez Banka
sının o günlerdeki hesap vaziyetine göre ve Türk lir»-
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karaborsa, elektrik kısıntıları ve enerji sıkıntıları bu
döneme damgasını vurmuş olan günlük yaşantımızla
ilgili olaylardandır.

sı olarak, 15 186 000 000 Türk lirası; buna karşılık
ülkemizin toplum döviz borcu 17 858 000 000 Türk
lirasıydı. Diğer taraftan ikinci MC'nin düştüğü gün,
Merkez Bankasının yayınladığı 30 Aralık 1977 tarihli
haftalık vaziyete göre, ülkemizin döviz mevcudu
11 601 000 000 Türk Lirası, buna karşılık döviz borç
ları 80 334 000 000 Türk Lirası idi. Yine Mart 1975 ta
rihinde tedavüldeki bankınot miktarı 33 055 000 000
lira iken, 30 . 12 . 1977 tarihinde 77 880 000 000 lira
ya ulaşarak, geçen zaman içinde iki katından fazla bir
artış göstermiştir. Büyük Türkiye'nin, ancak böyle bü
yük rakamlarla ifade edilebileceği iddia edilebilir. Eğer
ülkemizin ulusal geliri de bu ölçüler içinde artsaydı,
biz de bu iddiaya katılabilirdik. Yatırımların aksadığı,
hayali temel atmalarla, hayali mobilya ihracatlarının
birbirine karıştığı, hatta yatırımların bir otomobilin
bagajına sığacak kadar seyyaliyet kazandığı, her sek
törde üretimin gerilediği, işsizliğin yaygınlaştığı, ih
racatın ve ithalatın tıkandığı, duş ödemeler dengesinin
görülmemiş ölçüde açık verdiği, döviz, ya da dış kredi
bulabilmek içlin ülkemiz haysiyetinin uluslararası para
spekülatörlerine peşkeş çekildiği böyle bir dönemden,
«Büyük» diye bahsetmek; çarpık bir mantığın ve deve
kuşu örneği kurnazlığın belirtisi ve ifadesi olsa gerek
tir.

Ülkemizin üretim açısından bu kadar kötü bir du
ruma düşürülmüş olmasına ve bütün bu olaylara kar
şın, Adalet Partisi Genel Başkam ve MC hükümetle
rinin sabık başı Sayın Demirel, büyük bir umursamaz
lık ve vurdumduymazlıkla, Bulgaristan'la enerji anlaş
ması yapıldığı zaman, «Kışın biz onlardan elektrik
alacağız, yazın da onlar bize elektrik verecekler» diye
rek, kendi tekelinde olan siyasi güldürmecenin en
güzel örneklerinden birisini vermekteydi.

Biraz önce sözünü ettiğim bu emisyon politikası ve
emisyondaki bu korkunç artış, ekonomik alanda bü
yümenin değil, hızlı bir enflasyonist uygulamanın, ül
keyi ekonomik bataklığa sürüklemenin ifadesi, verdiğim
rakamlar da bunun kanıtıdır. Ayrıca 1975 Mart ayında
kamu sektörünün, Merkez Bankasından Hazine kefa
letiyle kısa vadeli avans biçiminde sağladığı kredi
ler 21 718 000 000 lira iken, 30 . 12 . 1977 tarihinde
bu krediler 108 032 000 000 liraya ulaşmıştır. Kamu
sektörünün bu denli büyük ölçüde finansmanı, savur
gan bir ekonomik politikanın içler acısı görüntüsüdür.
Bu görüntünün böyle içler acısı olmasının en büyük
nedeni de, MC hükümetleri döneminde 155 bin civa
rında devlet işgalcilerinin, eşkıyanın, hayali ihracatlar
la vergi iadesi alıp Devleti soyanların, işe alınmaları ve
beslenmeleriyle ilgilidir.

Ama bu acı tablo, MC dönemlerinin halkımıza
ıstıraptan, gözyaşlarından ve sıkıntıdan başka
bir
şey vermediğini göstermektedir. Parası konvertibl ol
mayan, gelişmiş ülkelerin teknoloji, sermaye malları
ve yardımları altında zorla yaşatılmak istenilen bir eko
nomide, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında sü
ratle değer kaybedişi, halkımıza yükletilen ve ödeti
len bir fatura olmuştur. Çünkü, para değerini düşüne
rek yapılan bu zorlamalara karşın, ihracatımız art
mamış, Ulusal ekonomimizin gelişmesi duraklamış, it
halatın ise gittikçe artan bir seyir izlemesine göz yu
mulmuştur. 1974 yılında ihracatımız 1 532 000 000
dolarken, 1975 yılında 1 401 000 000 dolara, 1976 yı
lında 1 960 000 000 dolara, 1977 yılında 1 753 000 000
dolara ulaşabilmiştir. Bütün teşvik tedbirlerine, para
mız değerinin düşürülmesine rağmen, ihracattaki ra
kamlarda görülen bu cücelik meydandadır. Kaldı ki,
ihracatımız % 60-70 dolayında geleneksel tarım ürün
lerimize dayanmaktadır. Fındık, pamuk, yaprak tütün,
kuru üzüm, incir, antepfıstığı, narenciye, tiftik
ve
buna benzer ürünlerimize gerçek fiyatı verilmediği
gibi; ayrıca vergi iadesi uygulanarak ihracatı teşvik
edilen pamuk ipliği ve diğer sanayi ürünlerindeki bu
desteğin de bütçenin büyük yükünü omuzlarında ta
şıyan işçi, memur ve diğer çalışanların gelirlerinden
sağlanan vergilerle ödendiği gözönüne alınırsa; bu ya
pay ihracat teşviklerinin doğurduğu külfetin de dargelirîi halkımızın sırtına bindiği görülür.
İthalatımız ise, MC dönemlerinde 1974 yılında
3 774 000 000 dolarken, 1975'te 4 738 000 000 dolara,
1976'da 5 129 000 000 dolara, 1977 yılında
5 796 000 000 dolara çıkmıştır. Bu tabloda görüldüğü
gibi, eğer bir ülkede ihracat, ithalatın ancak 1/3'ünü
karşılar hale gelmişse; eğer bir ülkede fabrikalar dur
muş, işsizlik her gün büyüyerek artmışsa ve eğer bir
ülkede dış borçlar çığ gibi büyümüş ve artık ödene
mez hale gelmişse, bunun adı «Başarı» değil, ekono-

Sayın milletvekilleri; hayat pahalılığından, işçinin,
memurun, sabit gelirlinin, küçük ve orta çiftçinin ezil
diği, inim inim inlediği bu dönemde, her türlü spe
külatif kaçanç alabildiğine artmış, halkımızın asgari
geçim koşullarında yaşaması bile zorlaşmıştır. Peşpeşe gelen zamlar, piyasadaki kontrolsüzlük ve başı
bozukluk, tüpgaz, benzin, motorin, et, demir, çimento,
tuz gibi temel maddelerde görülen yokluk, kuyruk ve
„
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minin iflasın eşiğine ve hatta içine getirilmiş olması,
demektir. Ülkemiz, 1974 yılında 426 milyon dolarlık
kısa ve uzun vadeli dış kredi almışken, bu krediler
1975 yılında 1 446 000 000 dolara, 1976 yılında
2 187 000 000 dolara yükselmiştir. Burada üzerinde
durulması gereken nokta, bugün yeni Hükümetimize
devredilen ve resmi dilde «Kısa vadeli sermaye hare
keti» olarak nitelendirilen, gerçekte DÇM, yani «Dö
vize Çevrilebilir Mevduat» dediğimiz, 1976 yılında gi
rişi sadece 1,5 milyar dolayında olan ve ülkemizin yü
zünü karartan bu paraların nasıl ödeneceğidir. Bu dış
ticaret açığının nasıl kapatılacağını, bir aylık iktidara
sormak yerme, ülkemizi bu hale düşürmüş olanların
kaderleriyle baş başa kaldıkları şu günlerde, kendi vic
danlarına sormaları gerekmektedir.
Sayın milletvekilleri, bugün bize devredilen döviz
darboğazı büyük ölçüde yatırımlarımızı da etkilemek
te, birçok büyük yatırım projesi uygulamaya konulamadığı gibi, yapılacak projeler için de olumsuz bir et
ken olarak önümüzde durmaktadır. Bu bakımdan,
ileri teknoloji olanakları sağlayan, koşulları elverişli
tesis kredileri anlaşmalarına da dikkati çekmek ve Hü
kümetimizin dış politikada sağlayacağına yüre'kten
inandığımız başarının, şu aşamada proje kredilerine
yeniden işlerlik kazandıracağına güvencimizi belirt
mek isterim.
Öte yandan, serbest döviz esasına dayalı ticari an
laşmamız olan ülkeler, bugün için ticari ilişkilerimiz
de en başta yer işgal etmektedirler. Genç ve gelişmek
te olan ekonomimiz, dışarı açılmak ve uluslararası sa
halarda rekabet etmek zorundadır. Bunun için, girebi
leceğimiz sahalar bakımından tarihi ve sosyal bağları
mızın da yardımıyla petro - dolar bölgesi elverişli gö
zükmektedir. Hatta bu bölgede büyük ölçüde iş al
mış firma ve kuruluşlarımız da vardır. Bunların yurt
dışından sağladıktan gelirlerin transferi bakımından
ve faaliyetleri nedeniyle kullanmak zorunda kaldıklaları kredi ve garantiler açısından milli bankalarımızın
mevzuatı müsait olmadığından, bu gereksinmeyi karşı
layacak mevzuat geliştirilip, Avrupa bankalarında blo
ke edilmiş bulunan bu dövizlerin ülkemize transferle
rinin sağlanması, acilen çözümlenmesi gereken önemli
bir sorundur.
Görülüyor k; değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz,
büyüme olanakları kısıtlanmış, dış ticaret açığı çığ gibi
büyümüş, dış borçları artmış, döviz kaynakları tıkan
mış, yatırımları aksamış bir ekonomi, yani kelimenin
tam anlamıyla bir enkaz devralmış bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde
izninizle banka kredileriyle ilgili bazı açıklamalarda
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bulunmak istiyorum. Herkesin bildiği gibi, ülkemiz,
kaynakları kıt bir ülkedir. Bu bakımdan yaratılan kay
nakların çok rasyonel bir biçimde kullanılması ve ül
ke kalkınmasına katkıda bulunacak alanlara yönlen
dirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan kredi düzenimize
baktığımız zaman, banka kredilerinde en büyük yeri,
ticari amaçla verilen kredilerin tutmakta olduğunu
görürüz. Haziran 1977 tarihi itibariyle toplam banka
kredileri 202 milyar lira olup, bunun 141 milyar lira
sı ticari amaçlıdır. Küçük esnaf ve sanatkâr kredileri
6 milyar lira, sanayi kredileri 7 milyar, tarım kredileri
de 40 milyar lira dolayındadır.
Banka kredilerinin kaynaklarının büyük bölümü
ise bankalarını dar gelirli halkımızdan topladığı tasar
ruflara dayanmaktadır. Haziran 1977'deki 202 milyar
lira kredi hacminin 103 milyarı halk tasarruflan, 23
milyarı da resmi dairelerin mevduatıdır.
Bu tablo değişmelidir değerli arkadaşlanm; kre
di düzenindeki bu bozukluk, bu korkunç adaletsizlik
giderilmelidir. Bugünkü düzende, kredi kaynaklarının
büyük bir bölümü, halkı sömürenlerin, gıda mad
deleri, temel sanayi mallan ve mamulleri üzerinde,
çiftçimizin yetiştirdiği tarım ürünleri üzerinde spe
külasyon yapanların; tefecilerin, aracıların, orada alıp
burada satanlann, yeğen ve kardeşlerin, hayali ihra
catçıların ve oturduğu yerden telefonlarla Devleti soyanlann emrinde kullanılmaktadır.
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Telefon
iŞi şimdi size geçti.
GÜNAY YALIN (Devamla) — Onu, Sayın Yah
ya Denıirel'e sorarsınız beyefendi.
BAŞKAN — Sayın Yalın, devam buyurun, vakti
niz azalıyor efendim.
GÜNAY YALIN (Devamla) — MC iktidarların
da palazlanan bu bir avuç soyguncu ve vurguncunun
dışında, nüfusumuzun % 56'sını oluşturan 23 milyon
insanımız tarım kesiminde kendi kaderleriyle başbaşa
bırakılmıştır. Topraksız, ya da 10 dekardan az top
rağı olan, sayıBarı 10 milyonu bulan köylümüz oradan
oraya göç ederek, ucuz mevsimlik tarım işçisi olmak
ta, ya da büyük kentlerimizin ıstırap dolu semtlerini
oluşturmaktadır. Tarım sektöründe, kırsal alanda her
şey geri ve kıttır. Gübre kullanma oranı düşük, sula
nabilir arazi az; sulama tesisleri, şebekeleri çok yeter
siz, yeterli ölçüde tanmsal araç ve gereç yoktur. Köy
lümüz ekonomik çıkarını koruyamamakta, kalkınma
sına yardımcı olacak parasal kaynaklar bulamamak
ta, üretim amaçlı demokratik kooperatifçiliği gerçekleştirememektedir. Kırsal alan kooperatiflerinin başıh-
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da gelen Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri j
O halde yapılacak iş, bundan böyle başka ürünle
uzun yıllar gerici ve tutucu iktidarların partizanlık
rin daha kazançlı olarak üretilebileceği taban arazide»
yapmak için kullandıkları bir araç olmuş; son zaman
fındık dikimini engelleyici yasal düzenlemeyi getir
larda da adına komando denilen, devlet işgalcilerinin
mekten ibarettir.
ve canilerin yuvası haline getirilmiştir. Kooperatiflerin
. Fakat değerli arkadaşlarım, bütün bu dediklerimizi
bünyesine girmiş olan bu kurtların temizlenmesi içîn,
yapabilmek için, Devlet hazinesini soyanların, eş dost
Sayın Ticaret Bakanımızın göreve başlar başlamaz
yardımıyla milyonları vuranların foyalarını meydana
gösterdiği çabayı ve uygulamayı çok gerekli ve olum
çıkaracak, yüce yargı organlarının önünde yargılan
lu bulunuyor ve yürekten destekliyoruz. Hükümetimi
malarım sağlayacak, eşkıya ve Cinayet şebekelerini
zin, demokratik ve gönüllü, üretimden pazarlamaya, | ense kökünden yakalayacak yürekli ve inançlı bir yö
kırsal alandan şehirdeki tüketiciye doğru uzanan bir
netim gereklidir.
kooperatif hareketin? en kısa sürede başlatarak, sağKendi hükümetinin başına en ağır ve çirkin küfür
hkh Mr temele oturtacağına inanıyor ve güveniyoruz,
leri reva gören, hükümeti oluşturan en büyük partinin
üyelerine işkenceler yaptıran ve hükümet ortağı bu
BAŞKAN — Sayın Yalın 3 dakikanız var efen
partiye mensup kadın işçilere militanlarını saldırtan
dim.
genel müdürleri, amuda görevlerinden uzaklaştırabiGÜNAY YALIN (Devamla) — Değerli arkadaş»
len bir yönetim gereklidir.
larım, vaktimizin elverdiği nispette ileride ülkemiz
Gerilla kitapları yazan eski silahşörlere, ihracatçı
ekonomisine olumsuz etkileri olacağına inandığım bir
döğmeye kalkışan küstahlara Bakanlığın dış kapısını
konuya özellikle değinmek ve bu konuda Bakanlığı
gösterebilen bir yönetim gereklidir. Tüccar olduğu hal
mızın ve Hükümetimizin dikkatlerini çekmek istiyo
de,
Ticaret Bakanlığına memur olarak alınan genel
rum. O da, fındık üretimi konusudur.
başkan mahdumlarını kapı dışarı edebilen bir yönetim
Bilindiği gibi fındık, ülkemizin en önemli ihraç
gereklidir.
ürünlerinden birisidir. Ancak fındığın üretim alanları
Bugün ve her gün radyoda ve televizyonda bir par
her yıl gittikçe genişlemektedir. Bu nedenle 1978 yı
tinin memleket evlatları arasına nifak ve düşmanlık
lında 325 bin ton kabuklu fındık üreteceğimiz tahmin
tohumları ekmek için sözcülüğünü yapan genel sek
edilmekte, diğer taraftan tüketim miktarının 260 bin
reter yardımcısını, TARİŞ'teki görevinden söküp ata
ton olacağı düşünülmektedir. Bu gidişle 1983 yılında
bilen bir yönetim gereklidir.
üretimin 411 bin ton olması 1983'deki tüketimin de
Cinayetten sanık, aftan yararlanmış bir katili FtS315 bin ton olacağı beklenmektedir. Bu rakamların
KO
BİRLİK'teki görevinden atan, hiçbir devlet göre
1984'te üretim 428 bin ton, tüketim 326 bin ton ola
vinde
bulunmadığı ve çalışmadığı halde, son günlerin
rak tahakkuk edeceği tahmin edilmektedir.
I
de yurt dışı görevlere atanan 11 adet militanın işine
son verebilen, atama yönetmeliği müsait olmadığı
Görülüyor ki değerli arkadaşlarım, fındık üreti
halde yönetmelik değiştirilerek ÇUKOBİRLİK..
minde önümüzdeki yıllarda giderek 100 bin ton, hat
ta 100 bin tonu aşan bir fazla mal söz konusudur.
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın
Bu durum önümüzdeki yıllarda hem fındık üreticileri
Başkan, yarım saattir konuşuyor.
açısından, hem de bu ürünün ihraç değeri dolayısıyla
ekonomimiz bakımından çok önemli, olumsuz sonuç
BAŞKAN — Sayın Yalın, lütfen bitirin efendim.
lar yaratabilecektir. Bu nedenle bu sorunun üzerinde I Vaktiniz geçti efendim, lütfen.
ivedilikle ve önemle durmak gereklidir. Bu durumu
GÜNAY YALIN (Devamla) — Bitiriyorum efen
önlemenin en kısa yoldan ve en kesin çaresi, fındık
dim.
dikim alanlarım sınırlandırmaktır. Bu sınırlandırma
Bu gerekli gördüğüm düzenlemeleri yapacağına
nın yapılmasında hiçbir zorluk yoktur. Çünkü Kara
inandığım, bu nitelikte ve yetenekte gördüğüm Sa
deniz'de sadece fındık dikimine ve üretimine tahsis
yın
Ecevit Hükümetine ve sayın arkadaşlarıma say
edilmiş olan araziler çıplak gözle bile farkedilecek bi
gılar
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
çimde belidir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yahn.
Efendin», söz sırası Adalet Partisi Grup» adına Sa
BAŞKAN — Sayın Yahu, bitirimiz efendim lütfen.
yın
Özer Yılmaz'da, buyurunuz Sayın Yılmaz. (AF sı
GÜNAY YALIN (Devamla) — Bitniyorum Sayın
Başkanım.
{ ralarından alkışlar)
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AP GRUPU ADINA ÖZER YILMAZ (Bursa)
— Sayın Balkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi Ada
let Partisi Grupu adına saygı ile selamlarım.
İtiraf etmemiz gerekir ki, 7 Haziran akşamı bal
kondan Başbakanlık nutku söyleyen Sayın 'Eceıvit, bu
iseler Kabinesini kurarken şair ruhunun da tesiri al
tında kalarak hırçın hareket etmemiş ve kanuni mes
netten yoksun olduğunu ifade ettiği Üçüncü Demire!
(Koalisyon Hükümetinin Bütçesiyle Türkiye Büyük
Millet Meclisimin huzuruna gelmiştir.
Adalet Partisi olarak biz, muhalefeti, tahrip et
mek, her ne pahasına olursa olsun iktidarı kötülemek
olarak anlamıyoruz. Anayasanın 77 nci maddesindeki
yeminimize her zaman olduğu gibi sadık kalarak,
milletimizin mutluluğu için Hükümete başarılı bir ik
tidar olmanın yollarını göstermeye medburuz ve bu
nu en azından bir vatandaşlık borcu olarak kabul
ediyoruz. Bu bakımdan Ticaret Bakanlığı Bütçesi do
layısıyla sözlerimizi bu samimi açıdan değerlendir
menizi rica ederiz. Gerçekler acı da olsa buna kat
lanmayı öğrenmeliyiz.
Muhterem arkadaşlar, bir meselenin halli için ev
vela onu iyi tahlil etmek, teşhisi doğru koymak lazım
dır. Hislerinizi aklınızın üstünde tutarsanız, metodu
nuz, ne olursa olsun sonuç yanlıştır. Hislerini akim
süzgecinden geçirenler daima mutlu olmuşlardır.
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekömonıEk
ortama hiç olmazsa anahatlarıyla planlı dönemden
başlayarak gelmek ve dünya iktisadiyatının memleke
timizdeki etkilerini belirtmek suretiyle ona yaklaş
mak, kanaatimizce gerçekçi olmanın yegâne yoludur.
Yoksa körlerin filim kulağım veya ayağım tutmak su
retiyle, fil hakkında vardıkları yargıdan öteye geçemezsinizj
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25'e düşmesi hedef alınırken; aynı dönemler içinde
% 15,7 ve % 18,2 olan sanayi gelirlerinin gayri
safi milli hâsıla içindeki payının % 27'ye yükselme
si öngörülmüştür.
Sanayinin öngördüğü yatırımların dış ticaret den
gemize tesir ettiğini ifade etmek, malumun tekrarı
olacaktır. Yine sanayi yatırımlarında iç kaynakların
pahalı maliyetleri ve kamu kesimi yatırımları hac
minim °/0 50 sini karşılayan Kamu İktisadi Devlet
Teşebbüslerinin finansmanında Hazinenin büyük
rolü, iktisaden geri kalmışlığımızın tabii neticesi ola
rak tezahür etmiştir.
Buna rağmen, 1964'te 2903 projenin toplam ma
liyeti 22,9 milyar lira iken, 1977 de proje adedi 9061'e
ve toplam yatırım ise, 870 milyar liraya ulaşmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde kalkınma hızı
% 7 olarak tahakkuk etmiştir.
Bugünkü netice ile Türkiyemüz 149 devlet içinde
25'inciliğe yükselmiştir. Fert başına düşen gelir iti
barıyla 52'nci sırayı işgal etmektedir. Türkiye bu
seviyeye kolay gelmemiştir.
1950 yılında bütçemiz 1,5 milyar lira iken, 1963'
te 7,3 milyar liraya, 1964'te 13 milyar liraya, 1977'de
260 möyar liraya yükselmiştir. Bırakınız 1950 yıh
bütçesini; 1964 yılına nazaran 1977'de 19 misM artış,
gelişen ekonominin bir simgesidir. Her türlü tenkide
karşı olmak üzere, büitçemizdeki gelişmeyi dolar üze
rinden yapacak olursak; 1964 yılında 1 440 000 000
dolar olan bütçemiz, 1977 yılında 13 500 000 000 do
lara yükselmiştir ki, bu demin dudaklarınızdaki te
bessümü dondurmaya kâfidir. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri)

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan uygulamasını
kapsayan 1963 - 1972 yılları arasında kalkınma h;zı
% 7'lik bir artışa çok yaklaşmıştır. 10 yıllık ortala
ma, %6,9 olarak tahakkuk etmiştir. Tarım sektörü
gelirleri, anılan yıllar arasında hedeflere büyük öl
çüde yaklaşmışsa da; sanayi sektörü, plan hedefleri
nin gerisinde kalmıştır. Açığı, hizmet sektöründeki
hızlı gelişme kapatmıştır.

11964 yılında 54 bin hektarım sulayabilen Tür
kiye, 1977 yılında 1 120 000 hektarını sulayaibllmektedir. 1964 yılında 52 bin traktöre sahipken, 1977 yı
lında 300 bin traktöre ulaşmıştır ve bunun neticesi
olarak hayvanla işlenen arazi miktarı % 83'ten %
25'e düşmüştür. 1965 yılında 1.000 hektara 1,86 ola»
traktör adedi, 1977 yılında 10,06'ya yükselmiştir ki,
Ibu son rakam Rusyamın seviyesidir. 1964'te 400 bin
ton gübre tüketimi, 1977 yılında 7 milyon tona yük
selmiştir.

Uzun dönemli kalkınmamın temel hedefleri ve stra
tejisi bu durumu nazarı itibare almış ve sanayinin çe
kici sektör olmasını öngörmüş ve Üçüncü Beş Yılhk
Kalkınma Planı bu espri içinde hazırlanmıştır.
Birinci Plan Dönemimde % 31,3; İkinci Plan Dö
neminde % 26 olan tarım gelirlerinin gayrı safi milli
hasılat içindeki payının Üçüncü Plan Döneminde %

Aynı yıllar içinde hububat üretimi, 14 milyon
tondan 25 milyon tona çıkmıştır. Adalet Partisi İkti
darı, çiftçimizin alın teri, el emeği olan mahsulünü
tüccara yok fiyata kaptırmamıştır. 30 çcşîte yakın
mahsule taban fiyatı uygulanmış ve bunun neticesi
olarak, 1964'te 2,2 milyar lira olan destekleme alını
lan, 1977'de 46 milyar liraya çıkmıştır. 1965'te köy619 —
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lümüze verdiğimiz kredi, 1977'de 3,5 milyar liradan,
72 milyar liraya yükselmiştir. 1950*de 13 köyümüz
de, 1964'te 508 köyümüzde elektrik mevcutken, bu
gün köyde yaşayan nüfusun üçte ikisinin oturduğu
11 bin köyde elektrik vardır. Ve 4 bin köyümüze
elektrik götürme çalışması yapılmaktadır.
Elektrik üretimi 1964'te 4,5 milyar kilovat saat
ten, 1977'de 20 milyar kilovat saate ulaşmıştır.
Bugün bir enerji sıkıntısı varışa, bir saat elektri
ğiniz kesiliyorsa, 1971 muhtırasını yazanlara ve bü
yük enerji üstadı İhsan Topaloğlu'na sebebini soruu
nuz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
İşte iktidarsınız. Bizim yaptıklarımızla 23 saat
elektriğiniz yanmaktadır. İnşallah 1 saatlik enerjiyi
siz temin edersiniz de, biz de sizlerle övünürüz. (AP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, Türk esnaf ve sanatkârla
rına yapılan hizmetlerse, övünmeye değer bir seviye
dedir. 1964 yılında, esnaf ve sanatkâra, Türkiye
Halk Bankasınca verilen kredi 200 milyon liradan,
bu miktar 1977 yılında 12 milyar liraya çıkmıştır.
Demin, Cumhuriyet Halk Partisi konuşmacı arkadaşımızın, 6 milyar demesini sürçü lisan olarak ka*
bul ediyoruz. Çünkü, bu Parlamentoda oturan her
arkadaşımız en az benim kadar bilgilidir. Bilgisiz
likle itham etmek düşüncesinde değilim.
Esnaf ve sanatkârlarımıza düzenli bir işyeri ka
vuşturmak için, küçük sanayi siteleri 40 yerde yapıl
mış ve 53 yerde yapılma çalışmalarına başlanmıştır.
İBAĞ - KUR Kanunu çıkarılarak, esnaf ve sa
natkârımız Sosyal Sigorta içerisine alınarak yarın en
dişesinden kurtarılmıştır.
Başarılı hizmetleri ile Türkiye Halk Bankası Ge
nel Müdürü Sayın Doğan Ünlü'nün görevden alınma
hazırlığı cidden üzücüdür. Cumhuriyet Halk Partisi
nin partizanca hareket ettiğinin en belirgin ömeği,
Doğan Ünlü'nün görevden alınması olacaktır.
Bütün bunların söylenmesinin boş bir çaba olarak
niteleyenlere ifade etmek isterim ki, bırakın Millet
Meclisi zabıtlarına bu arkadaşımın başarısını tescil
edelim*
(Muhterem arkadaşlar, sanayi alanında kalkınmac
ınızın temel maddesi, şüphesiz demir - çelik üretimi
dir. 19641te 40ı0 bin ton olan bu üretim; 1977'de
3,1 milyon tona ulaşmışlar, 1964'te üç milyon ton
olan çimento üretimi Jise, 14 milyon tona yükseîıniştir.
Bütün bunların neticesi olarak, Türkiye - son on
yılın kalkınma hızları mukayese edildiğinde - dünya
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nın ileri, kalkınmış ülkesi olan Japonya'dan sonra,
ikinci sırayı almıştır. Aynı ülkeler arasında, son beş
yılda birinci sırayı alması, «Ne mutlu, Türk'üm» di
yen her vatandaşımın göğsünü kabartacak bir netice
dir.
Dünyada yiyecek ve giyecek ithal etmeyen dokuz
ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Federal Almanya'nın
(—3,2), İtalya'nın (—3,7), İsviçre'nin (—7,6), Por
tekiz'in (—10) oranında kalkınma hızlarının düştüğü
nün görüldüğü 1975 yılında, Türkiye'nin kalkınma
hızı °/0 8*dhv
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisine
devrettiğimiz ekonomiyi rakamlarla izah etmeye ça
lıştım. Konuşmalarında Arapça ve Farsça ke
lime ve terkipten kaçınan Sayın Ecevit'in ve de
min konuşmacı arkadaşımın bütün bunlara rağ
men enkazlar devraldığını ifade etmesini anla
yamadım. Mademki, Türkçe konuşma alışkanlığını
•Sayın Ecevit terketmiştir, o zaman vaziyeti daha va^
İrim gösterecek «harabe» sıfatım neden kullanmamıştır. Hayır arkadaşlar, Sayın Ecevit Adalet Partisin
den devraldıklarım söylerken, Türkçe ifadeyi kelâm
etmiştir. O zaman görüşü doğrudur, aldıkları mü
barek olsun*
ıDeğerîi arkadaşlarım, bulunduğumuz noktayı açık
ladıktan sonra ileriye matuf planlanmış hedeflerden
bahsetmek isterim. Bugün Türkiye yukarıda bahsetti
ğimiz gibi, 149 devlet içerisinde gayri safi milli hâ
sılası itibarıyla 25 nci sıradadır. 1987'de ilk 15 mem
leket, 1992'de ilk 10 memleket, 2 000; yılında ise 5
memleket içerisine girmesi için, uzun vadeli strateji
ve planlar hazırlanmıştır. 2000 yılında 82 milyon va
tandaşımızın yaşayacağı, 400 milyon dolar gayri safi
milli hâsılası olan ve fert başına 5 000 dolara yüksel
miş müreffeh ve mamur bir Türkiye ülküsünü size
devrediyoruz. 1977'de 20 milyar Kw/saat elektrik
enerjisi; 19821de 35; 1987'de; 60 1992'de 90 milyar
Kw/saate yükselecektir. Halen inşaat halinde olan te
sisleri ikmal edebilirseniz, bu hedefe erişmeniz müm
kün olacaktır. Aynı hızla çalışırsanız 1982'de elektrik
siz köy kalmayacaktır. 1982'de 2 milyon traktör Türk
köylüsünün emrinde olacaktır. 1977'de 2 milyon ton
olan gübre üretimi, 1982'de 10, 1987'de 20 milyon
tona ulaşmalıdır. 15 yıl sonra 42 milyon ton buğday,
43 milyon ton sanayi bitkisi, 35 milyon ton sebze ve
30 milyon ton meyve, 2 milyon ton baklagiller ürete
bilecek kapasitedeyiz. Üretilen 10 milyon ton linyit
bugün kâfi değildir. 1982^de 33; 1987'de 55; 1992'de
100 milyon ton linyit üretilmelidir. 1977'de, 3,1 mil*
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yon ton olan demir-çeük üretiminin; 1982'de 12;
1992'de 25 milyon tom üretime yükselmesi için ge
rekli tedbirler alınmıştır. 17 milyon ton çimento üre
timini; 1982'de 25 milyon tona, 1987'de 40 milyon
tona çıkaracak önlemler hazırdır. 1 milyon ton şeker
üretimini 1982'de 2 milyon tona, 1987'de 3 milyon
tona çıkaracak fabrikalar halen inşadadır.
iBu; fakirlikten, işsizlikten kurtulmuş...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir kaç işçi
diaha al bari, madem işsiz yok.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — ... Ekonomisi ken
di gücüyle kendini sürükleyebilecek hale gelmiş bü
yük Türkiye'nin ülküsüdür, büyük Türkiye'nin ateşi
dir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Gönüllerinizde
bu ateşi tutuşturmaya geldik. Mümkün mü bu ateşin
yanması gönüllerinizde, bunu zaman gösterecektir.
ı(CHP sıralarından gülüşmeler)
Şimdi muhterem arkadaşlar, konuşmacı arkadaşı
mızın, hayali mobilya ihracını bize yükleme çabası
içersinde olmasını hayretle karşıladım.
AKIN SİMAV (İzmir) — Takdirle mi karşılaya
caktın?
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, bu ihracat 15.2Jİ974 ila 18.11.1974 tarihleri
arasında cereyan etmiştir.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Biz ihmal
kârlık, siz de hırsızlık yaptınız.
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hırsız sensin, hır
sız oğlu hırsız.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, Başbakanlığı bu tarihlerde Sayın Ecevit yapı
yordu. Maliye Bakanı Sayın Baykal'dı. (CHP ve AP
sıraları arasında gürültüler, «Hırsız sizsiniz» sesleri)
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Hırsız kim,
hırsız? (CHP ve AP sıralarından gürültüler)
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Gümrük ve Tekel
Bakanı Sayın Türkmenoğlu'ydu ve Ticaret Bakanı
Fehim Adak'tı. Eğer bu işte bir suç olduğunu söyle
mek ve illiyet rabıtası kurmak istiyorsanız; eğer Ecevit'in Demirel'e bağlı olduğunu söylüyorsanız, huku
ken dediğiniz doğrudur, suçlu Demirel'dir. (CHP sı
ralarından «Yavuz hırsız» sesleri) Yoksa... Sayın Ece
vit, Demirel'den mi emir almaktadır?
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Yılmaz. (AP
sıralarından «Ne çabuk bitti» sesleri)
Beyefendinin önünde de elektronik bir alet var
efendim.
Buyurun efendim, siz buyurunuz. (CHP sıraların
dan gürültüler)
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HASAN CERİT (Adana) — Yahya'dan bahset
Yahya'dan.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, dedi ki yine sayın konuşmacı, dikkat buyu
run, dedi ki sayın konuşmacı, «Bu hayali mobilya ih
racı yapanları işe almayı siz yaptınız.» Ben, kendini
burada müdafaa etmek imkânına sahip olan bir kim
seye sataşmak istemem; ama, yerinde kalabilmek için
şimdi sizin işe aldığınız bir kimse, Sayın Halil Başol'
la görüşmüştüm. Halil Başol bu konuşmayı aynen Ti
caret Bakanlığının ileri gelenlerinin arasında tekrar
etmiştir. Bu konuşmaya şahit, şimdi aranızda oturan
eski Ticaret Bakam Agâh Oktay'dır. İnşallah inkâr
edebilecek yürek kendilerinde olur.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi içinde bulunduğu
muz darboğazdan çıkmanın yollarını göstermeye ça
lışacağız.
AKIN SİMAV (İzmir) — Çalışacağız...
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Biz sadece, muha
lefet olarak tenkit etmek değil; size yardım etmeyi de,
demin de başında belirtiğimiz gibi, bir vazife addedi
yoruz. Biz insanlığımızı yapalım da, siz nasıl hareket
ederseniz edin.
Muhterem arkadaşlar, 1965 - 1971 yılları arasında
toplam % 30 civarında artan fiyatlar, 6 senede % 30
artan fiyatlar, 12 Mart muhtırasından sonra 1973 se
çimlerine kadar 1,5 senede % 42 artmış ve bunun
faturası da maalesef Adalet Partisine çıkarılmıştır.
1974 yılında toptan eşya fiyatları genel endeksi %
19,1 artarken, bu artış 1975'te % 10,'4e düşürülmüşse
de, 1976'da % 19,1 ve 1977'de % 24,7'ye yükselmiş
tir. Fakat aynı yıllar içerisinde enflasyon oranı Av
rupa ülkelerinde de yüksek olmuştur.
Dış ticaret ödemeleri dengesi 1974'ten itibaren açık
vermeye başlamış ve 1977'de ise 3 543 000 000 do
lara yükselmiştir. Dış ticaretimizin ihracat ve finanse
edilme oranı 1971'de % 62,1 iken, 1976'da % 38,2'ye
düşmüştür.
HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Av
rupa'da enflasyon oranı kaç olmuştur?
ÖZER YILMAZ (Devamla) — İşçi dövizleriyle
finanse edilen ithalat oram - Bunu dinleyin çok en
teresandır - 1970'te % 28,8 iken, 1973'te % 56,7'ye
yükselmiş, 1976'da ise % 19,2'ye düşmüştür. İşçi dö
vizlerinin 1 426 000 000 dolardan 1976'da 983 000 000
dolara düşmesine sebep OECD memleketlerinde çalı
şan işçilerimizin bu memleketlerde başlayan işsizlik
ten etkilenmeleri ve maalesef bazı parlamenterlerimi
zin dış ülkelerde işçilerimize yaptıkları, «Türkiye ba-
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tıyor. Paranızı döviz olarak ödeyemez» şeklinde fer
yatlarıdır.
BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Avrupa Konse
yinde dahi yapılan bu kötüleme konuşmacıyı da zarardide etmiş, yeni kurulan kabinenin dışında kalma
sına neden olmuştur.
Muhterem arkadaşlar, bu darboğaza girmemizin
nedenleri şunlardır :
1. Petrole yapılan zam ve bu zammın Avrupa
ülkelerindeki tesirinin, bize, makine, yatırım madde
leri, hammadde fiyatlarının yükselmesi şeklinde yap
tığımız ithalata intikali,
2. İşçi dövizlerinin 1974 yılında 1 426 000 000
iken, 1977'de 845 000 000 dolara düşmesi.
3. 2,5 milyar dolar olarak düşünülen 1977 ihra
catımızın 1 326 000 000 dolar civarında kalması,
4. Dövize çevrilebilir mevduat akımının azalma
sı,
5. Amerika'nın uyguladığı silah ambargosu dola
yısıyla Ordumuza silah, mühimmat ve akaryakıtın
dövizle temin edilmesi,
6. İç piyasada kendi ürettiğimizi kendimiz tüke
tir hale gelmemiz,
7. Döviz sıkıntısı dolayısıyla ithalatın zamanında
yapılamamasından üretimi düşürmesi ve fiyatların
artması şeklinde özetleyebiliriz.
Muhterem arkadaşlar, bu enflasyonist ortamda
Hükümetinizin takip edeceği dört politika vardır :
1. Para politikası,
2. Mali politika,
3. Dolaysız kontrollar,
4. Devalüasyondur.
Sayın Başkan, bana iki dakika daha müsaade eder
misiniz, toparlayayım?
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ben eşit biçimde hoş
görümü kullanıyorum; sizin bir tek dakikanız var, ri
ca ediyorum kullanın onu.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan.
Muhterem arkadaşlar, sadece Sayın Başkanın eşit
alâkasını suiistimal etmemek için, konunun son kıs
mından bahsetmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, bir memleketin parasının
dış değerinin düşürülmesi olan devalüasyona gelince
çok düşünmeliyiz. Devalüasyonun muvaffak olabil
mesi için;
1. Bizim ithal mallarına olan talep elastikiyeti
miz,
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2. İthal mallarının arz elastikiyeti,
3. Yabancıların bizim ihraç mallarımıza olan ta
lep elastikiyeti,
4. Bizim mallarımızın arz elastikiyetinin, l'den
büyük olması lazımdır.
1976'da 5 128 000 000 dolarlık ithalatın bünye
sini, % 4,7 inşaat malzemesi, % 38,9 makine ve teç
hizat, % 3,1 tüketim maddeleri, % 53,3 hammadde
ler teşkil etmektedir.
Yatırımlardan mı vazgeçeceksiniz? Yoksa, sadece
% 3 nüfus artışını karşılayacak bir yatırımla mı ik
tifa edeceksiniz? Yoksa, mevcut yatırımları düşük ka
pasiteyle çalıştırmak için, hammadde ithalatından mı
vazgeçeceksiniz? Bunların hiçbirisine tevessül etmeye
ceksiniz, ithal mallarının değerini yükseltmek ne işi
nize yarayacaktır?
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz...
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Elde mevcut tü
tün stokumuz, fiyatlarının yüksek olmasından, eli
mizde kaldığını iddia etmek güçtür.
Zirai mahsullerimizin arz elastikiyeti nedir? Ekil
memiş topraklarımız kalmış mıdır? Devalüasyondan
şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim.
Muhterem arkadaşlar, 20 dakikaya sığdırılmış de
vir bilanço özeti, yeni hedefler ve yolları size arz et
meye çalıştım. Görevimizi yapmış insanların huzuru
içerisindeyim. Allah, milletimizi korusun.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, Ticaret Bakan
lığı Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan çok
teşekkür ederim. 3 dakika 24 saniye müsamaha etti
niz, tescil edilmesini isterim, sağ olun.
BAŞKAN — Yani, bizim hoşgörümüzü de tescil
ettiniz, teşekkür ederim.
Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sa
yın Agâh Oktay Güner, buyurunuz efendim. (MHP
sıralarından alkışlar)
M H P G R U P U ADINA A G Â H OKTAY G Ü 
NER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Ticaret Bakanlığı bütçesi vesilesiyle, özellikle ge
nel ekonomi prensiplerinden hareketle, bugün içeri
sinde bulunduğumuz darboğazın sebep - netice mü
nasebetleri üzerinde, partimizin sahibi ve savunucusu
olduğu milliyetçi kalkınma modelinin sonuçlannı ifa
de etmek istiyorum.
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Yüksek Heyetin bildiği gibi Türkiye'mizde karma
ekonomi 1930 yıllarında iktisat prensibi olarak be
nimsenmiş ve bu benimsemeyle birlikte Devletin büt
çe, para ve kredi politikalarını yürütmekle yükümlü
bulunduğu ananevi tanzim görevini ilaveten, iki yeni
müdahale şekline de başvurulmuştur. Devlet çeşitli
sahalarda yeni iktisadi birimler kurmak ve bunları
işletmek yanında, tarım ve sanayi kesiminde bazı te
mel mal ve hizmetlerin fiyatlarmı da tespit etmek gö
revini üzerine almıştır. Devletin, yeni iktisadi görev
leri omuzlamasına rağmen, özel teşebbüs ve piyasa
ekonomisi şartlarının da bir yandan muhafaza edil
diği ve fertlerin ekonomik tercihlerinden meydana
gelen piyasa ekonomisinin bu dönemde devam ettiği
ni görüyoruz.
Bu dönemin gelişme şartlarında, kalkınma ve sa
nayileşme hareketlerini desteklemek üzere Devletçe
alman tedbirler, piyasa mekanizmasını kendi işleyiş
şartlarından koparmamıştır. Ancak, karma ekonomi
nin kendi işleyişinden meydana gelen esneklik, gücü
nü teşkil ettiği kadar, zafiyetini de bünyesinde taşı
mıştır. Hükümetlerin piyasa şartlarına müdahale
yetkilerini kullanmaktaki farklılık, hatta aynı Hü
kümete mensup bakanların bu müdahaledeki zıt tu
tumları veya farklı anlayışları; endüstrileşme, dış ti
caret, para kredi politikaları ve fiyatlara müdahale
politikasında, birbiriyle tutarsız iç ve dış piyasanın
işlemesini bozabilecek nitelikte kararların alınabildi
ğini göstermiştir.
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ne, enflasyonu ağırlaştıracak siyasi tercihlere ağırlık
verdiklerini söylemek istiyoruz. 1960'dan bu yana,
1970 yılında devalüasyonu gerektiren yeni bir enflasyonist ortama girilmiştir. Bu tarihten beri siyasi
hayatımıza hâkim olan istikrarsızlık ve siyasi partiler
arasındaki şiddetli mücadele iktisadi hayatı her gün
artan bir güvensizliğe itebilmiştir. Aynı siyasi parti
nin sözcüleri, özel sektör düşmanlığını veya kamu
sektörünün savunmasını, özel sektörün zirve kuruluş
larının raporlarına dayanarak, hatta bu kürsüde ya
pabilmişlerdir. Böylece ülkemizde karma ekonomi
anlayışı, tam bir keşmekeşe girmiştir.
1973 - 1974 yıllarında başlayan sonuncu ve şim
diye kadar geçirilen arasında en şiddetlisi olan enf
lasyon tecrübesinde, petrol fiyatında % 300 oranın
da artışın sebep teşkil ettiği dış ekonomik faktörle
rin payı vardır. Ancak bu pay, 1940'dan bu yana bir
birini takip etmiş olan iktidarların, karma ekonomi
nin verdiği çeşitli yetkileri çelişkili ve dengesiz bir
şekilde kullanmaları sonucu ağırlaşmıştır. Bize göre;
Türkiye'de zaman zaman şiddetlenmiş olan enflasyonist hareketlerin temel sebebini tespitte, iktisadi ya
pımız kadar, hükümetlerin karma ekonomi anlayı
şına da dayanan siyasi tercihlerinin de büyük ağırlığı
vardır.
Geçmiş dönemleri bütünüyle incelersek; Türkiye*
de toplam para arzında yıllık artışın % 35 ila 40 ara
sında değiştiğini, buna karşılık ancak 1950'den bu ya
na gayri safi milli artış haddinin % 6 ila 7 civarın
da olduğunu görüyoruz. Bu durum, fiyatların de
vamlı yükselişini, ödemeler dengesi açığının artma
sıyla ifadesini bulan ekonomik yapımızın aksediş bi
çimidir.

Bugün, 1946'dan itibaren Türkiye'de piyasa eko
nomisinin çeşitli siyasi partiler tarafından müdafaa
edildiğini ve 1950'den itibaren iktidarın, değişen ik
tidarın ortaya koyduğu iktisat politikasıyla Devletin
ekonomik fonksiyonunun doğrudan doğruya iktisadi
faaliyetlerin yürütülmesi şeklinde değil, ekonomide
altyapının kurulması şeklinde görüldüğünü, anlaşıl
dığını tespit ediyoruz. Ancak, uygulamada Demokrat
Partinin karma ekonomiyi tasfiye etmek niyetinde
olmadığı, hatta İktisadi Devlet Teşekküllerinin eko
nomideki payını genişlettiği de, o dönemin iktisadi
değerlendirmesinin sonucudur.

Yurdumuzda uygulanan iktisat politikaları ara
sındaki tutarsızlıkları, iktisadi karar organlarıyla si
yasi karar organları arasındaki koordinasyon yeter
sizliklerini açıkça ortaya koymakta büyük fayda var
dır. Uygulanan ekonomi politikalarının, ticaret, ta
rım ve sanayi sektörlerinde güçlü bir üretim yapılma
sına imkân verecek tedbirlerin bütünüyle uygulanma
sını sağladığını söyleyebilmek çok güçtür.

