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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

31 nci Birleşim 

8.2. 1968 Perşembe 

içindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Sayfa 

988 

2. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 988,1030 

1. — Çalışma Bakanlığı Bütçesinin, Ba
kanın kömür işçileri grevi münasebetiyle, 
Zonguldak'ta bulunması dolayısiyle, Mali
ye Bakanlığı Bütçesinden önce görüşülmek 
üzere geri bırakılmasına dair önergesi 988 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru oylaması (Millet Meclisi 1/430; Cumhu
riyet Senatosu 1/859) (S. Sayısı : 1049) 1030, 

1113:1114 

Sayfa 
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 989,1030,1061 
1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(S. Sayısı : 1045) 989,1030 

P — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 989:1029, 
1030:1047 

E — Sanayi Bakanlığı Bütçesi 1047:1060, 
1061:1111 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/442; 
Cumhuriyet Senatosu 1/864) (S. Sayısı : 
1080) 1047:1060,1061,1111:1112 



Bu T: ir leşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

O — Tarım Bakanlığı; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü ; 
Orman Genel Müdürlüğü; 
Devlet Meteoroloji isleri Gensl Mü-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakam 
Kâmil Ocak'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

'".ürlüfü; 
nr •RnVo-,1 a ^a-ıa^rgı; 

'l v "Tava Toydanları iıletme/ Genel Ilü-
'"'. ; b " a ^ n Bcıkınhğı bütçesine '-ağr 
T~:d n a ^ a ^ ğ ı . Mitoeıinin alakalı In.sr^-
'fi^ülüp kaMıl olundu. 

8 Şubat 1968 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 01,56 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
M acıt Zer en 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER: Nahit Altan (Çanakkale), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 

2 — BAŞKANLIK DİVANININ ŞENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çalışma Bakanlığı Bütçesinin, Bakanın 
kömür işçileri grevi münasebetiyle, Zonguldak'
ta bulunması dolay isiyle, Maliye Bakanlığı Büt
çesinden önce görüşülmek üzere geri bırakılma
sına dair önergesi 

BAŞKAN — 1968 yılı Bütçe görüşmelerinde 
sıra Çalışma Bakanlığı Bütçesinde idi. Ancak 
Çalışma Bakanı, Zonguldak olayları dolayısiy-
le Zongııldak'a gitmiş bulunmaktadır. Bir öner
ce vermiştir. Önerge daha önceki birleşimde 
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiş ve fakat 
bir karar alınmamıştı. Önergeyi okutup Yüksek 
'lovetten karar alacağız. 

Senato Başkanlığına 

Şu anda Zonguldakta meydana gelen olay

lar sebebiyle olay yerine hareket mecburiyetin
de bulunuyorum. 

Bu itibarla programa göre müzakeresi yapı
lacak Bakanlığımın Bütçesinin en sona bırakıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi Dış
işleri, Sanayi Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçelerinin görüşme
leri bittikten sonra Maliye Bakanlığı Bütçesi 
görüşülmeden önce görüşülmek suretiyle tehiri 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 988 
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3. — GÖRÜŞ 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar- , 
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: j 
1045) i 

P _ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde gruplar adına söz alan arkadaşlarımız 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nüvit Yetkin, G. P. 
Grupu adına Sayın Muammer Obuz, M. B. G. 
adına Sayın Ahmet Yıldız, A. P. Grupu adına 
Sayın Cemal Tarlan, Şahısları adına