Karma ekonomi, iktidarda bulunan siyasi parti
lere geniş yetkiler vermekte, bölge ve zümrelere gö
re seçmenlerin oylarını cezbedecek şekilde yatırım
ve fiyat politikalarını biçimlendirme imkânını sağla
maktadır. Bu acı gerçeği tespit ettikten sonra, hükü
metlerin para - kredi ve bütçe konularında ellerinde
ki yetkiler ve fiyatlar ve yatırımlar arasında dikkatle
korunması icap eden dengeyi muhafaza etmek yeri-

Say m milletvekilleri; Türkiye'de oturmuş, işleyen,
gelişmiş bir ekonomik yapıya henüz kavuşulmuş de
ğildir. Gelişme durumunda marjinal değişmelerin hız
lı olduğu bir sosyo - ekonomik yapınm şartları içeri
sindeyiz.
Planlı kalkınma iddialarına rağmen, Türkiye eko
nomisinde kısa vadeli tedbir ve tercihler maalesef dai
ma ağırlık kazanmıştır. İktisadi karar konusunda Dev-
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letimize hâkim olan, fevkalade dağınık yapı, ekono
mi politikasını tespit ederek dış ticaret politikası, fi
yat politikası, para ve kredi politikası ve vergi politi
kasında güçlü ve tutarlı tedbirler uygulanmasını fev
kalade zorlaştırmaktadır. Devletin yeniden düzenlen
mesi, kamu idaresinin yeni şartlara uyabilecek yapı
ya kavuşturulması, Türkiye'nin sağlam ve istikrarlı
bir ekonomi politikasına kavuşturulmasının temel şar
tı görülmelidir.
Bütün yetersizliklerine rağmen kalkınma planla
rımızda, gerçek anlamda sanayi toplumu olma amacı
belirtilmiştir. Bu yolda sektörlerin gelişme hedefleri
ortaya konmuştur. Buna karşılık Avrupa Ekonomik
Topluluğu île katma protokol imzalanmıştır. Bu iki
hedef arasındaki çelişki açıkça ortadadır. Ancak siyşsi tercih, ekonomiyi iki farklı yönde iter duruma
getirmiştir. Bütün bunlar bir gerçeği ortaya koymak
tadır : İktisadi gelişme ve istikrar için yapılması ge
rekenler bilinmektedir; ancak yapılamamaktadır. Tür
kiye'nin sosyo - ekonomik yapısının beklediği güçlü
ve hızlı kararlar döneminde siyasi hükümetlerin ya
pısından meydana gelen güçsüzlük, gelişmemiz yö
nünden bir talihsizlik olabilmektedir. Bugün Parla
mento, Hükümet, işçi ve işverenler, kamuoyunu oluş
turan üniversite ve basm gibi güçler, iktisadi kalkın
manın şuuruna varmak ve bu yönde belli fedakârlık
anlayışında birleşmek zorundadır. Buna demokratik
rejimin bedelidir demek, gerçeğin ifadesi olur. Ge
lişmiş toplumlarla, gelişmekte olan toplumları ayıran,
toplumun şuurlanma seviyesidir. Gelişmiş bir ekono
miye ulaşmamız, bu şuuru elbirliğiyle sağlamamıza
bağlıdır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ticaret hayatın
da gördüğümüz problemleri, pazarlama safhasında ve
piyasa şartlarında tespit ederek ele almak, bizi çok
yetersiz ve yanlış hükümlere götürür. Üretimden pa
zarlamaya kadar geçen zinciri çok iyi değerlendirmek
zorundayız.
Üretim yapısı ve teknikleri, prodüktivite, verim
lilik şartları, teknolojik açık, kredi ve bankacılık sis
teminin ekonomiyi soktuğu çemberler; enflasyon hı
zı, dış alem ile, özellikle Avrupa Ekonomik Toplu
luğuyla münasebetlerimiz ele alınmadan, Türkiye'nin
ithalat ve ihracat meselelerine sağlam bir biçimde
ulaşmak mümkün değildir. Ancak, böyle çok yönlü
dinamik bir değerlendirme, şikâyetçisi olduğumuz fi
yat hareketlerinde bize kurtarıcı tespitler verebilir.
Bugün bir kere daha ifade edildiği üzere, taban
fiyatları konusu artık Türkiye'de siyasi çekişmelerin
— 624
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ötesinde ve üstünde milli seviyede düzenlenmeye muh
taçtır. Bizim bu konuda Yüce Parlamentoya sundu
ğumuz teklif, Türkiye'de tarım kesiminde, özellikle
üreticilerin oy ağırlığına dayanan demokratik tarım
planlamasına geçmenin artık elzem olduğudur.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de talep enflasyonu
nu önlemenin en güçlü aracı, gönüllü tasarrufları ar
tırmak ve üretim gücünü verimli alanlarda üretime
geçirebilmektir. 1940'tan bu yana süregelen kalkınma
gayretleri, özellikle tüketim sanayilerinde yoğunlaş
mıştır. Bu, bir bakıma Türkiye'nin yapmış olduğu
ekonomik seçimin sonucudur. Bundan böyle sanayi
leşmemizde, tüketim malı üreten sanayilerden, ara
malı ve yatırım malı üreten sanayilere geçmemiz, bu
konudaki gayretleri hızlandırmamız lazımdır. Ara ma
lı ve yatırım malları, büyük sanayi yatırımlarıyla ger
çekleşebilir. Milyarları aşan bu yatırımları artık, sa
dece aile şirketlerinin öz kaynaklarıyla gerçekleştir
melerini beklemek mümkün değildir.
Bu durum, kalkınma tercihi bizim gibi olan pek
çok ülkede vaktiyle darboğaz teşkil etmiş, ama şuur
lu bir biçimde sermayenin halka açılması ve bu açıl
manın Devlet kontrolü altında tutulmasıyla bu dar
boğaz aşılmıştır. Biz bu sebeple Türkiye'de gelir ya
tırım hareketini hızlandıracak; elde edilen geliri tü
ketim yerine sermayeye dönüştürecek «Sermaye Pi
yasası Kanunu» nun Yüce Meclisten tez zamanda çık
masını ümitle bekliyoruz ve Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu olarak hazırladığımız kanun tasarısını Yü
ce Meclisin takdirlerine sunacağız.
Biz Türkiye'de sınıf sataşmalarını hızlandırma gay
retleri yerine, sınıflar arası kazanç ve tüketim den
gesi sağlanmasının kurtarıcı yol olduğuna inanıyoruz.
Sermaye piyasası düzenlenirse, özendirici, yönlendiri
ci, koruyucu tedbirler alınırsa; bu konudaki vatandaş
larımızın şimdiye kadar hafızalarını işgal eden kötü
hatıralarına son verecek bir ciddiyette sermayenin hal
ka açılması sağlanırsa; Türkiye'deki vatandaş toplu*
hıklarının tabanda ekonomik güç kazanması büyük
ölçüde mümkün olacaktır.
Kendisinden iç ve dş ticaretin düzenlenmesi bek
lenen Ticaret Bakanlığı, maalesef çok eski bir kuru
luş kanunuyla idare edilmektedir ve görüldüğü gibi
bütçesi de kendisine yüklenen sorumluluklara ve bek
lenen hizmetlere göre son derece yetersizdir. Geçmiş
yıllarda da bu bütçe böyle olmuştur. Ticaret Bakan
lığının kaderi, daima bünyesinden yeni bakanlıkları
ve yeni kuruluşları Türkiye bürokrasisine salmak ol
muştur ve bugün kendisinden böylesine ağır sorum-

M. Meclisi

B : 114

luluklar beklenen bu Bakanlığın hukuki yetkileri, it
halat ve ihracattaki takdir hakları, Türkiye'nin para
ve kredi politikasının düzenlenmesinde sözü hemen
hemen yok gibidir. Biz, bu kanun değişikliklerinin
süratle bu dönemde ele alınmasını ve kamu idaresinin
genel düzenlenmesi yanında, Ticaret Bakanlığının geç
miş tecrübeleri çok iyi değerlendirebilecek bürok
rat kadrosuyla bu siyasi dönemde bu kanun tasarısı
nın Parlamentoya getirilmesini elzem görüyoruz.
Pazarlama sorumluluğu taşıyan Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin Ticaret Bakanlığından alınmış olması
ve Ticaret Bakanlığının tüketiciyi koruyucu mevzuat
yönünden büyük noksanlığı, bu Bakanlığı beklenen
dinamizmden mahrum kılmaktadır. Eğer Türkiye'de
Ticaret Bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirmiş ol
duğu başarılar varsa, bu büyük bir feragat duygusu
ile çalışan değerli ve vasıflı personelin başarısının, fe
dakârlığının ifadesidir. Biz bu ihtiyaçları sorumluluk
dönemimizde, ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin
korunması hakkında kanun tasarısı ile Bakanlar Ku
ruluna sunmuştuk. Bu tasarı hakkında Hükümetin
tavrını beklerken, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu
olarak bu önemli kanunu yüce takdirlerinize getire
ceğimizi belirtmek istiyorum.
Bizim inancımıza göre, Türkiye'de Devlet, piya
sa ekonomisinin cari olduğu ülkemizde, bir taraftan
serbest rekabete imkân verecek şartları desteklerken;
aynı zamanda piyasayı düzenlemek, disiplin ve kont
rol altında tutmak zorundadır. Bize göre piyasa eko
nomisi, serbest rekabetin esas olduğu ve kamu yöne
timinin kontrolü altında işleyen bir düzendir. Milli
yetçi Hareket Partisi Grupu olarak biz, milli stok
müessesesini devamlı savunduk. Bugün Türkiye'de
hepimizin şikâyetçisi olduğumuz karaborsa ancak,
Devletin elinde Türkiye'nin ihtiyacına yetecek üçer
aylık madde stokları bulunur ve Devlet darboğazlar
da bu stokları çözerse kökünden halledilebilir. Bu
konudaki kanun tasarılarımız da hazırdır.
Sayın milletvekilleri, yurdumuzda ticaret bankala
rı finans sisteminin temelini teşkil etmektedir ve maa
lesef - biraz önce ifade edildiği için detaylı bir biçim
de girmeyeceğim - kredilerin dağılımında, kredilerin
kullanılmasında büyük dengesizlikler vardır. Bu
amaçla Merkez Bankasına verilmiş olan yetkilerin, ar
tık tutarlı bir şekilde kullanılmasının şart olduğunu
belirtmek istiyorum.
Ayrıca biz bankacılık konusunda kredi sistemimi
zi, yatırım malları üreten sanayilerin gelişmesini en
gellemek yerine teşvik edecek, akıl almaz ölçülerde
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faiz hadleriyle kaynak kurutacak olmaktan çıkarıp,
Türkiye ekonomisinde üretimi teşvik edecek stratejile
re kavuşturacak, bankacılığı israfçılıktan çıkaracak
modellerin gerçekleştirilmesinin şart olduğuna inanı
yoruz.
Sigortacılık da aynı şekilde, kara Avrupası ülke
leri içerisinde en az yurdumuzda gelişmiştir; temel
den tavana düzenlenmeye muhtaçtır. Geçen Hükü
met döneminde hazırlanmış olan İhracat Sigortası
Kanununun bu dönemde gerçekleşmesi, Türkiye'nin
dış ticaretinde büyük bir boşluğu dolduracaktır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin içerisinde bulun
duğu döviz darboğazında, yabancı sermaye konusu
üzerinde kısaca durmak istiyorum : Yabancı sermaye
Türkiye'de döviz sıkıntısını artırıcı değil, döviz sı
kıntısına çare getirici tedbirlerle ele alınmalıdır. 1964 1974 yılları arasında yurdumuza gelen yabancı özel
sermayenin yaklaşık % 90'ı kâr ve lisans gelirleri şek
linde yeniden yurt dışına çıkmıştır. 1973 yılında ima
lat sanayiinde faaliyet gösteren 89 yabancı sermayeli
şirket, yaptıkları 4 100 000 000 liralık ithalata karşı
ihracat yoluyla ancak 359 000 000 liralık döviz geliri
elde etmişlerdir. Bu şekilde yabancı şirketlerin mey
dana getirdikleri 3 700 000 000 liralık dış ticaret açığı
- dikkat buyurunuz - aynı yılın tüm dış ticaret açığı
nın % 35'ini meydana getirmektedir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ödemeler den
gesi içinde teknolojik açık sebebiyle, milli teknoloji
birikimini henüz sağlayamamış olmamız sebebiyle
dışarıya ödediğimiz paralar çok büyüktür. 1964 - 1974
yılları arasında yalnızca yabancı şirketlerin Türkiye'
de yaptıkları lisans transferleri 454 milyon TL. sidir;
aynı dönemde gelen yabancı sermaye, dolaysız özel
sermaye miktarı ise 857 milyon TL. sidir. Bunun ma
nası nedir? 10 yıl içerisinde yurdumuza gelen yabancı
sermayenin yaklaşık % 50'si lisans adı altında yurt
dışına transfer edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, biz ticari yapımızdaki tekel
leşmenin dikkatle takip edilmesi ve önlenmesi gerek
tiğine inanıyoruz. Maalesef yurdumuzda yabancı ser
maye sabit sermaye yatırımlarının yetersiz olmakla
beraber, tekelleşme yönünden üzerinde dikkatle dur
mamız icap eden çizgilere ulaştığını belirtmek istiyo
rum.
1974 yılında lastik sektöründe toplam 1 368 şir
ket içinde 3 yabancı şirket, piyasada toplam satış
ların % 57'sini, taşıt araçları sektöründe ise 217 şir
ket arasındaki 7 yabana şirket satışların % 48'ini
elinde bulundurmaktadır.
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Konunun diğer bir önemli yanı ise, devletin
mevcut ekonomik politikasıyla böyle bir tekelleşme
ye imkân hazırlaması ve hatta bunun ötesinde dev
let bankalarının Türk ekonomisinde yularca tekel
tesis eden bazı yabancı şirketlere ortak olarak sermayeleriyle onları desteklemelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tekelleşmeye
tamamen karşıyız. Bizim savunduğumuz kalkınma
stratejisi, yabancı sermayeyi gerçekçi bir biçimde
yurt menfaatleriyle, akli tedbirlerle ele almayı şart
kılmaktadır.
Son yıllarda bizim «israf ekonomisi» dediğimiz
ekonomik yapı, vatandaşlarımızı akıl almaz bir bi
çimde tüketime itmiştir. 1975 yılında yapılan ulus
lararası bir araştırmaya göre, gaynsafi miIM hâsı
ladan özel tüketim harcamalarının Türkiye'deki ora
nı % 74'dür. Bu oran Japonya'da % 56, Fransa'da
% 62, İngiltere'de % 61'dir. Türkiye'nin % 74
oranı, geçtiğimiz yıl özel tüketim harcamalarının
gaynsafi milfi hâsıladaki payım % 82'ye yükselt
miştir.
Biz, demokratik sistem içerisinde özel tüketim
harcamalarını tasarrufa çevirecek bütün tedbirlerin
yanında ve destekçisi olacağız.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ekonomik bün
yesinde geçen dönemde enflasyonla mücadele, öde
meler dengesi açığını kapatmak, ihracatı arttırmak,
ithalatı kısmak, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırım
larının finansman imkânını sağlamak için alınmış
olan tedbirlerin bu döneme inikası büyük olacaktır.
Geçen yılın 1 750 000 000 dolar olan ihracatı bu
yıl, geçen yıldan bu yıla akseden 750 milyon do
lar satış bağlantısı alınmış olan tedbirlerin gelişen
zaman içinde takviye edilmesiyle -bizim tahminimi
ze göre- Türkiye ekonomisini 3 milyar dolar ihra
cata kavuşturabilecektir; ancak bu rakamları yeter
li görmek mümkün değildir.
öyleyse, Türkiye'nin yalnız bir dış ticaret açığı,
Türkiye'nin yalnız bir iç piyasa düzenlenmesi mese
lesi yoktur. Türkiye'nin eğitimde üretime tesir eden,
eğitimde dış ticarete tesir eden transfer açığını mey
dana getiren, döviz açığım meydana getiren, ban
kacılık sisteminde, uluslararası münasebetlerde almr
ması icap eden pek çok tedbirleri vardır.
İthalatımızı, vaktimiz olmadığı İçin tahlil edemi
yorum; ama hemen şunu belirteyûn: Türkiye itha
latının % 951 yatırını malları, ara mallan ve sa
nayi hammaddelerinden meydana .gelmektedir. Tü
ketim maddelerinin ithalaumızdakj payı tamamen
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% 3 civanndadır. Türkiye, bu tutumuyla sanayi
leşmek istiyorsa ve kalkınma planlarındaki sanayileş
me hedeflerine ulaşmak istiyorsa, ithalata devam
etmek zorundadır.
BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakika var efen
dim.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
AGÂH OKTAY GÜNER D(evwnfa) — İthalata
devam ederken, hiç şüphesiz ki, mevcut ekonomik
potansiyeli marjinal fayda çizgisinde kullanabil
mek şarttır, elzemdir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin para piyasalannda meydana gelen dalgalanmalarla paralel ola
rak zaman zaman yayılan kur ayarlamalannm de
vam edeceği ve hatta büyük oranlarda devalüasyon
lara gidileceği şeklinde haberler, demeçler, Türki
ye'nin ihracatına büyük darbe olmaktadır ve milM
ekonominin aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Bu
sebeple ihracatı yavaşlatan, alıcılan beklemeye zor
layan bu söylentilerine siyasi karar otoritelerinin tez
zamanda son vermesini temenni ediyoruz.
Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkileri açısından en
güçlü tutarlı ve ciddi araştırmaların Ticaret Bakan
lığında yapılmış olduğunu söylemek, gerçeklerin
ifadesidir.
Bugün Ortak Pazarla münasebetlerimiz tam bir
darboğaz içerisinde ve Türkiye'nin ithalatı ve ihra
catı yönünden aşılması icap eden büyük engeller ta
şır niteliktedir.
BAŞKAN — Süreniz bitti efendim.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bağlı
yorum efendim.
BAŞKAN — Tabii efendim,

buyurunuz.

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bu se
beple biz, çok yönlü ticari münasebetler içerisin
de bulunulmasını; sosyalist blokla, İslam ülkeleriyle
ticari münasebetlerin geliştirilmesini savunuyoruz.
Geçtiğimiz aylar içerisinde Ankara'da toplanan
İslam Ülkeleri Konferans Heyetine, «İslam Ülkeleri
Çelik Birliği» fikrini sunduk. Bu fikir, İslam ülke
leri iktisatçılan tarafından kabul edildi ve önümüz
deki Mayıs ayında Senegal'da toplanacak İslam Ül
keleri Konferans heyetine götürülmesine karar veril
di. Bu fikrin Sayın Bakan tarafından takibini ve
başanya ulaştırılmasını gönülden temenni ediyorum.
Ancak bu yolla İslam ülkelerinin elindeki petrole da
yalı döviz birikintini, Türkiye'nin çelik tecrübesiyle
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birleştirerek, yurdumuzu 3 milyon ton çelik üreti
minden 10 milyon tona ulaştırabiliriz.
Sayın Milletvekilleri, 1978 yıh Ticaret Bakanlığı
Bütçesinin ülkemiz ekonomisine, Ticaret Bakanlığı
nın her kademede görevli değerli personeline, hepi
mize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygdanmla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner.
Sayın üyeler, grupları adına yapılan konuşma
lar sonuçlandı.
Kişisel konuşmaların ilk söz sırası Sayın Mehmet
Emekli'nindir, buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Emekli.
MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Saym Başkan,
sayın milletvekilleri; Ticaret Bakanlığının 1978 Ma
li Yılı Bütçe görüşmelerinde, 10 dakikalık zaman
içerisinde de olsa, bazı konulara satırbaşı olarak
değinmek istiyorum.
1939 yılından beri nıer'i olan Ticaret Bakanlığı
Teşkilat Kanunu, bugün iç ve dış ticaretimizi dü
zenleme bakımından, denetleme bakımından yeter
sizdir. Planlı döneme girdiğimiz 1960 yılından bu
yan, ülkemizin ve dış ülkelerin ekonomik kon
jonktür dalgalanmalarını izlemek, gerekli ekonomik
önlemleri isabetle alabilmek ve uygulamak için
koordine kuruluşlara ihtiyaç vardır. Ticaret Ba
kanlığının, ekonomimizin, toplumun gereksinme
lerini karşılayacak yeni teşkilat yasa tasarısını ive
dilikle Meclisimize şevkini, içtenlikle temenni et
mekteyiz.
Kıymetli arkadaşlarım; ticaretin en önemli bölüm
lerinden biri, dağıtım ve pazarlamadır. Pazarlama
da tüketici yoksul halk, sürekti olarak küçük esnaf
ve sanatkârla karşı karşıya gelmektedir. Dağıtım
ve pazarlamanın en büyük yükünü, esnaf ve küçük
sanatkâr üslenmektedir. Ancak, bugünkü yetersiz
düzenlemelerin bir sonucu olrak, iç ticaretimizde de,
dış ticaretimizde de milli gelirden aslan payım, da
ğıtım alanında yuvalanmış olan aracılar almaktadır;
vurgun ve karaborsayı bunlar yaratmaktadır. Buna
karşı, vurgunu, karaborsayı önleme girişimleri; ge
rek kooperatifleşerek, gerekse piyasa hareketlerine
karınca kararınca katkıda bulunarak esnaf ve küçük
sanatkârdan gelmektedir. Bu hususta iç ve dış ti
caretimizden iki örnek vermek istiyorum.
İthalatımızda 507 sayılı Yasa ile kurulmuş esnaf
ve küçük sanatkârlara tahsis ve ithal malları listesi,
muhtelif tarifeli kotalar bölümünden bir miktar tah
sis ayrılır. Bu thsis geçen yıl 3 milyon dolardı, bu
yıl 1,5 milyon dolardır. Bu tahsislerin amacı, kü
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çük sanatkârın ihtiyacı olan hammadde alet ve ede
vatın dışarıdan aracısız, kendinin ithal etmesini sağ
lamaktır. Yıllarca bu ufacık tahsisten esnaf ve kü
çük sanatkâr istifade edememiştir. Nedenine gelin
ce: Kredi imkânlarına sahip olmadığından «mute
met» denen kişiler dernekler ile sözleşmeler yapa
rak, kotalardaki malları ithal etmişlerdir. Sözleş
melere konan süre içinde mal mutemetten alınmazsa,
mal mutemette kalmaktadır. Bugüne kadar küçük
sanatkârın, esnafın yerine bu kotalardan mutemet
ler istifade etmişlerdir. Bugün esnaf ve sanatkârlar
devletin biraz elini uzatmasıyla mutemetlerin yerine,
kendilerinin kurduğu kooperatifler eliyle bu işlemi
yapabilirler.
İç ticaretimizde de, esnaf ve küçük sanatkâr top
tancılıktan şikâyetçidir. Bu hususta da toptancılara
karşı kooperatifleşme, kooperatif kurma çaba ve ça
lışmaları içine esnafımız girmiştir. İç ticaret ve dış
ticaretimizde esnaf ve sanatkârın başlattığı bu sağ
lıklı çalışmalar, gelişmeler kıvanç ve güven verici
dir. Bu, bir yönden de dağıtım alanındaki vurgun
ve karaborsaya karşı esnafın bir tepkisidir.
Ticaret Bakanlığımız esnaf ve sanatkârın başlat
tığı bu örgütlenmeye tüm olanaklarıyla yardımcı ve
kollayıcı olmalıdır; olacağından da kuşkum yoktur.
Tüketicinin hizmetinde olan esnafm karşı olduğu
vurgun, karaborsa, dağıtım alanında kaynaklan
maktadır. Hiç emeği geçmeden yasa dışı, ahlak
dışı kazançların önlenmesi için, bir yandan da ge
rekli iktisadi ve hukuki tedbirler derhal alınmalıdır.
Kıymetli arkadaşlarım, burada neye karşıyız?
Kimin yanındayız ve kimin yanında olmalıyız? Bu
noktayı vurgulamak istiyorum. Türk toplumunun
% 90'nı emeği ile çalışarak geçinen insanlardan
oluşmaktadır. Türkiye'mizde siyasi partiler, siyasi
iktidarlar toplumun ekonomik gelişmesini sağlamak
için siyasi tercihlerim emekten yana koymalıdırlar.
BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız var.
MEHMET EMEKLİ (Devamla) — Bu kaçınıl
maz gerçek, bilimin, akim, izanın, vicdanın gere
ğidir.
Kımetli arkadaşlarını; ülkemizin toplumsal, eko
nomik, ticari, siyasi sorunlarını saptarken, çözüm
ararken; aklı, bilimi, sağduyuyu bir kenara iterek,
topluğumuzun yoğunlaşan sorunlarım çözemeyiz.
Siyasilerin, siyasi partilerin duygulardan soyutlana
rak aklı, bilimi sağduyuyu hâkim kılarak; ülkemize,
ulusumuza hizmet yarışma girmelerini yürekten di
lenim.
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Ticaret Bakanlığının Bütçesinin hayırlı olmasını
temenni eder, sözlerime son verirken Yüce Mec
lisin sayın üyelerine saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emekli.
Hükümet adına Ticaret Bakanı Sayın Teoman
Köprülüler, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Köprülüler süreniz 30 dakikadır.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜIJÜİJER
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri;
Bakanlığımın 1978 Yılı Bütçesinin görüşmeleri sı
rasında, değerli fikirlerini açıklayan, eleştiri ve öne-?
rilerde bulunan sayın üyelere içten teşeMcürlerimi sunarım.
Görüşmeler sırasında ortaya atılan olumlu fikir
lerden Ticaret Bakanlığının 1978 yılı bütçe uygulama
sında -kesinlikle bilinmesini isterim ki - geniş ölçüde
yararlanılacaktır.
Bir taraftan görüşmeler sırasında değerli görüş
lerini ortaya koyan arkadaşlarımıza cevap vermeye
çalışırken, diğer taraftan Bakanlığımla ilgili konular
da bazı genel bilgileri sunmak isterim.
Bilindiği üzere iç ve dış ticareti ve 'bunlarla ilgili
işleri düzenlemek, denetlemek ve gerekli önlemleri al
makla görevli bulunan Ticaret Bakanlığı, yetkilerini
27.5.1939 tarihli ve 3«14 sayılı Kuruluş Yasasından
almaktadır. 40 yıl öncesine dayanan bir kuruluş ya
sasıyla son derece hızlı bir gelişme gösteren yurt içi ve
uluslararası ticari ilişkilerin yürütülmesinin güçlüğünü
'belirtmek isterim. Bu konuda gerek Senatoda, gerek
Millet Meclisinde grupları adına veya şahısları adına
bu yasanın geçersizliğini öne süren bütün üyelere de
bu kürsüden teşekkürü bir borç bilirim.
Bakanlığımın gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki
personeli kısıtlı olanaklarına rağmen yaptıkları göre
vlin önemini bilerek, zorlukları gidermeye, üstesinden
gelmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu çabalara rağmen
dünya konjonktüründeki gelişmelere, Türkiye'de sü
ratle değişen ekonomik ve ticari gereksinmelere yete
rince cevap verilemediğinden, yeni bir örgütlenme ya
sasının hızla hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımın Bütçesi üze
rinde konuşmama başlamadan önce, kısaca dünya ve
ülkemizin ekonomik durumunu belirtmekte ve ülke
mizin yönetimini hangi koşullarda teslim aldığımızı or
taya koymakta yarar görmekteyim.
Dünya ekonomisi :
1973 yılı sonlarına doğru dünya ekonomisi, OPEC
ülkelerinin petrole yaptıkları zamlarla ve petrolün
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politik bir baskı aracı olarak kullanılması sonucunda
ciddi bir ekonomik buhranın içine sürüklenmişti.
Buhran sanayileşmiş ülkeleri etkilediği kadar, özellik
le petrol İhraç etmeyen gelişme sürecindeki ülke eko^
nomiîerini de - ki Türkiye bunların içine girmektedir büyük ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. Daha önce
leri sadece gelişme sürecindeki ülkelerde görülen enfflasyoriist eğilimleri, sanayileşmiş ülkelerin ekonomile
rine de sıçrayarak, daha genel bir karakter kazanmış
tır. Fiyat artışlarıyla birlikte istihdam seviyesi düş
müş, milli gelir artış hızında duraklamalar, hatta ge
rilemeler görülmüştür. Dünya üretimi 1975 yılında
% 2 oranında azalış gösterdikten sonra, 1976'da '% 7'
İlk bir artış kaydetmiştir. 1977*de ise mevcut istatistik
lere göre, OBCD ülkelerinde sınai üretimin kayda de^
ğer bir gelişme göstermediği görülmektedir.
İstihdam :
Sanayileşmiş ülkelerin istihdamdaki artış, üretim
artışının gerisinde kalmıştır. Birçok Avrupa ülkesin
de ve Japonya'da imalat sanayiinde istihdam hacmi
- daha önceki yıllarda olduğu gibi - daralmaya devam
etmiştir.
Fiyatlar :
Sanayileşmiş ülkelerde enflasyon hızı 1974'de
% 13; 1975'te % 11 iken, 1976'da bu hız % 8'e düş
müştür. 1977'de ise, henüz kesin sonuç alınmamak
la beraber, ÖECD ülkelerinde enflasyon hızının
% İflfa ulaşması beklenmektedir. 1971 yılında 415
milyar dolar olan dünya ihracatı, 1976'da 992 milyar
dolara çıkmıştır. 1977 yılında ise, elde kesin bilgi bu
lunmamasına rağmen, dünya ihracatının 1 milyar do
ları aşması beklenmektedir^
Ödemeler Dengesi :
1975 ve 1976 ödemeler dengesi gelişmelerine ba
kıldığında; sanayileşmiş ülkelerde, ekonomik canlan
manın yanı sıra, petrol ithalatının arttığı, buna karşın
petrol ithalatçısı gelişme yolundaki ülkelerle, Doğu
bloku ülkelerinin ithal taleplerinde azalma olduğu gö
rülmektedir. Bu durumda, sanayileşmiş ülkelerle
0FEC ülkelerinin ödemeler dengeleri fazla vermeye
devam etmiştir.
Sayın üyeler; dünya ekonomisinin bugünkü duru
munu özetle ortaya koyduktan sonra, şimdi Türk eko
nomisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha önce
de belirtildiği gibi, petrol fiyatlarına yapılan zamlarla
ortaya çıkan dünya ekonomik buhranı, gelişmiş ve ge
lişmekte olan bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Pek
çok ülke, bu zamların ekonomilerine getirdiği yükten
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kurtulabilmek için tutarlı bir ekonomik politika uy
guladıkları halde, ülkemizde maalesef, savurgan, den
gesiz ve ahenksiz bir ekonomik politika izlenmiş, pi
yasada mal kıtlığı yaratılmayacağı havasına bürünülerek, spekülatif amaçlı ithalat âdeta özendirilmiş, it
halat ve İhracat arasındaki esasen mevcut dengesizli
ğin giderek artmasına neden olunmuştur.
Bu kürsüde, Adalet Partisi Sözcüsü, değerli dostum
Sayın Özer Yılmaz, biraz önce, ekonominin ülkemiz
de nasıl büyüdüğü hakkında rakamlar vererek ko
nuştu. Değerli Yılmaz'a şunu hatırlatmak isterim : Bil
hassa son yıllardaki enflasyonist gelişme bütün dün
yada birtakım rakamları büyütmüştür. Her ülkede it
halat rakamları, ihracat rakamları ve milli gelir ra
kamları buna göre büyüme göstermiştir. Ancak bir
gerçeği bilmekte fayda vardır; son üç yıl içinde ülke
mizde dış ticaret açığı toplamı olarak 10 milyar doları
aşmıştır. Üç yıl içinde 10 milyar dolar dış ticaret açı
ğı olan bir ülke, Merkez Bankasından bin dolarlık,
on bin dolarlık transferleri yapamamış olan bir ülke,
«dinamik bir ekonomik politika izleme sonucu bu ha
le getirildi» diye iddiada bulunulursa; kendilerine, sa
yın dostuma hatırlatmak İsterim ki, bu ekonomi büyü
me göstermemiştir, ekonomi hastalık haline getiril
miştir, ciddi bir kriz haline getirilmiştir. (CHP sı
ralarından alkışlar)
İkinci bir örnekleme vermek istiyorum. 1977 yı
lında, gerçekten Türkiye'de bankaların verdiği kredi
lerin toplamı 292 milyar Türk lirasına yükselmiştir.
Bu, büyük bir rakamdır. Ama Sayın Yılmaz'a şunu
hatırlatmak isterim : Kendileri uzun yıllar Ziraat
Bankasında da hizmet verdiler; 202 milyar Türk li
rası kimlere dağıtıldı ülkede? Şimdi ben 'bunun da
ğıtımım arz edeceğim Meclisin değerli üyelerine.
202 milyardan 141 milyar Türk lirası, Türkiye'de tica
ri amaçla dağıtıldı. 6 milyar lirası, küçük esnaf ve
sanatkâra verildi. 7 milyar lirası sanayi kredileri ola
rak dağıtıldı; ancak ve ancak 40 milyar lirası tarım
kredisi olarak dağıtıldı. Şimdi arkadaşlarım, banka
kredi miktarını artırırsınız, 202 milyar liradan 300
milyara çıkartırsınız. Ama eğer bunun dağıtımını,
% 70'ini ticari amaçla bir avuç spekülatöre, bir avuç
aracıya verirseniz, o ekonominin gelişmesi sağlıklı
olamaz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
'Eğer 202 milyar içinde % 70'i ticari amaçla veri
lir, ancak beşte biri, % 20'si tarım kredisi olarak da
ğıtılırca ve tarım kredisi olarak dağıtılan 40
milyar liranın da % 801 büyük toprak ağalarına ve
rilirse, bu sağlıklı bir gelişme değildir arkadaşlarım.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
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Biz, Hükümet Programımızda da belirttiğimiz gibi,
bu kredi düzenini mutlaka değiştireceğiz. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Büyüyen kredi hac
mi içerisinde toprak ağalarının değil, gerçek üretici
nin, Türk köylüsünün kredi hacmini artıracağız. Bun
da Hükümetimiz kesin kararlıdır muhterem üyeler.
Ülkemizdeki fiyat hareketlerini arz etmek istiyo
rum :
Son yıllarda memleketimiz, hızla gelişme gösteren
ve ülke ekonomisinin sıhhatini bozan fiyat hareketle
rine sahne olmuştur. 1973 sonlarında dünya petrol
fiyatlarına yapılan büyük ölçüdeki zamlardan sonra,
bunun dünya konjonktürüne etkisiyle 1974 yılında fi
yatlar düzeyinde önemli artışlar meydana gelmiştir.
Geniş ölçüde dış kaynaklı Olan bu enflasyonist gidişi
durdurmak için yıl içinde alınan önlemler, etkilerini
1975 yılında göstermiş ve bu yılda fiyatlarda durak
lama kısmen görülmüştür. 1976 yılında dünyada fi
yatlar genellikle makul seviyelere inmişken, ülkemizde
toptan eşya endekslerine göre fiyat artışları aralık
ayı itibarıyla % 19,1'e ulaşmıştır. 1977 Aralık ayında
ki fiyatların, 1976 Aralık ayındaki fiyatlara göre artış
oranı ise, % 36,1'dir. 1977 yıllık ortalama fiyatları
nın, 1976 yıllık ortalama fiyatlarına göre artışı
% 24,1 olmuştur.
Bu suretle, bizden önce İktidarda 'bulunan ve
programında enflasyonla mücadeleyi başlıca hedef
olarak belirten Hükümetin, diğer sorunlarda olduğu
gibi, bu sorunu da ne derece ciddi olarak ele aldığı
açıkça anlaşılmaktadır.
Hükümet olarak, enflasyon hızının yavaşlatılması
ve planlı kalkınma kurullarına uygun bir ortam için
de sağlıklı bir gelişme sürecinin başlatılması anahedeflerimizdendir.
Değerli arkadaşlarım, burada iç piyasa fiyatları ve
kontrolü üzerinde durmak istiyorum. Bu konuda Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Agâh Ok->
tay Güner de burada olumlu önerilerde bulundular.
Bir şeyi bilmemizde gerçek var : Hükümet Prog
ramımızda bir ilke saptadık, «Üretici ile tüketici ara
sındaki mesafeyi kısaltmak.» Bu konuda bu ilkeye
göre, kısa dönemde neler yaptık, sizlere bilgi arz et
mek isterim.
Dünyada hiçbir ülkede görülmemiştir ki, tüketici
yi korumak üzere bir anonim şirket kurulsun. Bu ga
ye ile kurulsun. O anonim şirketin ortağı olan bir ta
rım satış kredisi birliği buna mal versin; ama malı
doğrudan vermesin, bir partizan başbayiin veya bayün aracılığı ile versin. GİMA Anonim Şirketine!
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TARİŞ Birliği mal vermektedir; fakat gelin görünki,
TARİŞ bunun ortağı olduğu halde üretimini doğru
dan vermemekte, başhayi ve bayi aracılığı ile vermek
te. Bu aracılığı kesinlikle önlüyoruz arkadaşlar. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bakanlığıma gelir gelmez şunu saptadım: Yalnız
TARİŞ değil FİSKO - BİRLİK, ÇUKO - BİRLİK,
GÜNEYDOĞU - BİRLİK bütün bunların mamulle
ri ki, bunlar köylümüzün ortak olduğu tarım satış
birlikleri; bunların ürettikleri doğrudan piyasaya inti
kal etmiyor. Bayiler, başhayilikler kurulmuş ve çok
üzülerek söylüyorum, partizanca dağıtılmış bu bayi
likler, başbayilikler.
Bakanlığımızın verdiği bir tamimle, göreve başla
dıktan 15 gün Sonra bundan sonra baştoayilik ve ba
yiliklerin şahıslara verilmeyeceğine dair bütün birlik
lere tamim yapılmıştır. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.) Ayrıca daha önce verilmiş baş/bayilik
Ve bayiliklerin süresi hitamında uzatılmayacağı bildi
rilmiştir.
Şimdi, yeni bir proje geliştirmesi yapıyoruz. Ül
kemizde tüketici kooperatifleri var, GİMA gibi ku
ruluşlar var, KÖY - KOOP gibi büyük bir örgütümüz
var ve bunun dışında Tarım Satış Birliklerimiz var.
Bunların bir araya geleceği ve üreticiden tüketiciye
arasız mal getirecek, tüketiciyi koruyacak bir orga
nizasyona gideceğiz. Bununla ilgili ayrıntıları pek kı
sa zamanda Türk kamuoyuna açıklayacağım arka
daşlar.
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Arkadaşlar, bir somut örnek vermek isterim; hü
kümete geldiğimiz zaman, piyasada, bilhassa kahval
tılık yağ konusunda bir sıkıntı vardı. Bize bağlı TA
RİŞ'in yetkililerine, «üretiminiz var, bunu niçin piya
saya vermiyorsunuz» diye sorduğumuzda, verilen ce
vap şu: «100 bin Deutsehe Mark'lık bir transferi TA
RİŞ yapamadığı için, kahvaltılık yağı piyasaya vere
bilecek kâğıt ithal edemiyor.»
Şimdi, Sayın Özer Yılmaz dostuma tekrar soruyo
rum; bir ülkede TARİŞ gibi bir kuruluş piyasaya kah
valtılık yağını verebilecek kâğıdı ithal edemeyecek du
ruma düşmüşse, o ekonominin gelişmesi sağlıklı mı4ır? O büyüme sağlıklı mıdır? 202 milyar TL.'nin da
ğıtımının 140 milyar lirası sadece ticari amaçla dağıtılmışsa, o ekonominin gelişmesi sağlıklı mıdır?
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Bakan, silah
mı mühim, kâğıt mı mühim? (CHP sıralarından, «O
anlamaz» sesleri, gülüşmeler.)
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Kalkınma planlarında sürekleyici sektör
olarak kabul edilen sanayi sektöründe, özellikle ima
lat sanayiinde görülen bu gerileme, tutarsız politika
lar sonucunda enerji ve döviz darboğazlarından kay
naklanmaktadır.
Savurganlığı prensip haline getirenler, ekonominin
gelişmesi için yapılması gereken yatırımları miktar
bakımından gerçekleştiremedikleri gibi, yönlerini de
saptırmak suretiyle ekonominin dışa daha bağımlı
hale gelmesine ve üretimin bugünkü düşük düze
ye inmesine neden olmuşlardır.
Bir gerçeği daha açıklamak isterim. O da, son
günlerde güncelliğini koruyan gübre konusudur.

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu hatırlatmak
isterim; GİMA'mn sermayesini Mart ayında 72 mil
yon liradan 500 milyon liraya çıkararak, öncelikle Do
ğu ve Güneydoğu illerimizde örgütlenmesine karar al
dık. İlk kuracağımız, Hakkâri şubesi olacaktır. (CHP
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) Hakkâri şube
sinden sonra Tunceli, Erzincan ve Sivas şubelerine ön
celik verilecektir,
Bunun dışında, GİMA'mn, büyük illerimizde da
ha önce görülmüş olan (sabit değil) tanzim satışları
için daha yetkili hale getirilmesi çalışmaları da de
vam etmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Değerli arkadaşlarım,
iktidara geldiğimiz gün,
gübre konusundaki gerçek şöyle idi: Ziraat Bankası
nın, Merkez Bankasının reeskont kredisi temin ede
rek, ülkemizde gübre ithalini sağlaması için 4 milyar
liraya yakın bir miktarı kredi olarak ve yurt dışına
transferi için bulması gerekiyordu; ama maalesef, o
sırada görev başında bulunan bazı yöneticiler bu ko
nuda hükümete gerekli yardımı göstermediler.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılı olan
1977 yılı, iktisadi gelişmemiz açısından talihsiz bir dö
nem olarak göze çarpmaktadır. Programlarında, den
geli ve hızlı bir kalkınma politikası güdüleceğinden
bahsedenler, 1977 yılında dengesiz politikalarının so
nucunda, kalkınma hızının % 5'in altına düşmesine,
ekonomide dış ticaret, enerji darboğazlarının ortaya
çıkmasına sebep olmuşlardır.

Arkadaşlar, hükümete yardım göstermemek önem
li değil; Türk köylüsünün gübresini ithal ettirme
mek için her türlü engellemeyi yapacaksınız, ondan
sonra da, bir taraftan, «Bakın İlkbahar gübresi ithal
edilmedi» diye bunun istismarını yapacaksınız. İşte
bu, milliyetçi yöneticilik değildir, milliyetçi muhale
fet değildir arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
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Bunun üzerine bir gerçeği açıklayayım; Ziraat Ban
kasındaki yöneticiler değiştikten sonra, kısa zamanda,
derhal reeskont kredileri (4 milyar lira) sağlandı ve
ilk 34 milyon dolarlık akreditifler 5 - 6 ülkeye açıldı.
Şimdi, hem iktidarda bulunan, hem de muhalefet
te bulunan bütün değerli milletvekili arkadaşlarıma
huzurunuzda açıklıyorum; yeni yönetimin getirdiği
etkin tedbirler sayesinde Türk köylüsünü ilkbaharda
gübresiz bırakmayacağız. Engellemeleri çok şükür aş
tık arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar.)
Değerli arkadaşlarım, şimdi kısaca, ülkemizin iç
ticaretiyle ilgili biraz daha geniş bilgi arz etmek isti
yorum. Hükümet olarak, refahın daha geniş halk kit
lelerine yayılması, üzerinde titizlikle durduğumuz bir
konudur. Temel tüketim maddelerinin nitelik ve fiyat
bakımından denetimi ve halka ucuz olarak ulaşma
sını sağlamak en başta gelen görevlerimiz arasında
olacaktır. Bunun için de, aracı aşamalarını azaltıcı
önlemlerle üretici ve esnafıda koruyucu çözümler
getirilecektir. İç ticaretimizin bu amaçlara uygun ola
rak düzenlenmesi için, üretici, tüketici ve esnaf koo
peratifleriyle bunlar arasında geliştirilecek işbirliğin
den ve belediyelerin olanaklarından yararlanılacaktır.
Bu, demin arz ettiğim projemiz içinde, yerel yönetim
lerin ve belediyelerin de payı olacaktır.
Kooperatifleşme faaliyetlerinin ülkemizin ekono
mik Ve sosyal kalkınmasında önemli rolü olduğu inan
cındayız. Kooperatiflerimizin, plan hedef Ve doğrultu
sundaki verimli ve ekonomik işletmecilik kurallarına
göre çalışmaları sağlanacak ve girişimleri devletçe
desteklenecektir. Kooperatiflerimizin, en fazla yoklu
ğunu hissettikleri öz kaynaklarım artırıcı ve finansman
ihtiyacını sağlayıcı önlemlerin alınması için çalışmalar
sürdürülmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bu konuda da şu kısa dö
nemde görebildiğim bir somut örneği sizlere arz ede
yim. Nizip'te 1954 yılında - kurandan Allah razı olsun
- Ülfet diye bir fabrika kurulmuş. Bu fabrikanın en
büyük hissedarı Ziraat Bankası. Ama, o tarihteki ku
ruluş sermayesi 27 milyon lira. Gittim inceledim fabri
kayı, yalnız zeytinyağı değil; deterjan ve muhtelif şey
ler üretebilecek bir kapasitesi var. Ama, 1954'deki 27
milyon lira sermaye, 1978'de -Sayın Yılmaz'ın deyimiy
le, ekonomimiz bu kadar genişlediği halde - hiç değiş
tirilmediği için, gelin görün ki o Nizip'teki fabrika
her yıl zarar ediyor. Niye zarar ediyor? 27 milyon li
ra yetmiyor, geliyor en büyük ortağı Ziraat Banka
sından kredi alıyor ve o kredi için de yılda 12 milyon
lira ödüyor. İşte bunun için zarar ediyor. Bunun da
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önlemini aldık ve sermayesini 100 milyon liraya çıkarı
yoruz. Arz ederim (CHP sıralarından alkışlar.)
Değerli üyeler, dış ticaretimize gelince; bugün eko
nomimize büyük ölçüde olumsuz etki yapan faktör
lerden en önemlisinin dış ticaret darboğazı olduğu ar
tık herkesçe bilinmektedir. Dış ticaret açığımızın, özel
likle 1975 yılından itibaren daha belirgin bir hale gel
diğini görmekteyiz. Açığın bu denli büyümesine, gü
dülen politika sonucu ekonominin dışa bağımlı hale
getirilmesi yanında, ithal mallarının fiyatlarındaki ar
tışlar da neden olmuştur. İhracatımız, övünülerek alın
dığı ifade edilen teşvik tedbirlerine rağmen, son yıl
larda daima program hedeflerinin altında kalmış ve
tarıma dayanan yapısını korumuştur. 1977 ydında,
elimizdeki son verilere göre ihracatımız 1 753 000. 000
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2,5 milyar do
lar olarak saptanan program hedefinden % 30, ge
çen yılın fiili ihracatından % 10,6 daha düşüktür.
İthalatın başlıca karşılanma kaynağı olan ihra
catımızın yapısını sanayi ürünleri lehine değiştirerek,
ihracatın artırılması için alınan özendirme önlemle
ri 1963 yılından beri yürürlükte bulunmaktadır. Bu
güne kadar alman önlemlerin, gerek ihracatımızı ge
liştirmede, gerekse genel ihracatımız içinde sanayi ma
mullerinin payını artırmada öngörülen amaçlara ulaş
mamızı sağladığı söylenemez. Gerçekten, 1977 Prog
ramında yer alan ihracat amaçlarıyla gerçekleşen ih
racat karşılaştırıldığında; 900 milyon dolar olarak sap
tanan sanayi mamulü ihracatının, bu hedefin % 35
oranın da altında, 586 milyon dolar olarak gerçekleş
tiği görülmektedir.
Sayın üyeler, Bakanlığımızla Devlet Planlama Teş
kilatı tarafından ortak olarak yürütülmekte olan «Ya
bancı Sermaye Teşvik Yasası» uygulamasına da kı
saca değinmek istiyorum,
Halen ülkemizde, anılan yasa hükümleri çerçeve
sinde faaliyet gösteren 99 firma bulunmaktadır. Ya
bancı sermayeli şirketlerin sermayelerinin toplamı
6.3 milyar Türk lirası olup, bu toplam sermaye için
deki yabancı ortaklarının payı % 39 oranında ve
2.4 milyar Türk lirası tutarındadır.
Ekonomimizin yabancı sermayeden beklediği kat
kıları şöylece sıralayabiliriz:
Ülkenin ekonomik yapısına ve çağdaş sanayileşme
düzeyine uygun bir teknoloji getirmesi, getirdiği tek
nolojinin zaman içinde meydana gelecek gelişmelere
uyabilmesi, yatırımların finansmanını, yurt içi kredi
kaynaklan yerine öz kaynaklar veya yurt dışı kredi
kaynaklarıyla sağlaması, üretimlerinin büyük ölçüde
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ihracata yönelik olması, kalkınma planlannda yer
alan sanayileşme tercihlerine göre belirlenecek sek
törlere yönelmesi..^
BAŞKAN — Sayın Bakan-, 5 dakikanız var efen
dim,
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, ithalatla ilgili diğer konu
larda rakamlar itibarıyla burada ayrıntılı bilgi ver
meme zamanım yetmiyor; ancak Avrupa Ekonomik
Topluluğuyla (AET) ilgili münasebetlerimize değin
mek istiyorum. Bu konuda, Sayın Agâh Oktay Güner'in burada yaptığı olumlu konuşmaya teşekkürle
rimi sunarım.
AET, özellikle 1970 yıllarından itibaren dışa açıl
ma politikasına geniş bir uygulama alanı kazandır
mıştır. Bu politikanın uygulanmasının sonucu olarak,
Topluluk bugüne kadar, sayıları 70'i bulan ülkelerle
tercihli alışveriş ilişkileri kurmuş ve aynca gelişme
yolundaki 140'ı aşkın ülke yararına işlemekte olan
bir genel preferanslar sistemini uygulamaya koymuş
bulunmaktadır.
Bu uygulamalar, Türkiye'nin genişlemiş topluluk
piyasalarında tarım ürünleri ve sanayi maddeleri için
sağlamış olduğu tavizlerin kayırıcı niteliklerinin kay
bolması sonucunu doğurmuştur.
Katma protokolün eki 6 sayılı listede yer alan
tarım ürünlerine, özel tercihli bir rejim uygulanmak
tadır. Bu rejim çerçevesinde bu ürünler, bir seri sü
rüm kolaylıklarından yararlanmaktadır. Ancak, bu
tavizler yukarıda değinilen nedenlerle değerlerinden
kaybetmişlerdir. Katma Protokolün 35 nci maddesi,
Türkiye kaynaklı tarım ürünleri tavizlerinin iyileşti
rilmesini, yeni tavizler verilmesini ve böylece Türki
ye'ye tanınmış olan tavizlerin yıpranmamasını teminen, bu madde uyarınca toplulukta tarım müzakere
leri açılmasını öngörmektedir.
1977 yılında üçüncü kez tarım görüşmeleri açıl
ması gerekirken, şimdiye kadar ancak 1 tarım görüş
mesi yapılabilmiştir. Türkiye ihracatının geliştirilme
sinin en önemli sorun olduğu bir dönemde, Toplu
lukla tarım görüşmelerinin acilen açılması gerekmek
tedir.
Tavizlerimizin yıpranmış olması sorunu ve Katma
Protokolün Türkiye'de kurulu ve kurulacak sanayie
ve yatırım eğilimlerine engeller koyan hükümlerinin
iyileştirilmesi gereği, ilk kez bakanlığımız tarafından
ortaya atılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, gübre konusunda görüşü
mü açıkladım.
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Milli Selamet Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Fehim Adak'ın burada yaptığı olumlu konuşma
ya gerçekten teşekkür ederim. Bilhassa, «mevcut uy
gulamada ihracat bir çok bakanlık ve mercilerin mü
dahalelerine maruz kalmakta, bu bürokratik engeller
ihracatı ters yönde etkilemektedir» sözüne candan
katılıyorum.
«tç ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korun
ması için yeni tertip ve tanzimlere gidilmelidir» de
nildi; Hükümetimizin bu konuya ne kadar ağırlık
verdiğini belirttim.
Sayın Agâh Oktay Güner'in, yabancı sermayenin
tekelleşmesi ve Ortak Pazar ilişkilerimiz konusundaki
sözlerine katılıyorum. Keşke içinde bulundukları Hü
kümet bu konularda tutarlı ve uyumlu olsaydı da,
bunları kendileri icra etmek olanağını bulsaydı. Bu
nu da hatırlatmayı bir görev biliyorum. Ancak bir
şeyi arz etmeden geçemeyeceğim. Geçen gün bütçe
nin genel görüşmesiyle ilgili olarak benden sonra ko
nuşan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın
Somuncuoğhı, bu kürsüde şunları söyledi :
«Her hangi bir bakanlıkta, her hangi bir işyerin
de, hele 10 yıldan beri Devleti saldırıya uğramış Tür
kiye ortasında, her hangi bir işçi veya memur arasın
da meydana gelen kavgayı buraya getirip; buradan
Milliyetçi Hareket Partisini mahkûm etmeye çalış
mak ve bir iki örneği ele alarak, bütün Türkiye'de
böyle yaygın bir durum varmış gibi, ağır ve vicdan
sızca, (aynen okuyorum) kendi seviyelerine ve vic
dan anlayışlarına uygun suçlamalar yapmaları.» Şim
di, Sayın Somuncuoğlu'na bir belge okuyorum: «Ben
aslen Ürgüp - Aksular kasabasındanım. Aksular'da
bulunan Büyük Ülkü Derneği üyesiyim. Dernek Baş
kanı, Kasım 1976 ayı başlarında bir gün üyeleri der
nekte topladı. Üyelere hitaben; bize genel merkezden
talimat geldi; Ülkücü işçi lazım imiş, gitmek isteyen
ler Ankara'ya genel merkeze gidecekler, oradan da
ya İzmir'e TARİŞ'e, ya da Antalya'daki Pil Fabrika
sına gidecekler. Bu bir ülkü davasıdır, giderseniz iyi
olur dedi. Dernek başkan yardımcısı Tahir Şahin
derneğimizde üyedir. Yazılı, mühürlü ve imzalı birer
kâğıt verdi. Biz 7 arkadaş Ankara'ya geldik ve Ülkü
cü İşçiler Derneği Genel Merkezine gittik, Genel Sek
reter Yardımcısı Mithat Kıraç'ı gördük, elimizdeki
kâğıtları ona verdik. Ertesi günü, 7 arkadaş ve ül
kenin başka yerlerinden gelen ülkücülerle birlikte bir
otobüsle İzmir'e geldik...
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — ... bir başka otobüsle de Ankara Ül
kücü İşçiler Derneği Genel Sekreteri Sami Uzun İz
mir'e geldi, bizler Sami Uzun ile İzmir Ülküsü İşçi
ler Derneğinde buluştuk, burada dernek başkanı Fe
rit Kuru'yu gördük. Ferit Kuru isimlerimizi sordu,
Sami Uzun'un Ankara'dan getirdiği kâğıtlardan isim
lerimizi kontrol etti ve bizi iplik fabrikasına gönder
di. Bir hafta içinde giriş işlemlerimizi tamamladık.»
Değerli arkadaşlarım, bunlar gerçek. Bunlara ait
yüzlerce ifade zaptı elimde. Ülkücü dernekler adına
toplanan makbuzlar elimde. Biz, «Devleri işgalden
kurtarıyoruz» derken, bazı gerçekleri bilmeden, bazı
belgelere dayanmadan bu ithamı yapmıyoruz. Milli
yetçi Hareket Partisi Grupuna mensup sayın arkadaş
larıma söylüyorum; bu yaralan deşmek için bunlan
söylemiyorum, ama ülkede, TARİŞ İplik Fabrikası
nı, Türkiye'nin dört bir tarafından toplanmış militan
lardan kurtaramazsak, TARİŞ'i çalıştıramayız. Ülke
mize ekonomik katkısı olmaz TARİŞ'in. (CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) ÇUKOBİRLİK'te
yasalara aykın atamalar var. Ki, buna ait belgeler
elimde; Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Baş
kanının adamının nasıl atandığına ait belge elimde.
Bunları...
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Lisan bi
len yüksek mühendistir.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) ... ama, ama 1970'teki...
BAŞKAN — Sayın Köprülüler, süre geçti efen
dim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Biliyorum efendim. Toparlıyorum.
Sayın Güner, 1970'teki yönetmeliğin 2 nci madde
sini değiştirerek yaptınız bu atamalan. Belgeleri eli
mizde.
Bunun için, bu kavgaları bırakmak için söylüyo
rum; bu birlikleri mutlaka demokratik örgütlenme
şekline sokacağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar) Bu birlikleri, sadece ortakları ve Türk hal
kının çıkarları için, hiç bir, ama hiç bir partinin de
ğil, Türk halkının ve ortaklarının çıkarları için çalı
şır faale mutlaka getireceğiz arkadaşlanm. (CHP sı
ralarından alkışlar) Bu bakımdan, elimizdeki belge
lere göre konuştuğumuz zaman, lütfen «Vicdansız»
veyahut başka şekilde sıfatlar bize yakıştırılmasın.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
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Lütfen ayrılmayınız efendim; arkadaşlarımızın
sorulan var, o sorulan cevaplamak üzere lütfen yeri
nizde kalınız efendim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Buyurun Başkanım.
BAŞKAN — Yazılı müracaatların dışında, şu an
da Sayın Nizamettin Çoban, Sayın Kemal Biberoğlu, Sayın Dalkıran, Sayın Bayraktar, Sayın Onat, Sa
yın Karsu, Sayın Kahraman, Sayın Öztorun, Sayın
Şaşmaz, Sayın Irmak ve Sayın Çobanoğlu soru sor
mak istiyorlar. Başka soru sormak isteyen? Yok. So
ru sorma işlemi bitmiştir efendim. Teşekkür ederim.
Sayın Çoban, buyurun efendim.
NİZAMETTİN
ÇOBAN (Kütahya) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan, delaletinizle cevaplamasını
istediğim iki konu var.
1. Ziraat Bankasının kredi sistemini açıkladılar.
Yalnız, benim öğrenmek istediğim bir konu daha
var. Bugün köylülere verilen tanm kredilerinde bir
köylünün alacağı 3 bin lira için bütün köylü müte
selsil kefil oluyor ve köylü perişan duruma düşüyor.
Bir tüccar alacağı milyonlar için bir tek imzayla kre
di alabiliyor. Bu duruma getirdikleri bir tedbir var
mıdır?
2. Bugün köylünün ihtiyacı olan traktör, tücca
rın deposunda dolu olduğu halde, Ziraat Bankasının
Tanm Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla dağıttığı, de
polarda traktör yoktur. Bunu önleyici tedbir almış
lar mıdır veya alacaklar mıdır? Bunu rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Sayın Çoban, önce, Ziraat Bankasının
kredi sistemiyle ilgili bahsettiğiniz ve benim de ko
nuşmamda miktarları itibarıyla verdiğim ve «bu dü
zeni değiştireceğiz» den kastım, gerçekte köylünün
kredi sağlanmasındaki...
İRFAN BİNAY (Çanakkale) — «Çiftçi» Sayın
Bakan, «çiftçi!..»
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Çiftçinin çiftçinin... İsterseniz «emek
çi» diyelim... (CHP sıralarından alkışlar)
İRFAN BlNAY (Çanakkale) — «Emekçi» değil,
«Çiftçi».
BAŞKAN — Sayın Binay, bu deyimleri burada
illa istediğiniz şekilde kullandırtamazsımz,
Buyurunuz efendim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Çiftçi, köylü yahut benim deyimimle
emekçi.
633
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Şimdi, (bunların kredi sağlamasında daha sağlıklı
bir yolu Ziraat Bankası uygulayacaktır. Hatta, ticari
amaçlı kredileri kısıtlayan bir çalışmaya hemen gir
mişlerdir.
Traktör sağlamada gerçekten büyük sıkıntılar var
dır. Bu sıkıntıların bir sebebi; bazı traktör yapımcı
larının fiyat konusuyla ilgili Sanayi Bakanlığına yap
tığı müracaatlar vardır. Üzülerek söyleyeyim, bü yıl
içinde Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, daha ön
ce köylülere dağıttıkları traktörden bir adet dağıtamamışlardır. Bu konuda Sanayi Bakanlığı, Tarım Satış
ve Kredi Kooperatifleri ve Bakanlığımız çalışmalar
yapmakladır; kısa zamanda sonuç alacağımızı sanı
yorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Biberoğlu, buyurun efendim.
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) —
Sayın Bakan kredi mevzuatından bahsederken, top
rak ağalarından söz etti. Sizce, kaç dönüm arazisi
olan, toprak ağası sayılmaktadır?
Türkiye'deki toprak ağası sayısı nedir? Bu va
tandaşların partilere dağılım oranı nedir?
İkinci sorum : Esnaf ve küçük sanatkârları finan
se eden Halk Bankası kaynaklarını desteklemek ama
cıyla, 1978 bütçesinde 1,5 milyar lira civarında öde
nek ayrılması hakkındaki öneriler, Bütçe Komisyo
nunda Sayın Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri
tarafından reddedildiğine ve Hükümet Programmdaysa esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerin artırılaca
ğı vaat edildiğine göre bu iş hangi bankalardan, ne
suretle sağlanacaktır? Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu.
Sayın Bakan, sözlü veya yazılı cevap verme ola
nağınız var efendim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Sözlü olarak vereyim.
Önce, toprak ağalarıyla ilgili birinci sorusuna de
ğinmek istiyorum. Ülkemizde, henüz uygulama saf
hasına tam manasıyla konulamamış bir Toprak Re
formu Yasası vardır. Bu yasanın gerçeklere daha uy
gun şekilde değiştirilerek düzenlenmesi Hükümet
Programımızda yer almıştır. O bakımdan, Sayın Biberoğlu'nun «bu kadar dönümü olanı mı sayıyorsu
nuz» yahut bu kadar dönümü olmayanı mı sayıyor
sunuz» sözünü, «Toprak reformundaki ilkelerle bağ
lı kalmak üzere» şeklinde cevaplamak isterim.
Ayrıca, «Partilere göre dağılımı» konusunu şu
anda biniliyorum, saptadıktan sonra kendilerine ya
zılı olarak cevaplarım.
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Halk Bankasıyla ilgili kredi sorununa gelince, Sa
yın Biberoğlu da ve kamuoyu da biliyorlar, Halk
Bankası şu anda İşletmeler Bakanlığına bağlanmış
tır ve zannediyorum bu soruyu cevaplayacak olan,
(bundan sonra) Sayın İşletmeler Bakanımız olacak
tır.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Mehmet Emin Dalkıran, buyurun efendim.
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın
Başkan, ilkbahar gübresi sıkıntısı, Akdeniz, Marma
ra, Ege ve Karadeniz mıntıkalarında başlamıştır. Şu
bat ve Nisan ayları arasında triple amonyum sülfat,
süperfosfat, amonyum fosfat mutlaka kullanılmalı
dır; pancar, pamuk ve yazlık mahsuller için şarttır.
Zirai Donatım Kurumunun depolarında 1 gram
bile gübre olmadığı ifade edilmektedir.
Bunun yanında, bilhassa Marmara ve İç Anado
lu'nun elmacılıkla geçinen mıntıkalarındaki şanzoze
hastalığına karşı mutlaka göztaşı yapmak lazımgelir;
göztaşı da bulunmamaktadır.
Sayın Bakan bu husustaki tedbirleri lütfen izah
ederler mi?
İkinci sorum; 7/8302 sayılı Kararnameyle % 1
gümrük alınarak yurda giren traktörler yüksek fiyat
larla satılmakta ve buna rağmen de bulunmamakta
dır. Sayın Bakanın bu hususta da ne gibi tedbirler
düşündüğünü öğrenmek istiyorum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Sayın Dalkıran'a şunu açıklamak iste
rim : Ülkemizin ilkbahar gübresi, yani azotlu gübre
cinsinden gübre gereksinmesi 2 200 000 tondur. Zi
raat Bankasındaki yönetim değişiminden sonra, (bi
raz önce arz ettim) 10 Şubat 1978 ve 16 Şubat 1978
tarihleri arasında muhtelif ülkelere açtırdığı, takri
ben 34 milyon dolarlık akreditif karşılığı 547 bin ton
gübrenin bağlantısı yapılmıştır. Bu akreditiflerin,
lehlarları tarafından kabul edildiğini, hattâ 2 ülke
den bugün aldığım habere göre, yüklemenin yapıldı
ğını da bilgilerinize arz etmek isterimi
Ayrıca, stok ve yerli üretime, (ki «Zirai Donatı
mın elinde hiç yoktur» değil Sayın Dalkıran, bir kı
sım gübre var) bu 547 bin tonu da ilave edersek, şu
anda toplam 2 100 000 ton, azotlu gübre dediğimiz
muhtelif cins azotlu gübre bağlantısı yapılmış du
rumdadır veyahut depolarımızda vardır.
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Bunun dışında, sadece 100 bin tonluk bir açığı
mız yar, bu 100 bin tonun sağlanması için de Ma
caristan ve ttalya ile kesin anlaşmalara bir - iki gün
içinde varacağız.
Bunu bilgilerinize bu şekilde arz etmek isterim.
İkincisi, göztaşı konusu söylediniz. Bu konuyu
kesinlikle araştırmış değilim; ama ulaştırdınız, bunu
inceleme fırsatını bulunca size yazılı olarak cevap ve
receğim Sayın Dalkıran.
Üçüncüsü, traktörler konusu. Biraz önce, iç pi
yasa hareketlerinde söylediğim gibi, gerçekten Tür
kiye'de bir fiyat anarşisi var. Hele bu, araba, kam
yon, otobüs ve traktör gibi devamlılığı olan tüketici
maddelere gelince daha fazladır. Biliyorsunuz, 129
bin lira resmi fiyatı olan bir renault bugün maalesef
250 bin liraya satılıyor. Bunda, kısmen üretim ve tü
ketim arasındaki talep boşluğu olduğu gibi, aradaki
aracıların da, çok fazla aracının ve el değiştirmesi
nin de rolü var. Bu konularda sağlıklı bir çalışma
yapıyoruz ve kısa zamanda size bu çalışmaların so
nucunu arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır efendim.
Sayın Müfit Bayraktar, buyurun efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Bakan
devamlı dış ticaret açığının varlığından bahsetmekte
dirler. Bununla, bugünkü ithalatın fazla olduğunu
mu söylemek istemektedir, bugünkü ihracatın fazla
olmadığını mı belirtmek istiyor? İthalatta kısıntı yap
mayı düşünmekte midirler?
2. Ocak 1978'de ithalat ve ihracat durumları
nedir?
3. Zirai kredilerden büyük toprak ağalarının
faydalanmış olduğunu ifade ettiler. Bu kesimin, kre
di miktarındaki yüzdesi kaçtır?
4. Ziraat Bankası kaç dönüm sulu araziye trak
tör kredisi verecektir?
Son bir soru: «Hayat pahalılığı % 50 artış gös
terdi» diyen bir kimse, pancar çiftçisinin sızlanma
sına çâre olarak pancar paralarını ne zaman ödeye
cektir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar.
Sayın Bakan, yazılı, sözlü?..
TİCARRET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜ
LER (Devamla) — Efendim, birincisini hemen ce
vaplayayım; ama müsaade ederlerse öbürlerini yazı
lı cevaplayayım..
«Bugünkü ithalatın fazlalığından mı bahsediyor»
dediler. Şimdi Sayın Bayraktar, Türkiye'de, piyasada
öyle malları görürsünüz ki, dünyanın, ekonomisi en
-
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gelişmiş ülkelerinde dahi o mallan böylesine bolca
bulmak mümkün değildir arkadaşlar. Biz gelişmekte
olan bif ülkeyiz. Geniş kaynaklarımız var; ama eko
nomi yönünden henüz gelişme seviyesine, sanayileş
me seviyesine ulaşmamış bîr ülkeyiz. Çıkın, İstan
bul'da, Ankara'da, hatta gidin Gaziantep'e, bazı yer*
lere, çok zengin Avrupa ülkelerinde göremediğiniz
bazı tüketim maddelerini bol bol görürsünüz, bulur
sunuz.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Kaçakçılıktan dolayı
sayın Bakan.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yalnız kaçakçılık değil; herkesi kaçak
çılıkla itham etmeyelim.
Yalnız geçen yıl 5,7 milyar dolarlık ithalat ya
pıldı; toplam ithalat yekûnu 5,7 milyar dolar. Biz
1978 yılı ithalat programım hazırlarken, bilhassa li
berasyon listelerindeki spekülatif amaçla ithalata
mani olmak üzere, bu miktarı 4 950.000 000 dolar
olarak indirdik. Yani, 800 milyon dolardan daha
aşağı tutmayı bir prensip haline getirdik.
Bunun yanında Sayın Bayraktar dostuma şunu
açıklamak isterim: Her ay (yeni dış ticaret ithalat
kararnamesine bağlı getirdiğimiz bir prensip kararı
mız var) Ticaret Bakam, Maliye Bakam, Gümrük ve
Tekel Bakanı ve Sanayi Bakanı liberasyon listelerin
den istemeleri kontrol edeceğiz. Biliyorsunuz arka
daşlar, ülkemizde bir ara demir tahsisleri verildi ve
bu demir tahsisleri ne şekilde, gümrüklerden değişik
tarife pozisyonlarıyla ithal edildi ve kimler tarafın
dan piyasaya nasıl sürüldü; bunların hepsi belgelen
di. Ülkemizde dış ticaretin daha düzenli hale getiril
mesi ve hiç bir kalkınmış ülkede görülmeyen mal
bolluğunun, mal anarşisinin daha düzenli hale geti
rilmesi için, bundan sonra Hükümetimiz daha iyi
bir kontrol sistemi üzerinde durmaktadır. Yani dış
ticaret açığını nasıl önleyebiliriz; bunun bence birin
ci esas unsuru, ithalatı kısıtlama ile birlikte, daha
önemli unsuru, ihracatımızı artırmaktın Ben, ülke*
mizin kaynakları itibarıyla 1,7 milyar dolar değil,
bundan çok daha üst seviyede bir ihracat kaynağı Ve
olanağı olduğunu kabul ediyorum.
Diğer sorularınızla ilgili cevapları, müsaade eder
seniz yazılı olarak cevaplandıracağım Sayın Bayrak
tar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sâym Gündüz Onat.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
arz edeceğim soruların Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını dilerim.
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sorularımın
hepsine cevap alamadım.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Hangisi efendim?..
Yazılı, cevap vereceğimi söyledim. Yalnız bir
şeyi arz edeyim, şimdi arkadaşlarımdan aldım. Ocak
ayı ihracatı...
BAŞKAN — Sayın Köprülüler, yazılı cevap ve
receğinizi söylediniz. Lütfen...
TtCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Size ihracat rakamını veririm şimdi.
BAŞKAN — Sayın Onat'm sorusuna geçtik efen
dim.
EMlN ENGİN TANRIVERDt (Balıkesir) —
Soru soruldu, cevap verilmedi.
BAŞKAN — Beyefendi, sizi fazla müdahaleci
gördüm bugün. Biz kimsenin avukatlığını yapmayız,
biz sizi temsil ediyoruz. Rica ediyorum. Milletvekili
arkadaşımız kalktı, soru sormak istiyor; Sayın Ba
kanda «Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim» be
yanında bulundular. Siz herhalde takip etmiyorsu
nuz.
Buyurun efendim.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Marmara Böl
gesindeki margarin ve likit yağ imal eden sanayici
lere, Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği depola
rından, belli bir prosedür içerisinde ham yağ tah
sisi yapılmaktadır. Son günlerde Ticaret Bakanlığın
dan, 1978 yılı için bu sanayicilere, kapasite raporları
tetkik edilerek, yeniden yapılan bir düzenleme çerçe
vesi içerisinde tahsis yapılacağını memnuniyetle öğ
rendik. Ancak, aynı sanayicilere 1975, 1976 ve 1977
yılları içinde hangi esaslara göre tahsis yapıldığını ve
bu tahsisi alan sanayicilerin pek çoğunun tahsisleri
nin işleyip işlemediğini, bunun Bakanlığınızca tespit
edilip edilmediğini soruyorum.
2. Tabii afetlerden zarar gören üreticilerimizin,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan borçla
rı tecil edilmiştir. Ancak, 1978 yılına geldiğimiz şu
günlerde görüyoruz ki, bu mağdur üreticilerimize
Ziraat Bankası bugüne kadar başka bir kredi olanağı
tanımamış ve üreticilerin mağduriyetine sebebiyet
vermiştir. Bu konuda Bakanlığınızca ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat.
Buyurunuz Sayın Bakan.
TtCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Efendim, ham yağ tahsisi konusu, ger
çekten, Hükümete başladığımız günlerde en fazla
üzerinde durulan bir konu olarak bize geldi.

23 . 2

1978

O :2

Değerli arkadaşlarım, hiç kimseyi suçlamak kas
tıyla değil, ama bir gerçeği dile getirmek için şurada
açıklamak isterim ki; bizden önce yapılan yağ tahsis
lerinde, kime ne kadar verildiği, hangi kritere göre
verildiği konusunda Bakanlıkta bir bilgi bulamadım.
Bunun üzerine ilgililerle görüşerek, tespit edilecek
kapasitelere göre yağ tahsisinin yapılması ve bu ya
pılacak yağ tahsislerinin herkese duyurulması, tama
men açık olması konusunda bir Bakanlık onayı aldık
ve şu anda yaptığımız tahsisler bu şekilde yürümek
tedir. Ancak, daha önceki döneme ait bildirilen tah
sislerin piyasaya intikal etmediği, ham yağ tahsisi
alan bazı kimselerin, bu üretimi yaptıktan sonra pi
yasaya intikal ettirmediği ve bunu karaborsa yoluyla
piyasaya verdiği şeklinde ihbarları da tespit ettim.
Bakanlığım müfettişleri şu anda Trakya'da firma
firma, ne kadar yağ tahsisi daha önce yapılmış ve
bunun ne kadarı piyasaya sürülmüş, bunun tespit
çalışmalarım yapmaktadırlar.
İkinci soru; tabii afetlerden zarar gören köylü
lerin kendilerine bir olanak tanınması konusunu,
Ziraat Bankası yöneticileriyle görüştükten sonra ve
köylümüz için en faydalı şekilde, çiftçimiz ve emek
çiler için en faydalı şekilde değerlendirmek üzere si
ze bilgi arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Nurettin Karsu.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın Bakandan iki sorum var.
Birincisi; Birinci ve İkinci MC Hükümeti zama
nında, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından,
o günkü iktidarın yandaşı olan bazı basın, gazete ve
dergiler, yukarıdan genelge göndermek suretiyle abo
ne yapılmışlar mıdır? (Kooperatifler ve banka şube
leri) Yapılmışsa, bugün halen o aboneler devam edi
yor mu?
İkincisi; Türkiye'de Sayın Bakanın da dedikleri
gibi, emekçi çiftçiler Ziraat Bankasından gerektiği
şekilde faydalanamamaktadırlar. Hatta, özellikle be
nim seçim çevremde bir çift öküz parası bile alama
dığını bana yazan çiftçiler var. Bundan sonra, bir
çift öküz parasını Ziraat Bankasından gidip almak
istediği zaman, o emekçi çiftçiler yine eskisi gibi ge
ri mi dönecekler yoksa bunların gereksinmesi karşı
lanacak mı?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu.
Buyurunuz Sayın Bakan.
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Sayın Karsu, birinci sorunuzla ilgili
şunu tespit ettik, üzülerek söyleyeyim yine.
Gazeteler günlük tirajına göre değil, gazetelerin
bir partiyi, yahut başka bir partiyi tutup tutmama
sına göre maalesef Ziraat Bankasınca aboneler yapıl
mıştır. Elimdeki rakamlara şimdi şu anda sizleri çok
fazla meşgul etmek istemem, ama Cumhuriyet Ga
zetesine 10 bin liralık abone verilirken, maalesef
Son Havadis Gazetesine (tirajları arasındaki farkı
bilmiyorum) 667 bin liralık abone verilmiş.
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Milliyetçi
lik adına.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Diğerlerinin müsaade ederseniz yazılı
olarak size arz edeyim.
İkincisi; Ziraat Bankasının kredi düzeninde yep
yeni bir sisteme gideceğimizi, daha önceki sorulara
verdiğim cevaplarda ve ilk konuşmamda açıkladım.
Ziraat Bankasında, tanm kesimine ve tarım kesimi
içinde küçük üreticiye ve emekçiye daha faydalı,
daha değişik bir sistem getireceğimizi bilgilerinize
arz etmek isterim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Efendim, daha sözlü soru sormak isteyen beş
tane arkadaşım var. Yazılı sorular da var, bütçeleri
miz de var. Lütfedip kısa cevap verirseniz Genel Ku
rula yardımcı olursunuz.
Buyurunuz Sayın Ömer Kahraman, sorunuzu so
runuz.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan iki sualim var:
1. 1976 yılında 300 bin tondan fazla, 1977 yılın
da 200 bin tondan fazla ayçiçeği mubayaa eden Yağ
lı Tohumlar Kooperatifleri Birliği ayçiçeğini özel
sektör fabrikalarında işletmektedirler. Yağlı Tohum
lar Kooperatifleri, ekstrasyon yağ sanayii fabrika
sını ne zaman kuracaktır ve kaç ton kapasiteli ola
caktır?
2. 500 bin liraya Japonya'dan alınan yağ tahlil
makinesi, Kooperatifler Birliğinin bir odasında 1,5
seneden beri hapsedilmiştir. Bu makine, kooperatif
lerden çiçek alıp, kooperatiflere yağ veren özel sek
törün teslim ettiği yağların tahlili için kullanılması
lazım geldiği halde kullanılmamaktadır. Bu makine
yi siz kullandıracak mısınız? Bu yıl Yağlı Tohumlar
Kooperatifleri Birliğine verilen yağların ne kadarı
bozulmuştur.
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I
3. Mubayaa edilen ayçiçeğinin 1976-1977 yıllaI rındaki mubayaalarında ne kadarı çürütülmüştür?
I
4. Bugün Türkiye'de karaborsa kol gezmektedir.
I Az evvel yine tarafınızdan, karaborsa ile mücadele
I edileceği ve bazı tedbirler alınacağı söylendi. Bu ted
birler uzatılmamalı, en kısa zamanda otoda, zirai
I aletlerde, kamyon ve otobüs gibi karaborsa yapılan
I konularda gerekli tedbirin alınması ve karaborsa yaI panların mutlaka bulunup yakalanmalarını istiyoI rum.
BAŞKAN — Konuşma oluyor bunlar Sayın KahI ranıan.
Buyurunuz Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplayacağım Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
I
Sayın İsmail Hakkı Öztorun, buyurunuz sorunu
zu sorunuz.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sayın
Bakan, İkinci MC döneminde Çukobirliğe kaç işçi,
I kaç sözleşmeli personel alınmıştır? Sözleşmeli olarak
I alınan personelin bazılarının ayda 20 - 30 bin lira
aylık ücret aldığı söylenmektedir. Eğer ıböyle ise,
I bu işlem hakkında ne gibi önlemler almaktasınız?
2. Çukobhiik İplik Fabrikasında, sahte komanI doların, silahlı nöbet tutarak, Çukobirliğe atanan
I yeni yöneticileri içeriye almadığı doğru mudur?
3. Çukobirlikte pamuk satın alma mevsiminde
pamuk üreticilerinden kilo başına 25 kuruş kesildiği
doğru mudur? Kesildi ise niçin kesilmiştir? Bu paraI 1ar yeniden üreticilere intikal ettirilmiş midir?
Yasal dayanaktan yoksun olarak bunu yapanlar
I hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?
I
4. Çukobirlik'te 2 nci MC döneminde hangi orI taklara ne kadar kredi ve yardımda bulunulmuştur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
I (Devamla) — Efendim, sadece ikincisi hariç, diğer
lerini yazılı cevaplandıracağım. İkinci soruyu cevapI landırmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Bir süredir, yöneticilerin Çukobirlikteki İplik Fabrikasına giremediği, orada «Solcular bu
fabrikaya, işletmeye giremez» yazılan olduğunu bi
liyorduk. Ancak, şunu arz edeyim Sayın İsmail
Hakkı Öztorun'a, yeni Genel Müdürümüz bütün fab
rikalara girmiştir ve işletmeyi denetimine tabi tutI muştur.
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Diğerlerini yazılı cevaplandıracağım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu soru cevaplan
dırılmıştır.
Sayın Tabir Şaşmaz, buyurun efendim.
MEHMET IRMAK (Çorum) — Tahir Şaşmaz
değil efendim, ben soracağım.
BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Şaşmaz'ın is
mimde ifade ettiğim için, buraya arkadaşlarım yan
lış geçmişler. Buyurunuz Sayın Irmak.
MEHMET IRMAK (Çorum) — 1. Görevden
aldığınız 11 genel müdürün ortaklaşa olarak progranlaştırdıkları ve uygulamaya çalıştıkları, «Türk
ürünlerini yabancı ülkelerde pazarlamak ve uluslar
arası şirketlerden kurtarmak» projesi ne olmuştur?
2. Güneydoğu Birlikleri Genel Müdürlüğüne,
Gaziantep CHP eski Gençlik Kolu Başkanı ve CHP
Gaziantep belediye başkan aday adayı olmuş bir
kimseyi tayin ettiğiniz doğru mu?
Öteki tayinlerinde de parti rozeti esas alındığına
göre, bu bir işgal değil midir?
3. Görevden alınan veya imza yetkisi kaldırılan
yetkililerin, yüksek kademedeki memurların yerine
teftiş heyeti elemanlarını tedviren görevlendiriyorsu
nuz. Yarın asli görevlileri atadığınız zaman, müfettiş
ler dönemini kimlere teftiş ettireceksiniz?
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplayayım.
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacaksınız.
Son soru Sayın Ahmet Çobanoğlu'nun. Buyurun
Sayın Çobanoğlu.
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın Bakandan birkaç soru sor
mak istiyorum.
Köylülerimiz, çiftçilerimiz, Ziraat Bankasından
veya tarım kredi kooperatiflerinden kredi almak is
tedikleri zaman veya traktör almak istedikleri zaman,
karşılığında ipotek olarak tapu istenmektedir. Hal
buki, Türkiye'de tapulama işi tamamlanmamıştır.
Birçok köylülerimiz tapu getirememektedir.
Tapulaması yapılan köylerde ise toprak ücretleri
çok düşük olduğu için, istedikleri kredinin veya
traktörün karşılığında yeterince tapu verememekte
dirler. Bunun için Bakanlık yeni bir uygulama düşün
mekte midir?
İkinci sorum: Hazinece verilen toprakların ta
puları Ziraat Bankasınca teminat olarak kabul edil
miyor. Bunun nedeni nedir ve kaldırılacak mıdır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım.
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BAŞKAN — Efendim, değerli arkadaşlarımızın
8-10 tane yazılı sorusu var. İlke olarak, eğer yazılı
beyanda bulunacağınızı kabul ediyorsanız, sizi yeri
nize davet edeceğim; yoksa burada kalmak zorunda
sınız.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım.
BAŞKAN — Buyurun efendim yerinize. Teşek
kür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın soru
larını, zapta geçmesi yönünden okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki suallerimin, Sayın Ticaret Bakanınca
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla rica
ederim.
23 . 2 . 1978
Kayseri
Kemal Doğan
50 000 'in üzerinde ortağı, 300 milyonun üzerin
de sermayesi, 20'ye yakın ana ve yavru şirketinin bu
lunduğu ve anakuruluşunun HASTAŞ ve Sağlık Ku
rumları A. O. olduğu ileri sürülen bir şirketin:
1. Yıllık genel kurul toplantıları, kanun ve şir
ket anasözleşmesine uygun olarak yapılmış mıdır?
2. Şirket, kuruluş gayesine uygun faaliyet gös
termekte midir?
3. Bu şirket, yavru şirketler kurarak, Türk Ti
caret Kanununa karşı hile fiilini işlemiş midir?
4. 3 Haziran 1977 tarihli, anaşirkete ait genel
kurulda, azınlık haklarıma hiçe sayıldığı iddiası doğ
ru mudur?
5. Bu şirketin 100 milyon lira olan sermayesi
nin tamamı ödenmediği halde, ödenmiş kabul edi
lerek, sermaye tezyidi için Bakanlığınızca ön izin ve
rildiği doğru mudur?
6. Bakanlıkça verilen ön izin sonucunda; nama
yazılı hisse senetlerinin, hamiline yazılı hale getiril
diği ve sermaye çoğunluğuna dayanmadan bu karar
ların alınmasına, Bakanlığınızca müsamaha edildiği
iddiaları doğru mudur?
7. İstanbul 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinin
1976/1056 nolu dosyası ile, emniyeti suiistimal ve do
landırıcılık suçlarından mahkûm olduğu iddia edilen
bir şahsın, idare meclisi başkanı olamayacağına dair
iddialar karşısında Bakanlığınızca ne gibi işlem ya
pılmıştır?
8. HASTAŞ Anonim Ortaklığı sebebiyle Ba
kanlığınız aleyhine açılmış ve neticelenmiş dava var
imdir?
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9. Bu şirket hakkında müfettişlerinizce yapılmış
herhangi bir inceleme ve tahkikat yapılmış mıdır,
yapılmışsa neticesi nedir?
10. Çok ortaklı kuruluşlar düşüncesini, bu şir
ketin menfi yönde etkilediği düşüncesine, iddiasına
katılıyor musunuz?
11. Ortakların denetimine dair tüzük hükümleri
ni bu şirket hakkında da uygulamayı ve gerekli gö
rülüyorsa feshetmeyi düşünebilir misiniz?
12. Yukarıdaki iddia ve endişelerle ilgili, ortak
ların Bakanlığınıza yaptıkları müteaddit müracaat
larla ilgili neler yapılmıştır?
13. Bakanlığınızdaki 23 085 ortak sırasında; 5
hisse sahibi olarak Bülent Ecevit ismi geçmektedir.
HASTAŞ'ın ortağı olarak geçen bu isim acaba Sa
yın Başbakan Bülent Ecevit midir? Keza Mete Tan
ve Vecdi İlhan isimleri de Sayın Bakanlaramı aittir?
14. Marmara Birlik, Güneydoğu Birlik, Tariş,
Ülfet, Fiskobirlik gibi Bakanlığınızın denetimine ta
bi birliklerde çok eskiden verilmiş bayiliklerin ba
badan oğula intikal ettiği, piyasa şartlarının ve ciro
larının, dolayısıyla kârlarının da değiştiği nazara
alınarak, bu tip bayiliklerin ihale ile verilmesini düşü
nüyor musunuz?
15. Sermaye piyasası kanununun çıkarılma
sı lüzumuna inanıyor musunuz, bu hususta herhangi
bir çalışmanız var mıdır?
16. Ticari şirketlerle kooperatiflerin, hukuki sta
tüleri ile hesap ve muamelatlarının murakabe edil
mesi yönünde herhangi bir çalışmanız var mıdır,
varsa nasıl bir metot takip edilecektir?
17. İflas etmiş tacirlerin veya müesseselerin, if
lastan kurtarılması, eski itibarlarına kavuşturulması
zımnında, kredi veya benzeri bir yolla Devletçe yar
dım olunması için herhangi bir düşünceniz ve çalış
manız var mıdır?
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Yukarıdaki sorularımın
gılarımla rica ederim.

cevaplandırılmasını say

Kayseri
Kemal Doğan
BAŞKAN — Bu sorular Sayın Bakana, yazılı ce
vaplamak üzere tevdi edilecektir.
Sayın Boz'un sorularını okutuyorum efendim:
Sayın Başkanlığa
Türk köylüsünün ahnteri ve el emeği ile meyda
na getirdiği patates ürünlerinin ihraç edilmeme se
bebi nedir? Bakanlığınızca geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da Hükümetçe satın alınması düşünülmekte mi
dir, düşünülüyorsa bu hususta bir karar alınmış mı
dır, alınmışsa taban fiyatı nedir ve ne zaman alıma
başlanacaktır?
Yukarıdaki hususların Sayın Ticaret Bakanınca
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Nevşehir Milletvekili
İbrahim Ethem Boz.
BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu,
burada mı efendim?.. Yok. Soruyu işleme koymuyo
rum.
Sayın Behiç Tozkoparan?... Burada.
Sayın Tozkoparan'ın soruları:
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Aydın Miletvekili
Behiç Tozkoparan

1. Tariş Birliklerinde seçimle gelmiş Yönetim
Kurulu üyeleri, kendilerine gönderilen, Ticaret Ba
kanlığının 7 . 2 . 1978 tarihli talimatı üzerine, İz
mir Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Birliği Ge
nel Müdür Vekiü Yavuz Bozkurt ve Genel Müdür
18. Kctoperatip veya ortaklıklar kurulduğu ileri
Muavini İ. Hakkı Gürün İmzalı ve 9 . 2 . 1978 gün
sürülerek, yurt dışındaki işçilerimizin aldatıldıkları
ve 20527 sayılı yazı ile, bir daha seçilmemek kaydı
iddialarına katılıyor musunuz,' Bakanlığınızca bu hu
ile görevlerinden atılmışlardır.
susta ne tedbir düşünülüyor?
Ne anasözleşmede ve ne de 2834 sayılı Kanunda
19. Türk Ticaret Kanunundaki şirketlere ait
bu keyfi, indi, kanunsuz tasarrufun hiçbir kanuni
murakıpların yeterince fonksiyon icra ettiğine kani
dayanağı bulunmadığı halde, yapılan bu işlemin siz
misiniz? Bu hususta Bakanlık olarak ne düşünmekte
ce kanuni dayanaklarını açıklayabilir misiniz?
siniz?
2. Meşru ve kanuni sebep olmadan, vatandaşın
Kooperatif Birlikleri yönetimine seçilme hakkım kal
20. 7 Şubatta Millet Meclisinde gündem dışı
dıran işlemin, gerekçelerini Anayasaya uygun buluyaptığım konumaya verdiğim cevapta; müstahsilin
elindeki patatesi çürütmeden, zayi olmadan Devlet 1 yor musunuz?
çe mubayaa edeceğinizi söylemiştiniz. Bu hususta i
BAŞKAN — Sayın Çatalbaş'ın sorusunu okutuherhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
| yorum: (Kendisi burada.)
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Sayın Başkanlığa
Âşağidaki sorularımın delaletinizle Sayın Ticaret
Bakanına tevcihini arz ederim.
Gümüşhane
Mehmet Çatalbaş
1. Batı Almanya'da ve bir çok Batı ülkelerinde,
tüketim mallarının en az 2 000'ine soğuk damgayı
havi satış etiketi sistemi vardır. Bu sistemin ülkemiz
de de uygulanmasını düşünüyor musunuz?
2. Halen elimizde tüketim fazlası olan buğday,
şeker, zeytinyağı, üzüm, incir ve patates ürününün
ihracı hususunda ne gibi tedbirler aldınız?
3. 1974'te hatalı olarak uygulanan taban fiyatı
ile çıkmaza saplanan pamuk ürününden halen Tariş
depolarındaki stok miktarı ne kadardır?
BAŞKAN — Sayın Gümüşçü?... Buradalar.
Sorularım okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
nıtlanmasını sağlamanızı dilerim.
Kayseri Milletvekili
Mehmet Gümüşçü
Üretici köylülerimizin paydaşı oldukları satış bir
liklerinin Gima'ya mal verirken bayi ve başbayi adı
altında yarattıkları
aracılar kimlerdir? Bu kanalla
aracılara sağlanan çıkarın parasal değeri nedir?
BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?..
Efendim bu, biraz evvel sorduğunuz soruların dı
şında mı?
MEHMET IRMAK (Çorum) — Dışında Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Delâletinizle Sayın Ticaret Bakanının aşağıdaki
soruları cevaplandırmasını saygılarımla rica ederim.
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muavinini getirdiğiniz doğru mu? Bu tasarrufunuz il
gili mevzuata nasıl uydurulmuştur? Bankanın hiyer
arşisinin çiğnenmesini ve şube müdürü olamayacağı
sicilinde yazılı olan bir kimsenin böylesine önemli
bir mevkie getirilmesini zararlı bulmuyor musunuz?
3a Güneydoğu Kooperatifleri Birliği Genel Mü
dürü kadro şişkinliğini giderdiği, hiç kimseyi göreve
almadığı halde, görevinden alınmış ve yeni bir görev
verilmemiştir. Sebebini açıklar mısınız?
4. Patates ürününün süratle dış pazarlara satıla
cağını söylemiştiniz. Göreve geleli ne kadar patates
ühracatı yapıldı? Daha önceki hükümet zamanında
patates ununun buğday ununa katılarak ekmeklikte
kullanılması için Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri
Tüzüğünü buna göre değiştirmişti. Bu yarıda kalan
işlemi tamamlamayı düşünüyor musunuz?
5. Piyasada pahalılık kontrolsuz şekilde ve hız
la artıyor. Mağazalarda mallar durduğu yerde paha
lanıyor. Bu konuda yapılan bir çalışma, alınmış bir
tedbir var mıdır?
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sorularınızı okudum.
1 nci sorunuz şu :
«Büyük sanayici ve tacirler, Sayın Ecevit'i, ilk
Kabinesini kurarken desteklemişlerdir. ıŞinuli adı ge
çenlerin kredilerinin kesilerek makul seviyeye indiril
mesi düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Bu konuşmayı te
minat olarak kabul edebilir miyiz» diyorsunuz.
Konuşmanın muhtevasında, teminat olup olmadı
ğı zaten var, onun için soruyu yöneltmiyorum.
2 nci sorunuz da; Bakanın ağzından çıkan bir
cümlede veya fikirde, yeniden beyan istiyorsunuz.
Beyan zapta geçti. Bunu da sormuyorum.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Maksat tescil etmek
zaten Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet
Doğan?.. Burada.
Sorularını okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki soruların Sayın Ticaret Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim.

Çorum
Mehmet Irmak
1. Zeytin Birliği Genel Müdürü göreve başlaya
lı 2 gün olduğu halde, Ticaret Bakam olarak görev
den uzaklaştırdınız. Bu Genel Müdürü alırken, han
gi sebeple ve ilgili mevzuatın hangi maddesine dayan
maktadır?
2. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve
yönetim kurulu üyesi Nurettin Hazar'ı görevden aldı
ğınızı; yerine aynı Bankada görevli ve sicilinde «şu
be müdürü olamaz» kaydı bulunan bir şube müdür
~ 640

Kayseri
Mehmet Doğan
1. Bakanlığınıza bağlı 11 birlik genel müdürünü
iktidara geldiğiniz gün teleks emriyle aldınız ve so
kağa attınız. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de han
gi kanunlara uydurdunuz? Haklarında görevden alın
malarını gerektiren müfettiş, Teftiş Kurulu raporu
var mıdır?
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2, Yine, Bakanlığınızda görevli 2 müsteşar yar
dımcısını görevlerinden alarak tenzili rütbe ile genel
müdür müşaviri yaptınız. Bu haysiyet kırıcı haksız
muameleyi insan sevgisi, barış, özgürlük, hak ve hu
kuk ilkeleriyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?
3, Sataştığınız Tariş bu yıl ne kadar kâr etti,
açıklar mısınız?
4, Yine, Fiskobîrlik ne kadar kâr etmiştir? Bun
ları samimiyetle açıklamanızı rica ederim.
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Onlar genel mü
dür değil, işgalciydi.
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Nasıl gel
diyse öyle gittiler.
BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Yok. Sorusunu za
ten işleme koymayacaktım.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, be
nim o sualim galiba anlaşılmadı. O bakımdan lütfen
okunmasında İsrar ediyorum.
BAŞKAN — Okudum efendim.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bir kısmını okuma
dınız.
BAŞKAN — İkinci kısmını mı efendim?
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Evet Sayın Başka
nım.
BAŞKAN — Okuyayım efendim.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — 1 nci kısmı da anla
şılmadı, onu da lütfedin...
BAŞKAN — Çok güzel anlattım Sayın Yılmaz,
anlaştık gibi geliyor bana.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bizim arkadaşlar an
lamadı. (CHP sıralarından gülüşmeler).
HASAN CERİT (Adana) — Biz anladık.
BAŞKAN — 2 ncisini de arz edeyim.
Sayın Özer Yılmaz diyorlar ki efendim; «Zirai
kredinin % 80'ini büyük çiftçinin aldığını ifade etti
niz. Kanaatimce Sayın Bakan kasten yanıltılmıştır.
En kısa zamanda efkârı umumiyeye resmen rakam
larla açıklarlar mı?»
Millet Meclisi kürsüsünden açıklamanın dışında,
kamuoyuna bir başka açıklama yoluda mı var ki, ye
niden açıklama istiyorsunuz? (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Çok özür dilerim Sayın Yılmaz.
Yani ben meseleyi hallettik sanıyorum. Teşekkür ede
rim.
Değerli arkadaşlarım, son konuşmacı arkadaşımız,
kişisel olarak aleyhte söz isteyen Sayın Erol Yeşilpınar.
Buyurun Sayın Yeşilpınar. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar). Süre 10 dakika Sayın Ye
şilpınar.
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EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;
Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkında yapacağım
bu konuşmamı, Bakanlığın denetimli altındaki Tarım
Satış Kooperatifleri Birlikleri üzerinde yapmayı arzu
lamaktayım. İzmir'de pamuk, üzüm, incir ve zeytin*
yjığı üreticilerinin birleşerek meydana getirdikleri 4
adet tarım satış kooperatifleri birliğinin birlikte yönetiîmesi sonucu, Tariş adı verdiğimiz bir kuruluş
ortaya çıkmaktadır. Tariş bir kooperatif teşekkülüdür; 80 bin ortağı vardır. Ege'nin tüm çiftçisi, hemen
hemen Tariş'in ortağı ve gerçek sahibi durumundadır. Tariş, tayin ile gelen bir genel müdür ve ortakların özgür ve demokratik iradeleri neticesi seçilen
yönetime kurulları tarafından yönetilmektedir. Tariş
bir İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. Kamu kurulu
şu değildir. Sahibi Devlet değildir. Ortakları vardır,
sahibi ise bu ortaklardır. Yani Tariş bir kooperatif
şkkettir. Tayin ile gelen genel müdürü, Ticaret Bakanhğı belli esaslar dahilinde değiştirebilir; fakat or
takların demokratik doğrultudaki özgür iradeleriyle
seçilen yöneticiler, yani ortak temsilcileri, Anayasanın
ve ilgili kanunların teminatı altındadır. Tayin ile gelen tayin ile gider, seçim ile gelen ise seçim ile gitmeli veya kalmalıdır. Seçim ile gelebilmenin en kısa
yolu ise, çiftçinin gönlüne girebilmektir.

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 13 kişiyle kongre
I yapılıyor.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Hal böy
le iken, mevcut Ticaret Bakam Sayın Teoman KöpI rülüler, Tariş'deki bazı birliklerin yönetim kurullanI m iptal etmiş ve yerine tayin ile yöneticiler getirmiş
tir. Kimleri tayin etmiştir? Halk Partililiği tescil edilI mlş kişileri. Mesela, Üzüm Birliği Başkanlığına Halk
I Partisi Alaşehir eski ilçe başkanı ve Halk Partisi
I Manisa Senatörü Fahri Dayıoğlu'nun kayınbiraderi
Özer Yalcındağ'ı tayin etmiştir ve Yönetim Kurulu
I üyeliğine de Sarıgöl Cumhuriyet Halk Partisi İlçe
I Başkanım tayin etmiştir.
1974'te de Halk Partili Bakan Mustafa Ok, o günI kü yönetim kurulunun işine son vererek, Fahri Dayıoğlu'nu tayin ile Üzüm Birliğine Başkan yapmıştı.
I
Şimdi sıra kayınbiraderlere gelmiştir. Yıllarca
«yeğen» edebiyatı yaparak halkı aldatanlar, şimdi kaI ymbiraderlerini, özgür iradeyi çiğneyerek çiftçi kuI ruluşlarının başına getirmektedirler. Özgür ve demok
ratik iradeye saldın ilk değildir; 1978 yılında, 1974
tekrarlanmaktadır. Bu kürsüden, özgür ve demokraI tik kooperatifçilikten balısetmemesi gereken tek kişi
I var ise, o da Sayın Bakandır. Halk Partili ve Adalet
641 —
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Partili yöneticiler arasında
bir fark vardır: Halk
Partililer kendi devirlerinde tayinle, Adalet Partili
yöneticiler ise, her devirde ortağın demokratik doğ
rultudaki özgür reyleriyîe işbaşına gelirler.
Yeni yöneticiler mevcudiyetini ortak iradeye de
ğil, Ticaret Bakanının iradesine borçludurlar. Çalış
malarını, ortak irade paralelinde değil, Ticaret Ba
kanının çarpık iradesi paralelinde yürüteceklerdir.
Yani Ticaret Bakam, kendi çarpık kişisel iradesini
80 bin Ege çiftçisinin özgür iradesi üzerine çıkarmış
ve kanun koyucunun yüce iradesini evindeki kilim
gibi ayaklar altına almıştır. Bu çarpık iradeyi 80 bin
Tariş ortağı adına protesto ediyoruz.
Şimdi sizlere Tariş İzmir Pamuk Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü
tarafından
yönetim kurulu üyelerine gönderilen mektuplardan
birinin fotokopisini okumak istiyorum:
«Tarih 9 . 2 . 1978 numarası 20 527, Özü : Görevhr'z hakkında.
Ticaret Bakanlığından alınan 7 , 2 . 1978 günlü
talimat ile anasözleşmenin 36 ve 43 ncü maddelerine
müsteniden, 25 nci maddenin (E) fıkrasına göre, bir
daha seçilmemek kaydıyla Pamuk Birliği Yönetim
Kurulundaki görevinize son verilmiş bulunmaktatır.»
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara) — O yöneticiler mahkemeye verilirse ne
olur?..
EROL H. YEŞÎLPINAR (Devamla) — Anasöz
leşmenin 36 ncı ve 43 ncü maddeleri ye ayrıca da
25 nci maddenin (E) fıkrası bu talimatta yer almak
tadır.
Sayın Bakanın ve Tariş Genel Müdürlüğünün hiç
bahsetmediği bir de 2834 sayılı Tarım Satış Koope
ratifleri ve Birlikleri Yasası vardır.
HASAN CERİT (Adana) — Mahkemede hırsız
lığı tespit edilirse öyle olur.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Anasöz
leşmenin 36 ncı ve 43 ncü maddeleri yönetim kurulu
üyelerinin sorumlulukları ve cezalarıyla ilgilidir. Ana
sözleşmenin 25 nci maddesi bu talimatta fuzulen yer al
mıştır. Çünkü bu madde, bir ceza ve cezalandırma
maddesi değil, yönetim kuruluna seçilebilme ile ilgili
bir maddedir.
Bunlara ilaveten, 2834 sayılı Yasanın 11 ve 12 nci
maddelerinde de, suçlu görülen yönetim kurulu üye
lerine verilecek.cezalar yazılıdır.
Değerli milletvekilleri, sizlere 4 adet önemli ceza
maddesini sıraladım. Bu maddelerde, göreve son ver
me ve görevden çıkarılma gibi hükümler yer almak
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tadır. Fakat göreve son vermenin görevden çıkarma
nın usulleri vardır. Soruşturma yapmak gerekir, suç
tespiti gerekir, gerekçeye lüzum vardır, müfettiş ra
poru düzenlenmiş olması ve suçun ilgilisine tebliği ile
son savunmasını yapmasının istenmesi gerekir. Çünkü,
son savunma hakkı anayasal bir haktır.
AKIN SİMAV (İzmir) — Savunmasını Talat
Asal yaptı, imzası var; işte!..
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Son sa
vunması alınmadan hiçbir kimseye ceza verilemez.
Bu saydığım işlemlerin ve gereklerin hiçbiri yapılma
mıştır; göreve son verme tasarrufu tamamen siyasal
dır.
Anayasanın 33 ncü maddesinin ikinci fıkrasında;
«cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur»
der. Üçüncü fıkrasında ise; «kimseye, suçu işlediği
zaman, kanunda o suç için konulmuş olan cezadan
daha ağıi4 bir ceza verilemez» denilmektedir.
Şimdi soruyorum: TARİŞ'teki yönetim kurulları
üyelerinin, şayet Adalet Partili olmaktan öte suçla
rı var ise, kanun ve anasözleşmeye göre bu suçlan
kanıtlanmış ve müfettiş raporuna bağlanmış ise ve
usulüne uygun olarak da son savunmaları alınmış
ise, verilecek ceza nedir? Göreve son. Göreve son
vermektir; kanunlar bunu gerektiriyor Halbuki, dik
kat ettiyseniz ve üzerine basa basa okuduğum Ba
kanlık Talimatında şöyle bir ifade vardır: «Bir da
ha seçilmemek kaydıyla görevinize son verilmiştir.»
Sayın Bakan, sayın milletvekillerine ait olan bir
yasama hakkını kullanarak maddeleri değiştirmiş ve
yeni yeni cezalar icat etmiştir. (AP sıralarından «Bra
vo Erol»; CHP sıralarından «Bravo Bakan» sesleri)
ve kendisini, kanun koyucusunun yüce iradesi üze
rine çıkarmıştır. Bu tasarrufuyla, hem 80 bin orta
ğın özgür iradesini ve hem de siz sayın milletvekille
rinin yasama hakkını ayaklar altına almıştır. 2834
sayılı Yasa ve bu Yasaya paralel anasözleşmelerde,
bir daha seçilememek kaydıyla göreve son verme di
ye bir ceza yoktur.
Sayın milletvekilleri, aynı mektup «Üzüm Birliği
Başkanı» diye düzenlenerek Hüseyin Orhon'a da
gönderilmiştir. Zihinlerimizi biraz kurcalarsak, TA
RİŞ Üzüm Birliği eski As Başkanı ve Adalet Par
tisi Turgutlu eski Belediye Başkanı Hüseyin Orhon'
un üç yıl önce vefat ettiğini hatırlarız. Sayın Bakan,
hayattaki diri olan Adalet Partilileri bırakmış, artık
ölüleriyle meşguldür. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, CHP sıralarından gürültüler) Hatta, Adalet Par-
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tili ölülerin, bir daha seçilmemek kaydıyla görevine
son vermektedir.
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Kefenlerine sı
ğınırsınız
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu tu
tum ve davranış, faşist ve çarpık bir düşüncenin ne
ticesidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, AP ve
CHP sıralarından alkışlar) Bu tip kanun dışı ve gü
cünü kanundan almayan çarpık tasarruflara ancak
ve ancak faşist yöntemlerle yönetilen İdi Amin Dada'nın ülkesi Uganda'da rastlanır. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, 2 dakikanız var
efendim.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Toparlı
yorum efendim.
Yasalarda yeri olmayan bir yetkiyi varmış gibi
kullanarak ve Anayasamızdaki; «Hiçbir kimse veya
organ, kaynağını Anayasadan ve kanunlardan alma
yan bir Devlet yetkisini kullanamaz» hükmünü de hi
çe sayarak yürütülen bu göreve son verme tasarruf
ları, aynı zamanda kişinin seçme ve seçilme özgürlük
lerini çiğneyerek, Anayasamızı ihlal eden bir suç ni
teliğindedir.
Sayın Bakanı uyarıyoruz; 89 bin TARİŞ ortağının
özgür iradesine, dolayısıyla şekillenen millet iradesi
ne saygısı olmayanın Yüce Parlamentoya da saygısı
yoktur.
TARİŞ, Ticaret Bakanının keyfi talimatlarına gö
re değil, kanun ve anasözleşmelerde belirtilen yasal
esaslara göre yönetilmelidir. TARİŞ, Ticaret Bakanı
nın, sözde özgürlükçü çarpık demokrasi anlayışına
göre değil, Anayasamızda yer alan, «Türkiye Cumhu
riyeti bir hukuk devletidir» prensibine ve TARİŞ or
taklarının özgür ve demokratik iradesine göre yönetil
melidir.
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, kılmadan özgürlükten bahsederler; fakat iş icraata
geldi mi, özgürlük, onlar için yakaya takılan bir mü' cevherden ibarettir; takdmasa da olur.
I
TARİŞ'te özgür ortak iradesiyle işbaşına gelmiş
| olan yöneticileri yok farz etmek 80 bin TARİŞ or
tağının özgür iradesini yok farz etmek demektir.
I
Sayın Ecevit, komik dağıtarak mevcut Hükümeti
kurmuştur. Genel Başkam ve Başbakanı takip eden
Cumhuriyet Halk Partili Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler de, Ticaret Bakanlığının ve Tarım Satış
Kooperatifleri birliklerinin...
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, süreniz bitti ve
geçti efendim.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Topluyo
rum efendim.
BAŞKAN — Bu toplama hakkını maalesef kişi
sel konuşmacılara vermedik efendim.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — ... genel
müdürlük koltuklarını mektep arkadaşlarına, ihtisas
larına bakmaksızın dağıtmaktadır. TARİŞ'te yapılan
son genel müdür tayini de bu niteliktedir. Tayin siya
saldır, ihtisasa dayanmamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, rica ediyorum,
lütfen, sözünüzü kesme zorunda bırakmayın beni,
olmaz mı?
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim.
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Ticaret
Bakam Köprülüler, kendisi gibi, hayatları boyunca
herhangi bir kooperatif levhasının asılı bulunduğu tek
bir kanıdan içeri girmemiş bu sözde kooperatifçileri
ve kooperatifçilik dalında ihtisas sahibi olmayan yan
daşlarını bu sektöre tayin ederek, gerçek kooperatifçiler olarak bizlerin kendisiyle yapacağımız mücade
leyi kolaylaştırmaktadır. Farkında olmadan takındığı
bu tutum ve davranış...

Ülkede mevcut anarşiyi önleme vaadiyle işbaşına
gelen mevcut Hükümetin Ticaret Bakanı,, TARİŞ'
in seçim ile gelmiş yönetim kurullarını iptal tasarru
fuyla bir çılgınlık yapmış ve bu girişimiyle de huku
ki bir anarşiye yol açmıştır. (CHP sıralarından gürül
tüler) Aynı zamanda, partisinin yıllarca sözde savun
duğu özgür ve demokratik kooperatifçilik anlayışına
da ters düşmüştür. Nerede şimdi, kooperatifçilikte öz
gür ve demokratik örgütlenme olmalı, müdahale ol
mamak diyenler?...

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — ... dola
yısıyla Bakana teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN — Efendim, Bakana teşekkür etmeniz
söz hakkinizin süresini uzatmama bir neden teşkil et
mez ki... Rica ediyorum, sadece Genel Kurula olan
nezaket ifadenizi, cümlenizi kuhammz, yoksa kesece
ğim sözünüzü efendim.

Cumhuriyet Halk Partisi ve kökü dışarıda sapık
ideolojileri benimseyen yandaşları, her fırsatta ve sı-

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Efendim
saygılarımı sunayım».

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, keseceğim sözü
nüzü.
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BAŞKAN — Lütfen o saygıyı sunun şimdi.
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Ticaret Bakanlığı Bütçesinin memleketi
mize, milletimize, özgür ve demokratik, ulusal Türk
kooperatifçilik hareketine hayırlı olmasını diler, Ti
caret Bakam tarafından kanun metinleri değiştirilerek
yasama haklarına tecavüz edilen siz sayın milletve
killerini saygıyla selamlarım. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpmar.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara) — Sayın Başkan, milletvekili konuşmasında
doğrudan şahsıma sataşan ifadede bulunmuştur. İçtü
züğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi ifadelerinde efendim?...
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara) — «Faşist ve çarpık düşünceli Bakan» ifa
desinde geçen sapık ideolojiyi benimseyen bu konuş
malarında şahsıma yapılan bu sataşmaları cevaplan
dırma hakkım istiyorum Sayın Başkan.
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Aslında sapık
kendisidir.
BAŞKAN — Buyurun efendim, var hakkınız.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Yalnız yeni bir sataşmaya mahal
vermeyeceğinizi sanıyorum Sayın Bakan.

O:2

neminde soruşturma açılmış, suçlu görülerek o tarih
te görevlerine son verilmişti.
Birinci MC Hükümeti; Yönetim Kurulunun Danıştaya vaki itirazları sonuçlanıncaya kadar kendileri
nin görevlerine devamını öngörmüş; Yönetim Kurulu
Danıştay tarafından suçlu görülmüş ve Hükümet ta
sarrufu tasvip edilince, tarafımızdan, Ticaret Bakan
lığı tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kuru
lu üyelerinin görevlerine, bir daha seçilmemek kay
dıyla son verilmiştir. Çünkü, bu hüküm anasözleşmenin bir gereğidir arkadaşlarım. Birincisi bu. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Suçluları koruma telaşı içine düşüyorsunuz; dik
kat edin.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Hayır, yöne
ticileri değil, bunu senden iyi biliyorum, o hüküm ye
ni gelenler içindir. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Yeşilpmar, Sayın Yeşilpmar...
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bir daha se
çilmemek kaydı ile göreve son vermek yoktur. İşte
yazı burada.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — 2 nci hususu anlatıyorum: Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerine gelince, 1 aylık
CHP Hükümeti döneminde, haklarında İzmir Cum
huriyet Savcılığınca, Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanununa muhalefet, yani döviz kaçakçılığı
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER J
(CHP sıralarından «Bravo Sayın Bakan» sesleri) ve
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
görevini kötüye kullanmaktan dava açılan yönetim
Bu kürsüye yıllarca çıktılar, bu kürsüye yıllarca
ve denetim kurullarının görevlerine bu karar ve mü
çıktıklarında, nasıl milletvekili sıfatıyla bu kürsüde
fettiş raporlarında gösterilen zaruret nedeniyle, yine
halkı kamuoyunu aldatmak istedilerse bazı kimseler,
anasözleşmenin bir gereği olarak, bir daha seçilme
gittiler köylüyü TARİŞ'te, gittiler emekçileri fabrika
mek kaydıyla son verilmiştir. (CHP sıralarından «Bra
larda aldatarak yanlış yollara sürüklemek istediler.
vo» sesleri, alkışlar)
Her şeyi söylüyorum şimdi. (AP sıralarından gürültü
Arkadaşlarım, burada bu kürsüde demagoji yapı
ler, Kars Milletvekili Bahri Dağdaş'm sıra kapağına
lırsa, bu kürsüde gelip de, birtakım suçluları korumak
vurması) Şimdi cevaplıyorum.
bahanesiyle, yasal yolları kullanan Ticaret Bakanlığı
için «Faşist yöntem» diye kelime kullanılırsa, bu sı
BAŞKAN — Sayın Dağdaş Sayın Dağdaş, sakin
fatı kendilerine yakıştırırım ancak. (AP sıralarından
olun efendim,-sakin olun efendim, rica ediyorum.
gürültüler)
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Sayın Yeşilpmar burada, TARİŞ Bir
Ancak, bir konuda Adalet Partisinin bir milletve
liğindeki bazı yönetim kurullarının yasalara aykırı şe
kilinin, faşizmi lanetlemesiyle ilgili, belli bir çizgiye
kilde görevden alındığını söyledi. Şimdi gerçeği açık
gelmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ederim.
lıyorum, dinlesin. İzmir'de demagoji yapmıyoruz*
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
Millet Meclisine hesap veriyoruz. (CHP sıralarından
leri, alkışlar)
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Kurulunun, 1972 mahsulü destekleme dışında yüksek
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Ticaret Bakanlığı
fiyat vermekten haklarında 1974 yılında Cumhuriyet
Bütçesi üzerindeki görüşmeler sonuçlanmış bulunmak
Halk Partisi - Milli Selamet Partisi Hükümeti dö
tadır.
-
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Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunda onayı
nızı alacağım: Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım
efendim.
B) Ticaret Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
(Prog.)
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve
geliştirilmesi hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 İç ticaretin düzenlenmesi ve
geliştirilmesi hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira

45 408 000

87 955 000

56 821 000

15 356 000

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Ticaret Bakan
lığının 1978 mali yılı Bütçesi Meclisimizce kabul edil
miştir.
Bütçenin, Ticaret Bakanlığının seçkin mensupla
rına ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim
efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız
uy'aınca Dışişleri Balkanlığı Bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz.
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler.
Grupları adına: Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Celal Yardımcı, Milli Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Korkut Özal, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Halûk Ulman, Milliyetçi Hareket
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Partisi Grupu adına Sayın Necati Güitekin söz iste
miş bulunmaktadırlar.
Kişlse! olarak: Sayın Cemal Külâhlı, Sayın Se
mih Eryıldız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu ve Sayın
Adem Ali Sarıoğlu söz istediler.
Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Mehmet Özutku,
Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın İbrahim Vecdi Aksa
kal ve Sayın Salih Özcan aleyhte söz istemiş bulun
maktadırlar.
Üzerinde; Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet
Irmak ve Sayın Şener Battaî'uı söz istemleri vardır.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Celâl Yardımcı,
buyurunuz.
AP GRUPU ADINA CELÂL YARDIMCI (is
tanbul) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; Türkiye'nin dış politikasında biri mesut, öteki
talihsiz iki devre işaret ederek sözlerime başlamak
istiyorum.
Bu ayrımı, filan iktidarın veya şu iktidarın bece
rikliliği veya beceriksizliği bakımından değil, bu iki
devri, dış politikanın partiler arasında elbirliğiyle
desteklendiği veya desteklenmediği gerekçesiyle ya
pıyorum.
Ülkenin menfaatleri üzerinde birleşildiği günler,
dış politikanın saadet devri olmuştur. Talihsiz de
vir ise, siyasi bütün ihtilaf ve ihtirasların dış politika
ya sirayet ettirilmesiyîe başladı. Gün geldi ki, ikti
darlar devrilsin diye o iktidarların eliyle memleketin
en mukaddes varlıklarının dışa ve bir pula pazara
çıkarıldığı bühtanlarına şahit oldu bu memleket.
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Bu da dış politika
nın talihsizlik devri oldu.
Gerçi, Milletin sağduyusu sayesinde bu tutum
hızım kaybettiyse de, büsbütün ortadan kalkmadı,
radyasyonları ülkeyi bu noktaya getirerek bizi dış
politikanın carrefour'unda (Dortyolağzında) bıraktı.
Dün olan olmuştum sineye çekerek, bugün hayat
şu andan itibaren başlar felsefesiyle geleceğe ümıit
ile bakacağız çarnaçar.
Bu arada, dün olduğu gilbi, iktidarın müspet hiç
bir icraatı hakkında tek hoş sade vermeyen ve tefer
ruatlı koıtuları sıralayıp, peşinden de hükümetleri
bîteviye kötüleyen davranışlardan kaçınarak, hu
zurunuzda ciddi ve acil çözüm bekleyen konkre me
selelerimize temas etmekle yetinecek ve bunları bir
temele oturtacağız.
Bu temelin ilk harcı millidir; nasyonaldir, enter
nasyonal değil. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Hükümran her Devlette görülen unsur budur
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ve hiçbir rejimde terk edilmemiştir. Banını en güzel
örneğini 1976'da Montreal'de gördük. Fransız asılı
Kanadalıların mahalli bir seçimde elde ettikleri mu
vaffakiyet mîllî olarak ilan edikti. Hem onlar, hem
koca Fransa bayram etti bu millilik yüzünden. Ne
söyleyip yazdılar bilir misiniz? «Beyaz Negrolar hür
riyete kavuştu»
Beyaz Negro dedikleri, Fransız asıllı Kanadalı
lardı; ancak bu milli hasılayı elde edinceye kadar
kendilerini, nice ülkelerde bahtsız zencirlere ben
zetiyorlardı. Oysa Kanada'da her nimetten en büyük
payı alanlar onlardı.
Bu misal ile, Türkiye'de güdülecek mili bir dış
politikanın, hudutları aşarak her yerde bize büyük
yararlar sağlayacağına işaret etmek istiyoruz.
Bu maruzatınım bir noktasının yanlış anlaşılma
masını rica ederim. Milli olalım derken, enternasyo
nal münasebetlerden kaçınalım manası çıkarılmama
lıdır; ancak, Enternasyonale girmek başka, Enternas
yonalle münasebet kurmak başkadır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Münasebet kurmada sakınca
yoktur; ama girme, içte ve dışla türü ihtiyatlara se
bebiyet verir. îçte birtakım tercihlere yol açar ve bu
tercihlere mütemayil olanlara fırsat verir. Dışta, tür
lü rejimlere tabi devletlerin de dahil bulunduğu sos
yalist bir enternasyonalden, diğer üyelerin bünye
sine neSerin sirayet edeceği kestirilemez.
Keza, Sosyalist Enternasyonale girmiş ve de do
laylı yolardan iktidar olmuş siyasi bir teşekkülün
ilerde hangi istikâmete yöneleceği endişesi hafıza*
lardan süineımez. (AP sıralarından «Bravo» sesleri
ve alkışlar) Konuşmamızın bu pasajının gerekçesi
ni böyle mütalaa buyurmanızı rica ederim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunlar 20
yıl geride kalmış demagojiler.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Söz atma
yın. Ziya Paşa'nın bir sözü var; «Meydana düşen
kurtulamaz sengi kazadan». Siz üstelik meydanda de
ğil, sırça köşkte iktidara geldiniz. (AP sıralarından
«Bravo» seskri) İktidara geldiniz; sengi kazaya de
ğil, hakikatin şimşeklerine uğrayacaksınız ve aydın
lanacaksınız. (CHP sıralarından gürültüler)
CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Böyle söyleye
mezsiniz.
BAŞKAN — Sayın Şenıses, rica ediyorum. Sayın
Yardımcı, siz de söz atmalara karşılık vermeseniz,
sureniz içinde konuşmanızı bitirme olanağına kavu
şursunuz efendim. Rica ediyorum sayın arkadaşla
rım. (CHP ile AP sıralarından karşılıklı gürültüler)
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Bir bardak suda fırtına koparmayalım, rica ederim,
görüşmeleri sürdüreceğiz, istirham ediyorum, lütfen
oturunuz.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Muhterem
milletvekilleri, temelin ikinci harcı; dış politikamı
zın, (Partilerin değil) Devletin politikası olması ge
rekir. Dış politika Devlet politikası olunca, Dev
let olarak yerimiz neresidir, nerede kalacağız, Dev
let olarak hangi dünyanın şafuldayız, hangi dünya
Be hayali] yakınlaşmalarımız, anlaşmalarımız men
faat ve taahhütlerimiz olacaktır, Devlet olunca, bu
Devletin bekasının başta gelen unsuru olan ordu
muzun yeri neresidir; bu gerçeklerin ışığı altında şu
tablo meydana çıkar:
Dış politikamızda milliyetçiyiz ve mili olma
mız gerekmektedir. Dış politikamızda demokrat hür
dünyanın safındayız. Komünizmin, faşizmin ve em
peryalizmin karşısındayız. (AP sıralarından «Bravo»
sesîeri) Birleşmiş Milletler Anayasasının hak ve ve
cibeleriyle mükellefiz. NATO'nun ve CENTO'nun
üyesiyiz. Milli Savunma esasını mahfuz tutmak
şartıyla, kolektif bir savunma sisteminin içindeyiz.
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Kolektif ne demek?
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Onu sonra
dinleyeceksiniz, bilmiyorsanız öğrenirsiniz.
O halde, hangi parti iktidara gelirse gelsin, takip
edeceği dış politika bunlardan gayri bir şey olma
mak gerekir. «Yook...» deyip de bu gerçeği redde
dersek, o zaman dış politika, devlet politikası ol
maktan çıkar, iktidar partisinin politikası haline ge
lir. O zaman, partinin tandanısına ve virü!ansına göre
bir politika belirir ve o zaman cepteki mavi bon
cuklar çoğalır. O zaman, Devlet olarak komünizmin
karşısındasınız ama, veriniz komüniste istediğiniz
karlar mavi boncuk veya kırmızısını. O zaman Dev
let olarak antiemperyalizm veya antifaşizm olmanı
zın da manası kalmaz, onlara da mavi boncuk dağı
tanlar bulunabilir. O zaman başka yetkilerle de or
taya çıkabilir. Mesela, filan dünya meselesinde müt
tefikleriniz süper devletlerin açık görüşüne tama
men ters düşen apayrı bir görüşü flaş halinde pat
latabilirsiniz. O zaman, dünyadaki safınızı da de ğiştirebilir ve mesela NATO'ya yüz çevirebilir ve
CENTO'yada yabancı kalabilirisiniz. Ve o zaman Dev
let politikası, yerini parti dış politikasına terk eder
ki, bu, dünya milletler manzumesi içinde muallak
ta kaünıanm ta kendisi olur. (AP şuralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Fakat, bu necip milletin yıllar boyunca esirge
mediği büyük itimadı ve muhabbeti devam ettiği ve
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partinin canı ve ruhu haline gelen bu siyasi kudret
bu tende kaldığı müddetçe, Adalet Partisi, dış politi
kanın da işaret ettiğimiz unsurlarıyla, milli Devlet
politikası olarak devamına ahdettiğimi bir kere da
ha burada tescil ve ilan eder. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Temelin üçüncü harcına geMyorum: Dış politi
ka üzerinde asgari müştereklerde birleşmek, parti
ler arasında görüş ve fikir teatisinde bulunmak za
ruridir.
îş bu noktaya gelince, burada Saym Başbakanın
bir bayanına işaret etmek isterim. Sayın Ecevit, Hü
kümetin kuruSuşundan bir zaman evvel «Adalet Par
tisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi iki büyük siya
si kuruluşun birbirinden uzak kalması memlekete
zarar verir. Aralarında görüşme ve fikir mübadele
sinde bulunmak şarttır» demişlerdir ve şimdi ikti
dardasınız; hani bunun tezahürü? Özelikle dış poli
tikada, bu sözün icaibı nerede kaldı? Bunu burada
mat etmek istediğimizi arz etmek isterim. (AP sıra
larından «Bravo Hoca» sesleri, alkışlar)
Dış politikamızın umumi manzarasına gelince
bunu tekrara mahal yoktur. Bütün devletlerle iyi ve
barış içinde geçinmek, müsavi hak ve menfaatlara
riayetkar olmak, bağımsızlığa ve toprak bütünlü
ğüne hürmetkar olmak, içişlere karışmamak; bu, her
zaman için değişmez kanaatimiz ve kararımızdır.
Bu arada, Sayın Bakanın Komisyonda ve Sena
toda vaki beyanları çerçevesinde ele almayı dü
şündükleri ve arzuladıkları konular güzel olmak
la beraber, uçsuz bucaksız sınırlara dayanır. Bun
ları yerine getirmeye bir ömür yetmez, hele kısa
bir iktidar ömrü hiç yetmez. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri)
Bunları iyi bir temenni mahiyetimde bırakmak
la yethur de aciî çözüm bekleyen davaların hak
kından gelelbiîirse, hizmetinde muvaffak olacağının,
sayılacağını burada ifade etmek isterim.
Muhterem mille ivekileri, şimdi de acil konular:
Bunların ilkini Türkiye iîe Yunanistan arasındaki
ihtilaflar zinciri teşkil eder, başım da Kıbrıs ile Yu
nanistan çeker. Öteki halkalar da; Ege Kıta Sahan
lığı, hava hükümranlığı sahası, karasuları, fır hattı,
12 adanın muahedeler hilafına silahlandırılması ve
Trakya Türkieri»!n hukukudur.
Kıbrıs olayı ortaya çıkınca; Türkiye, vaktiyle 12
adanın peşkeş çekilmesîyk işlenen hataya bir yeni
sini eklememek ve müdafaamızı Güneyden tehdit al
tına sokmamak ve Türk cemaatının, topluluğunun
haklarım korumak için bu davaya sahip çıktı; Lond
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ra ve Zürih anlaşmalarıyla haklı bir neticeye ulaş
tı. Sonraki mallım hadiseler, Tütk Devletini, 1974'
deki ahdi garantisini yerine getirmek mecburiye
tinde bıraktı. Teşebbüslerimiz, birincisi milletin bü
tünlüğü ve ikincisi de Türk Ordusunun kahraman
lığı sayesinde başarılı olmuştur. Ne var ki, birincisi
Türkiye'de 1960 badiresiyle, ikincisiyse Cenevre Kon
feransının akamete uğramasıyla ilk yarayı aldılar.
Oysa, Türk Devleti tarihi boyunca ne elde etmişse
içte kuvvetli oMuğu zaman etmiş ve kahraman or
dusunun sağladığı zaferlerin barış masalarında ni
hai zaferlere erdirilmesiyle mümkün olmuştur. İs
tiklal Harbinin ihtişamlı zaferi, Lozan'da diplomasi
masasında barışa ve hukukiliğe kavuşturuimaısıyla
ebedilik kazandı. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvet
lerini Kore savaşlarında gördük. Kanlarıyla bu va
tanın haritasını çizen ve tarihini yazan kahraman
ların evlatları; ordular vurdular, siperler açtılar,
mevziîer zapdettiler ve muzaffer oldular. Nice ka
filelerini ölümün beyaz kanatları bizden ayırdı. Bu
milletin haysiyeti ve dünya barışı uğruna göçtüler
ve karargâhlarını öbür dünyada kurdular. Bize ema>net ettikleri o zaferler de, bir bakıma dipüonıasi ma
sasında taçlandırılarak, NATO'ya girmemize imkân
hazırladı. O güne kadar, hatta hâlâ bugün dahi za
bıtları neşredilmeyen bahonelerlle Türkiye'yi pak
tın dışında bırakanlar, Amerika Genelkurmay Baş
kam Bradüey gibi, «Türkiye NATO hudutları içinde
dahi kabili müdafaa değildir.» diyenler yanılmış ve
üye devletler Türkiye'yi NATO'ya almakla şeref ve
güç kazanmışlardı.
Bu netice, aynı zamanda isabetli ve süratli bir
politikanın siyasi istismara bulaştırılmadan, birlik
te desteklenerek bahtiyarca idrak edilmesinden
doğdu. Kıbrıs harekâtındaki Türk Ordusunun kahramıanîığr da> biraz evvel verdiğimiz destanların bir
bölümü ve bir aynıdır. Fakat itiraf gerekirse, za
manın Hükümetinin evvelâ mü tikantonaî sisteme
mütemayil görünmesi ve 1 Kasım 1974 tarihü Birleş
miş Milletler Genel Kurulunun 116 üye ile ve oy
birliği ile aldığı karara katılması gibi isabetsiz te
lakki ettiğimiz tezlerine inzimam eden, karşı tara
fın entrigan propagandası, Barış Harekâtının diplo
masi masasında müspet bir neticeye ulaşmasına im
kân vermedi. (AP sıralarından «Bravo Hoca» ses
leri)
Bu aksiyon, bir başka yönüyle de içpoMkada is
tismara alet edildiği için semeresiz kaldı. Bu zaferi
bir nevi siyasi ganimet sayıp, onun gölgesinde tek
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Teknik ÜmiversitesMn kuruluşu
sebebiyle Ameri
ka'da bulunuyordum. Yunan Kraliçesi Frederika,
küçük yaştaki oğlu Prens Konstantin'in elinden tu
tarak, Newyork'ta çakmadığı kapı, başvurmadığı BirEeşmiş Milletler temsilcisi bırakmadı. Sözde mütenekkiren seyahat ediyordu. Hayır; Yunan löibisiyle
birlikte Kıbrıs işi için çalışıyordu, muvaffak olama
dı. Birleşmiş Milletler, konuyu Türkiye lehinde ka
rara bağladı her defa. Büyük bir Yunan yetkilisinin
o zamanki şu itirafı dikkat çekicidir: «Çok şey dü
şünürdük; ama Birleşmiş Milletlerin Türklerden ya
na çıkacağım aklımızın kenarından
geçirmezdik»
geçirmemişîerdi ama....

başına iktidara gelelbilme hayaliyle, tüm ülke me
seleleri gîlbi, Kıbrıs davasının, da geleceği ertelenme
si ve Hükümetin ortada bırakıBması, matlubu tahsîîe imkân vermez. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar)
Peki, ondan sonra niçin başarılamadı diyeceksi
niz?. Cevalbı basittir. Bir dava medreseye düşürül
dü mü, bir illet kronik hale sokuldu mu, ondan son
ra çaresini ve devasını bulmak kolay olmaz da on
dan.
Şimdi, eski iktidar yapamadı, yeni iktidar yapa
cak gibi, bâlâ - pervazâne iddialardan ve tafralar
dan gelmeye mahal yoktur. Ne verseniz ona taviz,
ne alsanız ona da taviz diyeceklerdir. Aslolain, taviz
ler arasında makûl, dengeli ve haklı bir ölçü bul
mak ve tavizler arasında, hukuk dilinde galbn-i fa
hiş denilen batıl bir farklılık yaratmadan süratle
bütün ihtilâfîarın çözümüne gütmektir.

BAŞKAN — Efendim 2 dakikanız var.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — ... Hakkın ve
zaferin meşalesi dün İstiklal Savaşında olduğu gibi,
Ibugün de bu konuda bir kere daha çakmıştı gözleri
nin önünde. Çünkü, Türkiye yalnız değildi; Türkiye
tam bir birleşim halinde idi. Türkiye'de sağlıklı bir
hükümet vardı. Türkiye'de Leninizm, Maoizm, Mark
sizm kavgası ve istismarı ve bu cereyanlara yeşil ışık
yakan eller yoktu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar) Türkiye'de bir etnik grup imajını yaratıp, el
altından içlerine fesatlık sokmak yoktu. Çünkü, Tür
kiye'de üyesi bulunduğu «NATO'ya hayır» yaygara
cıyla, 6 wcı Filonun subay ve erlerinin denize dö
külmesi yoktu. Çünkü, Türkiye'yi Battı blıokundan ko
parmak isteyenlerin uğursuz sesi yerine, hür dünyada
yerini almış bir milletin imanlı sesi ve sert yumruğu
vardı. Üzülerek Söyleyelim ki, bu milli hazineler ters
yüz edildiği için, Yunan lobisi bu teşelbbüsiîe mu
vaffak olmanın imkânını buldu.

Bu arada, silah ambargosunun kalkacağı riva
yetleri dolaşıyor. Bu, Amerika'nın malum hatadan
dönüşü neticesiyse memnun oluruz. Esasen bu hata
yı dün de, bugün de dünyanın gözünün önüne se
ren, dönülmesinde şiddetle ısrar eden, aktif tedbir
lere başvuran, Adalet Partisi iktidarı olmuştur. Bu
semere onun aîınterinin mahsulü olacak ve ancak
yeni iktidar bunun hazırına konacaktır. Her ne olur
sa olsun, hâsıla memleketin lehine halledileceğine
göre, bunu sevgiyle ve takdirle karşılarız. Ancak,
- şimdi burada bir başka «Ancak» parantezini aç
mak mecburiyetindeyim - ambargo ve ortak savun
ma antlaşmasında müspet neticeye varma, bir nevi,
Kıbrıs'ın fidyesi olacak ise, ona kesinlikle hayır!..
(AP şualarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü,
Kübns'ta bu Devletin haysiyeti, şerefi, serveti ve de
oradaki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın ve Türk
milletinin kam ve canı yatar. Kısaca, ambargo kalk
madıkça Kıbrıs işi masaya getirilemez.

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Amerikan koruyuculu
ğunda milliyetçilik.

Söz sırası şimdi silah ambargosunda ve müşte
rek savunma antlaşmasının askıda bırakılmasında.
Şurasını açıkça belirtmek isterim, Adalet Partisi hü
kümetlerine bu konuda kabili atfı isnat hiçbir kusur
ve sorumluluk yoktur. Kıbrıs politikası yüzünden
|
haksız olarak ve gaflete düşülerek bu yük Türkiye«
ifin sırtına getirilmiştir; askeri ve siyasi bir dalâlet
tir her ikisi de.
j
Vaktiyle Kıbrıs işini lehlerine çevirmeyen Yu |
nan lobisi her iki oyunu da başarmıştır. Yunan lobi I
si deyip geçmeyelim. Kıbrıs işini Rumlar evvelce de !
getirdiler Birleşmiş Miletlere. O sırada, Orta Doğu '

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Kulis yaparak
senatörleri ve milletvekillerini hataya
düşürdüler.
Amerika bu vahim tutuma karşı çıkmıştı. Eğer o da,
sonradan rivayet olunduğu gibi perde arkasından,
malum senatörlere göz kırpmamış ise, devlet olarak
bu hataya katılmıştır. Hakikati söylüyoruz; Amerikan
cılık yok, Türklük ve Türk milliliği vardır. (AP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Değilse, Ams1rîka'da parlamenterler, Amerika'nın taahhütlerini ve
saygınlığını tahrip etmişler, NATO'ya gedik açmışlar,
Kıbrıs'a çelme takmışlardır. Çünkü, bu davranışla,
Türkiye'nin kendi silahı ve kahraman ordusuyla aîmaya muktedir olduğu neticelere asla mani oîamaz1ar. Olan NATO'ya ve dünya barışına olmuş, Varşova Paktının ekmeğine yağ sürmüştür. Ve şimdi
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NATO.... NAıTO hakkında içte ve dışta bazı niyet ve
tasavvurların mevcudiyetti sebebiyle, buna kısaca do
kunmak istenim.
ıBAŞKAN — Sayın Yardımcı, süre bitti efendim.
€ E L Â L YARDIMCI (Devamla) — NATO üze
rine oyun oynanmaz ve blöf de yapılmaz. Hakiki
sahibi sıfatıyla NATO'yu korumak, dünyanın müş
terek menfaati için elzemdir. Tarihimiz boyunca elde
ettiğimiz ittifakların en mühimi, Kırım Hatibinden
sonra 1856'da İngiltere ve Fransa'yla akdettiğimiz
Paris Muahedesiydi. Bu muahede ile Avrupa Konse
yine girmiştik. NATO ile, Avrupa Konseyiyle bera(ber dünya manzumesi içine şerefle girmiş ve bel bağ
lanır bir devlet olarak yerimizi almış bulunmaktayız.
NATO'nun dünya barışına yaptığı hizmetleri biliyor
sunuz. Amia bizdeki tezahürü nedir; onu iki kelime
ile arz etmek isterim.
NATO'ya girmeden evvel Türkiye komşu devlet
ten bir nota almıştı. Bu notada Gürcistan ve Erme
nistan Ermenistan Cumhuriyetlerinin tarihi ve coğrafi
tetkikler sonunda elde ettikleri ilmi gerçeklere göre
Doğu illerimizin şu ve şu toprak parçalarının bu
cumhuriyetlere ait bulunduğu ileri sürülüyor ve ge
reğinin ifası, iyi komşuluk münasebetleri bakılma
dan isteniyordu. Cumhuriyet Halik Partisi zamanın
da...
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, metin bitiyor mu
efendim? Süreniz geçti.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Cumhuriyet
Ha3k Partisi zamanında milli bir politikayla Ibu no
tanın hak ettiği cevap verilmişti. Fakat NATO'ya gir
dik, ondan somla yemi bir dönüş, nedamet ve ricaî
notası geldi. Bununla, Gürcistan ve Ermeniâian Cumıhuriyeiîerinin dilekleri yeniden gözden geçirilmiş ve
bundan külliyen feragat edilmiş olduğunu Cumhuri
yet Hükümetine bildirmekle mübahi olunmuştu. Çürakü, Türkiye o zaman yalnız değildi. Arsîan payı ko
parılmak isteniyordu. Ama Türkiye NATO'ya girip
de sayısı 14'e yükselince arsîanların, bunun karşısında
sinmekle mübahi olunmuştur. Dünün tarihini haiîırEatmakta fayda mülâhaza ettiğimiz kadar, bugünün
dostane gelişmelerini anlamayı da kadirşinaslık sa
yıyoruz. Bugün biri Varşova Paktının lideri, diğeri
NATO'nun güçlü üyesi olarak,..
(BAŞKAN — Sayın. Yardımcı, epeyce geçti efen
dim süreniz. Rica ediyorum, lüiifen bittiriniz efendim.
CELÂL
YARDIMCI (Davamla) — Muhterem
Başkan, biıtiriyorum.
IBAŞKAN — İki üç sayfa var ki, yani efendira
bitirme olanağınız yok maalesef zamanınız itibarıyla.
— 649
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CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bu itibarla,
iki devlet arasındaki münasebetlerin devamında fayda
mülahaza ediyorum ve sözümü
bağlıyorum Sayın
Başkanını:
Kısaca, NATO'ya sahip çıkacağız, onu koruma
nın gerektirdiği kuvvet, vasıta ve konıvansiyonel si
lahları ve teknik cihazlarını vakar ile ve yetki ile hem
kendi adımıza, hem üye devletler adına istemeye de
vam edeceğiz.
IBu arada bir hakikati arz eimekisüyorurn ve sö
zümü bağlıyorum: Türlü müşküllere rağmen, geçmiş
hükümetler döneminde tüm bu konularda aktif te
şebbüsler alındığı, politik, diplomatik ve ekonomik
aksiyonlara geçildiği, memleket ve NATO'ya üye ül
keler nezri inde kamuoyunun oluşturulması hakkında,
müspet, dinamik ve müessir çalışmalar yapıldığı, Kıb
rıs dahil, bütün meselelerin her yönüyle 1974'deki şart
ların çok ilerisinde bulunulduğu ve çok daha iyi bir
safhaya getirildiği inkâr olunamaz...
iBAŞKAN — Efendim, çok özür dilerim, sözünüzü
keseceğim efendim.
CELÂL YARDMCI (Devamla) — Sayın/Başka
nım, muıhtetrem milletvekilleri...
BAŞKAN — Efendim, «sözümü bağlıyorum» diu
yorsunuz, yeni bir konu açıyorsunuz Sayın Yardımcı,
bu olanak yok ki beniim elimde; sizin konuşmanızı
Genel Kurula dinleteyim efendim. Rica ediyorum,
lütfen.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arz ediyorum
efendim*
Huzurunuzda bitiremediğim, dakikalar yüzünden
bitirmek imkânını bulamadığım konuşmalarımı, özel
olarak tekrar söz isteme imkânına sahip olursam, bu
nu huzurunuzda arz etmeyi bir görev sayacağımı arz
eder, saygılarımın kabulünü rica ^ederim, (AP sırala
rımdan «Bravo» sesleri, ailkışîar.)
iBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
!Söz, v M i l i Selâmet Partisi
Grupu adına Sayın
Korkutt Özal'da.
Buyurunuz Sayın Özal (MSP sıralarından alkışlar)
MSP G R U P U ADINA K O R K U T ÖZAL (Er
zurum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Milli Selâmet Partisi Grupu adına Dışişleri
Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek
üzere Söz almış bulunuyorum.
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, her geçen gün
dünya devletleri arasındaki münasebetleri yakınlaş
tırmakta ve çok yönlü ilişkiler haline dönüştürmekte
dir. Bir zamanlar sadece dış siyaset ve kısmen milli
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güvenlik konularım ilgilendiren dış münasebetler bu
gün çok daha geniş ve o nispette önemli bir kapsam
kazanmıştır.
Bugün uluslararası ilişkiler ve işbirliği, başta milli
güvenlik ve ortak savunma konuları olmak üzere;
ekonomi, ticaret, enerji, teknoloji, işgücü, hava, ka
ra ve deniz ulaşımı, maliye, tarım, turizm ve kültür
konularını İhtiva etmektedir. Ülkelerin ekonomik kal
kınmaları, sanayi ve tarımsal gelişmeleri, dış ilişkilerin
deki başarı ve başarısızlıklarıyla büyük ölçüde etkilen
mektedir.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, tajkdhv
le zikredilecek bazı önemli başarılarına mukabil, son
yıllarda hızla değişen dünya şartlarına intibaktaki ye
tersizlikleri, Türkiye'nin dış ilişkilerine süratle dina
mik ve etkin bir yapı kazandırılmasını zaruri kılmak
tadır.
Bu tespitimizi, herhangi bir iktidarın tenkidi ol
maktan çok, çeşitli nedenlerin bizi getirdiği acil bir
duruma dikkatlerin çekilmesi için yapıyoruz.
Son çeyrek asır boyunda dünya kuvvet dengeleri
ve savunma konseptlerinde yer almış bulunan önemli
gelişmeler yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğ
rafyada vukubulan önemli olaylar ve 'bunların so
nuçları, artık, Türkiyelim yıllarca önce ve oldukça
statik olarak tahrif edilmiş dış politikasında yeni,
dengeli ve etkin dinamiklerin oluşturulmasını mec
buri kılmaktadır.
Türkiye'nin bir siyasi tercih olarak NATO'ya üye
olduğu günlerden bu yana, dünyanın makro politika
sında yer alan önemli değişikliklere kısa bir balkış bu
durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Kuvvet blokları arasında nükleer paritenin tesisi,
silahsızlanma konusundaki salt' mutabakatları, millet
lerarası yumuşama, yani detantın gerçekleşmesi,
Üçüncü Dünya Ülkelerinin bir güç olarak ortaya çı
kışı, hammadde üreten Üçüncü Dünya Ülkelerinin,
başta ÖFEC olmak üzere, çeşitli karterler halinde
sanayileşmiş ülkeleri baskı altına alma tehditleri, ba
ğımsızlığını yeni kazanan ülkelerin sorunları, Çin'in
'benimsediği son politika, Arap -. İsrail ihtilafının son
yıllarda kazandığı çerçeve, bugünün dünyasını 25 se
ne önceki dünyaya göre çok daha farklı bir duruma
getirmiştir. İki bloklu dünyanın yerini çok bloklu
dünya, soğuk harbin yerini yumuşama, siyasi ihtilaf
ların yerini, İktisadi İhtilaflar almaya başlamış, Do
ğu - Batı İhtilaflarının yerini Kuzey -. Güney diyalogu
almaya yönelmiştir ve bugün-bütün dünya ciddi ola
rak yeni bir ekonomik düzeni konuşmaya başlamıştır.
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Dünya politikasında makro seviyede yer alan bu
önemli gelişmelere ilaveten, Türkiye'nin, maalesef
hâlâ dış politikasının mihrakını teşkil edegelmekte
olan Kıbrıs konusunda özellikle son 15 yıl zarfında,
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı
ittifakının bazı önemli üyelerinin izledikleri politika
lar, Türkiye'nin dış politikasını geleneksel ve çare-!
siz bir şekilde bağlamış olduğu çerçevenin ne kadar
yetersiz ve bağlayıcı olduğunu bir daha ve herkesi
ikna edebîlecek bir açıklıkla ortaya koymuş bulun
maktadır.
Türkiye'nin, milli yararlarını ve Devletin güven
liğini sağlam bir şekilde idame ettirmesi için dış po
litikasının yapısını, aksayan veya yetersiz kalan yön
lerini elden geçirmesi ve dünyanın değişen şartlarına
sağlıklı bir şekilde uyar hale getirmesi lazımdır. Ben
zer tecrübeleri geçiren bazı ülkelerin dış politikaların
da son yıllarda yer alan önemli değişiklikler, bu ko
nuda neler yapılabileceğinin dikkat çekici örnekleri
dir.
Bugün Türkiye'nin dış politikasındaki önemli ko
nu ve ilişkileri şöylece özetlemek mümkündür :
Kıbrıs konusu, Türk - Yunan ilişkileri ve ihtilaf
ları, Türk - Amerikan ilişkileri, sosyalist ülkelerle
İlişkiler, Üçüncü Dünya ile ilişkiler.
1974 müdahalesiyle Kıbrıs'ın, Türk toplumunun
güven içinde yaşayabileceği, iktisadi bakımdan ken
dine yeter ve askeri bakımdan savunulabilir bir federe
devlete sahip olması gerçekleştirilmiştir. Askeri müdahaleyîe sağlanan bu netice, siyasi ve hukuki alan
larda halen tescil edilememiştir. Bu kadar çabuk ger
çekleşmesi de zaten beklenmemelidir.
Siyasi çözümün gecikmesinin faydalı Olduğuna
inananlar bulunduğu gibi, bu çözümün gecikmesinin
zararlı Olduğunu ileri sürenler de vardır. Bunun mü
nakaşasının kolay olduğunu zannetmiyoruz. Ancak,
siyasi çözümün gecikmesinin Kıbrıs'taki «de facto»
yani, fiili durumu en şiddetli muhaliflere bile isteme
yerek kabul ettirdiği de muhakkaktır.
Kıbrıs'ta, bir zamanlar düşünülmesi bile mümkün
olmayan iki bölgeli, iki toplumlu, bağımsız, bağlan
tısız bir federasyon fiilen gerçekleşme yolundadır. An
cak, Kıbrıs ihtilafının Yunanistan tarafından başka
amaçlarla istismar edilmekte olduğu, özelikle son
Yunan seçimlerinde yapılan beyanlarla açıkça ortaya
çıkmıştır.
Yunanistan'ın Kıbrıs konusunu, Türk - Yunan
dengesini kendi lebine değiştirmek ve Türkiye ile
Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı, kara sulan, ada
ların silahlandırılması, FIR hattı ve Batı Trakya Türk-
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lerine karşı izlenen Yunan politikası gibi, ihtilafları
kendi inisiyatifinde tutmak için bir araç olarak kul
landığı kanaati yaygınlaşmaya başlamıştır.
Amer>ka Birleşik Devletlerinin, silah ambargosu
konusunda izlediği katı ve birtakım izahı müşkül olara
tutum ise, Yunanistan'ın maksatlarına geniş (ölçüde
yardım etmektedir.
Türkiye'nin; Kıbrıs, Türk - Yunan İlişiklileri, Türk
- Amerika Birleşik Devletleri < ilişkilerinde son yıl
larda ortaya çıkan fasit daireyi kırmak için izlemiş
oMuğu tutum ise, maalesef insiyafifi tamamen elden
çıkarma izlenimini vermektedir.
*• Türkiye'nin !bu fasit daireyi kırmak için, mesele
leri birbirlerinden ayrı olarak konuşma tezinin fiili
yatta işlemediği ortadadır.
Türkiye'nin güvenliğine 'önemli bir katkıda bu
lunacağı İfade edilen Türk - Amerikan Savunma An
laşması uzun bir süredir askıdadır. IBu Anlaşmanın
İmzasına kadarki sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin
İhtiyaçlarının kısmen de olsun karşılanması için ya
pılan sınırlı yardımlar ise, Türkiye'nin eli kolu bağlı
olarak beklemesinin devamına hizmetten başka 'bir
netice doğurmaınaktadır.
Geçmiş yıllar 'boyunca Türkiye'nin izlemiş olduğu
tek yönlü dış politika, bir yerde Türkiye'yi alternatif
siz, dolayısıyla çaresiz bırakmış gibi görünmektedir.
Bu fasit dairenin kırılabilmesi için bugünkü Hüküme
tin, bir dizi teşebbüs içinde bulunduğunu görmekte
yiz. Bu teşebbüslerin amacının ve bu teşebbüslerdeki
Türk stratejisinin çok iyi tarif ve takip edilmesi zaru
retine işaret etmeden geçemeyeceğiz.
Kıbrıs'ı, diğer siyasi amaçlan için bir araç olarak
kullanan Yunanistan'ın, bu tutumunun dünya ka
muoyu önünde haksız olarak tescili amacıyla Hüküme
tin, Kıbrıs konusunun halli için bazı öneriler ortaya
koyacağı ifade edilmektedir. Dünya kamuoyunun
ve özellikle Amerikan Kongresinin Türkiye'nin niyet
leri hakkında olumlu bir intiba edinmesini hedef ala
cak bu önerilerin, somut birtakım öneriler olacağı Sa
yın Dışişleri Bakanınca bütçe konuşmalarında ifade
edilmiştir. Buradaki bir' tehlikeye işaret etmek istiyo
rum:
Eğer bu öneriler toprak ve nüfus üzerinde birtatakım rakamların verilmesiyle, Yunanistan'ın bunları
bir pazarlık hareket noktası olarak telakki edeceği mu
hakkaktır. Rakamsal olarak verilmeyen önerilerin ise,
bu teşebbüslerle amaçlanan neticelerin istihsaline hiz
met edemeyeceği endişesi mevcuttur.
Bu bakımdan, Yunanistan'la yapılacak müzakere
lerde bir taviz politikası izlenmesi fevkalade yanlıştır.
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Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Mülayim'in
bütçenin Senatodaki görüşülmesi sırasında aynı nokta
üzerinde hassasiyetle durmasını memnuniyetle karşılı
yoruz.
Aynı şekSlde, Krtms sorununun'nihai hal şeklinin
Kıbrıs Türk Federe Devletince ve iki cemaat arasın
daki görüşmelerle sonuçlandırılması yolundaki bir dü
şünce de fevkalade yanlıştır.
1959 - 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarının bu
konuda Türkiye'ye tanımış olduğu garantörlük hak
kından da ve bu hakkın kullanılmasındaki vecibe ve
sorumluluklarımızdan da Türkiye'nin hiçbir taviz ver
memesi gerektiği kanaatındayız. Yunanistan'la yapıla
cak müzakerelerde Krtms meselesine onların vermeye
çalışacağı ağırlığın, bizim tarafımızdan Türk • Yunan
ihtilaflarına ağırlık verilmesi suretiyle dengelendirilmesine itina edilmesini önemle tavsiye ediyoruz.
Muhterem Başkan ve değerli üyeler;
Türkiye'nin bütün iyi niyetlerine rağmen Kıbrıs
meselesinin tarafların razı olabileceği bir duruma hu
kuki ve siyasi bir çözüm olarak ulaşabilmesi daha,
çok yıllar alabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin milli güven
liği başta olmak üzere pek çok hayati meselesini böyle
sine zor bir sorunun çözümüne bağlı olarak açmazda
bırakması mümkün değildir. Yıllardır tasdik bekleyen
Türk - Amerikan Savunma Anlaşmasına ümit bağlaya
rak ulaştığımız noktanın sağlıklı bir nokta olmadığı
ortadadır. Türkiye'nin kaderini bir yerde dolaylı yol
dan Türkiye'nin hasımlarının eline teslim eden bu fa
sit dairenin kırılmasında pek de başarılı olunduğu
intihamda değiliz. Türkiye'nin çok süratle bu fasit
daireyi gerçekçi, pragmatik ve kararlı bir davranışla
ortadan kaldırması zarureti vardır.
Türkiye'nin Ortak Pazar ile ilişkilerinde de Kıb
rıs konusuna benzeyen bir fasit daire teşekkül etmiş
olup, bu dairenin kırılmadan devam etmesi halinde,
Türk ekonomisinin genel olarak ve Türk sanayiinin
özellikle bir çıkmaza düşeceği muhakkaktır. Ankara
Anlaşmasıyla Türkiye, Ortak Pazar Anlaşmasına gir
meye karar vermiştir. Ancak bu girişim, Türkiye'nin
temel dış politika ilkeleriyle bağdaşan bir şekilde ol
ması öngörülmüştür. Bu sağlanamadığı veya sağlan
madığı takdirde, Türkiye'nin Ortak Pazara katılma ka
rarında ısrarı anlamsızdır. Türkiye'nin milli hedefle
riyle Ortak Pazara-üye olmasının bağdaşıp bağdaşmadı
ğı hususu, Ankara Anlaşmasının yürürlükte' olduğu
bugün için Akademik bir münakaşanın ötesine gitme
mektedir. Ashnda üzerinde dikkatle
durulma
sı gereken husus, cari şartlarıyla Ortak Pazar
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cıyla 1976 Martımla Birleşik Amerika ile bir savunma
anlaşması imzalamıştı. Oysa bu anlaşma Kıbrıs ko
nusunda hiç bir ilerleme olmadığı gerekçesiyle Ame
rikan Kongresi tarafından bir türlü onaylanmadı ve
o nedenle de yıllar güvenlik açığımızı daha da büyü
terek boşuboşuna akıp gitti; ama Yunanistan bu ara
da satın aldığı, Batı ülkelerden rahatça satın aldığı si
lahlarla özellikle hava kuvvetlerini ve donanmasını
güçlendirdi, öylece Ege'deki güç dengesini kendi ya
rarına değiştirmeyi başardı.
Bu duruma bir çare bulmak, yarti güvenlik boş
luğumuzu kapatmak için gerekli bütün etkin tedbirle
ri almak, Ege'deki güç dengesini Türkiye'nin yararı
na yeniden düzeltmek, şimdi Ecevit Hükümetine düş
mektedir.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Yunanistan
ile olan anlaşmazlıklarımız da Cephe Hükümetleri
tarafından
hiçbir sonuca bağlanamamıştır, örne
ğin, Kıta Sahanlığı ve FIR çizgilerinin saptanmasıyla
ilgili görüşmeler hiçbir sonuca bağlanmadan, bağlanamadan uzayıp, gitmiştir. Görüşmelerin uzayıp gitme
sini kaçınılmaz saysak bile, Cephe Hükümetinin hiç
bir etkili girişimde bulunmaması nedeniyle, bu uza
ma yalnızca Yunanistan'ın işine yaramıştır. Çünkü,
Yunanistan bu sayede yıllardan beri Ege'de adım adım
geliştirdiği, kendi yararına çevirdiği fiili durumu don
durmayı hatta daha da pekiştirmeyi becermiştir. Bu
arada, hem Ege'deki petrol araştırmasını sürdürmüş
tür hem de Türkiye'den bir top atımı uzaktaki ada
ları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırnııştır. Bu duruma çare bulmak da, yani, Türkiye'nin
Ege deniz yatağı ve hava alam üzerindeki haklarına
etkin biçimde sahip çıkmak ve Ege adalarında ulus
lararası andlaşmalar hükümlerinin uygulanmasını sağ
lamak da, şimdi yine Ecevit Hükümetine düşmekte
dir.
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MC dönemi geçmiştir ve bu çözüm hâlâ ortalarda
yoktur; ama biz kendilerinden «Hani bunun siyasal
çözümü?» diye soracak değiliz. Çünkü, Yunanistan
ve Kıbrıs Rumları tutum değiştirmedikçe bu çözümün
öyle bugünden yarına gerçekleşemeyeceği kanısında
yız. Ortada tartışılamayacak bir gerçek var. Ulusal
güvenliğimize büyük sakıncalar getiren, özellikle ken
disine Ege üzerinde davranış özgürlüğü sağlayan, ulus
lararası yalnızlığımızı sürdürmek amacıyla Yunanis
tan ve Kıbrıs Rumları, Kıbrıs sorununu sürünceme
de bırakmaktan yarar ummaktadırlar. İki komşu ül
ke arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi, tam tersine
dostluk ve işbirliği günlerine geri dönülmesi için, bu
tutumlarını artık değiştirmelerini diliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki ay yapılacağı
açıklanan Ecevit Karamanlis zirvesinin bu yönde
olumlu sonuçlar yaratacağım umuyoruz. İnanıyoruz
ki, Türk Dışişleri Bakanlığı bu Zirvenin başarılı so
nuçlara ulaşması için gerekli bütün hazırlıkları dik
katle, itinayla yapmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Ecevit Hükümetinin Cephe
döneminden devraldığı dış sorunların bir başkası da,
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla olan ilişkilerimizdir.
Dış ilişkileri, ülkemiz ve ekonomimiz yararına işleye
cek biçimde yeniden düzenlemek gereği Ecevit Hü
kümetinin önünde bütün güncelfiğiyle durmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Batı, Türkiye
ile NATO arasındaki ilişkilere günümüzde 1950 - 1960
yılları arasının-gözlüğüyle bakmak, bu ilişkileri o yıl
ların deyimleriyle ve tammlanyla tartışmak mümkün
değildir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar)
1978 Türkiye'si 1950 - 1960 Türkiye'sinden çok başka
bir Türkiye'dir.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Nasıl?
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Bugünkü Türki
ye, başka bir Türkiye'dir, bugünkü Batı, başka bir Batı'dır.
Arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin Batı ile ilişkile
rinde bir bunalım dönemi yaşadığı açıkça ortadadır.
Biz CHP Grupu olarak, Türkiye'nin Batı içindeki ye
rini tartışma konusu yapmak istemiyoruz. Ancak, şu
nu bütün Batılılara ve Batı yanlılarına açıkça belirtmek
istiyoruz ki, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin 30
yıllık bir bilançosu yapılırsa bizim Batıya, aldığı
mızdan daha çok verdiğimiz anlaşılır. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'a gelince: Birinci Ece
vit Hükümetinin, yani, Sayın EceVit'in başkanlığın
daki CHP - MSP Koalisyonunun 1974 yılında gerçek
leştirdiği Barış Harekâtının, adada Türkiye'nin ve
Kıbrıs Türk Toplumunun yararına bir fiili durum ya
rattığı her türlü tartışmanın ötesindedir. Bu Harekâ
tın kararını alanlara ve uygulayanlara teşekkür borç
luyuz. Bu Harekâta başlangıçta «Macera» diye karşı
çıkanların, şimdi ona bizden çok sahip çıkmalarını da
mcmnunulukla karşılıyoruz. (CHP sıralarından alkış
lar) Barış Harekâtının üzerinden daha üç ay bile geç !
Bilindiği gibi, Türkiye İkinci Dünya Savaşından
meden Sayın Demire! bu kürsüden «Hani bunun siya
sonra karşı karşıya kaldığı Sovyet tehlikesi yüzünden
sal çözümü?» diye soruyordu. Oysa, aradan üç yıllık
Batı savunma sisteminin içinde yer almıştı. NATO
— 654 —
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üyesi olduğu günden bu yana Türkiye, ekonomik kal
kınma çabalarını yavaşlatmak pahasına, ulusal geliri
nin çok kıymetli büyük bölümlerini savunmaya ayırmışbr. Devamlı olarak yarım milyon asker beslemiş
tir. Fazladan güvenlik riskleri yüklenmek pahasına,
ortak savunma uğruna topraklarında üsler ve tesis
ler kurulmasına izin vermiştir. Böylece batının savun
masına, karşılığı kolay kolay ödenemeyecek katkı
lar yapmıştır. Buna karşılık, şimdi Batıdan, şimdi
NATO'dan ne görmektedir? Göre göre, kendisine
verilen silahlara uygulanan kısıtlama.
Gerçi batılılar, Batıyı savunanlar, Türkiye'nin
NATO üyesi olarak örgütün caydırıcılık şemsiyesin
den yararlandığı ve bir saldırı karşısında kalırsa, NA
TO'dan, savunması için çok gerekli olan destek yar
dımını sağlayacağını ileri sürebilirler; ancak NATO'
nun bir süredir benimsemiş olduğu, esnek karşılık
stratejisi - bunu anlatmaya gerek yok, herkes biliyor
herhalde - yüzünden caydırıcılüt şemsiyesinin kanat
ülkeler içine kadar geçerli olabileceği, bırakınız Tür
kiye'de, Ortaavrupa'da bile tartışma konusu haline
gelmiştir.
Bu nedenle biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
olarak, Hükümet Programında yer alan ulusal savun
ma kavramını bütün gücümüzle destekliyoruz ve Hü
kümetten, bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz; bu
sözün takipçisi olacağız. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
İnanıyoruz ki, Türkiye'nin savunması, bir başka
ülkenin yasama organının keyfine ve insafına bıra
kılamaz, bırakılmamalıdır. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bir ulusal güvenlik kavramı
olfuştururken de, 1950'lerin, 1960'lann geçmiş, eski
miş, yaşlanmış deyimleriyle bakamayız; onu da bu
günkü kavramlarla düşünmek zorundayız. Bir ulusal
güvenlik kavramı oluştururken, hiç kuşkusuz, Türki
ye'nin o gün değil, bugün karşı karşıya bulunduğu
tehlikelerin yeni bir değerlendirmesini yapmak zo
rundayız. Türkiye NATO içinde yer alırken, karşı
karkşıya bulunduğu tehlike, Sovyetler Birliğinin top
rak istekleriydi. Oysa durum bugün köklü biçimde
değişmiştir. 2 Süper Devlet arasında kurulan çekirdek
li dengenin sonunda, bir zamanlar dünyanın batı ve
doğu yanlarını 2 askeri kampta bloklaşmaya iten
soğuksavaş, yerini yumuşamaya bırakmıştır.
Gerçi İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan
2 askeri blok bugün hâlâ ortada duruyor; ancak çe
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kirdekli denge, bu 2 bloktaki ülkeler arasında sınırlı
ya da toptan bir savaşı, düşünülemeyecek kadar geri
lere itmiştir. Bunun sonucunda 2 blok içindeki dev
letler birbirlerine karşı ölçülü bir güvenlik içine gir
mişlerdir.
Kanıt mı istiyorsunuz? Bu söylediklerimi Amerika'
dan kanıtlayacağım. Bu söylediklerimin en önemli ka
nıtı Amerikan Kongresinin Türkiye karşısındaki tutu
mudur. Eğer Birleşik Amerika, Sovyetler Birliğinin
Batı için ivedi ve gerçek bir tehlike olduğunu düşünseydi, tekrar ediyorum, eğer Birleşik Amerika, Sovyet
ler Birliğinin Batı için gerçek ve ivedi bir tehlike oldu
ğunu düşünseydi; Batı Savunmasının ileri karakolu
olan Türkiye'ye karşı silah kısşıtlamasını uygulayabi
lir miydi? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Böyle bir uygulamayı göze alabilir miydi?
Değerli arkadaşlarım, bugün beğensek de, beğen
mesek de hoşumuza gitse de, gitmese de Türkiye'nin
karşısındaki tehlike değişiktir ve üzülerek söyleyelim
ki, bugün Türkiye'nin karşısındaki en ivedi ve gerçek
tehlike Yunanistan'dır. Ege kıta sahanlığı, FIR çizgi
si, Ege adalarının silahlandırılması ve Kıbrıs konu
sundaki tutumu, Türkiye'nin karşısındaki gerçek teh
likenin Yunanistan olduğunu açıkça ortaya koymak
tadır. Biz bunu sevinerek değil, üzülerek söylüyoruz.
Çünkü Türk - Yunan ilişkilerinin düşmanca değil,
dostça olmasını istiyoruz. CHP Grupu olarak istiyo
ruz. Biz bu dostluğun, her iki ülkenin ekonomik kal
kınması, hem de bölgemizde barış ve güvenliğin sağ
lanması için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz; CHP
Grupu olarak düşünüyoruz. Ama bir atasöztimüzün
söylediği gibi, bir etin sesi çıkmaz. Bizim isteğimiz
yetmez. Bu dostluğun yeniden kurulabilmesi için yal
nız bizim isteğimiz yeterli değildir. Yunanistan'ın da
bunu istemesi gereklidir. Yunanistan bu gereği anla
yıncaya kadar silahlı kuvvetlerimizin bu tehlikeye gö
re donatılmasını ve bu tehlikeye göre konumlandırıl
masını istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım. Batı ile ilişkilerimizin bugün
kü manzarası bu; askeri bakımdan manzarası bu. Bir
de siyasi bakandan, siyasal destek bakımından man
zarasına bakalım: Bizim Batıya bağlandığımız günler
de, 1950 - 1960'lar arasında uluslararası forumlarda
yalnızca Batı - Doğu çelişkisi, Batı - Doğu bölümü
vardı. Bu forumlarda kendi görüşlerimize, kendi çı
karlarımıza ağırlık kazandırmak için Bataya yaslan
mak yetiyordu. Ama Satıhlar bu desteği karşılıksız
sağlamıyorlardı. Sayın Adalet Partisinin sözcüsü Sa
yın Yardımcı çok iyi bilecektir, Batdılar bize bu
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edilen zaferin gereğince kıymetlendirilememesindendir. Her zafer bir anlaşma ile neticelenir. Zaferi asker
kazanır ama, neticeyi diplomasi alır.
Demiri tavında dövmek gerekir.
Kıbrıs Zaferinden hemen sonra, «Erken seçim» he
vesi ile, Birinci Ecevit Hükümetinin istifası, bu fırsatı
kaçırmıştır.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Bravo.
NECATİ GÜLTEKİN (Devamla) — Bir müddet
soma kurulan Sadi Irmak Hükümetinin de güvenoyu
alamayışı, Makarios'un tekrar adaya dönmesine, Yu
nanistan'da yeni kurulan Karamanlis Hükümetinin
güçlenmesine sebep olmuş ve Kıbrıs davası çıkmaza
girmiştir.
Yeni Hükümetin tekrar, böyle bir hataya düşme
mesini temenni ederiz.
Şimdi, Türkiye'nin Kıbrıs tezi ne olacaktır? Tür
kiye'nin Kıbrıs tezini tespit ederken, birçok faktörleri
de dikkati nazara almak gerekir.
Evvela güvenlik meselesi; Kıbrıs'a verilecek yeni
statü, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin güvenliğini
sağlayıcı, bu konuda tarihin tekerrürüne mani ohıcu,
açık ve kesin bir statü içinde Rumlar ve Yunanistan'
in; artık Türklere jenosit uygulayarak ve başka yol
larla Enosis hayalini kesinlikle önleyici olmalıdır. Bu
da ancak Kıbrıs'ta coğrafi ve idari bir devlet yapısını,
buna temel olacak Anayasayı ve milletlerarası garan
tileri gerçekleştirmekle mümkün olacaktır,
Ancak, coğrafi federatif bir Kıbrıs devleti kurul
sa bile, tek başına bu durum güven verici bir netice
sayılmaz. Kıbrıs Türkleri, belli bir bölgede toplana
rak ve coğrafya itibarıyla iktisaden bütünlük kazana
rak ve devlet hayatında, toplumlararası dengeyi ya
ratabilecek; siyasi ve idari yetkiler elde edecek bir
güç haline gelmedikçe, Rum ve Yunan niyetleri kar
şısında Türkler ve Türkiye güven duygusu kazana
maz ve mesele çözüm bulamaz.
Türkiye - Yunanistan meselesi:
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sürtüşmelerin
tarihi yeni değildir. Zahiren, Kıbrıs, FIR hattı, kıta
sahanlığı ve ekonomik rekabet, aradaki soğukluğa se
bep gibi görülüyorsa da, asıl mesele, Yunanistan'ın
aklından bir türlü Megalo İdea'yı çıkaramaması ve hâ
lâ Bizans hayalidir.
Avrupa'nın bu şımarık çocuğu, beynelmilel anlaş
maları çiğneyerek adalara asker yığmakta; Batı Trak
ya Türklerine zulmederek onları ikinci sımf bir azın
lık olarak görmektedir.
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Yeni hükümetin dışişlerinin, bu komşumuzla mü
nasebetlerimizde ciddi bir tavır takınmasını, Türkiye'
nin ağırlığını kabul ettirmesini bekliyoruz.
Yunanistan daima Ege Denizini bir Yunan içde
nizi olarak görmektedir. Bu deniz üzerinde FIR hu
dutları karasularımıza kadar olan bir sahada seyrüsefain ve uçuş kontrolünü elinde tutmak istemektedir.
Ege, açık bir denizdir, bu sahada Türkiye'nin de,
en az Yunanistan kadar hakkı vardır. Bu hak, hiç
bir kayda tabi olmadan kullanılmalıdır. Üzerinde üç
binden fazla ada olan Ege Denizinde, 200 metre de
rinliğe kadar olan sahayı kıta sahanlığı olarak kabul
eden bir tarifin tatbiki imkânsızdır. Futbol sahasın
dan daha küçük bir ada için yüzlerce mil karelik bir
sahanın kıta sahanlığı olarak Yunanistan'a terki ka
bul edebileceğimiz bir hal tarzı olamaz.
Yunanistan, Türk * Yunan münasebetlerindeki
gerginliği uzatarak Amerikan silah ambargosunun de
vam etmesini teminle, Türkiye'nin ağır savunma har
camaları altında ezilmesini ve bu bölgede güç den
gesini lehine çevirmek istemektedir.
Sayın Başbakanın, Karamanlis ile yapmak istediği
görüşmenin, Yunan hasmında; «Kahve içmek» olarak
nitelendirilmesi bu niyetlerinin açık bir delilidir.
Hükümet Başkanımızın kısa süre sonra yapacağı
bir ziyaretten önce daha fazla konuşmayı milli çıkar
larımız bakımından sakıncalı görüyoruz. Ancak, bu
ziyarette ve her fırsatta Türkiye'nin geleneksel barış
çı politikası Türk - Yunan dostluk ve işbirliğinin bü
yük yarar sağlayacağı anlatılmalı; fakat bu dostlu
ğun tek taraflı ve Türkiye menfaatlerini haleldar ede
cek şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
Muhterem milletvekilleri, AET ile olan ilişkileri
mizde çok temkinli ve uyanık olmalıyız: Milliyetçi
Hareket Partisi olarak, topluluğa üye olmanın, yeni
gelişmekte olan sanayie ağır bir darbe olacağını, güm
rüklerin serbest olması halinde dış rekabete dayana
mayan Türk sanayiinin çökerek, işsizliğin daha da ar
tacağına inanıyoruz.
Türkiye'de ecnebilerin toprak satın alma ve yer
leşme imkânlarının sağlanmasını çok tehlikeli bulu
yoruz.
Muhterem arkadaşlarım, uzun yıllardır dost ve
müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletlerinin,
Türkiye'de uyguladığı silah ambargosu, Türk - Ame
rikan münasebetlerinde ciddi tehlikeler yaratmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün içinde bulunduğu
sıkıntının hafifletilmesi amacıyla silah ambargosunun
kaldırılması için gerekli temaslar hızlandırılmalı, Ame-
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rika Birleşik Devletlerinin bu hasmane hareketine bir
son verilmelidir.
Kıbrıs ve Yunan münasebetlerinin silah ambar
gosu ile hiç bir alakası olamayacağı, Amerikan hal
kına ve yetkililerine anlatılmalı ve bir Amerikan ka
muoyu oluşturulmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, geçen Koalisyonun hazırla
dığı bir bütçe ile, 50 gününü tamamlamış ve henüz bu
sahada hiç bir icraatta bulunmamış yeni Hükümeti
eleştirmek, eşyanın tabiatına ters düşmektedir.
Bu bakımdan, konuşmamız bir dilek mahiyetinde
olmaktadır.
Son olarak özetle, yeni Hükümetten şu hususları
da talep etmekteyiz :
Üçüncü bloka mensup veya bağımsız dünya dev
letleri ile de, siyasal ve ticari bağlar kurulmalı ve bu
ülkelerde temsilcilikler açılmalıdır.
Dışişleri personeli, muayyen bölgelerde uzman
hale gelmeli.
Dış görev periyotlarında, bir önceki görev yerin
deki hayat şartlarına göre değil, en faydalı, olacağı ye
re göre atanmaları yapılmalı.
Dış işlemlerimizde daha aktif ve dinamik bir po
litika izlenmeli hadiselerin gerisinde değil, önünde gi
dilmeli ve olaylara yön verilebilmelidir.
Kardeş Arap ve diğer Müslüman memleketlerle
daha sıkı ve samimi işbirliği kurulmasına gayret gös
terilmelidir.
Dış münasebetlerin tayininde muhalefetle samimi
bir diyalog kurulmalıdır.
Muhterem milletvekilleri, sözlerime son verirken,
1978 yılı bütçesinin Dışişleri Bakanlığına ve milleti
mize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin.
Gruplar adına yapılan görüşmeler sonuçlandı. Ki
şisel görüşmelerde ilk söz Sayın Cemal Külâhh'mn,
Buyurunuz Sayın Külâhlı. Süreniz 10 dakikadır
efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekiDeri;
Dışişleri Bakanlığımız görevi itibarıyla; savunma
mızı diplomasi yoluyla güçlendirmek, kalkınma
hamlemizi diplomasi ile güçlendirmek, çevremizde
dostluğu, iyi münasebetleri geliştirmek ve ayrıca
uluslararası zeminlerde haklılığımızı kabul ettirmek
gibi, çok mühim görevlerle görevli, çok mühim
görevlerle yükümlü bir Bakanlıktır.
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Sayın milletvekilleri, grup sözcülerimiz bu Bakan
lığın konularıyla, dış politika konularımızla ilgili
hususlarda bir çok beyanlarda bulundular. Ben
de şahsım adına, 10 dakikalık süre içinde bazı nok
talara değinmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bir savunma
planı vardır. Askerler, ordu harekete geçmeden
önce diplomasi; çevrede, yurt dışında, beynelmilel
platformlarda gereken teşebbüsleri ve çalışmaları
yapar. Eğer meseleler halledümezse, ondan sonra
ordular harekete geçer, Kıbrıs meselesinde olduğu
gibi
Şimdi çok mühim bir konu: Yeni savunma kav
ramı konusu, bu münasebetle sayın CHP Sözcüsü
tarafından da ifade edildi; yalnız bu Hükümetin ko
nusu değil, yalnız Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun konusu değil, bütün partileri ilgilendiren, bü
tün memleketi ilgilendiren, Türkiye'nin dış güven
liğini ilgilendiren bir konudur. Bu konu hakkında
kâfi derecede aydınlanamadık. Şimdiye kadar Türk
dış politikasında ve askeri meselelerde, daima par
tiler olarak, Parlamento olarak müşterek bir poli
tika takip edilmiştir. Gönül arzu ediyor ki, bu
meselede de -şimdi sadece birtakım laflan duyuyo
ruz, bir slogan şeklinde- yeni savunma kavramı
nedir, bu hususta vuzuha varamadık. Bu mühim
meselede partiler; parti, sözcüleri, parti yöneticileri
bir araya gelmeli, yeni savunma kavramına neden
gerek görülmüştür, yeni savunma kavramının te
mel prensipleri nelerdir, bunlar ortaya konulmalı
dır.
Aksi halde savunmamız konusunda alınacak ve
anamuhalefet partisini ve diğer partileri tereddüde
düşürecek hususlar, Türkiye'nin savunmasını, sa
vunma gücünü zedeler, savunma gücünü yaralar.
Bu itibarla ne şekilde bir diyalog kurulur bilmiyo
rum; bu konu yalnız Müh* Savunma Bakanının ko
nusu değildir, elbette Dışişleri Bakanımızı da ilgilen
dirmektedir, Sayın Ecevit'in ortaya atmış olduğu
yeni savunma kavramı konusu, askeri ve siyasi plat
formda evvela uzmanlar tarafından etüt edilmiş mi
dir, incelenmiş midir? Bir açık celsede veyahut
gizM celsede, enine boyuna bu konuyu parti yöne
ticileri ve parlamenterler tartışmalıdır.
Bu konuya bu şekilde temas ettikten sonra, Cum
huriyet Hale Partisinin sayın sözcüsü arkadaşım, ha
kikaten mühim noktalara temas ettiler, ağırlığı olan
noktalara temas ettiler. Bunlar da, yeni savunma
kavramının, yeni savunma kavramı fikrinin dayan-
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dığı, dayanması lazım gelen birtakım esasları ve ba
zı sebepleri de ileri süren birtakım beyanlardır.
Tekrar ediyorum, Parlamentomuz, yeni Hükümetin
yeni savunma kavramı meselesini açık celsede veya
gerekiyorsa gizli celsede ele almalı, parlamenterler
bu konuda aydınlatılmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın
Parlamentomuzu ilgilendiren bir kısım çalışma bölüm
leri var. Avrupa Konseyi, NATO, Ortak Pazar ve
Dünya Parlamenterler Birliğinde Devletimiz, Par
lamentomuz üye bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı
mızın ve Parlamentomuzun bu faaliyetlerle ilgili ça
lışmaları ve bunları takip eden organlar (Bakanlık
taki organlar ve Parlamentodaki organlar), maale
sef arzu ettiğimiz nitelikte güçlü değildir. Daire ola
rak güçlü değildir, eleman olarak kifayetsizdir. Bu
rada görevli arkadaşlarımızın niteliği üzerinde her
hangi bir şey söylemek istemiyorum; yalnız bu dai
reler güçlendirilmelidir. Avrupa Konseyi Daire Baş
kanlığı hüviyetinden çıkarılmalı, bir genel müdürlük
şekline getirilmelidir.
Ortak Pazarla ilgili münasebetler güçlendirilme
lidir. Bugün biz bu dış münasebetlerde, bu Av
rupa Konseyinde ve benzeri teşekküllerde, yalnız
siyasi konular değil; ülkemizi de yakından ilgilendi
ren ekonomik konulan tartışıyoruz, çevre sorunla
rını tartışıyoruz, enerji meselesi konuşuluyor; de
nizlerin, okyanusların kirlenmesi gibi birtakım tek
nik meselelere giriyoruz. Bunlar gerektiği şekilde
ilgili raporlar Dışişleri Bakanlığımıza gelse bile, Hü
kümet bünyesi içindeki diğer uzman kuruluşlara in
tikal etmemektedir.
Bu itibarla; bu Avrupa Konseyi, NATO, Ortak
Pazar ve Dünya Parlamenterler Birliğinin mühim
konularını, sadece Dışişleri Bakanlığımız bünyesin
de değil, aynı zamanda ilgili bakanlıkların bünyesi
ne de ve uzmanlarına da aktarmak suretiyle, Ülke
mizin bu konulardaki düşüncelerini ve meselelerini
evvela ortaya koymalıyız ve bu fikirlerden ve görüş
lerden istifade etmeliyiz.
Değerli arkadaşlarım, «yeni ulusal savunma kav
ramı» veya «yeni savunma kavramı» veya «dış poli
tikada başka temel görüşler» ve Türkiye'nin başka
meseleleri hükümetler değiştikçe ele alınacaktır. Bu
konularda vazgeçemeyeceğimiz kadro, Dışişleri Ba
kanlığının uzman kadrosudur. Bu kadroyu (değerli
arkadaşlardır bunlar) yerini şu veya bu şekilde dol
durmak mümkün değildir. Bu kadroyu eğitim ile
üst seviyedeki personeli seminerlerle daha kuvvetli,
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daha güçlü bir hale getirecek çalışmaları Bakanlık
uygulamalıdır.
Genellikle değerli arkadaşlarını, bizim diplomat
larımız hakkında şöyle bir kanaat vardır; «Efendim,
bunlar huzur içinde refah içinde çalışırlar, keyif
leri iyidir huzurları iyidir, birçok para alırlar».
Arkadaşlarım, bu Devlet için çalışan en feda
kâr insanlar Dışişleri Bakanlığının diplomatlarıdır.
Sadece Avrupa ülkelerini Amerika'yı düşünmeyin,
Afrika'sı var Cenubi Amerika'sı var.
Değerli arkadaşlarım, vatan hasreti içerisinde
çocuk problemleri başka problemler ve başka mese
leler, hakikaten çekilir ve katlanılır bir hizmet de
ğildir. Bu arkadaşların fedakârlıklarını Parlamento
olarak değerlendirmeliyiz, Hükümet olarak bunla
rı daha çok güçlendirmeliyiz.
Bu diplomatlarımızın bir başka sorunu değerli
arkadaşlarım: Dönerler Ankara'ya, mesken derdiy
le karşı karşıyadırlar. Diğer memurlarımız da aynı
dertle elbetteki karşı karşıyadırlar ama, bunların
özel bir durumu var. Şimdi Türkiye'ye dönen dip
lomat, «ev kirasını nasıl vereceğim, Türkiye'de 3
sene nasıl Ankarada kalacağım ve geçineceğim» bu
endişenin içerisindedir.
O itibarla bu konuya da Sayın Bakanımızın ve
Hükümetimizin eğilmesini bilhassa rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim söz süresi geçti Sayın
Külahlı bağlar mısınız lütfen?
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Baş
kanını, Sayın Ülman'ın bir sözüne temas ederek sö
zümü bağlamak istiyorum.
Sayın Ülman, bu Hükümet modelini savundu.
Değerli arkadaşlarım, bugün Avrupa
ülkelerinde
- biz de gittikçe konuşuyoruz sosyalist parlamenter
lerle de konuşuyoruz - bu Hükümet modelini kuru
luş şekliyle bugünkü kuruluş şekliyle hiçbir yerde
savunmak ve kabul ettirmek mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, i k i ya da üç milletveki
liyle iki veya üç fark ile 3 sene 4 sene süreyle hükü
met eden memleketler var. O itibarla, yani 2 - 3
farkla bu işi götürüyorlar, sizin farkınız bugün için
11; bu görüntü savunulacak bir görüntü değildir.
Yalnız, şunu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Külahlı biraz fazla geçiyor
efendim, rica ediyorum, yani bir meseleye girdi
niz k i , fazlasıyla ilgisi de yok yani bütçeyle.
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlara» şunu ifade etmek istiyorum. Bu Hü
kümet hiçbir şey yapamasa bile, şu Kıbrıs ve Yu-
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nanistan meselesini halledebilirse, diğer başarısızlık
larını gölgeleyebilir, kendilerine bu konuda hakika
ten şahsen başarılar diliyorum. Saygılar sunarım.
(AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külahlı.
Sayın Bakan açıklamada bulunmak üzere Dışişle
ri Bakanı Sayın Ökçün, buyurunuz efendim. (CHP
sıralarından alkışlar)
Efendim süre yarım saat Sayın Bakan, 30 dakika.
DIŞİŞLERİ B A K A N GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri;
Sayın Callud'Ia yapmış olduğumuz görüşmeler
nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Bütçesi hakkındaki
Millet Meclisi görüşmelerinin bir bölümüne katıl
mak olanağını bulamadım. Benim yerime Milli Sa
vunma Bakanı değerli arkadaşımız Sayın Işık bulun
dular ve onun almış olduğu notlardan ve Dışişleri
Bakanlığı mensuplarının bana vermiş oldukları notalrdan görüşmelerin genel çerçevesiıd öğrenmiş bu
lunuyorum.
Ben aslında dışişleri konusunda ve dış politikada
her hangi bir tartışmanın, özellikle herhangi bir
polemiğin yapılmasından' ve sürdürülmesinden yana
değilim. Aksine, dış politikada bütün partilerin
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk Ulusu
nun bütün kesimlerinin ortak bir politika izlemesi
ve karşılıklı diyalog halinde, ulusal politikayı sa
vunmaları ve
sürdürmeleri gerekmektedir. Onun
için dün akşam, Bay Karasek onuruna verilen
yemeğin, Türk dış politikası bakımından son dere
ce olumlu ve yeni bir aşama olduğunu belirtmek
isterim.
Dün akşam Karasek'Ie yapılan konuşmada, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bütün grupları temsil
edilmişti. Ayrıca, üniversiteden, insan hakları ve
Kıbrıs sorunuyla ilgili
uzmanlar da bulunmuştu.
Böylelikle Karasek karşısında biz, bir bütün olarak
çıktık ve Türkiye'nin dış politika konularında gerek
li diyalogu sağlayarak, bir bütün halinde çıkabilece
ğini bir yabancıya gösterdik. Gönül ister k i , bun
dan böyle diğer yabancılara karşı, diğer devletlere
karşı ve uluslararası forumlarda da aynı bütünlük
sağlanabilsin, aym ortak davranış içinde buluna
bilelim.
Değerli milletvekilleri, yeni Hükümetin dış po
litikasıyla ilgili olarak anaçizgüeri vermeden önce,
şu hususu bilginize sunmak isterim: Yeni Hükümet,
hiçbir zaman, şimdiye kadar Türk dış politikasında
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yapılmış olan hatalar nedeniyle eleştirilmemelidir ve
eleştirilemez. Dışişleri Bakanlığı ve teşkilatı da eski
yapılmış olan hatalar nedeniyle eleştirilmemelidir
ve eleştirilemez. O bakımdan, eğer konuşmalarda;
bizim Hükümete geçtiğimiz, görevi aldığımız dö
nemden önceye ilişkin, o döneme ilişkin eleştiri
leri içeren görüşler ileri sürülmüşse, onlara karşı
vereceğimiz tek cevap şudur: Sayın milletvekilleri,
sayın grup başkanvekilleri, grup sözcüleri o zaman
neredeydiniz, neden düzeltmediniz? Çünkü o za
man iktidarda idiniz. Bu söylenebilir.
Onun için ben, yapılan eleştirilere bu kadar
cevap vermekle, yanıt vermekle yetiniyorum ve
Türk dış politikasının ileriye yönelik, izleyeceğimiz
politikanın ileriye yönelik genel çizgilerim bilginize
sunmak istiyorum.
Türk dış politikası, bir defa, Yüce Atatürk'ün
belirtmiş olduğu biçimde, «Yurtta sulh, cihanda
sulh» ilkesine bağlı olarak sürdürülecektir. Bu so
ğuk savaş döneminden, daha farklı bir döneme geç
tiğimiz bugünlerde, yumuşamanın bir gereğidir,
uluslararası detantın bir gereğidir. Bu nedenle, ulus
lararası
ilişkilerimizde
çarpışmadan,
çatışmadan
daha çok, işbirliğine yönelik bir politika izlenecek
tir ve uluslararası ilişkilerde, siyasi ilişkilerin esası
nı, tabanım teşkil eden iktisadi, sosyal ve kültürel
işbirliği olanaklarının yaratılması hususu
üzerinde
durulacaktır. Eğer, siyasi ilişkiler, iktisadi, sos
yal işbirliğine dayanmazsa, o zaman uluslararası
politikada esen rüzgârlara göre siyasi ilişkilerin, ulus
lararası ilişkilerin değişmesi ihtimali vardır.
Türk dış politikasında şimdiye kadar önemle du
rulmuş ve başka boyutların, başka ilişkilerin paha
sına önemle durulmuş, Doğu - Batı ilişkilerinin ya
nı sıra
Türkiye'nin
Batı ile olan
ilişldleıinin
yanı sıra, belki aynı önemde bir başka boyuta da
önem verilecektir. Bu da, Kuzey - Güney ilişkileri
çerçevesi içinde Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler
le ilişkileridir ve bu ilişkiler üzerinde önemle du
rulacaktır. Bu i k i boyut bir arada alındığı takdir
de, Türkiye'nin bettd, Batı ile olan ilişkilerinde
nispeten bir önem azalması olacaktır, ama az geliş
miş ülkelerle veya gelişme yolundaki ülkelerle olan
ilişkilerinde de nispi bir önem artışı olacaktır ve
bir bütün içinde alındığında çok yönlü bir dış politi
kanın bütün esasları uygulanabilmiş olacaktır.
Bu nedenle biz, dün 5 görüşmeyi bir anda yü
rüttük Dışişleri Bakanlığı olarak. Amerika Birleşik
Devletleriyle, Sayın Vance ile yapmış olduğumuz
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görüşmelerin teknik düzeydeki izlenmesi görüşmeleri
devam etmiştir.
Öte yandan Sayın Callud'la görüşmelerimiz de
vam etmiştir. Bu arada Sayın Karasek'le görüşme
ler devam etmiştir. Bugaristan'Ia kültür görüşmele
ri devam etmiştir ve Norveç'le sosal güvenlik görüş
meleri devam etmiştir. Bu şekilde çok yönlü ve
çok kapsandı bir ilişkiler manzumesini kurmak ve
geliştirmek istiyoruz. Bunun bu sistem içinde tek
gözleyeceğimiz husus; Türkiye'nin haklan ve ulusal
çıkartandır.
Türkiye'nin haklan ve ulusal çıkarları, ancak
3 husus birbiriyle birleşik olarak, birbirinden aynlmadan gözönünde bulunduğu takdirde korunabilir.
Türkiye'nin ulusal güvenliği korunmalıdır. Türki
ye'nin iktisadi ve sosyal gelişmesi sağlanmalıdır ve
Türk dış politikası, ulusal haklan, iktisadi ve sos
yal gelişmeyle birlikte dış güvenliği de koruyacak
bir biçimde izlenmelidir. Bir başka deyişle; güven
lik, dış politika, ve iktisadi gelişme birbirinden ay
rılmaz bir bütündür. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Bunlardan birisi zayıfladığı takdirde, birisi ih
mal edildiği takdirde diğeri de zayıflar, diğerinde
de tavsama olur.
Görev aldığımız şuradaki durum, maalesef Tür
kiye'nin dış politikasında-atalet, ulusal güvenliğin
de bir ölçüde zayıflama ve iktisadi ilişkilerinde de
tamamen büyük bir zayıflama biçiminde olmuştur.
Bu nedenle biz, dış politikamızı bu 3 unsura ve
ulusal hak ve çıkarlarımıza uygun bir biçimde izle
yeceğiz.
Dış politikada bir başka Ökemiz, az laf çok iş
ilkesidir. Fazla konuşmayacağız, polemiğe girme
yeceğiz ve daha çok iş yapma yoluna gideceğiz. Ay
rıca ulusal bir dış politika izleyeceğiz, partiler ara
sında diyaloga önem vereceğiz. Bu açıdan...
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) —
Nasıl?..
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN {De
vamla) — Söyleyeceğim efendim.
Geçenlerde kıyı ve sınır illerinin milletvekillerini
ve senatörlerini Dışişleri Bakanlığına davet ettim.
«Nasıl» diye soran arkadaşımın o sorardan tartış
mak üzere, teknik bilgi vermek ve politikayı sap
tamak için kendisinden yararlanmak üzere yapmış
olduğum çağrıya gelmediğini tahmin ediyorum.
Çünkü, Adalet Partisinin Senato kanadından 2 ar
kadaşımız gelmişti, ve Cumhuriyet Halk Partisinden
de 2 arkadaşımız gelmişti.
I
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SALİH ÖZCAN (Urfa) — Bizlere davetiye gel
medi.
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ 0KÇÜN (De
vamla) — Sadece Ege ve Trakya bölgeleri içindi.
Daha sonra önümüzdeki aylarda diğer bölgeler için
de bu toplantılar yapılacaktır.
Bir başka eleştiri: «Ulusal güvenlik kavramı,
daha açıldığa kavuşmamıştır. Biz bundan bir şey
anlayamadık»
biçimindeki eleştiridir. Ulusal gü
venliği dış politikanın temelinde gören bir parti için
ve Hükümet için bu eleştiri haksız bir eleştiridir.
Dış politikada ulusal güvenlik kavramını oluştura
rak, ayrılmaz bir bütün biçiminde ikisini de aynı
anda uygulamak bizim emelimizdir, amacımızdır.
Bu konuda Hükümet ve Bakanlık olarak teknik
düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Genel Kurmay Baş
kanlığı da aynı şekilde çalışmalar yapmaktadır, ya
pacaktır.) Ortak çalışmalar olacaktır; fakat bunlar
aynntılanna ilişkin hususlardır. Gerekirse bu hu
suslar üzerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
de tartışmalar yapılabilir. Önemli olan Türkiye'nin
ulusal güvenliğini en etkin bir biçimde nasıl koru
yabiliriz ve bunu ulusal baklanınızla, ulusal gücü
müzle ve gelişme politikamızla nasıl bağdaştırabili
riz ve ittifaklarımız çerçevesi içinde buna nasıl önem
verebiliriz? Asıl sorun budur.
Bir başka deyişle, NATO güvenliği, CENTO
güvenliği veya ikili güvenlikler önemli değildir, asıl
güvenlik ulusal güvenüğimizdir. Asıl önemli olan
ulusal güvenliğünizdir ve diğer bağlantılar, diğer
ilişkiler ulusal çıkartanınıza ve haklarımıza yarar
sağladığı ölçüde ve sürede değerlidir; aksi halde ge
çici olarak nitelendirilebilir. Onun için bu konuda
Türkiye Büyük Millet Meclisinin son söze sahip ol
duğu görüşündeyim.
Saym milletvekilleri, biraz da komşularımızla
olan ilişkilerimize değinmek istiyorum:
Her nedense son yularda Türk dış politikası bir
açmaz içine sıkıştırılmak istenmiştir. Türk dış poli
tikası, her nedense gerek içeride ve gerek dışanda
Kıbrıs açısından görülmek istenmiştir, Kıbns ipote
ğinden değerlendirilmek istenmiştir.
Bir devletle görüşmek istediğiniz zaman hatta bi
risiyle konuşmak istediğiniz zaman «İyi ama canım,
şu Kıbrıs işi var, ilişkilerimizi bozuyor» denmiştir.
Bizim görüşümüze göre, Kıbrıs sorunu önemli
bir sorundur; ama Türk dış politikasında tek sorun
değildir, Türk dış politikası ve Türkiye'nin dış ilişkileri bir bütün hafinde alındığı zaman Türk - Ameri-
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kan ilişkileri, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle
olan ilişkileri, komşularıyla olan ilişkileri, Uzak
doğu ülkeleriyle, Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri,
AET ile olan ilişkileri; bütün bunlar tüm olarak bîr
manzume halinde ele alındığı zaman Kıbrıs sorunu,
çok ufak bir sorun olarak kalmaktadır.
Biz, bu şekilde konuyu değerlendiriyoruz ve bu
nedenle Kıbrıs sorunundan daha önemli sorunlar
vardır diyoruz.
örneğin, Ege sorunu, Kıbrıs sorunundan daha
önemlidir.
örneğin, müttefiklerimizin, dostlarımızın, kom
şularımızın Türkiye ile Yunanistan arasında eşit me
safede davranmamaları, yine önemli bir sorundur
ve belki Kıbrıs sorunundan daha önemlidir. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bunun için biz, daha geniş bir perspektif içinde
Türk dış politikasını değeriendiriyoruz ve böyle bir
politika izlemek kararındayız.
Bu çerçeve içinde Türkiye ile Yunanistan arasın
daki ilişkileri değerlendirdiğimiz zaman, (Hükümetimi
zin görüşü şudur : Türkiye ile Yunanistan arasında
temelde bir çatışma olmamalıdır. Türkiye ile Yuna
nistan arasında Ege Denizi bir çatışma, bir İhtilaf
denizi olmaktan, bir savaş denizi olmaktansa bir barış
denizi olmalıdır, bir işbirliği denizi olmalıdır.
'Burada Türkiye'nin hakları uzun Süredir hükümet
lerin göz yummaları nedeniyle ihlal edilmiştir. Lozan
Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Antlaşması hüküm
leri çiğnenmiştir ve adalardan bir çoğu, o Antlaşma
hükümlerine giren adalardan bir çoğu bu antlaşmala
ra aykırı olarak silahlandırılmıştır ve bu konuda biz
den evvelki hüküm etlerin hiçbir ciddi tepkisi olma
mıştır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ayrıca, azınlıklar konusunda Batı Trakya'daki
Türkler konusunda, Lozan Antlaşması hükümlerinin1
uygulanması ile ilgili olarak, ciddi girişimlerimiz var
dır. Lozan Antlaşması hükümlerine uygun olarak ora
daki Türklerin o hükümlerden yararlanmasını isfiyoruZ.
Kıta sahanlığı konusunda bu soruna eşitlik çerçe
vesi içinde ve Türkiye'nin haklarını İhlal etmeyecek
bir biçimde siyasal görüşmeler sonunda iyiraiyetle Ve
karşılıklı anîayışa dayanan bir çözüm bulunabileceği
ümidini hâlâ taşıyoruz.
Ege hava sahası sorunu ile ilgili olarak, yine Ege
hava sahasmın uluslararası hukuka ve anlaşmalara
aykırı olarak Yunanistan tarafından ihlal edilmesi
hususunu tespit ettik. Bu konuda da karşılıklı güven
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sağlayıcı önlemlerle ve iyiııiyetli ve yapıcı bir yakla
şımla ve görüşmeler yoluyla bu sorunun da mutlaka
çözüleceğine inanıyoruz.
Kıbrıs konusunda genellikle bize şu eleştiri yapıl
maktadır : «'Somut önerilerde bulunduğunuz takdir
de bu, pazarlık unsurunu ortadan kaldırmaktadır.»
Hatta bir Senatör arkadaşımız 'benim pazarlık sev
meyiz görüşümü, deyişimi Bütçe Komisyonunda eleş
tirmiştir. O konuda Senatoda söyledim, burada da
tekrar ediyorum. «Pazarlık sevmeyiz» demek, «pazar
lık bilmeyiz» demek değildir. Onun için, Hükümet
olarak, iki toplumun bir arada yaşayabileceği federal,
bağımsız, bağlantısız ve iki bölgeli bir devletin kurul
ması için üzerimize düşen gerekli girişimlerde bulu
nacağız. Fakat aynı girişimleri ve aynı anlayışı karşı
taraftan da beklediğimizi belirtmek isterim. Bir başka
deyişle eğer Kıbrıs'ta iki ulusal toplum bir arada yaşa
ma ve bu çerçeve içinde yaşama isteğine ve iradesi
ne sahipse, çözüm bulunabilir ve bunun için de, bu
istek mevcut olduğu takdirde, anayasal konularda da
bir anlaşma bulma, bir anlaşmaya varma olanağı mev
cuttur.
Sayın milletvekilleri, çifte tabiiyet konusunda, (Ba
kanlığın çerçevesi içinde, çalışmalarımız devam etmek
tedir. Bu konuda üniversiteden değerli uzmanlar ça
ğırılmıştır ve Meclisin ilgili komisyonunda bu konu
ile ilgili olarak gerekli bilgi, yanılmıyorsam bugün,
verilmiştir.
Biraz da Bakanlık teşkilatıyla ilgili olarak açıkla
malarda bulunmak istiyorum.
Dışişleri Bakanlığı 70 küsur ülkeye yayılmış dış
teşkilata sahiptir. Meslek memurunun sayısı, yani
diplomat sayısı, asıl yararlandığımız, politika oluştur
mada yararlandığımız diplomat sayısı 390 küsurdur;
70 ülkeye 390 memur. Bunun yanı sıra idari memur
lar vardır, şoförler vardır, kavaslar vardır, sekreter
ler vardır ve tüm olarak 1 300'e yakm memur çalış
maktadır. Yaklaşık olarak bu 1 300 memur 70 ülkede
görev görmektedir. Buna karşılık Dışişleri Bakanlığı
dışındaki Bakanlıklara mensup dış teşkilatlarda çalı
şan memurların sayısı 1 500'dür ve bunlar 20 ülkede
görev görmektedir. Dolayısıyla Sayın Ülman'ın 'be
lirttiği gibi, artık vardiya usulüyle çalışılmaktadır.
Örneğin bir Ticaret Ataşesi, bir Kültür Ataşesi veya
bir başka memur, bir başka bakanlığa bağlı memur;
beş kişiyseler yer kıtlığı da olduğu için pazartesi gü
nü biri gelmektedir, salı günü diğeri gelmektedir,
çarşamba günü de 3 ncüsü gelmektedir. Bu, bizden
önceki hükümetlerin dış teşkilatta, dış politikada uygu-
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Sadıkları son derece yanlış bir politikanın sonucudur.
Temsilde vahdet ilkesi ihlal edilmiştir.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Yağma Hasan'ın
böreği.
DIŞİŞLERİ B A K A N I GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamca) — Bir yanda Dışişleri Bakanlığı mensubu gö
rüşmeler yapmaktadır, öte yanda Tarım Ataşesi, di
ğer tarafta Çalışma Ataşesi, Kültür Ataşesi, Turizm
Ataşesi ve birbirleriyle kopuk bir çalışma yürütül
mektedir.
'Biz, bu konuda Bakanlar Kurulunun ilk toplan
tısında gerekli kararı aldrk, verileri topladık; bu du
rum ortaya çıktı Ye Sayın Eyüboğîu'nun başkanlığın
da bir komisyon kuruldu. Bu komisyon nemen çalış
malarına başlayacaktır; veriler toplanmıştır ve gerekli
dış görev planlaması, Türkiye'nin gerçek ihtiyaçları
na uygun olarak dış görev planlaması yapılacaktır.
Teşkilatla ilgili olarak belirtmek istediğim bir baş
ka husus da Dışişleri meslek memurlarının gerek içe
ride, gerek dışarıda parasal konularda çekmiş oldu
ğu sıkıntılardır. Dişişleri meslek memuru öyle bir ha
le sokulmuştur İti, eğer yurt dışından bir araba it
hal ederse ve onu da burada satarsa ancak o zaman
geçinebilmektedir, Türkiye'de. O bakımdan mutlaka
bu meslek memurluğunun haysiyetini korumak ve en
azından gerek kadro, gerek maaş bakımından en
azından başka bakanlıklardaki mümasil, benzer uz
manlar düzeyine ulaştırılmaları gerekmektedir.
BAŞKAN — Efendim, i k i dakikanız var, Sayın
Bakan.
DIŞİŞLERİ B A K A N I GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Hay hay efendim.
Teşkilatla ilgili olarak bir başka hususu da bil
ginize sunmak isterim: Personel Yasasının ilgili mad
desine göre iîk olarak Türk yönetiminde, Türkiye
Cumhuriyeti yönetiminde Dışişleri Bakanlığında Da
nışına Kurulu kurulmuştur. Seçimler yapılmıştır ve
bir büyük elçi, yüksek meınur, orta memur ve yeni
giren memurlarla birlikte idari memurlar ve odacı
temsilcileri bir araya gelmişler ve yönetime ilişkin so
runları, kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde
tartışmaya ve Bakanlığa önerilerde bulunmaya başla
mışlardır. Bu, yönetimde demokrasinin ilk adımıdır
ve öyle sanıyorum ki, diğer bakanlıklarda da ve ka
ma birimlerinde de uygulanması gerekmektedir.
(CHP sıralarından alkışlar).
İlginiz için hepinize saygılar sunarım. Çok teşek
kür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar).
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, lüt
fen terketmeyin yerinizi efendim. Sorularımız var
efendim.
Sayın Bakan, elimde 6 tane yazılı som var, şu an
da sözlü soru Başkanlığımıza ulaşmadığına göre, Ge
ne] Kurulda soru sormak isteyenleri alacağız efen
dim.
Sayın Ahmet Karahan, Sayın Ömer Kahraman,
Sayın M . Yaşar Göçmen, Sayın Onat, başka soru
sonnak isteyen var mı efendim?.. Yok. Soru sorma
işlemi bitmiştir.
Sayın Ahmet Karahan, sorunuzu buyurun efen
dim. Kısa, açık ve gerekçesiz olarak.
AHMET K A R A H A N (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Sayın Dışişleri Bakanına aracılığınızla şu sual
leri tevcih etmek isterim :
1. Lozan Antlaşması gereğince Batı Trakya'da
yaşayan soydaşlarımızla İstanbul'da ve çevresinde ya
şayan rumlarm hakları birbirlerine benzemekte ve
aynı antlaşma hepsine de güvence sağlamaktadır.
Devletler hukukuna göre, eğer ülkelerden birisi ant
laşmaya yanaşmaz ve başka biçimde bir uygulamaya
giriştiği takdirde bunun müeyyidesi mütekabiliyet
usulüdür. Yani biimisil, aynısını yapmak fikridir. Bu
durumu zorlayan koşulların gittikçe ağırlaşması kar
şımda Türk Hükümetine, - özellikle Dışişleri Baka
nına i soruyorum buna başvurulması mümkün mü
dür? Bunu açıklamasını rica ediyorum.
2. Bir diğer yönü de, Dışişleri Bakanlığında mes
lek memurlarının, özellikle diplomatların, bir veraset
gibi belli ailelerin ve belli düzeyde yaşam sürdürmüş
ailelerin çocuklarında olduğu, bunların tekelinde ol
duğu görülmektedir. Oysa Türkiye'nin gerçeklerini
yakınen tanıyan, yükseköğrenim görmüş, tahsil yap
mış lisan bilir çocukların bu mesleğe iktisabı için ye
ni bir kolaylık, eşitlik getirilmesi düşünülmüyor mu?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahan.
Sözlü veya yazılı cevap verme ihtiyarınızda Sayın
Bakan.
DIŞİŞLERİ B A K A N I GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sa
yın Karahan'ın sormuş olduğu 1 nci soru son derece
önemlidir. Misillemeye gitmeden yapılacak diploma
tik girişimler vardır. Ayrıca misillemeye gidilebilir.
Ayrıca Lozan Antlaşmasının kazaı yollara ilişkin ,hii»
kümlerini de kullanmak mümkündür. Bu ,konuda
Hükümetimiz son derece kararhdır.
İkinci konuda; sınavlarla ilgili olarak Dışişleri
Bakanlığında gerek yüksek dereceli memurların ve
üniversite öğretim üyelerinin katılmış olduğu bir Sİ»
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nav komisyonu oluşturulacaktır. Sınavlar ciddi bir
biçimde yürütülecektir. O bakımdan Sayın Karahan'
in endişesi olmasın.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sonı cevaplandırılmıştır.
Sayın Ömer Kahraman
ÖMER K A H R A M A N (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan 3 sorum var.
1. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesi, konusuy
la ilgili Bulgaristan'la yapılan anlaşma sona ermek
üzerediv. Böyle bir anlaşmayı yenileyecek misiniz?
2. Göçmen olarak yurdumuza gelen Türklerin
beraberlerinde getirdikleri eşyanın gümrükten mua
fiyet], eski yasalara göre yetersizdir. Bu hususta gü
nün şartlarına göre, kolaylıklar getirici bir yasa çı
karmayı düşünüyor musunuz?
3. Son zamanlarda yüzbinlerce dosya İçişleri Ba
kanlığına teslim edilmiştir. Bu dosyalanıl muamele
lerinin kolaylaştırılması için ne gibi tedbirler alacak
sınız?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman.
Sayın Bakan...
DIŞİŞLERİ BAKANİ GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Kahraman'ın sormuş
olduğu sorularla ilgili olarak şu anda verebileceğim
bilgi şudur : İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve
İmar ve İskân Bakaniığı; özür dilerim, Köy İşleri Ba
kanlığı yetkililerinden, uzmanlarından
oluşmuş bir
komisyon bu konuda çalışmaktadır ve sorunun gerek
vergiye, gerek parçalanmış ailelerin şimdiki uygula
maya ilişkin sorunları ve ileriye yönelik anlaşma ya
pılmasına ilişkin konular incelenmektedir. Bu incele
meler bittikten sonra bu soruya cevap vermek isti
yorum.
BAŞKAN — Başka sorular da var değil mi efen
dim, Sayın Kahraman'ın soruları içerisinde; yani ta
mamın; birlikte, hunhara cevaplayacaksınız daha son
ra.
Sayın Yaşar Göçmen...
YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, delaletinizle Saysn Bakan tarafından şu sorumun
cevaplandırılmasını rica ediyorum. .
Demin Sayın Bakanımız bir Danışma Kumlun
dan ve bu kurulda odacıların mevcudiyetinden bah
settiler. Soruyu odacıları küçük gördüğüm için sor
muyorum; yalnız, b;ı danışma kurulunun vazifeleri
nelerdir ve odacıların burada kendilerine düşen so
rumlulukları nelerdir? Merak ettik, öğrenmek istiyo
ruz.
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DIŞİŞLERİ B A K A N I GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,Say
sının, Devlet Memurları Yasasının ilgili hükmünde,
yetki alanı çok açık bir biçimde belirtilmiştir. Yöne
time ilişkin ve personel sorunlarına ilişkin konular
da Danışma Kurulu, Bakana istişari mütalaada bu
lunur. Bu, belirli bir yönetmelikle, Bakanlıkta olu
şan, ilgili kurumda oluşan belirli bir yönetmelik so
nucu çalışma düzenini kurar ve seçimi de bu yönet
meliğe uygun olarak yapılır. Bu çerçeve içinde, per
sonele ve yönetime ilişkin konularda Bakana istişari
mütalaada bulunacaktır. Kadro sorunu, yemek so
runu, elbise sorunu, çalışma biçimleri, nöbet gibi
sorunlarda istişari mütalaada bulunacaktır. Bu, öyle
sanıyorum ki, bir kamu yönetimi sorumlusunun ken
di teşkilatının nabzını dinlemekte son derece yararlı
olan bir kurul olarak ortaya çıkmaktadır.

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Gündüz Onat.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Bafcanını, Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın, parça
lanmış ailelerin birleşmesi amacıyla iki hükümet ara
sında yapılan anlaşma gereğince Türkiye'ye gelişleri
31 Aralık 1977 tarihinde sona erdiğini öğrenmiş bıi'
lunuyoruz. Biraz evvel Sayın Kahraman da izah etti,
Ancak, ben burada şunun izahını diliyorum : Bu an
laşmalım sona ereceği belli idi. MC Hükümetlerince
bu anlaşma süresinin uzatılması konusunda Bulgar
Hükümeti nezdinde ne gibi girişimlerde bulunulmuş
tur.
2. Yine Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın
bir kısmının Türkiye'ye gelebilmesi için, Türkiye'ye
gelemeyecekler için de Bulgaristan'da biraz daha ge
niş sosyal haklara kavuşması için MC Hükümetlerin
ce bugüne kadar Bulgaristan Hükümeti nezdinde ne
gibi girişimleri olmuştur? Bunları öğrenmek istiyo
rum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat.
Sayın Bakan...

DIŞİŞLERİ B A K A N I GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,Say
duğumuz dönemden daha önceki döneme ilişkindir.
Sorumlu olduğumuz dönemle ilgili olarak şu hususu
bilgilerinize sunmak isterim :
Bulgaristan Büyük Elçisi ile yapmış olduğumuz
temaslar sonunda 31 Ocakta bitecek olan süreyi 1 ay
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daha uzattık ve ayrıca bu konuda biraz önce de be
lirttiğim gibi, çalışmalarımız devam etmektedir. Ay
rıca, ikili temaslar sonunda, Sayın Onat'ın belirtmiş
olduğu diğer hususlar üzerinde de girişimlerde bulu
nacağız; fakat şimdilik bu kadarla yetinmek istiyo
rum.
BAŞKAN —<• Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Efendim, yazdı sorulan var değerli arkadaşları
mızın. Bunların zapta geçmesi için biz, burada bulu
nan arkadaşlarımızın sorularını okumak zorundayız.
Zatı aliniz şimdi mi cevaplayacaksınız, yoksa ya
zılı olarak cevap verecek misiniz?
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, yazılı olarak cevaplandır
mayı tercih ederim. O zaman daha aynntıh bilgi
verme olanağı ortaya çıkmış olacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurunuz efendim yerinize.
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Teşekkür ederim, saygılar sunanm. (CHP
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Yaşar Kemal Yüksekli bura
da mı efendim?.. Burada.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanınca ya
nıtlanmasını sağlamanızı dilerim.
Nevşehir
Yaşar Kemal Yüksekli
1. Başarılı hizmetlerini izlediğimiz Dışişlerinin
yetenekli mensuplannın daha başanlı olmalarını sağ
lamak bakımından yurt dışına çıkmadan önce hiç ol
mazsa kısa bir süre, sınır illerimizde çalışmalarını
sağlayarak daha başanlı olmalarına katkıda bulun
mak bakımından yarar görür müsünüz?
BAŞKAN — Sayın Çatalbaş'ın sorulan.
Yüce Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Yüksek delaletinizle Sayın
Dışişleri Bakanınızca cevaplandınlmasmı arz ederim.
Saygılarımla.
Gümüşhane
Mehmet Çatalbaş
1. Son istatistiklere göre; dış ülkelerde 934 bin
işçimiz vardır. Bu fedakâr insanlanmızın, Bakanlığı
nıza intikal eden sorunlan nelerdir? Bu sorunlardan
yüzde kaçım çözüme bağladınız?
2. Dış ülkelerdeki sayın temsilcilerimizin güven
liği hususunda ahnan tedbirler nelerdir.
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?.. Burada.
Sayın Doğan'm sorularım okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki soruların Sayın Dışişleri Bakanı tara
fından cevaplandınlmasına tavassutta bulunmanızı
saygılanmla arz ederim.
Kayseri
Mehmet Doğan
1. Batı Trakya Türklerine yapılan insanlık dışı
baskı her gün biraz daha artmaktadır. Ne gibi giri
şimlerde bulunuyorsunuz açıklar mısınız?
2. Keza Irak (Kerküt) Türklerine karşı da baskılann arttığı, Türk Kültür Derneğinin kapatıldığını
bugünkü gazetelerden öğrendim. Bu konuda bir teşeb
büste bulundunuz mu?
BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada.
Sorusunu okutuyorum :
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı Gün
düz Okçun tarafından cevaplandınlmasına delaletini
zi arz ederim.
Çorum
Mehmet Irmak
Binlerce doktoru, aydını ile halen Amerika Birle
şik Devletlerinde bulunan Türklerin sayısı, bir lobi
oluşturmaya müsait değil midir? Ne kadar Türk var
dır? Bunlann yakınlannı mahalli mevzuata göre göç
ettirmeleri mümkün değil midir? Çifte tabiyetlerini de
tanıtarak, mevzuat getirerek Yunan lobisi karşısında
esasen ekonomik yönden zayıf olan Türkleri huku
ken kuvvetlendirmeyi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Sayın Salih Özcan?..
SALİH ÖZCAN (Urfa) — Burada.
BAŞKAN — Burada.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların aracılığınızla Sayın Bakan ta
rafından cevaplandınlmasmı rica ederim.
Saygılarımla.
Urfa
Salih Özcan
•1. İslâm alemiyle dostluğumuzun istenilen sevi
yeye ulaşamamasının sebepleri nelerdir?
2. İslam Konferansında istenilen aktif roMi oynamamaktayız. Gereken aktifliği Dışişleri olarak yap
mayı düşünüyor musunuz?
3. Komşumuz İran çok büyük meblağlarla sü
ratle silahlanmaktadır. Gerek vatanımız, gerek kom-
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sularımız için bir tehlike olarak sizce görünüyor mu?
Görünüyorsa ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsu
nuz?
4. Kıbrıs mevzuunda somut toprak önerisinden
bahsediliyor. Bu, İsrail önünde Mısır Reisi Sedat'ın
düşdüğü duruma bizi düşürmez mi?
Saygılarımla.
BAjŞKAN — Saym Dalkıran?..
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Bura
da.
BAŞKAN — Burada.
Sayın Başkan
Sayın Dışişleri Bakanımızdan;
1. Bulgaristan'da bulunan parçalanmış Türk
ailesinin birleştirilmesi konusunda, iki hükümet ara
sında yeni bir gelişme ve atılım yapmışlar mıdır?
2. Batı Trakya Türklerine Yunan mezalimine
karşı ne gibi teşebbüsleri vardır? Bu ıstırap kayna
ğında hüsranımızı giderici tedbirleri nedir?
Sözlü olarak ifadesini rica ederim.
Saygılarımla.
Bursa
Mehmet Emin Dalkıran
BAŞKAN — Sorular bitmiştir.
Son söz aleyhte Sayın Celâl Yardımcı'nın, buyu
run efendim.
Süreniz 10 dakikadır. (AP sıralarından alkışlar).
CELÂL YARDIMCI (İstanbul) — Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlar;
Türk milleti adına, onun temsilcileri olarak bu
kürsüden başka hiç bir yerde bulunmasına imkân ol
mayan, fikir ve kanaatlerin serdi sırasında, açıklan
ması sırasında bu fikir ve kanaatlerin müdahaleye
uğramasından duyduğum üzüntüyü burada belirt
mek isterim.
Biraz evvel konuştuğum zaman, notlanma tek
rar baktım, bu Yüce Heyetin mehabetiyle, vakarıyla,
saygınlığıyla bağdaşmayacak hiç bir kelime kullan
madım. Böyle bir üsluba tenezzül etmedim; hadisele
ri, iç ve dış politikada anladığım kadarıyla Heyete
arz etmekten ibaret oldu.
O halde, NATO'ya, CENTO'ya, Kıbrıs hadisele
rine, ambargoya, müşterek ortak savunmamıza konu
lan engellere şrddetîe hücum ettim. Dışişleri Bakan
lığının bu işlerde muvaffak olmasını canı gönülden
temenni ettim. Hatta teferruatı bırakarak, bu kongre
meselelerden bir tanesini halledebilmesi halinde, va— 667
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zifeslni kemaliyle yapmış olacağına inandığımızı ifa
de ettim.
Sevgili arkadaşlarım, o müdahale ne idi? Neden,
neden, o müdahale? Ekinimi (e'lan) kesmeye ne lü
zum vardı? O tekerleğe taş koymanın icabı ne idi?
Böyle yaparsak biz, nasıl birbirimize fikirlerimizi in
tikal ettirir, birbirimize saygınlığı sağlar, birbirimizi
hiddetle değil, sükûnetle iknaa nasıl çalışırız?
Tekrar arz ettim, özellikle dış politikada beraber
liğin lüzumuna işaretle, ısrarla lüzumu üzerinde dur
dum. Dış politikadaki beraberliğin bulunduğu, tecelli
ettiği devirlerin mesut, dış politikadaki çatışmaların
vukuunu bir felaket ve bahtsızlık olarak ifade ettim.
Tekrar edeyim, o halde, o müdahale ne idi? Niçin
elanımı (e'lan) kestiniz? Niçin benim rahat konuşma
ma imkân vermediniz? Doğru değildir arkadaşlarım.
Müsaade edin, burada fikirlerimizi beğenmeyebiliriz,
üslubumuzu beğenmeyebiliriz, birbirimizin haysiyeti
ne, vakarına, şahsiyetine ve partilerimizin vakarına en
ufak bir şekilde gölge düşürecek bir beyan bulunma
dıkça fikirlere hürmet gösterip, bunları sükûnetle din
leyip kendi hükmümüzü, kanaatimizi oylarımızla iz
har edelim.
Bugünkü maruzatımla ilgili notlarıma tekrar bakar
ken buna hassasiyetle dikkat edip huzurunuza çıkarkan gördüğüm müdahaleden üzüntü duyduğumu ifa
de etmek istiyorum.
Şimdi özel konuşmama temas ediyorum. NATO
hakkındaki konuşmalarımı hatırlarsınız. NATO hak
kındaki hassasiyetimde ne kadar haklı olduğumu,
biraz evvel Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü
Halûk Ülman'ın ifadelerinden de, bir kere daha hu
zurunuzda arz etmek isterim.
Şöyle ki, son günlerde son zamanlarda, «Ulusal
savunma sistemi» diye bir tez çıkarıldı ortaya.
Çok muhterem arkadaşlanm, Türkiye Cumhuriye
ti, Atatürk'ün devrinden bu yana bütün partilerin, bü
tün iktidarların devrinde, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ve Devleti ulusal savunmasını bilmiş, destek
lemiş, yaşatmış ve dünyaya ilan etmiştir. Türkiye'de
ulusal savunmamızın meçhul bir tarafı yoktur.
Şimdi yeniden bu ulusal savunma hadisesi nedir?
Arkadaşlar alınmayınız, Batı basınında takip ediyo
ruz, bu basından öğrendiğimiz şudur; ulusal savunma
kavramı dediğimiz bir tez çıkarmak bir nevi kollektif
ve 15 devletin milli, ulusal sistemi içindeki armonizasyonun içinden Türkiye'yi bir infırakçılığa, müsta
kil bir ulusal savunma tarafına itme manasına alın
maktadır. Bu caiz değildir, şöylesine caiz değildir :
(CHP sıralarından gürültüler)
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Arkadaşlarım bakınız arz edeyim. (CHP sıraların
dan gürültüler) Biraz evvel arz ettim dinlesenize kar
deşim.
Bakınız ulusal savunma...
BAŞKAN — Sayın hatibi sükûnetle dinleyelim
lütfen.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — ... sistemi
NATO üyeliği içinde bu konsept NATO üyeliği için
de, NATO'dan çıkacaksak, NATO'yıı reddediyorsak
mesele yok. Ama eğer NATO üyeliği içinde savun
mamızı ve işbirliğimizi devam ettirmek kararındaysak ki, partiler arasında ihtilaf yoktur hepsi bu ka
naattedir, o halde, NATO savunma sistemi içinde ter
cih olunacak savunma sistemi şudur : NATO, 15 dev
letin dahil bulunduğu milli devletin savunmasının ken
di özel milli savunmasıyla beraber, 15 devletin sa
vunma armonizasyonu içinde mütalaa etmektedir.
Bunun dışındaki konsepti kabul etmiyor. Bu gayet
sarihtir. Bunu burada tekrar ederek, iktidarı bu nok
tada hassas ve dikkatli olmaya davet ederken, bir ko
nuya daha dokunmak isteriz.
NATO üyesi devletler arasında tatsızlıklar...
BAŞKAN — Efendim iki dakikanız var.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Evet efendim...
Taahhütlere sadakatsizlikler ve hatalar olabilir. Hep
si kabili ıslahtır. Bunlar vesile edilerek andlaşmaların,
«başka andlaşmaların yollan da vardır», «başka dünya
larla da savunma andlaşmaları yolu vardır» gibi söz
ler doğru değildir.
Şimdi arkadaşlar şahsi görüşüm olarak bir nokta
yı ifade edeyim. Dışişleri Bakanlığı bütçesinde bazı
konular muallakta kaldı. Yani bir deste konu mual
lakta kaldı. Ona iki kelimeyle temas etmek isterim. O
da şudur :
AET ilişkileri ve girişimleri. Sağduyu sahibi ola
rak bunun layıkıyla takip edildiğini iddia ediyoruz.
Dünün muhalefeti, bugünün iktidarı bunun aksini
söylüyor. Bu destede döviz darboğazı vardır, sağduyu
ile bu döviz darboğazının dış borçlanma ile irtibatlı
ve Türkiye'nin sosyo - ekonomik bünyesinden ileri
geldiğini söylüyoruz; bunu da kabul etmiyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, süreniz bitti efen
dim, bu sefer rica ediyorum zamanında konuşmanızı
bitiriniz.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bitiriyorum
efendim. Bu destede ithalat ve ihracat gibi hadiseler
vardır; bunu da kabul etmiyorsunuz. Şimdi iktidara
geldiniz, sizi şimdi bu sahada muvaffak olursanız al
kışlayacağız, olmadığınız takdirde bunu teyakkuzla ve
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dikkatle takip edip gerekli uyarılarımızı, tenkitlerimi
zi söylemeye devam edeceğiz.
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı.
Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmeler...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
söz rica ediyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Başkanı Sa
yın Yılmaz Alpaslan, buyurun efendim. (CHP sırala
rından alkışlar)
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Adalet Partisi Sayın Grup Sözcüsü Celâl Yardım
cı'nın, biraz önce kişisel olarak yaptığı konuşmanın
birinci bölümüne yürekten katılıyorum. Sayın Yar
dımcı, kendisine yapılan sataşmadan çok haklı olarak
yakındı; konuşmasının teselsülünün bozulduğunu ve
fikir özgürlüğüne gerekli saygının, gerekli anlayışın
gösterilmediğinden dert yandı. Komisyon Başkam
olarak, bu bütçeyi yürütmekle görevli Komisyon Baş
kanı olarak, yürekten katılıyorum. Ancak değerli ar
kadaşlarım, iktidar ve muhalefet olarak bu büyük
müesseseyi birlikte yaşatıp birlikte yüceltmek sorum
luluğunu taşıyoruz. İktidar ve muhalefet olarak Ana
yasanın yüklediği sorumluluğu birlikte taşımak zorun
dayız.
Değerli arkadaşlarım, gönlüm isterdi ki, Devlet yö
neten, uzun yıllar bu Devleti yönetmenin sorumlulu
ğunu taşımış Adalet Partisinin değerli yöneticileri,
Sayın Celâl Yardımcı'nın gösterdiği duyarlığı, dün
burada göstersinler. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Dün burada, şu anda iktidarı yürüten Türkiye'nin
en büyük siyasal partisine bir talihsiz Adalet Partili
sözcü, bir talihsiz Adalet Partili üye, yaptığı kişisel
konuşmayla aynen şu sözleri söylemiştir : «Cumhuri
yet Halk Partililerde aile mefhumu yoktur, Cumhuri
yet Halk Partili Bakan, bir yabancı ile evlendiği için
onda da aile mefhumu yoktur» demiştir. Adalet Par
tililerin, Sayın Celâl Yardımcı'nın yaraşır duyarlık
içinde olmaları lazım bu müessesenin yaşaması için.
Değerli arkadaşlarım, benim çok saydığım Grup
Başkanvekili arkadaşlarımın, çıkıp o talihsiz sözcüğü
bu kürsüde kınamalarını bekliyordum. Yoksa bura
da çıkacağız, dudaklarımızla beynimiz arasındaki ir-
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tibatı koparıp, çok çirkin, çok ilkel tarzda söveceğiz
ve bunun adına da politika diyeceğiz... Bunu değerli
arkadaşlarım, Adalet Partisinden soyutlayarak, o ta
lihsiz üyeyi, bu bütçeyi görüşmekle, bu bütçeyi bura
da sonuna kadar savunmakla görevlendirdiğiniz Ko
misyonun Başkanı olarak şiddetle, nefretle, Sayın Ce
lâl Yardımcı'nın açtığı bu noktadan giderek, kınamak
istiyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bunu lütfediniz Adalet Partili arkadaşlarım, lüt
fediniz iktidar olarak Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarım, taşkınlıklara son verelim. Elbette, Adalet
Partililer iktidarınıza çiçek atmayacaklardır; elbette
iktidardan ayrılan bir siyasi parti muhalefetini yapa
caktır.
H. EROL YEŞİLPINAR (İzmir) — Çanta
ne olacak?

atan

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — İktidardan da
aynı anlayışı, iktidardan da söz hürriyetine, kürsü
hürriyetine gereken saygınlığı, gereken anlayışı gös
termesini bekliyorum Komisyon Başkanı olarak. Bu
rada, gerçekten doğrudur. Muhalefet...
BAŞKAN — Sayın Alpaslan...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN
(Devamla) — Bağlıyorum
efendim. Bağlıyorum.
BAŞKAN — Bağlamak değil de, konuyla ilişkisi
ni lütfen kurunuz efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan, lüt
fediniz burada bu müesseseyi koruyalım. Bu kürsü
nün kutsallığını birlikte koruyalım. Bu kürsüden sö
verek, sayarak bu yüce müesseseyi ileriye götüre
meyiz.
Bunları söylemek için söz aldım. Saygılar sunuyo
rum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Dışişleri Bakanlı
ğı Bütçesi üzerindeki görüşmeler sonuçlanmış bulun
maktadır.
Bir emriniz mi var Sayın Yazıcıoğlu?
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın
Başkan, söz hakkım doğdu zannediyorum.
BAŞKAN — Evet, söz hakkı... Yani, sizler söz
istiyor musunuz diye Başkanlık sormaz. Arkadaşları
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mızın tamamını görüşmelerin başında isim isim oku
yoruz ve diyoruz ki, filan arkadaşımız filan üzerinde
söz almıştır. Sıraya giren arkadaşlarımız, Sayın Baş
kandan sonra, İçtüzüğü de bildiklerine göre söz hak
kının bulunduğunu bilirler. Talip olan arkadaşımıza
da söz vermek zorundayız.
HALİL KARAATLI (Bursa) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Sıradaysanız elbette.
Söz sırası, üzerinde olmak üzere, Sayın Karaatlı'
nındır efendim.
Buyurun Sayın Karaatlı.
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri, Türkiye'nin haklarının başka ül
keler nezdinde aranması ve Türkiye'nin başka devlet
lerle iyi ilişkilerinin oluşturulmasında mutlaka Dış
işleri Bakanlığının önemi ve rolü büyüktür. Maalesef
bugün Türkiye dış dünyada gittikçe artan bir yalnız
lığın içine doğru gitmektedir. Bunda, Dışişleri teşki
latının fazla bürokrat ve formalist faaliyetler içeri
sinde kalmasının rolü büyüktür. Dışişleri Bakanlığı
bürokratik usullerden sıyrılarak, Türkiye'nin hakla
rını korumada, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini
sağlamada, daha elastiki metotlardan faydalanmalı ve
daha çok atılımlarda ve girişimlerde bulunmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın yurt
dışındaki ırkdaşlarımızın haklarının korunmasını da
hakkıyla sağladığını bugünkü şartlar altında ifade et
memiz mümkün değildir.
Günlerce gazetelerde yayınlanan haberlerden öğ
rendiğimize göre, Batı Trakya'da Bulgaristan'da ve
bilhassa demirperde ülkelerinde yaşayan ırkdaşlarımız en tabii insanlık haklarından dahi mahrum edil
mektedirler. Buralarda yaşayan ırkdaşlarımızın adla
rını değiştirmeye, dinlerini değiştirmeye zorlanmakta
dır. Bunu yapmayanlar da işlerinden atılmakta ve ya
şama haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bu ko
nulardaki haberler basında geniş bir şekilde yer aldığı
halde, Dışişleri Bakanlığımızın bu konularda girişim
de bulunduğunu maalesef ve oralarda yaşayan ırkdaş
larımızın haklarını hakkıyla savunduğunu iddia et
memiz mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, bilhassa Bulgaristan'dan Tür
kiye'ye parçalanmış ailelerin bütünleştirilmesi ama
cıyla göç etmek isteyen vatandaşlarımızın, burada ve
Bulgaristan'da çektikleri ıstırap, had safhaya ulaş-
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mıştır. Maalesef bugün bu konuda Dışişleri Bakanlı
ğımızın ve ilgili bakanlıklarımızın bir girişimde bu
lunduğunu müşahade edemiyoruz. 1951 yılında De
mokrat Parti döneminde ve 1967 yılında Adalet Par
tisi iktidarı döneminde, yalnız iki defa anlaşma yapıl
mıştır; Bulgaristan'daki göçmenlerin, ırkdaşlarımızın
Türkiye'ye geniş kapsamlı bir şekilde göç etmesi için
iki tane anlaşma vardır.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Otuzbeş, otuzbeş.
HALİL KARAATLI (Devamla) — Tarihini ifade
ediyorum, 1951 ve 1967. Geniş kapsamlı af...
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — 1935.
HALİL KARAATLI (Devamla) — Ecevit Hükü
metleri döneminde böyle bir göç anlaşmasının yapıl
dığını müşahade etmemiz mümkün değildir; tarihler
ortadadır, vakıa ortadadır. Bugün maalesef, her gün
İçişleri Bakanlığının kapısında yüzlerce vatandaşımız
kuyruk yapmaktadır; vatandaşlraımızın dilekçeleri
alınmakta ve bunlar çöp sepetine atılmaktadır; bu
husustaki dilekçeleri hiçbir muamele görmemektedir.
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın, ev
latlarından, ana, babasından, kardeşlerinden 50 yıl
dır ayrı yaşayan Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki ya
kınlarının birbirine kavuşmasının hasretini çeken va
tandaşlarımızın ve ırkdaşlarımızın ıstırabım sona er
dirmek için bir an önce girişimde bulunmasını temen
ni ediyor ve hepinizi hürmetle selamlıyorum. (AP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Dışişleri Bakanlı
ğı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler sonuçlan
mış bulunmaktadır. Bütçenin bölümlerine geçilmesi
hususunda onayınızı alacağım. Kabul edenler lütfen
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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C) Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
Lira

Bölüm

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
268 759 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
552 472 000
111 -Dış politikanın yürütülmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Dış temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi
654 416 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
263 200 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Dışişleri Bakanlı
ğı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır.
(CHP sıralarından alkışlar) Bütçenin, Dışişleri Ba
kanlığının seçkin mensuplarma ve Ulusumuza hayırh
olmasını diliyorum efendim.
Değerli arkadaşlarım, öğleden sonraki çalışma
süremizin bitimine çok az bir vakit kalmıştır. Yerel
Yönetim Bakanlığı Bütçesini görüşeceğiz; zaman kat
madığı için birleşime bir saat ara veriyorum. Saat
21.00'de Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesini görüş
mek üzere Birleşime bir saat ara veriyorum.

^••fc -

670 —

Kapanma saati : 19.54

»«

M. Meclisi

B : 114

23 . 2 . 1978

0:3

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21.00
BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Yümaz Balta (Rize)
•

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
Ç) YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarı
sının görüşmelerine kaldığımız noktadan devam edi
yoruz.
Programımız uyarınca Yerel Yönetim Bakanlığı
Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar.
Değerli arkadaşlarım, grupları adına söz alan saym üyeler; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Ekrem Çetin, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Selâhattin Gürdrama, Milliyetçi Hareket Partisi
Grupu adına Sayın İhsan Kabadayı, Milli Selâmet
Partisi Grupu adına Sayın Yaşar Göçmen.
Kişisel olarak, lehinde; Sayın Hasan Zengin, Sa
yın Muammer Aksoy, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu,
Sayın İsmail Akın ve Sayın Semih Eryıldız söz sırası
na girmiş bulunmaktadırlar.
Aleyhte, Sayın Mehmet Emin Dalkıran, Sayın
Mehmet Çatalbaş, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Meh
met Irmak ve Sayın Müfit Bayraktar sıralanmaktalar.
Üzerinde; Sayın Halil Karaatlı, Sayın Adem Ali
Sarıoğlu, Sayın Kemal Doğan, Sayın Nihat Kaya ve
Sayın Şener Battal söz istemiş bulunmaktadırlar.
Gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu adına Sayın Ekrem Çetin'de; buyurunuz Sa
yın Çetin.
Söz süreniz 20 dakika efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)
CHP GRUPU ADINA EKREM ÇETİN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri; yeni kurulan Yerel Yönetim Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini yansıtmak üzere söz almış
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Cumhuriyet Halk J

Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisin değerli
üyelerini ve Bakanlığın seçkin mensuplarını saygıyla
selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
Yönetimlerin tarihsel sürecinde, Üçüncü Ecevit
Hükümeti bünyesinde oluşan yeni Yerel Yönetim
Bakanlığı günümüz yönetiminin ve çağdaşlaşmaya
yönelik gerçekçi çabaların kaçınılmaz, zorunlu bir
gereksinimiydi, özellikle, gittikçe şehirleşen büyük
ve hızlı nüfus artışı karşısında bir kentler ülkesi ha
line gelen yurdumuzda kentlerin, yani belediyelerin
sorunları o ölçüde hızla artmakta, belediye başkanla
rı iş yapabilmek için Ankara'da bakanlık bakanlık
dolaşmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu sorunların ve güçlüklerin başlıcalan şunlardır :
Yerel yönetimlerimizin temel mevzuatı çok eskimiş
olup, bugünün gereksinmelerine cevap vermekten çok
uzaktır.
Yerel yönetimin görev ve yetkilerinden bazılarına
zamanla merkezi yönetim sahip çıkmış veya el atmıştır.
Böylece de görev ikilemeleri veya karışımları hâsıl
olmuştur.
Yerel yönetimlerimiz kendilerine düşen görevleri
yapmak için muhtaç oldukları gelir kaynaklarından,
bilerek bilmeyerek, yoksun kalmışlardır.
Merkezi yönetim, yerel yönetim üzerinde yapıcı
olmaktan çok, engelleyici bir idari vesayet uygulama
sı içine girmiştir. Bu uygulama sadece ve belirli ba
kanlığın uygulaması olmaktan çıkıp, hemen hemen
her bakanlığın, yerel yönetimler üzerinde şu veya
bu ölçüde vasi kesildiği, dağınık, tutarsız ve darbo
ğazlar yaratıcı bir uygulamaya dönüşmüştür.
Saygıdeğer milletvekilleri, örneğin; personel ata
ması bakımından belediyeler İçişleri Bakanlığından
tutun da, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi
bakanlıkların takdir ve anlayışına bağlıdır. İşte bütün
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bu nedenler, yerel yönetimin sorunlarının bir bakan
lık çatısı altında toplanmasını çoktan zorunlu kıl
mıştır. Bu Yerel Yönetim Bakanlığını kurmak şerefi
Sayın Ecevit'e nasip olmuştur. Bu bakanlığın kurulu
şu hiç şüphesiz Cumhuriyei Halk Partisi Hükümeti
nin getirdiği hayıılı atılımlardan birisi olmuştur. Bu
atılımı hayırla yâd ederken, hemen ifade edelim ki,
önceleri bazı bakanlıkların kuruluşunda yapılan hata
ların tekrar edilmemesi, yerel yönetimlere ilişkin olup
da, çeşitli bakanlıklara serpiştirilmiş bulunan daire
ve birimlerin Yerel Yönetim Bakanlığı çatısı altında
toplanması büyük önem taşır. Aksi halde güdük bir
biçimde kurulacak bir bakanlık, mevcut olan sorun
lara çözüm getirmek yerine, esasen mevcut olan da
ğınıklığı ve kargaşayı artırmaktan başka sonuç getir
mez.
Değerli milletvekilleri, halk sözünden, halkçı sö
zünden korkan, aslında halktan korkan Milli Cep
he hükümetleri döneminde, yerel yönetimler, özel
likle halkçı belediyeler büyük sıkıntılar çekmiş, acılı
günler yaşamışlardır. Acıyarak belirtelim ki, Milli
Cephe Hükümeti yetkilileri kendi görüşlerinde olma
yan, nüfus yoğunluğu milyonları aşan halkçı beledi
yelere tek kuruş yardım yapmamış, kendilerinden
olan birkaç bin nüfuslu belediyelere devlet kasasını
ardına kadar açmışlardır, işte yerel yönetimlerimizi,
özellikle belediyelerimizi partizanlık sultasından kur
tararak, gerçek özerkliklerine kavuşturmak, işlerlik
lerini, hizmet atılımlarını geliştirmek amacıyla kuru
lan yeni Yerel Yönetim Bakanlığının önem ve anlamı
bu gerçekleri içerir.
Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlerin halkla
bütünleşme açısından, merkezi yönetime göre ağırlığı
söz konusudur. Yerel yönetimlere karşı halkımız da
ha çok ilgili, daha çok duyarlı, daha çok umutludur.
Yerel yönetimlerde halkla yönetim ilişkileri daha sı
cak, daha içtenlikle, daha gerçekçi ve geçerlidir. Ye
rel yönetimlerde halkımız doğrudan söz sahibi oldu
ğu gibi, yönetimin denetimini de kendisi doğrudan
yapar. Yönetimle görev verdiği bir mahalle muhta
rını, bir belediye başkanını, bir il genel meclisi üyesi
ni, yetki ve sorumlulukları açısından doğrudan uya
rır, eleştirir, denetler, istem ve önerilerini onlara da
içtenlikle iletir. Tek cümleyle, halk yerel yönetimler
de, yönetime daha gerçekçi etkenliklerle katılır ki, de
mokrasinin de gereği zaten bundan başkası olamaz.
Değerli arkadaşlarım, halkımızı bu denli yakından
ilgilendiren bir yönetimin, elbette ki, merkezi yöne
timle demokratik kurallara uygun olarak bağlantılı
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ve uygun olması zorunluydu. İşte bu yönetimsel iliş
kiyi gerçekleştirmek, yerel yönetimleri halkımıza daha
yararlı hale getirmek ve başarılı kılmak, halkla mer
kezi yönetimin daha çok yakınlaşmasını sağlamak
amaçlarıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetim Bakanlığı,
Milli Cephe dönemlerinin halktan kopuk yöneticileri
nin iddia ettikleri gibi, devletin koltuklarını kişilere
dağıtma amacıyla değil, değişen, gelişen, gün geçtik
çe demokratlaşan, kalkınmakta olan, çağdaş dünyada
kendi uygun düzeyine kavuşma çabasını sürdüren
Türkiye'mizin zorunlu gereksinimi sonucu Üçüncü
Ecevit Hükümetinin bünyesinde oluşmuş, anlam ve
önemi çok büyük olan bir bakanlıktır.
Yurdumuzun ve ulusumuzun kalkınma ve ilerle
mesinde büyük katkıları olacağına içtenlikle inandı
ğımız Yerel Yönetim Bakanlığı, getireceği yeniliklerie hiçbir zaman olumsuz eleştirilere konu olmayacak,
ürettiği yönetimsel hizmetler sonucu sürekli takdir
görecek ve sürekli alkışlanacaktır.
Saygıdeğer arkadaşlarım, halkçı anlayışın gerçek
leşip yaygınlaşması son yıllarda yoğun bir kentleşme
sürecine giren toplumumuz açısından yerel yönetim
lere, özellikle belediyelere gösterilecek devlet ilgisi
nin anlam ve önemini tüm açıklığıyla ortaya koymuş
tur. Kent halkının altyapı ve üstyapı hizmetlerini ger
çekleştirme görevini yüklenmiş olan belediyelerimiz,
günümüz koşullarında önemini daha açık gerçekler
le ortaya koymuş olmalarına karşın ne yazık ki, şim
diye dek gerekli devlet ilgisinden yoksun bırakılmış
tır. Gerçek geçerliliği kalmamış, eskimiş yasaların
işlenıezüğine terk edilen belediyecilik, türlü ilişkileri
yönünden, değişik bakanlıkların çelişkili kararlarına
teslim edilerek «7 Kocalı Hürmüz'e» dönmüştür.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, 1580 sayılı Belediye Yasa
sının 15 nci maddesi, 70'in üzerinde içerdiği fıkralar
la belediyelere, kent halkının her türlü sorununa ger
çekçi çözümler getirmeyi, yasalaşarak yüklemiş bu
lunmaktadır. Kent halkının doğumundan ölümüne,
fiyat rayiçlerinden tuvalet temizliklerine varıncaya
dek, kentin, kentlerin günlük yaşamına etken olan be
lediyeler, günün koşullarına uygun yeni hizmet boyut
larına kavuşturulurken, hizmetlerin üretiminde kul
lanılacak finans kaynaklarından yoksun bırakılmıştır.
Modern belediyecilik anlayışını gerçekleştirmek için
belediyelerin eskimiş yasaların önerdiği finans kay
naklarından kaynaklanarak gelişeceğini düşünmek,
basit olduğu kadar da gülünç olur. Hem belediyeler
finans kaynaklarını artırmak, hem halkımızı karabor-
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sacının elinden kurtarmak için ilk düşüncelerden ol- I
inak üzere, belediye düzenleme satışlarını geliştirmek
yerinde bir giriş olacaktır.
I
Halkçı belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız
olarak, Cumhuriyet, Halk Partisi Programım uygula
dım. Kurduğum döner sermaye saymanlığı aracılığıyla I
çimento, pirinç, odun, kömür, margarin yağı, ekmek I
ve tekel maddesi düzenleme satışlarının halkçı bele
diyemize çok büyük yararlar sağladığının gerçeğini I
bizzat yaşadım. Onun için belirli kişilerin daha çok ı
zenginleşmesine meydan vermemek, karaborsacılığı I
önlemek, halkın daha ucuz ihtiyaç maddelerini temin
etmesini sağlamak ve belediyemizin gelirlerine büyük I
bir şekilde katkıda bulunmak için; inşaat demiri, çi- I
mento, şeker, odun, kömür, margarin yağı, Tekel I
maddeleri gibi halkımız gereksinimini yakından ilgilen- I
diren bu önemli maddelerin kesinlikle belediye düzen- I
leme satışlarıyla halka ulaştırılmasının yasal işlerliğe I
kavuşmasının gereğine Cumhuriyet Halk Partisi Gru- I
pu olarak tüm içtenliğimizle inanmaktayız.
I
Şöyle ki; Devlet Planlama Teşkilatından aldığımız I
bilgilere göre, ülkemizde 1978 yılında 2 194 000 000
ton inşaat demiri üretilecektir. Değer fiyatr ise I
14 279 100 000 Türk.lirasıdır.
Yine Devlet Planlama Teşkilatından aldığımız bil- I
gilere göre, ülkemizde 1978 yılında 15 935 000 ton
çimento üretilecektir. Değer fiyatı ise 8 887 000 000
Türk lirası tutmaktadır.
I
Şeker üretimi ise 1 200 000 tondur. Değer fiyatı
ise 9 069 800 000 Türk lirasıdır, ki bu 3 ana mad
de toplam olarak 32 235 900 000 Türk lirası tutmak- I
tadır. Bunun % 10 kâr oram belediyelere kaldığı tak
dirde, belediyelere 3 223 590 000 Türk lirası mali I
kaynak bulunmuş olacaktır. Bu, 205 büyük belediye- I
mizi çıkardığınız zaman, 1 505 belediyemizin bütçesi
ne eşit olmaktadır. Bu 1 505 belediyemizin bütçesi
3 478 544 824 Türk lirasıdır. Buna göre bu gelir 1976
yılı belediyelerimizin toplam bütçelerinin % 25'ini teş- I
kil etmektedir.
I
Çünkü, 1976 yılında, 1 710 belediyemizin bütçesi I
12 275 464 750 Türk lirasıdır. Görülüyor ki bu kay
nak belediyelerimize büyük bir mali olanak sağlaya- I
çaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bele- I
diyelerin mali güçlerinin artması için Hükümetten bu I
icraatı bekliyoruz. Bu mali olanaklar halkça ve hakça I
yönetimin gerçekleşmesini sağlayacaktır.
I
Bu konulardan olmak üzere, belediyelerce kurula
cak asfalt şantiyeleri, un ve ekmek fabrikaları yapım I
ve onarım hizmetleriyle ana tüketim maddelerim ka- I
Kteli ve ucuz olarak halkımıza yansıtacaktır.
J
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Tüm bunların yanı sıra, Muhtarlar Federasyonu
nun hazırladığı basılı kâğıtların, haHumıza Yerel Yö
netim Bakanlığımız yardımlarıyla parasız yansımasını
da sağlayacak, bu konudaki polemikler yok edilecek
tir. Halk için, halkla birlikte, halk yararına oluşacak
girişimler, demokrasimizin işlerliğini her alanda tüm
dünyaya kanıtlamış olacaktır.;
Değerli arkadaşlarım, 1950 yılından bu yana ül
kemiz hızlı bir kentleşme süreci içine girmiştir. 1923
yılında 389 olan belediye sayısı, 1950'de 628 olmuş,
bugün ise bu rakam 1 710'u bulmuştur.
Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı son araştır
malara göre, genel nüfusumuzun % 50'si bugün kent
lerde yaşamaktadır. Yine aynı kuruluş 1995 yılında,
yani bundan 17 yıl sonra genel nüfusumuzun %
75'iain kentleşeceğini saptamış bulunmaktadır. Ama
kentlere yapılan hizmetler, köylere de gittiği takdirde,
köyden şehire akın kendiliğinden yavaşlamış olacak
tır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna inan
maktayız. Buna göre hızlı kentleşme ile orantılı olarak
belediye hizmetlerinin de gün geçtikçe çoğalacağı açık
bir gerçektir. Sanayi ve teknolojinin çok büyük bir
hızla geliştiği günümüzde kentleşen insanımızın so
runları da günden güne ağırlaşmakta, ağırlaşan bu so
runların da işlevi belediyelere düşmektedir.
Kent insanının ağırlaşan yaşam koşullarını hafif
letmek, kentleri sağlıklı yaşanılır yerleşim alanları ha
line getirmek için, belediye ve belediyecilik konula
rına Devletin titizlik ve içtenlikle eğilmesi, yönetimde
rahatlık sağlayacağı gibi, kent insanını da mutlu kıla
cak, halkımızın yönetime katılmasını da sağlamış ola
caktır.
Değerli arkadaşlarım, belediyelerimizin yüklendiği
ağır yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için, beleliyeler kuruluş ve örgütleniş yasaları ile belediyeler
«elir yasalarının günümüz koşullarına uygun olarak
veniden ve ivedilikle ele alınarak düzenlenmesi zorun
lu hale gelmiştir.
İnanıyoruz ki, kuruluşu gerçekleştirilen yeni Yerel
Yönetim Bakanlığımız, ilişkileri yönünden belediyele
rimizi, partizan tutumlardan kurtararak, gerçek hiz
met üreten özerk kuruluşlar haline getirecek, halkımı
zın günlük sosyal yaşamında belediyelerimizin olum
lu etkinliklerini geliştirecektin
«Halkım ve başta işçi sendikaları ve köylü koo
peratifleri olmak üzere demokratik halk kuruluşları
siyasal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya katkıda
bulunmayı ödev saymaktadır» düşüncesini 1976 yılın-
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daki programına almış bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisi, yerel yönetimi başlı basma bir konu olarak ele
almış ve bu yönetimin içerik ve amaçlarını programın
da şöylece saptamıştır :
Kamu yönetiminin halka en yakın keşimi yerel
yönetimdir. Yöneten, yönetilen ikiliğini gidermek
üzere, doğrudan demokrasi yolunda adımlar atmak
için en elverişli olan da yerel yönetimdir.
Yerel yönetimde demokrasi kurallarına işlerlik
kazandırıldığı oranda demokrasinin gerçekliği, yerel
yönetimin yetkilerinin genişletilmesi oranında da yö
netimin etkinliği artar. Ancak bu yetkiler genişletilirken toplum yararına denetim olanakları da etkinleştirilmelidir.
Yerel yönetimin yetkileri ve kaynakları genişletil
mekle, merkezden yönetimin yükü azalır ve asıl iş
levlerini daha etkin biçimde yerine getirebilmesi ko
laylaşır. Düzenli ve sağlıklı kentleşme daha kolaylık
la gerçekleşebilir, gelişme yaygınlaşıp hızlanır. Oysa
ülkemizde gerek yerel yönetimin yetkileri ve kaynak
ları, gerek halkın yerel yönetime katılabilme ve onu
denetleyebilme olanakları çok sınırlıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi bu yetkileri, kaynaklan,
olanakları artırarak yerel yönetime ve yerel yöne
tim de halka daha çok etkinlik kazandırmak üzere
belediyelerin yetki ve görev alanlarını, kentlerin bek
lenen ve istenen gelişme alanları yönünden genişlete
cektir. Böylece kentlerde aşırı yığılma önlenebilece
ği gibi, yeni yerleşme alanlarında düzenli ve sağlıklı
kentleşme de güvence altına alınacaktır. Düzensiz bi
çimde oluşan yeni yerleşme merkezlerinin sonradan
oldu bitti ile belediyelere yüklenmesi de bu yoldan
önlenmiş olunacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, belediyeler, tiler Bankası
nın yönetimine ve denetimine etkin biçimde katıla
caklardır. İller Bankasının ve doğrudan doğruya Dev
letin belediyelere yardımları, nesnel ölçülere, kuralla
ra bağlanarak bu konuda siyasal ayrımcılık önlene
cektir, önlenmelidir de,
Belediye işlev ve görevlerini ilgilendiren, başka ko
nularda da belediyelerin yetkileri genişletilecektir.
Belediyelerin plan ilkelerine, ereklerine, amaçları
na ve genel kamu yönetimi ilkelerine Ve kentleşmede
sağlık, doğa ile uyumluluk ve estetik kurallarına uyumlu davranmaları ve kaynaklarını ona göre kullanma
ları için, etkin önlemler getirilmekle birlikte, doğrudan doğruya belediyelerin işlevleri ve görevleri arasına giren veya girmesi gereken konularda merfcezden yönetimin belediyelere karışma olanakları sınırlanacaktıi'.

BAŞKAN — Sayın Çetin, 2 dakikanız var.
EKREM ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşI Harım, bu kuralların gözetim ve denetimi altında, muhI tarhkîarın kamu yönetimi ile ve hizmetiyle ilgili görev
leri ve işlevleri genişletilecektir. Bu halk kurumlan ile
I komiteleri ile sıkı işbirliği içinde çalışacaklardır.
I
I
I
I

I
I
I
I
Saygıdeğer arkadaşlarım, yeni yerleşme ve kent
I
leşme alanları için kamulaştırılacak toprakların kul I
lanımında, kamu yönetimine, özellikle belediyelere
geniş yetkiler tanınacaktır. Belediyelere gelirlerini I
adil yolda artırabilmeleri, hizmetlerini gereğince ya I
pabilmeleri ve geliştirebilmeleri için sağlıklı ve düzenli I
kentleşme için gereksindikleri gelir artışını sağlamak I
üzere yasalarla geniş ve esnek yetki tanınacaktır.
I
I
Ayrıca, yerel vergiler büyük ölçüde belediyelere
I
bırakılacak ve kamu gelirlerinden daha yeterli pay
I
alabilmeleri sağlanacaktır.
I
Paranın değer değişimi karşısında vergileme, ceza
veya bağışıklık ölçülerinin gerçekçiliğini yitirmesine I
ve giderek geçersizleşmesine karşı, belediyeler bu öl I
çütleri belli kurallara göre yeniden düzenleyecekler I
dir*
I

Yerel kurulların, yerel yönetimi denetleme yetkiieri olacaktır. Gereken durumlarda Yerel kurullar veya seçecekleri komiteler işbirliği yapabileceklerdir.
Böylece kentlerde, halk yerel yönetime doğrudan katılabilecektir. Halk içinde veya halkla yerel yönetim
açısından dayanışma ortamı gelişecektir. Bu kuruluş
ve ortam halkın, tüm kamu yönetimini etkileme ve
denetleme olanağını artıracağı gibi, kamu yönetiminin, o oranda yerel yönetimin halk desteğinde veya
yardımında daha çok yararlanabilmesini sağlayacaktır. Halkla yönetim arasında sürekli iletişim doğacaktu'.
Belediyeler iş programlarını lıaîk kuruluşlarıyla ve
yerel kurullarla danışarak, işbirliği yaparak hazırlayacaklardır.
Belediye meclisi toplantılarını halkın yakından izleyebilme olanaktan artırılacaktır.
Belediyeler, öteki yerel yönetim kuruluşlanyla birîikte yöresel planlama çalışmaları yapacaklardır. Böylece, çevreden merkeze doğru, demokratik plan oluşturulmasma katkıda bulunacaklardır.
Aşın fiyat oynamalannı ve pahalılığı önlemek üzere belediyeler düzenleme çahşmalanna özendirilecektir. Belediyelerin fiyat denetleme yetkileri artınlacaktır, yerel yönetim halk kesimine katılabileceklerdir.
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Valilerin ve kaymakamların, il ve ilçelerdeki ka f
Sayın Başkan, bir dakika kaldı bağlıyorum.
mu kuruluşları ve hizmetleri arasında bağlantı, uyum,
İmar ve İskân Bakanlığı, Belediyeler, Teknik Hiz
işbirliği sağlamak Ve halkın yapıcı ve girişimci gücü
metler Genel Müdürlüğü: Bu genel müdürlüğün adı
nü, gelişmeye katkısını hızlandırmak üzere yetkileri I bile Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanması için ye
genişletilecektir.
terli nedendir. Bundan daha doğal bir durum düşünü
lemez bu konuda. Başkana sığınarak'söylüyorum.
Bunun yanı sıra, il genel meclislerine kentlerde ku
BAŞKAN — Sayın Çetin, şu son sayfayı çevirse
rulacak yerel kurullara ve seçmenlik yaşına ulaşmış
niz efendim.
köy halkından oluşacak köy genel kuruluna ve köy EKREM ÇETİN (Devamla) — Yine, İmar ve İs
kent yönetimlerine, yerel yönetimle ilgili geniş yetki
kân Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü
ler tanınacaktır. Valiler, kaymakamlar, il genel mec
bünyesindeki, Şehir Planlama Dairesi Başkanlığı ile
lisleri, yerel kurullarla, köy genel kurullarıyla, köy Mesken Genel Müdürlüğü görevleri arasında bulunan,
kent yönetîmleriyle ve yörelerindeki halk kuruluşla
gecekondu ile ilgili görevlerin de Yerel Yönetim Ba
rıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışacaklar
kanlığına bağlanması, yerel yönetimlerin
bütünsel
dır. Yöresel planlama çalışmalarında, onların ve baş
işlerliğini sağlamak için gereklidir. (CHP sıralarından
ka ilgili kuruluşların ve örgütlerin de katkılarını sağ
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
layacaklardır. Köy - kentler yani ekonomik ve top
lumsal temele dayanan yeni yerel yönetim birimleri
İmar ve İskân Bakanlığı ile ilgilendirilmiş kuru
oluşturulacaktır. Bu amaçla, köy - kentlerin yöneti
luşlar arasında bulunan İller Bankası Genel Müdür
mini kooperatifçilik hareketleriyle bütünleştirecek
lüğünün, 4759 sayılı İller Bankası Kuruluş Yasasının
lerdir.
içeriğine uygun olarak Yerel Yönetim Bakanlığına
bağlanması, yerel yönetimlerin hizmet yatırımlarını
BAŞKAN — Sayın Çetin, söz süreniz tamamlandı
ve imar hizmetlerini gerçekleştirmesi açılarından da
efendim.
I zorunludur.
EKREM ÇETİN (Devamla) — Ne var ki, yerel
BAŞKAN — Sayın Çetin, son sayfaya geldiniz mi
yönetimlerin büyük bir önlemi olan, Yerel Yönetim
efendim?
Bakanlığının kuruluş ve örgütlenişi, yerel yönetimle
EKREM ÇETİN (Devamla) — Bir dakika Sayın
rin günümüz koşullarına uygun gereksinmelerini kar
Başkanım»
şılayacak biçimde oluşturulmalıdır ki, bu Bakanlığı
mızın bekleyen yararlı hizmetleri yerine getirilmiş ol
Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarına tür
sun. Bunun için, türlü bakanlıkların türlü ünitelerine
lü hizmet kuruluşlarınca dolaylı ya da doğrudan mü
bağlı yerel yönetim hizmet kuruluşlarının, ivedilikle
dahale edilmekte ve çoğu kez dağınık bir biçimde
Yerel Yönetim Bakanlığı emrine aktarılması gerek
gerçekleştirilmeye çalışılan bu girişimler, kentlerin ye
mektedir.
rel koşul ve olanaklarına uygun olarak yapılmadığın
Şöyle ki;
dan, belediye hizmetlerinin gerçekçi ve geçerli bir şe
kilde yürütülmesini son derece zorlaştırmaktadır.
1. İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün tüm işleri belediyelerle ilgilidir.
Bu nedenlerle, yerel yönetim hizmetlerinin daha
BAŞKAN — Sayın Çetin, birkaç sayfa daha var
etkin, tutarlı bir bütünsellik içerisinde yürütülmesi geherhalde?...
I rekleri ile, yukarıda sözü edilen hizmet kuruluşları ve
görevlerin Yerel Yönetim Bakanlığı bünyesine akta
EKREM ÇETİN (Devamla) — Belediye sınırla
rılmasını ve gerekli Bakanlık örgütlenmesinin kısa sü
rının ve 'bütçelerinin onaylanması, idari işlem ve per
rede tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grusonel kadroları, belediye şikâyetleri, belediyelerin uy
pu
olarak uygun görmekte ve temenni etmekteyiz.
gulamalarıyla ilgili sorunlarının çözümü, trafik so
(«Bravo»
sesleri, alkışlar.)
runlarının çözümü otopark yapımı, (CHP, AP, MHP
Saygılar
sunarım.
ve MSP sıralarından gülüşmeler) belediye meclisleri
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin.
nin hazırladıktan otobüs tarifelerinin onanması, kü
Efendim, söz sırası Adalet Partisi Grupu adına
çük belediyelere hizmet binaları; fırın, dükkân, işyeri I
Sayın Selahattin GUrdramadadır.
gibi yapımı, tüm bir uğraşı gerektirecek oîan işlerin
Buyurun Sayın Gürdrama. (AP sıralarından alYerel Yönetim Bakanlığına bağlanması kaçınılmaz bir
I kışlar.)
zorunluluktur.
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AP GRUPU ADINA SELAHATTİN GÜRDRA
MA (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Mahalli İdareler Bakanlığı 1978 yılı bütçe ta
sarısı dolayısıyla Adalet Partisi Grupu adına söz al
mış bulunuyorum.
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan,
Bakanlığın ismini yanlış söylüyor.
ISELAHATTİN GÜRDRAMA (Devamla) — Mü
saade ederseniz, Anayasanın 116 ncı maddesinde bu
ifade kullanılır.
BAŞKAN — Sayın Gürdraına, buyurunuz efen
dim. «Yerel Yönetim Bakanlığıdır» ismi. Buyurunuz.
SELAHATTtN GÜRDRAMA (Devamla) — Teş
kilat Kuruluş Kanunu Meclise geldiği zaman, o za
man bu hatanızı siz de düzeltmek mecburiyetinde ka
lacaksınız.
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Zorunluğunda.
SELAHATTİN GÜRDRAMA (Devamla) — Dü
şünce ve temennilerimizi arz etmeden önce hepinizi
sevgi ve saygılarımla selamlarım.
Değerli arkadaşlarım, yeni kurulan Mahalli İda
reler Bakanlığının henüz teşkilat kanunu yoktur. Bu
Vesile ile konuşmam kısa olacaktır. Bakanlığın hangi
üniteleri bünyesinde toplayacağı belli değildir. Neti
cede, bürokrasiyi yaymak, büyütmek, cari masrafların
artması ile ekonomimize menfi yönden zararlar vere
ceğini söylemek muhalefet görevimizdir.
Ciddi ve samimi olarak endişe duymakta oldu
ğumuzu İfade etmekte fayda mülahaza etmekteyim.
Teşkilat Kanununun Meclîse gelmesi ve kanunlaşma
sı uzun zaman alacaktır. Bu arada fonksiyonu olma
yan Bakanlığın, masrafları da milletimizin sırtına yük
olup, bir oda, bir koltuk ve bir araba bakanlığından
öteye gitmeyecektir.
Bilindiği gibi, mahalli idarelerin, İmar ve İskân,
içişleri, Enerji Ve Tabii Kaynaklar, Köy İşleri Bakan
lıkları ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarla ilişkileri
vardır. Yeni bir kuruluşa gitmektense mevcudu gü
nün şartlarına uydurmak için yeni kanunlarla deği
şiklikler yapmak mümkün olamaz mı idi?
Osmanlı İmparatorluğundan bu yana, 1924-1930'larda yürürlüğe girmiş kanunlarla mahalli idarelerin
maddi sıkıntılar içerisinde olup, vesayet altında, Dev
lete avuç açmasından dolayı hizmet edemez hale gel
diğini kabul etmekle beraber, yeni kurulan Bakanlı
ğın faaliyeti ile daha da ileri gidilerek, Cumhuriyet
Halk Partisinin çok iyi bildiğimiz partizanlığı olarak
karşımıza çıkmasından endişe etmekte olduğumuzu da
söylemek isterim. Yanı, «Dimyat'a pirinç almaya gi
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derken evdeki bulgurdan olmayalım» deriz. İktidar
da olanların politik ve siyasi görüşleri istikametinde
çalışan, merkeze bağlı, nefes alamaz, güdümlü kuru
luşlar haline gelmesini istemiyoruz.
Milli gelirimizin artması ile süratle büyüyen köy
lerimizin ve şehirlerimizin ihtiyaçlarına ayak uydura
bilmek için pek tabii tedbirler almak icap eder.
Türk Milletine refah, sağlık ve medeniyet getire
cek her icraatın yanındayız. Demokratik düzen için
de yapıcı teklifleri, ister iktidar kanadından gelsin,
ister muhalefet kanadından gelsin, desteklemek vazi
femizdir. Bizim Adalet Partisi olarak Cumhuriyet
Halk Partisi gibi, muhalefette ayrı, iktidarda ayrı po
litikamız olmamıştır ve olmayacaktır. (AP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar.)
Demokrasi mücadelemizde şahıslarımıza yapılan
haksızlıkları ve hatta zulümleri affedebiliriz. Fakat
yüce milletimize verilen zararları ve haksızlıkları af
fetme yetkisine sahip değiliz. Muhalefet olarak bun
ları takip etmek, icabında hesap sormak en tabii mu
halefet görevimizdir. Tabii iktidar süreniz ne kadar
devam eder, onu bilemeyiz. 45 günde seçmen çok
şey öğrendi. Süreniz kısalıyor.
Benden evvel konuşan Sayın Cumhuriyet Halk
Partili milletvekili arkadaşımızın konuşmalarım dinle
dik, dinleyebildiğimiz kadarıyla.
Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar mahalli ida
relerde yönetimde birçok aksaklıklar olmuştur. Bu
nu ben de, belediye reisliği yapmış bir arkadaşınız
olarak kabul ederim; ama toptan bir İller Bankasını,
ki bu memlekete yıllarca binlerce eser kazandırmış,
bütün yabancı uzmanlar tarafından takdir edilmiş, iyi
karşılanmış ve güzel bulunmuş bir teşkilatımızı da
toptan ortadan kaldırmak mümkün değildir. (CHP
sıralarından «kim kaldırıyor ki?» sesleri.)
Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek isterim
huzurunuzda: İller Bankası kanunla kurulmuştur. Bi
naenaleyh, kararname ile, bakanın onayıyla bakanlıklararasmda birçok üniteler değiştirilebilir, Reisicum
hurun imzasıyla. Ama bugün İller Bankasını almak
mümkün değildir, Mahalli İdareler Bakanlığı bünye
sine. Kanun çıkarmak gerekir, o da bu Meclise gele
cek, Yüksek Meclisten çıkacak.
Sayın Bakana bazı suallerimiz olacak, bizi mazur
görsünler. Bu Bakanlığa hangi kuruluşlar bağlana
cak? Mahalli idareler merkezileşme mi, yoksa ken
di yağı ile kavrulur, yeterli daha demokratik idareler
haline getirilmek mi, isteniyor? Bu Bakanlığın fonk
siyonu ne olacaktır?
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Basından intikâl ettiğine göre, Bakanlık mahalli
idarelere kaynak yaratmak ve üretken hale getirmek
için kurulmuştur. Sayın Bakanın bu konuda Yüce
Meclise izahat vermesini istiyoruz.
Belediyelere, köylere, il özel idarelerine geniş yet
kiler ve imkânlar verilmesini düşünüyor musunuz?
Mesela; gelirleri ve icraatları konusunda.
İl genel meclisleri ve daimi encümenlerin ücretle
ri konusunda ne düşünüyorsunuz
Bir seyahatim esnasında, Uşak ilimizin îl Genel
Meclisi Azası ve Daimi Encümen Azası Cumhuri
yet Halk Partili bir emekli öğretmen arkadaşımla ta
nıştım. Kendileri sembolik olarak bedava çalışmayı
daha şerefli buluyorlar,
Bugün asgari ücretin nerede oîduğunu hepiniz tak
dir edersiniz. Bir daimi encümen üyesinin eline 1 080
lira geçiyor.
Değerli arkadaşlarım, milletvekilleri gibi, vilaye
tin mebusları olan bu arkadaşlarımızın yolluk da al
masını teklif ediyorum. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri.) Bunları onore etmeye mecburuz; Eğer demokra
sinin temel taşları olarak kabul ediyorsak mahalli ida
releri, buna eğilmemiz ve layıkı ne ise, onu getirme
miz gerekecek,
İller Bankası ve Mahalli İdareler Genel Müdür
lükleri kararname ile değil, kuruluş kanunlarıyla bu
gün bağlı oldukları bakanlıklara bağlanmıştır. Bakan
lığınıza bağlanabilir mi? Hukuki sakıncası yok mudur?
Sayın Bakanımızın buna da cevap vermesini ve Yük
sek Meclise izahat Vermesini talep ediyoruz.
Netice itibarıyla, Adalet Partisi olarak, bu Ba
kanlığın; teknik, eğitici, yol gösterici, koordine edici
vasıflarıyla Yüce MiHetimize vereceği hizmetlerinde
beraber olduğumuzu ifade eder, en derin saygılarımı
sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürdrama.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı, buyurunuz efendim. (MHP sıraların
dan alkışlar.)
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri;
Yerel Yönetim Bakanlığının 1978 mali yılı Bütçe
kanunu tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin
görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere huzurunuza
gelmiş bulunuyorum. Evvela cümlenizi saygı ve sev
gilerle selamlarım.
Bu Bakanlık, son olarak Sayın Ecevit tarafından,
iktidar olabilmek için siyasi maksatlarla kurulmuş,
nevi şahsına mahsus, hizmet sınırı ve hüvviyeti he
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nüz tam olarak sârahata kavuşmamış bir Bakanlıktır.
Bu Bakanlığın adı bile, bizlerin bugüne kadar duy
madığı bir addır. Zira «yerel» kelimesini ne halk di
linde, ne kanunlarda, ne de Anayasamızda bulmak
mümkün değildir. Nitekim, Anayasamızın 116 ncı
maddesi karşısında verilen isim «yerel yönetim» değil,
«mahalli idarelerdir.» Bu Bakanlık adının da bu is
tikamette değiştirilmesi bir Anayasa emridir. Burası
kışla değildir; ama Parlamentodur. Parlamentoya
Anayasa emreder, onun hükümlerini de yapmaya bü
tün partililer, bütün parlamenterler mecburdur. (AP
sıralarından «Bravo» sesleri) Biz sizlere bir zarureti
hatırlatıyoruz.
Takdir buyurulacağı üzere, Anayasa, hükümetler
için kısımlarıyla, bölüm ve maddeleriyle ve hatta
nokta ve virgülleriyle emredici mahiyettedir; ihtiyari
değildir, keyfe mettefak, arzuya uygun iş yapma yet
kisini sizlere kimse vermedi. Keza, usulüne uygun bir
Anayasa değişikliği yapılmadan da, Anayasada belir
tilen hiçbir terimi değiştirmek mümkün de olmadığı
na göre, bu Bakanlığın adının da «Mahalli İdareler
Bakanlığı» olarak değiştirilmesi zarureti aşikârdır.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak da, gereğinin
ifasını Hükümetten istemek en tabii hakkımızdır. İs
ter yaparsınız, ister yapmazsınız; bizim vazifemiz söy
lemekle biter, ötesi sizlere kalır.
Bu Bakanlığın adı, Cumhuriyet Halk Partisi için
de muayyen bir kesimin son yıllarda üretegeldiği uy
durmaca, bulmaca, bilmece kelimelerinden biridir. Adı
bile yabancımız olan bu Bakanlık, bir hizmeti esas
alınarak değil; Hükümet kurabilmeyi esas alınarak
kurulmuş uydurmaca, kaydırmaca bir Bakanlıktır.
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Mahalli idareler
kelimeleri Arapçadır.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu olarak biz, bu Bakanlığın adında
bulamadığımız iç huzur ve emniyeti, hizmetlerinde de
bulacağımızdan büyük ölçüde endişe ve şüpheler için
deyiz.
Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefette . oldukları
sürede kırtasiyecilikten, yeni Bakanlıklar veya genel
müdürlükler ihdasından, bütçeye yükleyeceği mali
külfetlerden bitmez tükenmez şikâyetçi oldukları hal
de, iktidar olunca da, tam dediklerinin aksini yapan,
enine boyuna araştırma ve incelemeler yapmadan
bakanlıklar ihdas eden, bürokrasi çarkını ağırlaştı
ran, enflasyonist baskıları çoğaltan, giderleri de artı
ran huy ve âdet onun ezeli ve ebedi prensipleri ara
sındadır.
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Sayın Bülent Ecevit'in yeni ihdas ettiği bu Bakan
lıktan maksat belli bir hizmete mahsus Ana
yasa ve kanunların öngördüğü tarzda yenilik ge
tirmek, mahalli idarelerin geliştirilmesini sağlamak de
ğil, merkeziyetçi bir zihniyetle mahalli idareleri bir
Bakanlığa bağlayarak, belediyeler il özel idareleri ve
köyler için koyu bir merkezi Hükümet vesayeti ve
Cumhuriyet Halk Partisi partizanlığının tecelli ettiril
mesi endişesini Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ola
rak taşımakta olduğumuzu beyana mecburum.
Ayrıca, Yerel Yönetim Bakanlığı ihdasının, ha
len yürütülmekte olan hizmetlerin tamamıyla aksa
masına, şikâyet ve huzursuzluğun artmasına sebep
olacağı kanısında olduğumuzu da arz etmek isterim.
Samimiyetle soruyorum: Sayın Bakan, kendisine
hangi teşkilatlar bağlı biliyor mu? Ne iş yapacağını
biliyor mu? Kapsamını anladı mı? Şıp anlar!...
İnşallah kapsamış, anlamış, hedefini tayin etmiş,
yapacağı işi bilmiş olsun; dua ederim, Ulu Allah'tan.
Hükümet programında bu Bakanlığın kurulmasına
gerekçe olarak gösterilen hususların gerçekleştirilme
si, bir Bakanlık kurmaktan ziyade, gerekli yasal deği
şikliklerin yapılarak Anayasanın öngördüp mahalli
nitelikteki hizmetlerin müessiriyetini artırıcı imkân
lar anahedef olarak seçilerek sağlanabilirdi görüşünü
Milliyetçi Hareket Partisi olarak taşımaktayız.
Demokratik parlamenter rejimde, mahalli idarele
rin çok önemli bir yeri vardır. Mahalli idareler, özel
likle belediye ve köy kuruluşları, vatandaşla idarenin
en yakın hizmet ilişkisinde bulunduğu ünitelerdir. Hal
böyle iken, merkezi nitelikteki hizmetlerle mahalli ni
telikteki hizmetleri kesin hatlarla belirleyecek bir kriteryumun bulunmayışı ve yine mahalli idarelere muh
telif kanunla verilen görevlerin yerine getirtebilmesi
için yetecek mali imkânların olmayışı ve yine ilgili
kanunlarla mahalli idarlere verilen görevlerin zaman
la merkezi idareler tarafından üstlenilmesi, özel ida
relerin kendisinden beklenen hizmetleri layiki veçhile
yapması imkânını da büyük çapta ortadan kaldırmış
bulunmaktadır.
Vatandaşa kolay ve hızlı hizmet götürmenin en
pratik yolu da mahalli idarelerdir. Bunun içindir ki,
bu idarelerin en kısa zamanda, içerisinde bulunduğu
şartlara göre, kendi kendine yeterli hale getirilmesi,
rasyonel ve pratik gelir kaynaklarına kavuşturulma
sı bir zarurettir. Bu konudaki gerekçeler de, Anaya
samızın amir hükümlerinde mevcuttur.
Mahalli idareler maliyesi artık ayrı bir uygulama
ve araştırma sahası haline gelmiştir. Klasik maliye
görüşleriyle mahalli idarelerin sorunlarının çözüm
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lenmesi mümkün değildir. Mahalli idarelerin bir an
evvel merkeziyetçi zîhniyet ve uygulamadan kurtarıl
ması yollarını 'bulmakta 'hizmetin selameti açısından
büyük zaruret vardır.
Mahalli İdareler Bakanlığı, mahalli idare birimleri
olarak beledliyeler, II özel idareleri ve köy idareleri
nin her türlü sorunlarına çare 'bulma durumundadır.
Günün ihtiyaçlarına da artık cevap verme imkânını
knybeden beledüye, il özel idare ve köy kanunları
nın milletimizin ihtiyaçlarına cevap verici «arzda ha
zırlanıp bir an evvel Meclislere sunulması zarureti
aşikârdır.
'Milliyetçi 'Hareket Partisi Meclis Grupu olarak
Mahalli İdareler Bakanlığının belediyeler, il özel (ida
releri, köy idareleri üzerinde bir idari vesayet bakan
lığı ve partizanlık ve baskı aracı haline getirilmesin
den şüphe etmekteyiz.
Saminvi kanaatimiz odur ki, mahalli idarelerin
^zerkîiği geliştirilmelidir. Özellikle Mahalli İdareler
Bakanlığının, bir icra bakanlığı olarak değil de, bir
nevi koordinasyon, danışma hizmetlerini yürüten, ma
halli idarelere teknik hizmetler getiren, eğitim ve araş
tırma alanlarında ona çareler 'bulan, (hizmetler yapan
bir bakanlık olarak kurulmasını temenni ve arzu
ederdik. Geçmişteki haksızlıkları tashih edici, gele
cekteki icraatlarında da bunları önleyici hüviyetini,
mademki kuruldu, Yerel Yönetim (Bakanlığı bir an
evvel 'bu 'hüviyetini almalıdır.
Bundan kastınız ne? Bu Bakanlık kurulmadan
evvel, sizin tabirinizle söyleyeyim, bana pek darılma
yın; yerel idarelere 'bağh idarelerde yapılmış Hıaksızhklar varsa, bunları önlemek Sayın Bakanımın vazi
fesi; önleyeceklere tedbir almak keza yine vazifesi
dir.
Nedir bu idareler üzerine yapılan haksızlıklar?
Açık ve seçik bir 'haksızlık yapılmıştır. Büyük belediye
lerin 10 milyara varan borçları affedilmek suretiyle,
israf içimde yüzen, adam kayıran 'belediyeler; «Aferin
oğîum yoluna devanı et, sana prim veriyorum, bu
borçlarını affettim, yoluna devam et» anlayışında ar
kası sıvazlanmış, kendi yağıyla kavrulan, binbir sı
kıntı çeken küçük belediyelere katiyen yüz verilme
miş, hakkı verilmemiş, eşitlik prensibi ihlal edilmiş;
israfa prim, kendi yağıyla kavrulanlara da bir nevi
mücazat verilmiştir.
IBize darılmayın; iyi işlerinize, iyi yaptı diyece
ğiz. Size hep kötülükleri gören kaynana olmayaca
ğız, İyi yönlerinizi de söyleyeceğiz. Ama bu tatile
girer girmez ilk işimiz kaza, kasaba, vilayetleri geze-*
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rek, «fHaOc Partisinin halkçı olduğuna bakmayın, on
lar dilden halkçıdır; diliyle anadır, gönülden ama de
ğildir; üç 'büyük belediyeye ana olmuştur, sizlere ana*
lık olmuştur; onun 'bu yaptığı haksızlığı bilin» diye
ceğiz.
iBİIirsmiz ki ana, yerdiğini gönülden, cam gönül
den verir, dilden değlL Analık dilden söyler, elden
verir; ana ise gönülden verir, ciğerden verir. (Siz 3
belediyeye ana oldunuz, borçları şildiniz; yörük sır
tından kurban kestiniz, ağa cebinden bahşiş dağıttı
nız, Hazine sırtından borçlarım keenlemyekûn af
fettiniz, Anadolu'nun fakir, garip belediyelerini bizar
blkes bıraktınız. Bunu söyleyeceğiz; can bedende kal
dığı müddetçe, basın yazsa da yazmasa da, her biri
miz birer canlı gazete olarak gezeceğiz ve bunu söy
leyeceğiz. (AfP ve MHP sıralarından «(Bravo» sesleri,
alkışlar) 'Bunda en küçük şüpheniz olmasın.
Onun için Bakan, vebali büyüktür; dünya yolcuhıktur, AîMı geçinden versin 'biter; uhra var. İşgal
etmiş olduğunuz Bakanlıkta vaki olan haksızlıkları
tashih etmezseniz hesabını soracaklardır. «(Allah in
sanları ubnaya sırtında veballi büyük günahla götür
mesin» derim re Bakanı hazırlarım.
Ben, kısaca bu görüşlerimi Milliyetçi Hareket
Partisi adına arz etmiş bulunuyorum. İnşallah benim
dediklerim olmasın, ben, dediklerimde mahcup ola
yım isterim.
Ben zanlaram söyledim; siz zanlarm ötesinde müs
pet hizmetleri yapın, Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak sizleri biz tebrik etmesini de biliriz.
Konuşmalarım bitti. Her şeydin ötesinde inşallah
yarınlara bayır ve uğurla gitmek için hu bütçenin
memlekete, müllete, Bakanlığa hayırlı olmasını temen
ni eder, cümlenizi saygı ve sevgilerle selamlarım.
(CHP sıralarından gürültüler; AP ve MHP sıraların
dan alkışlar)
Buyurun bir şey dediniz, ne dediniz? Buyurun
efendim; duyamadım, anlayamadım...
«Üslubu Usan, selamet-ü! insan»; çok konuşan çok
kazanmaz.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bitti mi efendim?
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Halk Partili
ler, eski dostlarım, biraz da derviş gibi olun. (CHP
«malarından gülmeler, alkışlar) Biraz da derviş gibi
olun*
Dervişin dediği;
«Düfrıı senli, dilim seni,
Diiim dilim dilsem seni.
İki ctoan saadeti sende,
Abh, htfzedebilsem seni.»
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Gibi, dikeğizinizi biraz hıfzedin; laf üretmeyin»
hizmet üretin. Bu milletin size verdiği bu oy ve bu
sandalye son deneme şansıdır; korkuyorum biç de
iyi kullanamayacaksımz.
HürmetJer ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı.
Milli Selamet Partisi adına Sayın Yaşar Göçmen,
buyurunuz efendûih
MSP GRUPU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN
(Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin
saygıdeğer üyeleri; Yerel Yönetim Bakanlığı 1978
mali yılı bütçesi üzerinde Milli Selamet Partisi Grupu adına görüş, tenkit ve temennilerimizi ifade etmek
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım.
Değerli milletvekilleri, Yerel Yönetim Bakanlığı
nın yeni kurulması sebebiyle, Bakanlığın kuruluşuyla
ilgili görüşlerimi açıklamadan geçemeyeceğim.
Yeni Hükümetin nasıl ve ne şartlarla, ne şekilde
kurulduğu izahtan varestedir. Bu hususu yeniden po
lemik mevzuu yapmak istemiyorum. Ancak, seçim
lerden hemen sonra kundan ve Yüce Meclisten gü
venoyu alamayan Sayın Ecevit Hükümetinin teşek
külünde Yerel Yönetim Bakanlığına yer verilmemesi
ve fakat şimdiki Hükümette bu bakanlığın ihdasının
sebeplerini anlamak ve bunu makul bazı sebeplere is
tinat ettirmek çok zor görünmektedir. Acaba Sayın
Ecevit 6 ay önce lüzum görmediği bir bakanlığın ku
rulmasını, 6 ay sonra neden gerekli görmüştür? Dev
let Bakanlıklarının sayışım ll'e çıkarmanın güçlüğü
mü kendisini bu yola itmiştir? Yoksa gerçekten 6 ay
içinde memlekette değişen bazı şartlar mı kendisim
bu yola itmiştir? Bu soruların cevabım, yani ilk kuru
lan Ecevit Hükümetinde Yerel Yönetim Bakanlığının
bulunmaması, buna mukabil şimdiki Hükümette bu
Bakanlığa yer verilmesinin sebebini Sayın Bakanı
mızdan mutlaka ve behemahal öğrenmek istiyoruz.
Yeni kurulan Yerel Yönetim, sayın üyelerden
özür dilerim, genç nesMn bir ferdi olmama rağmen
bu ifadeyi kullanırken, «Yerel Yönetim» derken güç
lük çekiyorum^ Bizim bildiğimiz ifadeyle Mahalli
idareler Bakanlığının ismi üzerinde de bir nebze dur
mak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Anayasanın 116 ncı mad
desinin başlığı «Mahalli İdareler» şeklinde gayet açık
bir ifade belirtmiş bulunmaktadır. Anayasa hüküm
leri, kısımlanyla, bölümleriyle, başlıklarıyla madde,
nokta ye hatta virgüDeriyle dahi emredici hüküm ta
şıdığı için, Yerel Yönetim Bakanlığının isminin mut-
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laka Mahalli İdareler Bakanlığı olarak tashihi gerek
tiği kanaatindeyiz.
Değerli milletvekilleri, henüz yeni kurulmuş bulu
nan Yerel Yönetim Bakanlığının, bünyesinde hangi
genel müdürlükleri ve hangi teşkilatları toplayacağı
dahi bugün kesinlik kazanmamıştır. Bu mesele, Cum
huriyet Halk Partisinin bir iç meselesi, daha doğrusu
Cumhuriyet Halk Partisiyle bağımsız bakanların; ara
larındaki anlaşmaya bağlıdır, timi tetkikler ve gö
rülen ihtiyaçlar neticesinde değil, bir partinin, ba
ğımsız bakanları daha az etkili hale getirebilmek için,
bunun için yapılan hesaplar neticesinde Yerel Yöne
tim Bakanlığına bağlı kuruluşlar tespit edilecektir.
Nitekim Sanayi Bakanlığında da bu durum böyle
olmuştur. Henüz kuruluş safhasında olan ağır sana
yi ile ilgili hemen hemen bütün genel müdürlükler,
sırf Sanayi Bakanını etkisiz.duruma getirmek ve nis
peten pasifize etmek için ve bu düşüncelerle İşlet
meler Bakanlığına bağlanmıştır. Daha kuruluşu ta
mamlanmayan bu genel müdürlüklerin İşletmeler Ba
kanlığı ile ilgisini anlamak mümkün değildir. Bu öl
çüler içinde hareket edilirse, tiler Bankası, İmar ve
Planlama, Belediyeler Genel Müdürlüğü ile Mahalli
İdareler Genel müdürlüklerinin İmar ve İskân Bakan
lığından alınıp Mahalli İdareler Bakanlığına bağla
nacağı söylentilerinin, yakın günlerde ne derece ger
çek olacağını hep birlikte göreceğiz.
Üstelik bir bakanlığın herhangi bir genel müdür
lüğü de bünyes'nde bulundurmak mecburiyeti yok
tur, Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncesine göre.
Bu Meclis, bütçe müzakerelerinde hava raporları
nı bildirmekten başka vazifesi olmayan Bakanların,
kendilerine ayrılan yerlerde oturmadan, görüşmeleri
takip ettiğini ve yerlerine başka bakanların Meclis
kürsüsüne çıkıp cevap verdiğine de şahit olmuştur.
Değerli arkadaşlarım, Mahalli İdareler Bakanlı
ğının daha ziyade bir koordinasyon bakanlığı olarak
hizmet görmesi, belediyelerin öteden beri noksan
olan teknik ve eğitim hizmetlerindeki boşlukların
doldurulması gerektiği kanaatindeyiz. Eğer bu Ba
kanlık da bürokrasinin çarklarına kendisim kaptırırsa, memlekete faydalı hizmetler yapamaz ve kendisin
den beklenen elastikiyette davranma imkânı ortadan
kalkmış olur.
Bugün demokrasi ile idare edilen ileri ülkelerde
mahalli idarelerin önemi çok büyüktür, özellikle sa
nayiin hızlı gelişmesi ve şehirlerin banliyöler halinde
genişlemesi, metropoliten devrinin gittikçe değişik bo
yutlara ulaştığını göstermektedir. Bu durum mahalli
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idarelerin önemini gittikçe artırmaktadır ve fakat ida
rede de şimdikinden farklı bir yöntem getirmektedir.
Belediyeleri ve mahalli idareleri güçlü olmayan dev
letlerin, sıhhatli demokrasileri olduğundan söz etmek
mümkün değildir.
Değerli milletvekilleri, bugün artık bilinen bir ger
çektir ki devlet yardımı olmadan büyük şehirlerin
su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerini
ve bu meselelerde karşılaşılan güçlükleri çözmek
mümkün değildir.
Belediyeler genellikle eğitim ve teknik bilgi nok
sanlığından ve partizanca davranışların da bir netice
si olarak, muayyen zamanlardan sonra büyük borçlar
altına girmekte ve Devlet bu borçların altından kalkamayan belediyelerin borçlarını muayyen aralıklarla
affetme zorunda kalmaktadır. Bu durumu, af kanun
larıyla boşalan cezaevlerine benzetmek mümkündür.
Siz toplumu esas umdelerinden uzak, manevi bilgi
lerden yoksun, eğitimi başıboş bir düzende bir nesil
yetiştirirseniz, her sene af çıkarsanız dahi, cezaevle
ri yine kısa zamanda dolmak durumundadır. Önemli
olan palyatif tedbirlerle değil, köklü ve esasa müteal
lik tedbirlerle meselelere çözüm getirebilmektedir.
(CHP sıralarından «Türkçe konuş, Türkçe» sesleri).
Bu anlayışla, Sayın Bakanın işbaşına gelir gelmez,
yetersiz olan belediyeler ve mahalli idarelerin dertle
rine çözüm getirecek Belediye Gelirleri Kanununa
eğilmesi ve belediye başkanlarını kısa zamanda top
lantıya çağırarak, meseleye beraberce eğilmesini
olumlu bir davranış olarak karşılıyoruz.
Temennimiz bu kabil davranışların devam etmesi
ve belediye başkanlarını onore ederek, hiçbir ayrım
yapmadan, bunlarla gerekli diyalogların bu şekilde
devam etmesinin teminidir.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyele
ri; Mahalli İdareler. Bakanlığının belediyeler, il özel
idareleri ve muhtarlıklara karşı idari bağlılıktan müte
velli»; baskı ve partizanlık unsuru haline getirilip, ye
ni bir Köy İşleri Bakanlığı faciasının yaratılmasın
dan büyük endişe duymaktayız.
Sayın Bakanımızdan istirhamımız, yeni kurulan
Bakanlığı sağlam temellere oturtması ve siyasi ikti
darların değişmesinin etkilerini asgari seviyeye indi
rerek, idarelerin bağımsızlığına saygılı, onlara yol
gösterici, meselelerini çözücü bir hüviyetle işin baş
latılmasını temin etmesidir. Malumunuz, müesseseler
kuruldukları zaman sağlam temellere oturtulurlarsa,
bunun hep böyle devam etme ihtimali daha kuvvetli
olur.
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Bu bakımdan, yeni kurulan bu bakanlığın ileride
alacağı müspet veya menfi istikametteki duruma sizin
sorumluluğunuzun büyük etkisi olacaktır. Temenni
miz, bu sorumluluğun idrakiyle başarılı bir kuruluş
yapmanızdır Sayın Bakanım.
Değerli milletvekilleri, özellikle Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgemizde mahalli şartların etkisiyle
bağımsız belediye başkanlıklarının sayısı büyük bir
yekûn tutmaktadır. Bağımsız belediyelere, bugüne ka
dar gelen idareler gereken ilgiyi göstermemişlerdir.
Bağımsız seçilen belediye başkanlarına, iktidarda kim
varsa o partiye iltihakları, aksi takdirde kendilerine
gereken yardımın yapılamayacağı defalarca teklif
edilmiştir. Bu durum maalesef bir gerçektir.
Sizden istirhamımız Sayın Bakanım, davranışları
nızda bağımsız belediyelere azami tolerans ve hoş
görü ile davranmanız ve mahalli şartların neticesi
vuku bulan bu durumların, zorlamalarla bir neticeye
varılamayacağı ve bu hususlarda bilerek davranışlarızı gerçeklere göre ayarlamanızdır.
özellikle büyük şehirlerin içme suyu büyük bir
problem teşkil etmektedir. Devlet Su İşlerinin, 100
bin nüfusun üzerindeki şehirlerin su problemlerini
halletmesi kanuni bir zorunluluk olduğu halde, bu
kuruluş, maalesef bugüne kadar bu sorunun çözüm
lenmesi istikametinde müspet bir davranış içine gir
memiştir.
İller Bankası ise, gerek bütçe ve gerekse teknik
imkânlarının yetersizliği sebebiyle meseleye bir çö
züm getirememiştir.
Bu bakanlığın, bilhassa mahalli idarelerle merke
zi teşkilatlar arasında koordinasyonu sağlayıcı ve be
lediyelerin büyük meseleleri karşısında haklı olan şi
kâyet ve dileklerini asgari ölçülere indirecek çalışma
lar yapmasını beklemekteyiz.
Eğer tiler Bankası, özellikle kasaba belediyeleri
nin meselelerine eğelemiyorsa, mutlaka belediyelere
yeniden faizsiz kredi verebilecek yeni kredi müessese
lerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanması için
kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılmasını bekle
mekteyiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahalli ida
relerin dertlerine değinmişken Muhtarlar Federasyo
nundan bahsetmemek mümkün değildir. Muhtarlar
Sosyal Güvenlik Kanununun çıkması sevindirici bir
durumdur. Birikmiş muhtar maaşlarının dağıtılabilmesi için Yüce Senatonun toplantıya olağanüstü ola
rak çağrılması da memnuniyeti muciptir; yalnız Der
nekler Kanununa göre kurulmuş olan Türkiye Muh
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tarlar Federasyonunun davranışlarıyla ilgili çeşitli şi
kâyetler mevcuttur. Bu kuruluşun bastırdığı matbu
evrakların basımında büyük suiistimallerin olduğu
söylenmektedir. Basımındaki suiistimallerin dağıtı
mında da olduğu ve bu yolla bazı kimselerin büyük
paralar temin ettikleri, haksız kazanç edindikleri söy
lentileri basına kadar aksetmiş durumdadır. Sayın
Bakandan bu hususun açıklanmasını ve basılı kâğıt
ların mümkünse parasız olarak vatandaşa intikalini
sağlayacak gerekli tedbirler alınmasını beklemekte
yiz. Ayrıca, muhtarların mevcut göstergelerinin yük
seltilmesi suretiyle aylıklarının geçimlerini sağlayacak
bir meblağa ulaştırılmasını ve ayrıca yaptıkları hiz
metler karşılığında vatandaşlardan bir ücret talep et
memelerinin teminini beklemekteyiz.
Değerli milletvekilleri, burada şu hususa temas
ederek sözlerimi bağlamak istiyorum :
Yurdumuz çok kritik günler yaşamaktadır. De
mokrasiye inanan insanlar olarak asgari müşterekler
de birleşip, hadiselere çözüm aramak mecburiyetin
deyiz. Oysa, belediye başkanlarının toplandığı mesle
ki kuruluşlarda, derneklerde ve bu derneklerin islim
lerinde dahi ayrım yapılmak suretiyle ortaya iki ta
ne «Belediye Başkanları» ve «Devrimci Belediye
Başkanları» adı altında ayn iki dernek halinde çık
mış vaziyettedir. Bir tarafta «Belediyeler Derneği»,
diğer tarafta «Devrimci Belediyeler Derneği»; olmaz
böyle şey. H'ç olmazsa belediye başkanlarını birbir
lerine düşman kamplara ayırmayalım. Bu böyle de
vam ederse yakında «Ülkücü Belediye Başkanları»
ve «Akıncı Belediye Başkanları» teşkilatlarım kur
mak pekâla mümkün olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bu memleket hepimizindir.
Dış ve iç güçlerin tahriklerine ve aldatmacalarına ka
pılmadan aklıselimle hareket etmek mecburiyetinde
yiz. Son pişmanlık fayda etmez ve düşmanlarımızın
ekmeklerine yağ sürmüş oluruz.
Dün Yüce Mecliste cereyan eden bazı müessif
olylan ve bu olaylara sebebiyet verenleri şiddetle kı
nama mecburiyetindeyiz. Eğer biz burada birbirimi
ze hücum edersek, eğer biz burada aramızda derin
uçurumlar açarsak, dışarıdaki gençleri kınama ve on
lara kızma hakkımız olamaz. Bu Meclis bütün hare
ketleriyle ve davranışlarıyla yüce milletimize örnek
olmalıdır. Bilhassa eski ve tecrübeli parlamenterlerin,
Meclise henüz gelmiş yeni milletvekillerine davranış
larıyla örnek olmalarım beklemekteyiz.
BAŞKAN — Sayın Göçmen,
efendim.
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M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hu temennilerle,
Cenab-ı Hak'tan, yeni kurulmuş olan Mahalli İdare
ler Bakanlığı bütçesinin, milletimize, memleketimize
ve Bakanlığa hayırlı olması dileğiyle sözlerime son
yerk', hepinizi saygıyla selamlarımı.
Teşekkür ederim. (MSP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen.
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan görüş
meler sonuçlandı.
Kişisel olarak, lehinde, ilk söz Manisa Milletve
kili Saym Hasan Zengin'de; buyurunuz efendim.
Sayın Zengin, süreniz 10 dakikadır efendim.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; Yerel Yönetim Bakanlığı büt
çesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz
almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.
Dünyada planlı, programlı kalkınan ülkeler ya
nında, kendi haline bırakılmış, geri kalmış ülkeler de
vardır. Türkiye "hudutları içerisinde gelişmiş ve geliş
memiş bölgeler vardır. Mutlu insanların sayısı az ol
duğu halde egemen, mutsuz insanların sayısı çok ol
duğu halde ezilen durumda olduğu gerçeği vardır.
Yıllardır plan değil, «plav» isteriz diyenlerin sosyo
ekonomik politikası bu uçurumu daha da artırmış,
dengeyi iyice bozmuştur. İç ve dış göç hızlandırılmış
tır. Tekniğin baş döndürücü hızla ilerlemesi karşısın
da insanca yaşama şartlan hızla değişmektedir. Bu
lunduğu yerde karnım doyuramayan ve doyurma dü
zenine kavuşamayan insanlar, daha iyi yaşayabilmek
için, bulundukları gelişmemiş kırsal bölgelerden, ge
lişmiş bölgelere doğru akın etmektedirler. Kırsal böl
gelerden kalkan milyonun üzerinde insan, ülkemizde
karınlarım doyuramadıklan için sınırlar aşarak yurt
dışında çalışmaktadırlar. İmkân sağlansa Türkiye'den
dışarıya çalışmak için gidecek olan insanların sayısı
nın kaç milyon olacağını düşünmek bile tüyler ür
perticidir.
Sayın milletvekilleri, kavga, ekonomiktir; kavga,
insanların bulunduğu yerde sosyal güvenceye kavuş
turularak, sömürülmeden, soyulmadan, emeklerin
karşılığını alarak insanca yaşama düzenine kavuştur
ma kavgasıdır. Bu içler acısı durum hepimizi derin
derin düşündürmelidir. Türkiye'de yaşayan hallim
mutluluğu ve bu bozuk düzenin değiştirilmesi için
Başbakan Sayın Ecevit Hükümeti tarafından getirile
cek önerilerin destekçisi olmalıyız ve gönülden des
tekçisi olacağımı belirtirim. Başbakan Sayın Ecevit,
Hükümeti kurarken, yerel yönetimlerin içinde bulun
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duğu yürekler acısı durumu düşünerek, değişik ba
kanlıklar bünyesinde bulunan hizmetleri daha yararlı
olabilmesi için tek bakanlık bünyesinde birleştirecek
şekilde Yerel Yönetim Bakanlığım kurmakla çok isa
beti bir karar vermiştir. Memnuniyetimi burada ifa
de etmek isterim.
Benden önce konuşan MC ortakları, muhalefet
sözcüleri Yerel Yönetim Bakanlığı ismini dillerine do
lamışlardır ve anlayamamışlardır.
İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Anaya
sada öyle yazıyor.
HASAN ZENGİN (Devamla) — Birtakım yeni
liklere geç ve güç alışanlar dahi çağın etkisinden
kendilerini kurtaramazlar. (AP sıralanndan «Sen
kendini kurtar» sesleri). Ama alışacaklardır. Dün
«Teşkilatı Esasiye Kanunu» demede İsrar edenler,
bugün «Anayasa» diyebiliyorlar.
Bunun gibi, şimdi Yerel Yönetime tepki gösteren
ler, bir gün bunun da farkında olmadan, «Yerel Yö
netim» diyeceklerdir. Çünkü, kafalar olduğu gibi
dursa dünya gelişmezdi. Sizin de kafalarınız değişe
cektir; biraz güç olacaktır, ama yine değişecektir.
(AP sıralarından «Senin kafan değişmelidir» sesleri
ve gülüşmeler).
1930 yılında çıkanlan 1580 sayıh Belediyeler Ya
sası ve sonradan çıkarılan Belediye Gelirleri Yasası
bugünün ihtiyaçlanna cevap veremez hale gelmiştir.
Köy Kanunu da çok eskidir. Bugünün şartlan dikka
te alındığında yetersiz olduğu görülür. Bu yasalar bu
günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilme
lidir.
Yerel Yönetim Bakanlığının karşılaşacağı sorunla
rın ağırlığı gözönünde bulundurularak, kurulurken
sağlam temeller üzerine kurulması sağlanmalıdır. Sa
yın Bakanımızın bunu başaracağına inanıyorum.
Yerel Yönetim Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı bün
yesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Beledi
ye Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İller Ban
kası Genel Müdürlüğü öncelikle bağlanmalıdır.
Belediyelerin ayakta durabilmesi için yatınmlanna katkıda bulunacak parasal ve teknik kaynaklar
Yerel Yönetim Bakanlığında bulunmalıdır. Hükümet
Programında da belirtildiği gibi, Yerel Yönetimlerin
Hazineye ait borçlarının bağışlanması karan, ön ted
birler arasında sevindiricidir ve memnuniyet verici
dir. Belediyeler halkın ihtiyaçlarını karşılayacak •sı
kanlara kavuşturulmalıdır. Halkın geçimini temin
edecek şekilde iyi bir sosyoekonomik politika izleye*
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cek, iyi bir iskân politikası, planlaması yapılmalı şe
hirlere nüfus akımı Önlenmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, bu yerel yönetimle ilgili
olarak 'bilhassa muhtarların sosyal güvencesiyle ilgili
kanun çıkarken burada şöyle bir olaya şahit olmuş
tuk :
Muhtar maaşlarıyla ilgili yasanın (burada görü
şülmesinde CHP Grupu olarak göstergenin 200 olma
sına ait verdiğimiz önerge, cephe ortaklarının oyla
rıyla reddedilmişti. Sonra, ne oldu? Cephenin sözcü
lüğünü yapan federasyon başkam, Muhtarlar Fede
rasyonu Başkanı, «Biz 'bunu istemiyoruz» dedi. Mec
liste tekrar cepheciler 'birleştiler, göstergeyi 100'e in
dirdiler. Dün böyle yapanlar, şimdi muhtarlar adına
lazım gelen her sözü Söylemektedirler. Bu, muhtar
ların sosyal güvenceye kavuşturulmasında Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu üzerine düşen her şeyi yap
mıştır.
Muhterem arkadaşlarım, bugün belediye başkanla
rının sosyal güvenceye kavuşturulması da artık yeter
siz olan kanunların, yasaların değiştirilerek iyi bir şek
le sokulması da şarttır.
Ayrıca, trafik polisinin bulunmadığı küçük kasa
balarda, trafik kontrolü belediyelere verilecek şekilde
gerekli önlemler alınmalıdır. İl özel idareleri, beledi
yeler ve köy yönetimleri Yerel Yönetim 'Bakanlığı
nın kuruluşuyla, günün şartlarına uygun çıkarılacak
yasalarla yeniden hayata kavuşacaklardır. Böylece be
lediyeler avuç açan durumdan kurtulacak, halkın hiz
metinde olan kuruluşlar haline gelecektir.
Değerli milletvekillerii, hu inançla Yerel Yönetim
Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık mensuplarına ve ülke
mize hayırfı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin.
Cevaplamak ve görüşlerini arz etmek üzere Yerel
Yönetim Bakanı Saym Mahmut özdemir.
Buyurunuz efendim. (CHP saralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
YEREL YÖNETİM »AKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; Bakanlığım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Önce eleştirilere cevap vermek isterim. Eleştirile
rini büyük bir dikkatle izlediğim Cumhuriyet Halk
Partisinin Sayın Sözcüsü Ekrem Çetin'e uyarılan için,
yol gösterici fikirleri için candan teşekkürlerimi su
narını. Kendisi tam anlamıyla hak etmiş bir belediye
başkanı olduğu için, yerel yönetimlerin sorunlarını
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yaşamış, onlara çözüm getirmeye gönülden inanmış,
dertli bir parlamenter olduğu için, dertlene dertlene,
yakma yakına, derin derin ah çeke çeke sorunları
dile getirdi.
öte yandan, Adalet Partisinin sayın Sözcüsü de
eski bir yerel yönetimci, eski bir belediyeciydi; ama
ne yazık ki, bu Bakanlığın kurulmasını lüzumsuz bile
görecek noktalara geldi. İşte iki sözcü arasındaki far
kı göstererek, Sayın Ekrem Çetin'e yürekten teşek
kürlerimi yinelemek isterim. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Tüm muhalefet partilerinin sayın sözcüleri genel
likle yerel kelimesi üzerinde takıldılar; ismin Anaya
saya aykırılığı üzerinde durdular. Her üç parti sözcü
sünün de ortak yanı olduğu için, bunu, Sayın Kabadayı'nın konuşmalarını cevaplayacağım noktaya bıra
kıyorum. (CHP sıralarından; «'Sayın Kabadayı'nın so
yadı Anayasaya aykırı» sesleri)
Sayın üyeler, AP Sözcüsü Sayın Selâhattin Gürdrama, bu Bakanlığın bürokrasiyi daha da artıracağı
endişesini taşıdıklarını söylediler. Kendileri eski bîr
telediyeci olarak eğer Sayın Ekrem Çetin'i izlemiş
olsalardı, belediyelerin merkezi yönetimlere dağılmış,
çok değişik, çok dağınık işlevleri, ödevleri ve denetim
elleri, kolları olduğunu bilirlerdi. Bunları tek elde top
lamak bürokrasiyi artırmak değil, tam tersine, azalt
maktır. Eski bir belediye başkanının bunun bir çö
züm olduğunu düşünmemiş olmasını acı ile izledim;
üzüntülerimi arz etmek isterim kendilerine.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — O belediye ağasıydı.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Devamla) — Halk Partisinin kuracağı bir
bakanlık, korkmasınlar, masraf artırıcı, israfçı olmaz;
bu Parti, bu Hükümet israfla mücadeleye, vurgunla
mücadeleye inanarak gelmiştir, ondan da emin olsun
lar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
İşin acı yanı, Sayın Gürdrama, «Bu bakanlık niye
kuruldu, ne gerek vardı?» derken de, bu bakanlığın
çözmesi "gereken o kadar çok sorun koymak istedi
ki ortaya, çelişki kendiliğinden ortaya çıkıyor. De
mek ki bugüne kadar eğilinmemiş ve çözülmemiş bir
sürü yerel yönetim sorunları var, bunlara kimse sahip
çıkmamış; bu Hükümet sahip çıkıyor. Ona teşekkür
etmek gerekirdi sanıyorum sayın sözcü. Aksi halde,
gerek yok idiyse, hiçbir sorun da olmamak gerekirdi.
Aksine siz çok sorun olduğundan bahsettiniz. Çeliş
ki sizde; bu Bakanlığın kuruluşunda - lütfen - değil.
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Üç
ay evvel niye kurulmadı?
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YEJKEL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ*
DEMİR (Devamla) — Sayın Gürdrama, «Yasayla
kurulmuş olan bir 'bankanın, Yerel Yönetim Bakan
lığına katılması bir yasayla olur» dediler.
Üzülmesinler, onun da tedbirlerini alırız, öyle ge
rekiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun İçeri
sinde hukuk yönünden çok saygınlık kazanmış üyele
rimiz var; onlara danışır, bir çözüm buluruz. O ko
nuda biç endişeli olmasınlar. Çok sayıda elemanımız
var bunu düşünen. Ancak, bir noktayı özellikle be
lirtmek istenim : Birkaç gün önce belediye başkanla
rıyla yapmış olduğum forumda, tüm partilerden olan
belediye başkanları, - hiçbir ayırım gözetmeksizin,
bütün il belediye başkanlarını davet etmiş idik; ayı
rımsız hepsi geldiler - bütün belediye başkanları, bu
Bakanlığın kuruluşundan duydukları hazzı, mutlulu
ğu beyan ettiler. Hatta batta, OVIHPli olan Çankırı
Belediye Başkanı, bir öneri getirerek dedi ki, «Bu
Bakanlığın kurulmuş olmasını, bu Bakanın demokra
tik bir davranış içinde bizi ilk kez Türkiye'de bir ku
rultayda toplamış olmasını bir bayramla mükafatlan
dırmak isterim, teklif ediyorum» demiştir arkadaş
lar. AP'li belediye başkanları da buna katılmışlardır.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ben, tabanından kopuk olan partilerin sözcüleri
için söylüyorum, gördüm ki, belediye başkanları bizi
kutluyor, alkışlıyor; onlar ise olmaz diyorlar. İşte
çelişki burada. Biz tabanıyla bütünleşen bir partiyiz
arkadaşlarım. Tabanından farklı düşünen bir parti
değiliz. Bununla Sayın MSP Sözcüsünün de bir soru
sunu cevaplamak istiyorum. Onların belediye başkan
ları kutluyor, bunlar tenkit ediyorlar. Bu bir kopuk
luk; ama biz tabanıyla bütünleşen partiyiz. Bir ye
rel seçim geçirdik arkadaşlar. Bu seçim, arkasından
bir İktidar doğurdu. Biz bu yerel seçimlerde onları
daha yakından gözetlemek ve görmek olanağı gör
dük; tabanımızın sesini dinleyerek onlara bir bakan
lık kurmanın gereksinme olduğuna inandık. İşte bu,
tabanıyla bütünleşmek demektir. Onun için kurduk
biz (bu Bakanlığı. Uydurma değil sayın sözcü. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Adalet Partisi sözcüsü, «tiler Bankası aca
ba protokolle mi bağlanır, kanunla mı bağlanır?»
diyorlar. Ona bir örnek vermiş olmak için söylüyo
rum :Üzülmesinler, protokolle bağlanarak kurulmuş
bakanlıklar vardır. Köy İşleri Bakanlığı, Enerji ve
Talbîi 'Kaynaklar Bakanlığı, bütün ünitelerini, kuruluş
kanunu olan Ünitelerden oluşturmuş ve basbayağı da
kurulmuş, hizmet vermektedir. Bu hukuki meseleyi
de çözeriz, üzülmesinler.
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Biz Türkiye'nin asırlardan 'beri çözüm getirilme
miş sorunlarım Çözeceğiz. Kaldı ki» bu küçük hukuk
sal sorunları, artık liselerdeki öğrenciler çözüyor;
korkmayınız.
Bu arada MSP sözcüsünün bir - iki uyarısına da
dokunayım.
Yerel yönetim meselesinin anayasal olup olma
dığına biraz sonra geleceğim; çünkü, sayın sözcünün
de orada bize soruları var.
Şunu Sayın MSP sözcüsüne ifade edeyim; biz be
lediyeler karşısında daima birlikçi ve bütünleştirici
olacağız. Onları belediye birlikleri şeklinde örgütler
ken, onları ekonomik üretkenliğe ve de halkına daha
çok hizmet etmekteki gayrete İteceğiz. O nedenle ara
larındaki çelişkileri kaldıracağız, barıştırıcı olacağız,
ondan endişeniz olmasın.
İçme suları konusundaki sorunuza da cevap ve
reyim,
Sizin de ortak olduğunuz İkinci M € Hükümeti
kendi bütçesine içme sulan için 325 milyon lira koy
muşken, biz bunu 925 milyon liraya çıkarmışız. Siz
onları düşünmemişsiniz; ama biz düşünmüşüz, merak
etmeyiniz efendim.
Sayın Kabadayı'nın beni dinlemesini çok ister
dim. Soyadına yakışır biçimde oturmasını isterdim;
ama o kabadayılığı yapamadılar çok üzgünüm. (CHP
sıralarından alkışlar)
Ancak şunu ifade etmek isterim : 'Sayın Kabadayı'
nın neyi iyi bildiğini bilmiyorum; ama neleri iyi biîmedırğini çok iyi öğrendim, şu kısa konuşmasından
Sayın Kabadayı, hiçbir şeyi bilmiyor. Önce Anayasayı
'bilmiyor. Niçin bilmiyor; arz edeyim. Aynı hataya
Sayın AP ve MSP sözcüleri de düştüler; isim konu
sunda, yerel konusunda.
'Yalnız, MSP sözcüsü izin verirlerse bir sitemde
bulunayım. Kendileri, herhalde kollarını aptes aldık
tan sonra sıvamıyorlar,
önce kollarını sıvıyorlar,
sonra aptes alıyorlar. Buna 'benzeterek şunu ifade et
mek isterim : Anayasanın 116 ncı maddesine gitme
den önce, lütfetsinler 112 nci maddesine baksınlar.
Daha önceki madde bu kollan sıvama maddesidir ve
de asıl anamaddedir sayın hatip. (CHP sıralanndan
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Bakınız Anayasanın 112 nci maddesi idareyi dü
zenleyen büyük başlık altında matlap olarak şunu
yazmış. Efendiler lütfen açın Anayasanızı, Saym
Adalet Partisi Sözcüsü, Sayın MSP sözcüsü. Yar
dır, parayla da satılmıyor, Başkan hediye etti» açın
lütfen.
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Bakınız matlap başlığı ne diyor : «İdarenin esas
ları»^ ,
- «İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yöne
tim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.» Bu ida
renin esasıdır.
Merkezi anlıyorsunuz. Şu «yer» kelimesini Ana
yasaya ben mıi yazdım sayın üyeler? Yerel kelimesi
yer kelimesinden türetilmiş ise, niçin anayasal değil
dir? Yer kelimesi yok mu bu Anayasada? Bu sizin
örnek verdiğiniz 116 ncı maddeden önce gelen anamadde 112 ntf madde adı da «tdarenin esasları».
Demekki, idarenin esaslarını düzenleyen Anayasa
maddesinde «yer» kelimesi, «yerinden» kelimesi var;
ama ne Sayın Kabadayı, ne AP sözcüsü, ne MSP sa
yın sözcüleri üretmeye alışmamışlar arkadaşlar; tüket
meye alışmış oldukları için kelime üretemiyorlar.
(CHP sıralarından alkışlar)
Sayın insan Kabadayı, isterdim dinlesinler, bilme
diklerini keşfettiğim ikinci yanlan, dünyayı ve Av
rupa'yı bilmiyorlar. Avrupa ülkeleri yerel yönetimle
rin sorunlarına yıllardan beri eğilmişler. Onların hiz
mette öncelik ve öncülük yapmalarının, toplumun so
runlarını çözebileceğine inanmışlar ve bu Bakanlığı
yıllar önce kurmuşlar.
isterdim ki, dilerdim ki, sayın muhalefet sözcüleri
kurulmasında gecikmiş olunduğuna dair üzüntülerini
belirtsinler ve biz 'bugün bu soruna baktığımız İçin
de 'bizi kutlasınlar. Bu da dünyayı 'bilmemekten geli
yor. (Hoş görüyorum tabiatıyla, onların biraz eksik
likleridir bu. İzin verirseniz 'ben de görmemiş olayım
bu eksikliği.
MUHAMMET KELLECÎ (Amasya) — Bir Ba
kan seviyesinde konuşmuyorsunuz. Bu sözleri Bakan
dan duymak yaralayıcı oluyor.
YEREL YÖNETİM »AKANI MAHMUT ÖZDEMİR (Devamla) — Biz, Bakan seviyesinde değil,
milletvekili seviyesinde konuşulmaması gereken çok
Sözü sizden duyduk sayın arkadaşım. O nedenle, biz
çok güzel konuşuyoruz; «Batı» diyoruz, «Avrupa»
diyoruz, «medeniyet» diyoruz, «üretim» diyoruz, baş
ka Mr şey Söylemiyoruz; lütfederseniz, izin veriniz.
Arkadaşlarım üstelik sözcüler tarafından bu Ba
kanlığın kurulmasının anlaşılamayan» izah edileme
yen, bir başka yönü de; halkın ve demokratik hare
kâtın, demokratikleşme harekâtının, Türk toplum ha
yatının artık vazgeçilmez bir yanı olduğu, demokratik
hareketin, Türk beldecilik hareketinin de özü oldu
ğunu anlayamamış olmaktan geliyor.
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Eğer siz, yere] yönetimleri etken, üretken ve de
kendi işlerliğine ulaştırmak istiyorsanız, elbette ona bir
başka yönden yaklaşacaksınız, onu bir başka yönden
kucaklayacaksınız. Bu da, merkezi yönetimin ona sa
hip çıkmasıyla olur, onu bir 'bakanlığa kavuşturmasıyla olur.
İzin verirseniz cevaplarımı bu kadarla burada bi
tirmek isterim.
Sayın milletvekilleri, 1960'farda başlayan kentleş
me, son 10 yılda Türkiye'de çarpık kapitalizmin en1
kötü ürünleri olarak görünmeye başlamıştır. Dene
bilir ki, beldeciliğimiz, yere1! yönetimCiliğimiz sorun
larının doruk noktasına ulaşmış bir biçimdedir. Ar
tık bunları savsaklayarak, bir başka zamana erteleye
rek Çözmenin olanağı kalmamıştır. Bu nedenli biz, hal
kımızın özlemlerine cevap verebilmek ve de hizme
tin, halkın asıl temsilcileri olan yerel yönetimler eliy
le en demokratik bir biçimde verilmesini gerçekleş
tirebilmek için Yerel Yönetim Bakanlığını kurmu
şuz ve onu en kısa zamanda hizmete geçirmeyi um
maktayız.
Toplumumuzda artık eşitlikçi paylaşım, hayatımı
zın vazgeçilmez bir yanı olagelmiş, toplumu zorlamaya
başlamıştır. Kendisine düşeni, milli gelirden, Devlet
bütçesinden almakta artık gecikmiş olan yerel yöne
timlerimizi, kendi işlerliğine yaklaştırmak zorunda
kalmışızdır.
Gecenin bu saatinde Bakanlığın neler yapabilece
ğini, ne yapması gerekeceğini uzun uzun anlatmaya
gerek görmüyorum.
Sayın Başkan, kaç dakikam kaldı?
BAŞKAN — Sayın Bakan, 15 dakikanız var efen
dim.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMtR <Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan.
Sayın üyeler, hepinizin takdir edeceği gibi, Ana«
yasamız, yerel yönetimlere 'büyük bir ağırlık vermiş
tir. Onları, kendi yasal maddi kaynaklarına, mali
kaynaklarına ulaştırmayı anahedef Olarak planlamış
ve de emredici hükümlere bağlamıştır.
Ne yazık ki, geçmiş cephe hükümetleri yerel yö
netimleri küçük politikanın bir aracı olarak kuManageldikleri için halkın oluşturduğu, halk iradesinin
oluşturduğu temel nüveler âdeta merkezi yönetimin
çizmesi altında ezilegelmiştir. O nedenle, bütçelere
Anayasanın gereği olan ödenekler konmamış ve çe
şitli belediyelerin açmış olduğu davalar nedeniyle
Anayasa Mahkemesi, kararlarıyla bu politik ve de ka
yırman politikayı tescil etmiştir.
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İşte biz, bu haksızlıkları gidermek. Devlet fonîarının halkça ve hakça kullanılmasını sağlayarak, ih
mal edilmiş olan yörelere, kendilerinin planlayıp,
kendilerinin yapacağı hizmetlerin ulaşmasını sağlamak
istiyoruz.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız, -• unutmayınız ne bürokrasiyi artıran 'bir yeni düğüm olacaktır, ne
de bugüne değin tabandaki demokrasiyi hiçe sayan
katı vesayetç'iliğin bir devamı olacakta*.
Biz demokratik 'belediyeciliğe, demokratik il özel
yönetimine, demokratik köy yönetimine inanmışız,
onu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de kuru
luşumuzun en başına Yerel Yönetimler Genel Kurulu
diye bir kuruluş getirdik.
'Bu kuruluşun amacı şu olacaktır arkadaşlarım :
Tüm belediye başkanları kendi aralarından seçecek
leri temsilcileriyle bu kurultaya katılacaklar. İl özel
idareleri temsilcilerini gönderecek, köy birlikleri ken
di temsilcilerini göndererek bu genel kurulu oluştura
caklardır. İnşallah, Hükümetimiz Bakanlığımın kuru
luş yasasını {huzurlarınıza getirdiği zaman, bunun bir
vaat, bir hikâye olmadığını göreceksiniz, alkışlayarak
ellerinizi kaldıracaksınız bu maddeye.
Bu kuruluşun anagayesi şu olacak arkadaşlarım :
Devlet fonlarının dağıtımı, Bakanlığın yerel yönetme
ler eliyle planladığı hizmetlerin yönlendirilmesi ve
Bakanlığın işlerine İlişkin ilke kararlarını saptamak
ve de yönetimi denetlemek.
Şimdi soruyorum sayın sözcülere : Bu kuruluşun
fonksiyonu böyle olduğuna göre, artık hiç kimse «Bu
Bakanlık vesayete! olur mu, bu Bakanlık katı merkezliyetçi olur mu?» diyebilir mi? Kaldı ki, biz bu
Bakanlığı kendi inançlarımıza ve kendi irademize gö
re kuruyoruz. Biz iradesinden şüphelenen, fesata dü
şen bir parti değiliz arkadaşlar. İnanarak kurduğumu
zu, kurduğumuz biçimde yönetir ve sonuçlandırırız.
Endişe etmeyin o yönden. Biz özgürlükçü yerel yönetimlerin, kendi işlevlerini kendi yapar 'bir işlerliğe
kavuşturacağız. Bu bir vaat değil, bir özlemdir bizim
İçin; bu özleme kavuşacağız arkadaşlar. '(CHP sıralanndan «•Bravo» sesleri, alkışlar)
(Belediyelerini yakından izleyen tüm üyeler bilir
ler ki, halkının sorunlarıyla yakından ilgilenen tüm
üyeler bilirler ki, en hızlı kaynak tüketen, kendi araç
ve gereçlerinin vadelerini çok kısa tutarak milli eko
nomiye büyük yükler getiren kuruluşlar belediyelerimizdir genellikle. Niçin? Çünkü hiçbir Hükümet bu
güne kadar belediyelerin sorunlarına eğilerek onlara
yetişmiş personel vermediği gibi, onların personel
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eğitimi yapmalarına da olanak Vflöraemişlerdfe. İşte
bizim (Bakanlığımız belediyelerin her tür elemanlanm
eğiterek, öğreterek, anlasan uhdelerindeki ımiK ser
vetin en iyi şekilde kullandratasını |sağlayacak£ır.
Buradan şuna geçmek isterim arkadaşâarjnı : dBu
Bakanlık nüye kuruldu?» diyenler 4İHtesinler lütfen.
Önümüzdeki 10 yJİda sadece M beiediyeJerİBİin tü
ketecekten taşıt araçları ve 4e yedek parçalannm tu
tan, 10 yıldaki tutarı lam 130 milyar TL. olacaktır,
Bu kadar büyük , tüketim, bugüne değin piyasadan,
tüccardan yüksek kârlarla satımdmmış, birçok aseacı
bu yüzden milyarlar vurarak zengk olmuştur. Biz
bu Bakanlığı, belediyeleri ürerken yapsın diye örgtttîüyoruz. Bunu yaparken de kendi yedek parçasını,
kendi taşıtını, kendi malzemesini kendisi üreten be
lediye birliklerine ulaşalım. Devlet eliyle bunu sağla
yalım istiyoruz. Böylece belediyelerimiz kendi gerek
sinmelerini kendileri karşılarken, bir yandan vatan
daşın cebinden çalınan vergilerle belediyelerin tüketi
mi üzerinden kazanan vurguncuları, yağmacıları da
ortadan kaldırmış olacağız arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar)
Şunu söyleyeyim ki, biz vaat eden, icra eden bir
Hükümetiz arkadaşlar.
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Allah Allah!
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMfR ((Devamla) — tcraatımızm ilk örneğini, «Al
lah Allan» diyen arkadaşım da gördü. Eğer kulak
ları var, gözleri varsa ben bir içere daha açıklaya
yım. Sizin (bütçenizde yerel yönetimlere ayrılan ra
kam 925 milyon TL. İken, bizim Hükümetimiz, Büt
j
çe Komisyonu yoluyla bunu 2 628 000 Od© Mray» çı
>
kararak 1 700 000 000 liralık ek kaynak sağlamıştır.
(AP sıralarından «Allah» sesleri)
AMah de bakalım sevgili kardeşim, doğrusu hu İş
te. (CHP sıralarından alkışlar)
Belediyelerin Hazineye olan borçlarını affetnaiştir
bizim Hükümetimiz. Tatbikatı açık, İşte Bütçe Ko
misyonu ve burada bütçe görüşüyoruz.
(BAŞKAN — Sayın Bakan, siz cevaplamayın efen
dim. Ben müdahaleleri önlemeye çalışayım.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMİ1* (Devamla) — Arkadaşlarım, ^Belediyeleri
özerk yapacağım, yerel yönetimleri demokratik ku
rallara göre işleteceğim» deyip meseleyi lafta bırak
mak istemiyoruz, gerçeğe yaklaşmak istiyoruz. Bunun
ilk şartı, yerel yönetimleri kendi yasal, sağlam getir
kaynaklarına kavuşturmaktır. Bu nedenle biz, sizin
şimdi yüklemeye başladığınız; fakat bizim artık bu-
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Biz- kurumlar vergisini, biz gelir vergisini, biz gi
der vergisini kaçakçılığa meydan vermeyecek şekilde
tam olarak ahrsak, orilann üzerinden belediyelere ayı
racağımız paylar büyüyecektir. Bu Hükümet kararlı
dır. Artık kaçakçılığa, artık vurguna, artık soyguna
paydos. Elbette vergiler artacaktır. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Bakınız size örnek vereyim: Beldeciliğini Özlemiş,
bekleciliğinhı derdini bilen tüm üyelere sesleniyorum.
Tüm dünyada mitti gelirin yerel yönetimlere ayrıl
mış olan paylan, milli gelirlerinin % 15'ini teşkil
i ederken, ne acı ki Türkiye'de yerel yönetimlere aynI lan paylar, 1962 yılında % 9,7 iken, 1975 yılında
\ % 8% düşmüştür arkadaşlanm. Bırakın yükselmeyi,
\ bir düşüş bile vardır. Elbette beldesine, halkına hiz: met verenlerin içinde, bu rakamlar bir acıdır. Btz bu
acıyı mutluluğa dönüştürmenin mücadelesini vermek
• için bu Bakanlığı kurduk ve bu hizmetleri vereceğiz
i arkadaşlanm.
İ
BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız var efen
dim.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMtR (Devamla) — Sevgili arkadaşlanm, Yerel
Yönetim Bakanlığının neler yapacağını söylemek için
\ şurada kullandığım zaman azdır. Zaten parti sözcü
leri de sorunların büyüklüğünü işlemek şöyle dursun,
; saymakla bile hayli zaman aldılar. Bu bizim görevle; rimizin büyük, zor ve gerçekten de teşhisinde bile
YEREL YÖNETİM BAKANI MAİHftiLEE &L> î geç kalınmış sorunlar olduğunu göstermektedir. O
D<IgM$I& ^Efevamla) — Size cevap veriyorum arkadaki t nedenle;, sözü süresi içinde bitirmek için* birkaç cümafftadaşmrç iyi İ8ley4a< Hangi vergiyi alacağımı arz j lemi daha söylerek izinlerinizle huzurlannızdan ay; nlacağun.
ıra aHnafth zerandaynt noktasına geMiğimm sanıp,
ütaTOftğhnız" Btfediye Gclirterî Yasa: tasansmı hazır»
lamış durumdayız;
'Belediye Başkanları kurultayında, sizin belediye
başkanlarınız CHP'li belediye başkanlanndaır daha
çok aBtışfadtlar bn öneriyi daha çok hızlı parmak
kaldırdılar. Çünkü onlar sorunlarını gerçekten iyi bi
len, dürüst, inanmış belediye başkanlarıydı. Hangi
partiden olurlarsa otsun, onlar benini başkanlarım,
saygı doydum onlara. Bana diyorlardı ki, «Gecikme
yiniz, bütçeden önce yerel yönetimleri kaynaklarına
kavuşturunuz» diyorlardı-. Biz buna inanıyoruz.
Eh-kısa zamanda Belediye Gelirleri Yasa tasarısı
nı Yüce huzurlarınıza getirerek onları kendi kaynak
larına Kavuşturacağız. Kavuşturacağız ki, onlar özerk
olsunlar. Kavuşturacağız İd, bizini yakmdığımız poli
tikaya alet edilen belediyeleri, halkına hazmet eden
politika dışı demokratik örgütler haline getirelim.
Bunu istiyoruz,' özlüyoruz ve yapacağız arkadaşlarım.
(CHP sıralarından alkışlar)
Sevgili arkadaşlarım, halktan aldığını halka veren
hitfffinrnlirriır vprfir f#n«k<¥nı- korkutan yoktur. Halk
tan aldığını çalanlar, yağmalayanlar bundan korkar.
Bmv&jgi ainaktan kori(nnıyoraz. (CHP sıraianndan
aikışbr)
BugiiR; genel vergi potitibasrada...
KEMAL DÖ^ANMKayseri) — Hangi, vergiyi

BAŞKAN — Sayın Doğan, arkadan sesiniz yeti
şiyor^ maşafnm- buraya*
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMÎR (Devamla)»— Anayasa Mıahkemesinm iptal
etmiş» okluğu vergiler dün alışıyordu sayın üye.
Bft m^ün onlarr Afia^saya uygun olarak düzenle
yip, belde halkmın hizmetmi yapaeilnek içini onlardim«ert$ paylar* yeniden alacağız.

Sayın arkadaşlarım, bugün Türkiye'de bir tükej tim anarşisi vardır. Devletin hiçbir organı, merkezi
; Hükümetin hiçbir organı tüketim sorunuyla ilgilenme• mektedir; ama Türk halkı tüketim yoluyla sömürül| mektedir. Biz belediyeciliği işletirken, belediye perso; nelihi eğitirken, bu Bakanlığı» yeniden örgütlerken,
; belediyelerimize bir büyük görev daha vereceğiz. FiI yat kontrolü görevlerini belediyelere yaptıracağız. Be
lediye zabıtasını* fakir fukara simitçiyi kovalamakr tan çıkanp,, kaçakçıyı, fahiş; kârlarla vurgun vuranla\ n kovalayan^ Devlet örgütüne dönüştürerek, vatanda: şm cebine el atıp, onun ekmeğinden, filesinden çalan*
i lara artık dur diyeceğiz. (CHP sıralarından «Bravo»
l sesleri, alkışlar)

Bir başka alacağımız şey; Devlet vergilerinden al
dığımız payları yükselteceğiz. Beldeciyseniz sanırım
fcnii anh^Nunusduıv Devlet vergilörnıdett belediye
lere bir pay aynhr. Bu paylarm nispetleri düşüktür
arkadaştanım Bunun» yükselrftırosini sağlayacağız.
Aa# sağtayasağnmz şey;' vergiyi zorla alınan Devlet
payı ohnaktan çıkanp, bir iane, bir sadaka düzenine
Böylece,-belediyelerimizi, halkın kurup, halkın
getiren kötü düzenlerin anlayışını gidererek geııer ver • denetlediğim ve beJediyeleriyle halkın sorunlarına cevap
giler alücağlz' arkadaşlarım.
getiren demokratik üniteler haline dönüştüreceğiz*
687 —
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Demokrasiden korkusu olanlar, özgürlükten kor
kanlar, eğitimin yaygınlaşmasından, halkın Devleti
denetlemesinden korkanlar, elbette bu Bakanlığa kar
şı çıkarlar. Biz ise halkın Devleti kurup onu denet
lemesini, ondan hesap sormasını istiyoruz. O neden
le. bu ? Bakanlık bu görevi yapacak, halkı, Devleti de
netlemeye götürecek, demokrasiyi onlarla yaygınlaştırıp, onlarla koruyacaktır.
Sayın milletvekilleri, sabırla beni dinlediniz; Sa
yın Başkanın, «artık zamanın bitti son sayfaya gel»
demelerini beklememek için son sözlerimi, cümlelerimi
söylüyorum.
Bu son sözüm Muhtarlar Federasyonunun sömü
rüsüne dahil olacaktır. Muhtarlar Federasyonu bir
sömürünün içine girmiştir. Bir başka vurgunu tez
gâhlamak için özel yerlerde bastırdığı, milyonlarca
kâr vererek bastırdığı basılı kâğıtları fakir fukara hal
ka, Devletin hizmet götürmekten kaçtığı halka bü
yük fiyatlarla satmayı planlamış, bunları muhtarlara
-vermiş bile. Biz en kısa zamanda bunlann satışlanm
durduracağız, zaten satılmadı da bunlar. Sadece muh
tarlar borçlandırılarak gönderildi. Devlet Malzeme
Ofisine bastıracağımız, sadeleştirilmiş ve formaliteden
annmış basılı kâğıtları bedava olarak Türk köylüsü
ne, Türk halkına sunacağız. (CHP sıralanndan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Sunta ile, cunta ile sömürülmüş
bu halka bir de kâğıt sömürüsü getirmeyeceğiz arka
daşlarım.
'
Şunu biliniz ki, bizim Hükümetimiz hiçbir kuru
luş eliyle, hiçbir fert eliyle toplumunu, halkını sömürtmeyecek, Devlet ve toplum olarak kaynaklan toplum
için kullanacaktır.
Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağolun,
varolun. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir.
Efendim, bir yazılı soru ulaştı şu ana kadar Baş
kanlığımıza, bunun dışında soru sormak isteyen?...
Sayın Doğan, Sayın Kemal Doğan.
Başka soru sormak isteyen sayın üye?... Yok.
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim.
Sayın Doğan, biraz yaklaşır mısınız efendim şöy
le. Yetişir mi sesiniz? Buyurun efendim.
Efendim Sayın Kemal Doğan'ın sorularını zapta
geçirtmek zorundayız. Kendileri teşrif etmediler; ken
disini dinleyelim.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Geliyorum efen
dim.
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BAŞKAN — Efendim, tabii, bizim yanımıza faz
la yaklaşmanız için değil, söyledikleriniz ' tutanağa
geçsin diye öne gelmenizi rica ediyorum. •
•
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Bahtiyar olurum
efendim.
BAŞKAN — Efendim, biz de bahtiyar oluruz, te
şekkür ederim.
Buyurunuz Sayın Doğan.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan,
zatıâliniz marifetiyle... (CHP sıralanndan gürültü
ler)
BAŞKAN — Bazan, böyle de kullanılıyor.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Aracılığınızla
efendim, tashih ederim.
Sayın Başkan, zatıâlinizin aracılığıyla Sayın Ba
kandan sormak istediğim suallar şunlardır;
1. «Sayın Bakanın konuşmasını bir Bakana ya
kıştırıyor musunuz?» tarzında Sayın Bakana bir sual
soruyorum. (CHP sıralanndan gürültüler)
ÎSMAÎL ÖZEN (Eskişehir) — Böyle sual olur
mu be?
BAŞKAN — Bu sorulmuyor bir defa, bu sorul
madı, vazgeçtik bundan.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Bakanlığınıza
hangi kurumlar bağlanacaktır ve Bakanlığınız ne iş
ler yapacaktır? (CHP sıralanndan gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
Sayın Doğan, buyurunuz efendim, geciktik biraz
biliyorsunuz.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Belediyelerin ha
şereyle mücadele ve sulann klorlanması görevlerini
gereği gibi yaptığına inanıyor musunuz? Bu hususta
bir tedbiriniz var mıdır?
Belediyelerin imar tatbikatlannda suiistimaller ol
duğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsanız, bu hususta
herhangi bir tatbikatınız var mıdır?
1580 sayıh Kanundaki daimi encümenlerin teşki
lini beğeniyor musunuz? Beğenmiyorsanız, yerine ne
ikame etmeyi düşünüyorsunuz?
Belediyeler Gelirleri Kanununun çıkartılmasını is
tiyor musunuz? İstiyorsamz, bellibaşh gelir kalemleri
olarak neyi düşünüyorsunuz?
İl genel meclisi üyelerinin emeklilikleri hususunda
bir görüşünüz var mıdır?
Belediyelere Hazineden yardım yapılacak mıdır?
Yapılacaksa, bu yardımlar hangi esasa göre olacak
tır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan.
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Sayın Doğan'ın birinci sorusunu sormuyorum
Sayın Bakan. Bir de «Hangi işler yapacaksınız?» so
rusunu cevapladınız zaten; bunu da sormuyorum.
Bunun dışındaki sorulara isterseniz yazılı da cevap
verebilirsiniz efendim.
YEREL YÖNETÎM BAKANI MAHMUT ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, dilerdim ki zatıâliniz birinci soruyu sorulmuş kabul edesiniz de,
ben onu cevaplamak imkânına kavuşayım. Siz ka
bul etmediğiniz için ben de cevaplamayacağım; as
lında, cevaplamayı dilerdim.
Sayın soru sahibinin diğer sorularını ki, eğer beni
dinlemiş olup, arkada yazı yazıyor olmasalardı, ce
vaplamış idim. Ben kendilerini, hem konuştum hem
izledim; iki işi yapacak kadar, az çok kabiliyetliyim,
onlar tek iş yapabiliyorlar. Demek ki, izleyemiyorlar.
Bana sorduklarının çoğu, bu sorularının cevapları
içinde ashnda vardı. Demek izlememişler; ama, ben,
en azından yararlanırlar ve bana yapacakları tenkit
lerde daha insaflı olurlar diye kitap halinde bastı
rıp, kendilerine cevabı göndereceğim efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bir
dakika efendim, bir de yazılı sorumuz var.
Okutuyorum efendim:
«Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakanın yanıtlaması
için aracılığınızı rica ediyorum.
İstanbul
Ayhan Altuğ
1. Yerel yönetimde önemli görevler üslenen
mahalle ve köy muhtarları, yasalarının çok eski olu
şu nedeniyle, daha etkili, görev imkânından yoksun
dur. Yeni kurulan bir Bakanlık olarak, Bakanlığını
zın ilgili olduğu bu müesseseye daha çok işlerlik ka
zandıracak, daha etkili olacak yeni yasalara kavuş
turulmasının gereğini düşünür müsünüz?
2. Son çıkarılan 2108 sayılı Yasa, sosyal yön
den çok, politik çıkara dayalı olarak aceleye getiri
len bir yasa oldu. Bu yasayla, özellikle mahalle muh
tarları mevcut durumları da gerisine düşürülmüş
tür.
Yemi bir düzenlemeyle, mağdur duruma düşen
muhtarlar için nasıl önlemleriniz olacak?
3. Muhtarlıkla ilgili olmayan, bu arada Muh
tarlar Federasyonu muhtarları istismar ederek çıkar
sağlama yolarına: başvurmaktadır. Bunlarla ne gibi
mücadele yolları arayacaksınız?
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4. 10 Eylül 1977 tarihinde yürürlüğe giren 2108
sayılı Yasaya göre ödenek alması gereken muhtar
lar 5 ayı geçen süreye rağmen hâlâ 1 kuruş almış de
ğillerdir.
Ayrıca, mahalle muhtarları harç pulunu da ken
di paralarıyla almak mecburiyetinde bırakıldıkları
için çok zor durumda görev yapar haldedirler.
Birikmiş ödeneklerinin nasıl ve ne zaman öde
neceğinin; pul uygulamasının, yönetmelik çıkmadığı
na göre, hangi esasta olacağının cevaplandırılmasını
rica ederim.»
BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMİR (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıraca
ğım.
BAŞKAN — Efendim, size teşekkür ederim.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMİR (Devamla) — Saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Aleyhte son söz Mehmet Emin
Dalk iran'da.
Buyurunuz Sayın Dalkıran.
Sayın Dalkıran, konuşma süreniz 10j dakikadır.
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayım
Başkan, Büyük Meclisin muhterem üyeleri; Yerel
Yönetim Bakanlığının 1978 mali yılı Bütçesi müna
sebetiyle söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıla
rımla selamlarım.
Uzun müddet mahalli idarelerde hizmet vermiş
bir arkadaşınız olarak böyle bir bakanlığın kurul
ması gönlümde yatan arzudur; ama aklıma gelen
bazı şeyler de var.
10 sene belediye başkanlığı, 4 sene vilâyet mecli
si azalığı yapmış bir arkadaşınız olarak, Türkiye'de
her şey baştan, metin olarak çok güzel düşünülür,
gayet yerinde düşünülür; ama sonunda yazılı metin
olarak kalır ve milletin başına yeni bir gaile daha
açılır. İşte, «Yerel Yönetim» dediğiniz, Syın Baka
nın ismi Anayasada vardı, yoktu ifadesine iştirak ede
miyorum, bir Anayasacı değilim ama; Anayasanın,
İdari bölüme ait 115 ve 116 ncı maddelerinde, oku
duğum kadarıyla, anlayalbildiysem, Sayın Aksoy bu
rada olsaydı daha güze] izah ederdi, 2 idare tarzın
dan, merkezi ve mahalli idareden bahsediliyor.
, AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Yerel, yereL
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) —
«Yerel» demiyor efendim; 112 nci madde, «Yerin
den idare» diyor. Siz de okuyunuz, biz okuduk. Ama
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münakaşa götürür, böyle olur, böyle olmaz düzeltehiliriz.
Yalnız, şu kadarını ifade etmek istiyorum ki, bu
Bakanlık da diğer bakanlıklar gibi mutlaka iyiniyetle kurulmuştur, iyi hizmet getirecektir; ama Türk
Milletine, büyüyen şehre, büyüyen köye yemi mania
lar, yeni çarklar doğuracaktır. Bu çarkların arasın
da, kırtasiyeciliğin içerisinde Türk Milletini ıstırap
içerisine sokacaktır.
Sayın Bakanım ifadelerinin içerisinde bazı şey
lere temas ettiler. Sayın Bakanım, «belediyelerin 10
sene sonra 130ı milyar liralık masrafı, kırtasiye mas
rafı, araba masrafı» diye bahsettiniz. Türkiye'de 237
sayılı Taşıt Kanunu vardır ve Devlet Malzeme Ofisi
vardır. Belediyeler 2490) sayılı Kanuna tabidirler ve
bu kanunun içerisinde alışveriş ederler. 50 liradan
yukarıya hiçbir belediye başkanının yetkisi yoktur;
bunları da bilmek lâzım gelir, süpürge alamayışınız.
CEMAL ATEŞ (Burdur) — 60» lira, 600 lira.
MEHMET EMÎN DALKIRAN (Devamla) —
Hayır efendim, o 6010 lira encümen kararıdır. Biz
bu işi yaptık, belediye başkanının şahsi yetkisini
söylüyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, Mahalli İdareler Bakan
lığı olarak, Yerel Yönetim Bakanlığı olarak, ne der
sek diyelim; bugün, Taşocakları Nizamnamesi var,
1318 tarihinde yürürlüğe girmiş, kanun olmamış. Vi
layeti Umumiye Kanunu var, Sular Kanunu var, ye
ni eski kanunlar var. Sular Kanunu var, 5785 sayılı
İmar Kanununu tadil eden kanunlar var, birçok ka
nunlar var. Bu kanunlar bugünkü cemiyetin ihtiyaç
larım karşılamıyor.
Benim Sayın Bakandan ilk başta rica edeceğim
şey şudur; bizim muhalefetimiz yıkmak düşüncesin
de değil, güzelse, iyiyse yanındayız, yardımcıyız.
Bundan şek ve şüpheniz olmasın. Bu mevzuatı, bu
günkü meri mevzuatı Türkiye'nin 2000 yılındaki.. (CHP
sıralarından, İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy'a
hitalben «Hocam size sataştı» sesleri)
Hayır efendim, sayın Hocaya sataşmadım, «Da
ha iyi bilir» dedim. Niçin öyle söylüyorsunuz? Bir
şey kazanmazsınız arkadaşlar. Dinlemeyi bilmeyen
öğrenmeyi bilemez. Dinlemeyi öğrenin ilk başta.
KıymetSi arkadaşlarım, benlim ifade etmek iste
diğim husus şu; bugünkü meri mevzuatla Türki
ye'nin 20ıOC< yılındaki projeksiyoneline bakarsak,
şehirleşme hareketi % 75 olacak. Yani köyde otu
ran % 25'e düşecek. Bugün köyde oturan % 63'tür.
(CHP sıralarından «65» sesi)

23. 2

5

1978

O :3

Olabilir beyefendi, istatistik kadar yalan söyle• me sanatına vakıf olan hiçbir yer yok. Ben öyle de: rim, sen öyle dersin.
Şehirleşme hareketi % 75 olacaktır, nüfus da 80
! milyon olacaktır. Bir kere ev hanesinde 4,8 insan
: olacaktır. Bugün 219 bin meskene, konuta ihtiyacı
i oîan Türkiye'nin 200$ yılında 420 bin konuta ihti; yacı olacaktır. Bunları temin edecek altyapıyı ve
I ona uygun teknik elemanı şimdiden yetiştirmeye
| başlamak mecburiyetindedir Türk Devleti. Bu milt let için şimdiden başlamak mecburiyetindedir. Eğer
< Sayın Bakan bugünkü mevzuatı ele alır ve bu pro\ jeksiyonun içerisinde 20 OiC yılının Türkiye'sini hesaba
[ katarak yola çıkarsa, diğer bakanlıklardan falanı
I alır, filanı alır, alır bunları. Bir kararname ile de alır,
i

I
'
l
i
I
I
(
:
'
•
|

kanunla da alınır. Lüzumlu ise alırız. Ama Türk Milîetini boğmayınız.
Bakınız gecekonduyu biz doğurduk* 775 sayılı.
Kanunu çıkartmamıza rağmen, Türkiye'de eğer şebirleşme hareketlerinde bazı uygunsuzluklar varsa,
İmar ve İskân Bakanlığının İmar Planlama Dajresi,
şehirleşme hareketlerinde imar planlarını yapmaya
yetişemedi, arkadaşlarım. Birçok ıstıraplar vardır
burada. Bunları dile getirmek istemiyorum. İstisna
bazı hadiseler de vardır; onları da söylemek istemiyorum. Ama maalesef budur. Bilenler Türkiye'yi bu
:
halle getirmiştir, bilmeyenler değil. Bildiklerini iddia
edenler, vazifelerini ifa etmediği için. Bunun üzeri; ne cesaretle eğilebiliyor muyuz?
Birçok meseleler var. Onun için, İmar ve İskân
i Bakanlığındaki kırtasiyeciliği bir de Yerel Yönetim
Bakanlığına ilave ederseniz, vah benim belediye baş
kanlarımın başına gelenler... Her gün kaçak inşaat,
;
arkasından «İstimal raporu verdin» diye 6 aydan
. başlayan hapis cezası, para cezası ya da tehdit eder-'
siniz.
Devlet kendine düşen vazifeleri yapmaz. Ama
mahalli idareleri cezalandırmaya çalışır. Onun için
meseleye elbirliğiyle eğilelim. Sayın Yerel Yönetim
Bakanımızın ifadelerinde bazı şeyler var; onları ten
kit etmek istemiyorum. Yenidir Sayın Özdemıir. Bu
meselelere daha sonra vakıf olacaktır. Bir Taş Ocak
ları Nizamnamesini değiştiriniz, lürkiye'nin mahal
li idarelerine, özel idarelerine ve köy sandıklarına
asgari her sene 10 milyar lira para temin edersiniz.
Ama bunu yapamayız.
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Ankara) — 10 yıl
dır siz değiştirmediniz.

— 690 —

M. Meclisi

B. : 114

Biz d e i ^ « * e d % siz değinirin. Dua, ehlini, a&ışlayalıra arkadaşım. Bu memleket bizim. (AP sırala
rından alkışlar)
Onun neticeîerini göreceksiniz. 5237 sayılı Kanu
nun, Maliye Bakanlığı ile îçişjieri Bakanlığı arasın
daki kavgasını göreceksiniz arkadaşlarım. Ben bu
nun yıllarca mücadelesini verdim. Sen mi yapacak
sın, ben mi yapacağım mücadelesi olacaktır. Türki
ye'de her daire kendini Devlet zannediyor, Devlet.
Tek Devlet oüduğunu kimse kabul etmiyor. Niçin
şey ediyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler)
Aslan kardeşim, bu Atatürk dönenimden gelip
bugüne kadar devam edendir. Bu kafa meselesidir
kafa.
BAŞKAN — Sorun gelince tartışılır zaten Sayın
Dalkıran, buyurun efendim.
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) —
Kıymetli arkadaşlarım, bu Bakanlığın kuruluşun
da bir tek: noktada endişem var; kıymetli Meclisle
rimizden geçen Bütçe Kanun Tasarısının 69 ncu mad
desi sarih ve vuzuh değildir.
Bundan evvel 3 defa belediyelerin borçları ter
kim edilmiştir, tahkim edilmiştir, 691 sayılı Kanunla,
130)2 sayılı Kanunla, 19018 sayılı Kanunla. 69 ncu
icni» 1 nçj ve 2 nci fıkralarmda,; «1 • 1 • 1978
suretiyle bağlayan ikinci fıkrada,
s$m?% bp-inci, fıgfrada, «1978 malt ydfc içindede» diye
Maliye Bakanına verdiğimliz bir yetki vardır. Bilmek,
Uöt&ttiyefl® 4mh. bir- kaşn% ûmh am% hfe Maüye
Bakanına tarafgir İmreket edecek; bir unsur ohnasm
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen Baka
na güven, bir şey olmaz.
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) —
Sayın Bakan bu noktayı takip edeceğim; Çünkü çok
mühim bir konudur. Tarafgir hareketlerden hep şi
kâyet ediyorsunuz. Söylemek istemiyordum, Sayın
Eeevft'm Temmuz ayı içerisinde kurduğu Hükü
met döneminde, İller Bankası vasıtasıyla kendinize
ait belediyelere 900 milyon lira dağıttınız. Başka hiç
bir belediyeye vermediniz. 3 milyar liralık Türkiye
Elektrik Kurumunun borcunu da«.
HA£A^ÇEJ$C f (Adana),.
J V f l ^ f | T EMCN; DAJUKH^N (Deyamla) O^bjpr, İ ^ d ^ î ^ i y a ^ n ^ da, kötii yajjnîadmjz* ora%
.$&&&&(4ç var, Türk MİJleti. vajfe kqöi
adaletten, d e v e l i , bah— 691
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BAŞKAN — Sayın Dalkıran, 1 dakikanız kakü
efendim,
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) —
Oldu Sayın Başkanım.
Kıymetli arkadaşlarını, bu münakaşayı müna
zara haline getirip, burada Türkiye'nin meselelerini,
mahalli dertlerini dile getirmemiz lazım. Diyalog, di
yalog diye bahsettiğimiz şey işte budur. Geliniz as
gari müştereklerde birleşelim diyoruz ve bu birleş
meyi de mutlaka temin etmemiz lazım. İyiye, güzele,
doğruya, faydalıya beraber gitmeliyiz. • Islamın ah
lakı da budur, yapılması lazım gelen de budur.
Hepinize saygılarımı sunuyorum, bu
hayırlı olmasını diliyorum,

Bakanlığın

Hürmetlerimle, (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Değerli arkadaşlarım, Yerel Yönetim Bakanlığı
Bütçesinin görüşmeleri sonuçlanmış bulunmakta
dır. Şimdi bölümlere geçilmesi hususunda onayını
zı
Bölümlere geçilmesi hususunu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutup ayrı ayn onayınızı alacağım
efendime
Ç) Yergi Yönetim Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
10)1

lira
Genel Yönetim Hizmetleri

45 000

BAŞKAN — Bölümü oyJaör
niza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111

Yaurjmlan. Değerlendirme ve
Krediendirme Hizmetleri
44- 7M tim
BAŞKAN — Bölümü oylan-,
niza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

Hizmet Programlarına
tvtamayan Transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.*. Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir.
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Sayın milletvekilleri, bu suretle Meclisimizce Ye
rel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin kabulü sağlanmış
olmaktadır.
Bu ilk bütçenin, Yerel Yönetim Bakanlığının seç
kin mensuplarına ve Ulusumuza hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bu suretle bugünkü prog
ramımız tamamlanmış bulunmaktadır.
1978 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki gö
rüşmeleri sürdürmek ve Kültür Bakanlığı Bütçesi
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üzerindeki tüzüksel noksanlıkların tamamlandığı tak
dirde, bu noksanın ikmalini de yapmak üzere...
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, öy
le bir şey yok. Kendiliğinizden karar veriyorsunuz.
BAŞKAN — ... 24 Şubat 1978 Cuma günü saat
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim.
Kapanma saati : 23.10

«*•»
III. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR

1. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, et
kombinaları ile hayvan sayısına ilişkin sorusu ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'
in yazılı cevabı. (7/169)
26.1.1978
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam tarafından yazıh olarak cevaplandırılma
sına aracılık etmenizi dilerim.
Saygılarımla.
Tokat
Ömer Dedeoğlu
1. Türkiye'de Et ve Balık Kurumuna bağlı ola
rak çalışan kaç adet et kombinası vardır ve bu kom
binaların kurulmuş olduğu illerdeki büyük ve küçük
baş hayvan sayısı ne kadardır?
2. Tokat İlinin, son sayımlara göre büyük ve kü
çükbaş hayvan varlığı ne kadardır?
3. Et kombinası bulunan iller ile Tokat İlinin
büyük ve küçükbaş hayvan varlığı karşılaştırıldığında,
Tokat İline de bir et kombinasının kurulması Başkan
lığınızca düşünülmekte midir?
TC
Gıda-Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
21.2.1977
Özel Koordinasyon Bürosu
Sayı : 255
Konu : Sayın Ömer Dedeoğlu'nun
yazılı soru önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 6.2.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1691293/6683 sayılı yazı.

VE

CEVAPLARI

Tokat Milletvekili Sayın Ömer Dedeoğlu tara
fından; et kombinaları ile hayvan sayısına ilişkin ola
rak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu
saygılarımla arz ederim.
Mehmet Yüceler
Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanı
Tokat Milletvekili Sayın Ömer Dedeoğlu tara
fından; Et kombinaları ile hayvan sayısına ilişkin
olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazıh soru önergesi
cevabı :
1. Halen faaliyette bulunan et kombinası sayı
sı 15 adettir. Bu yıl içinde hizmete girecek olan
üç adet kombina ile bu mlktann 18 adede yüksele
ceği planlanmış bulunmaktadır.
2. Tokat ilinin son sayımlara göre büyük ve
küçük baş hayvan varhğı üe et kombinalarının bu
lundukları iuerin hayvan varhğı ekte sunulan cet
velde gösterilmiştir.
3. Beşer yühk planlar uyarınca yurdumuzun
hangi yörelerinde et kombinası kurulacağı önceden
proğranılaşnnlmakta, kurulması planlanan kombi
nanın bulunduğu iffin hinterlandı içine giren diğer
illerin hayvan potansiyelini değerlendirebilecek bir
kapasiteye sahip obuası hususu gözönünde bulundu
rulmaktadır. Örneğin, Tokat iK Amasya/Suluova
Et Kombinası hinterlandı içlinde bulunduğundan ya
pılan fizibilite ve etüt raporlarına göre, Amasya EtKombinası Tokat ili hayvan varlığını da değerlendi
rebilecek bir kapasiteye sahip bulunmaktadır^ Bu
günkü koşullar dikkate alınarak şimdilik Tokat'ta
et kombinası kurulması düşünülmemektedir.
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D* t Ensrtittisti 1976 Yılı Sayını Sonuçlarına Göre Canlı Hayvan Varlıkları
Birini : Baş
Kasaplık Güç
Küçükbaş
Çalışmakta olan kombinalar :
2 309 110
Erzurum
3 816 200
Konya
Ankara
2 147 170
Zeytinbumu
235 100

Büyükbaş

Küçükbaş

952 510
. 346 630
468 520
96 610

877 462
1 450 156
815 925
89 338

Büyükbaş

142
51
70
14

877
995
278
492

Urfa
Elazığ
Bursa
Kayseri

İ 270 560
695 570
777 130
1 318 010

150 240
184 660
157 180
284 730

482 813
264 317
295 309
500 843

22 536
27 699
23 577
42 709

Kars
Diyarbakır
Adana
Tatvan (Bitlis)
Burdur
Amasya

1 808 910
1 017 160
751 980
750 600
661 670
481 320
1 795 430

1 034 310
,313 510
253 380
105 050
103 720
177 710
315 670

687 386
380 652
285 752
285 228
251 434
182 902
682 263

155 146
47 027
38 008
15 758
15 558
26 656
47 950

Ağn

1978 yılında işletmeye açılacak kombinalar :
Gaziantep
Sakarya
Van
Tokat İH

758 900
127 800
2 267630
800 890

50 740
189 050
326 390
351060

— 693 —

288 382
48 564
861699
304 338

7
28
48
52

611
357
958
659
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sansürün kaldırılacağı hakkındaki beyanına ilişkin so
rusu ve Kültür Bakanı Ahmet Tfaner Kışlalı'mn yazılı
cevabı. (7/173)
1 .2.1978,
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Ah
met Taner Kışlalı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassutunuzu saygılarımla rica ederim.
Tokat Mill(rtv«kjji
Faruk Demictola
1. Seks filimlerine sansür uygulanmayacağını ifa
de ettiğinize dair bazı gazetelerde haberler çıkmıştır.
Bu haberler doğru mudur?
2, Doğru ise*. şiz& göre seke filmleri toplmgun
yararına mıdır?
3.İ Bunu topljpgtun yararına., dj^ç düşünüyor^ ise
niz, Türk toplun^pn» örf ve ad^tle^ ile buj davcafuşınızın çeliştiğini a^ajja^görebiliyoı: mujunuz?
A* Sizce seks filimleri ve seks yayınlarını yasak
layan maddelerin kaldırılması önemli kültür hizmet
lerinden midir?
TC
Kültür Bakanlığı
Özel
Sayı : 167

20 . 2 . 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Tokat Milletvekili Sayın Faruk
Demirtola'nın
7/173 - 1309/6828 sayılı yazınızla yolladığın» sorula
ra yanıtlarımız ilişiktedir.
Arz ederim.
Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
Kültür Bakanı
Yanıtlar
1. Amacımız sinema sanatı üzerindeki sansürü
büyük ölçüde kaldırmak ve Batıh ulkelerde'kine koşut
bir denetim sistemi getirmektir. Seks filimleri de bu
uygulama içinde denetim altında tutulacaktır. Seks
filimleri konusunda özel bir uygulama yapmayı dü
şünmüyoruz.
2 ve 3. Çoğulcu demokrasilerde, işgal ettiği ka
nun ne olursa olsun hiçbir kişinin toplum adına ka
rar verme yetkisi yoktur. Yasaların yetişkin olarak
kabul ettiği herkes neyin kendisi için yararlı, neyin
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fecndttt içi*. za*u& alttojuım koftdîsi karar Vermek
hakkına sahiptir. Ancak yasaların yetişkin olarak ka
bul etmediği kişiler için ailesinin ve devletin bazı
koruyucu sınırlar koyması olanaklıdır. Sadece otoriter
rejimlerde, özellikle faşist siyasal sistemlerde, toplu
mu» oteşturan bireyler adına küçük bir seçkinler gurupunun karar vermesi bir ilke olarak kabul edilmek
tedir.
4V. Hayır.
3, — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
ısyerl&ri kreş ve çocuk emzirme, odalarına ilişkin so
rusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı cevabı.
(7/178)
2.2.1978
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirtilen konunun Çalışma Bakam tarafindajv yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık etmejıizJLdilerim.
Saygılarımla.
Ankara Milletvekili
Mustafa Başoğhı
h İş; Yasası ve buna ekli oftnak yürürlüğe konu
lan tüzük uyarınca, kaç işyerinde kreş veya çocuk emzknM^oi^tt açtftmşfe»?
2,.. Yasal olan bu zorunluğu yerine getirmeyen iş
verenler var mıdır?
3*, Kreş veya çocuk emzirme odası açılması için
yasal, olarak öngörülen kadın, işçi, sayısı, amacı ger
çekleştirmek için yeterli midir?
TC
Çalışma Bakanlığı
işçi Sağlığı Genel
Müdürlüğü
Sayı : 9.5.1-5-3/183/1630

23 . 2 . 1978

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü iba
reli 6 . 2 . 1978 gün ve 7/178-1329/6889 sayılı yazı
nız*
Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun işyerleri,
kreş ve çocuk emzirme odalarına ilişkin yazılı soru
önergesi incelenmiş ve sorulan hususlar aşağıda ce
vaplandırılmıştır.
1* 1475 sayılı iş yasasının 81 ncî maddesi hük
mü uyarınca çıkarılmış bulunan «Gebe veya Emzikli
kadınların çalıştırılma koşullarıyla emzirme odaları
ve çocuk bakım yurtlan (kreş) hakkında tüzük» hü
kümleri uyarınca:
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a> Bir işyerinde yaşları ve medeni halteri ne olur
sa okun 100-300 kadın işçi çalıştırıldığı takdirde Bun
ların arasındaki emzikli kadınların bir yaşından kü
çük çocuklarını emzirmeleri ve bu çocukların bırakıl
ması ve bakılması için çalışma yerlerinden ayrı ve
işyerine yakın bir emzirme odasının işveren tarafından
kurulması.
b) Bir işyerinde, yaşlan ve medeni halleri ne
ehusa olma JOft'den -fazla kadın jşci çahştmklığı tak
dirde, hunlann .araHiıdaki annelerin -<M> yaşındaki ço«•fehmın ^nralatması ve bakılması ve hîr yaşından
küçük fucuklarnı ennfrifaaesi için, çahşma yerinden
•ayrı ve işyerine yakın bir kreşin işveren tarafından
kuruteası, .zonınlud»'.
Anıkn Türük hükamtne «öre, yurdusunda 29 iş
yerinde çoonfc «metatte «odası, 41 ^yerinde İse kreş
açtaas aHuğt M&mmu&i:
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2. Tüzük hükümlerini yerine getirmeyen işveren
lerin sayısı 99 olup, bunun 63'tt emzirme odası açmayan-Stftsı ise kreş kurmayandır.
3. İş yasası uyarınca çıkarılan anılan Tüzükle
belirlenen kreş veya çocuk emzirme odası açılmasına
ilişkin kadın işçi sayısının yeterli ohıp olmadığı husu
sunda, yabancı ülke mevzuatı da dahil geniş çapta
araştırma yapmak üzere işçi ve işveren kuruluşlarıyla
ilişkiye geçilmiştir. Bu nedenle Tüzükle belirlenen ka
dın işçi sayısının ülkemiz koşullarına göre yeterli olup
olmadığı söz konusu araştırma sonucu belirlenecek
tir.

Baha- Ersoy
Çahşma Bakam
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M.
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729)
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978)
X 2. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/72; C.
Senatosu : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Sena
tosu S. Sayısı : 749) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978)
X 3. — 1978 yıh Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/80;
C. Senatosu : 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Se
natosu S. Sayısı : 757) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2.1978)
X 4. — 1978 yıh Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/74; Ç. Senatosu : 1/547) (M. Meclisi
S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) (Dağıtma
tarihi : 15 . 2 . 1978)
X 5. — 1978 yıh Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu : 1/548; (M. Meclisi S. Sayısı :
40; C. Senatosu S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1978)
X 6. — 1978 yıh Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/76;
C. Senatosu : 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Se
natosu S. Sayısı : 753) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1 9 7 8 )
X 7. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/77;
C. Senatosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Se
natosu S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978)
X 8. — 1978 yıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu : 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı :
44; C. Senatosu S. Sayısı : 756) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1978)
X 9. — 1978 yıh Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/78; C. Senato
su : 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu
S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978)
X 10. — 1978 yıh Orman Genel Müdürlüğü büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu
S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X 1. — 1978 yıh Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/53;
C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; C.
Senatosu S. Sayısı : 730)
X 2. — 1978 yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/54; C. Senatosu :
1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Senatosu S. Sa
yısı : 731)
(Devamı arkada)

X 3. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 1/529)
(M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sayısı :
733)
X 4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu
tasarısı. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) (M.
Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739)
X 5. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539)
(M. Meclisi S. Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı :
743)
X 6..— 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi büt
çe kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu :
1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu S. Sa
yısı : 744)
X 7. — 1978 yüı Hacettepe Üniversitesi bütçe
kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu :
1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. Sa
yısı : 741)
X 8. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/69;
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. Se
natosu S. Sayısı : 746)
X 9. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi bütçe
kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/60; C. Senatosu :
1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu S. Sa
yısı : 737)
X 10. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi bütçe
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu :
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738)
X 11. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi bütçe
kanunu tasansı. (M. Meclisi :' 1/59; C. Senatosu :
1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senatosu S. Sa
yısı : 736)
X 12. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu :
1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Senatosu S. Sa
yısı : 745)

X 13. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi bütçe ka
nunu tasansı. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531)
(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S, Sayısı :
735)
X 14. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi bütçe kanu
nu tasansı. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536)
(M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sayısı :
740)
X 15. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi bütçekanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu :
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732)
X 16. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530)
(M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayısı :
734)
X 17. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi bütçe ka
nunu tasansı. (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538)
(M. Meclisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı :
742)
X 18. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544)
(M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı :
748)
X 19. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi
bütçe kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/70; C. Sena
tosu : 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu
S. Sayısı : 747)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNCÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

â

Dönem : 5
Toplantı : 1
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1978 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri CM. Meclisi : 1 72;
C. Senatosu : 1/545)
(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 749)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6262 - 1/545

13 , 2 , 1978

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 8 , 2 . 1978 gün ve 1/72-29 sayılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

AÇIK OY NETİCESİ : (140)
Kabul
Ret
Çekinser

(80)
(59)

0)

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/72, C. S. 1/545
No. : 26

13 i 2 , 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1978 tarihli ve 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen
(Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli
olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum.
Saygılarımla.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkam
Tekirdağ Milletvekili
Yılmaz Alpaslan

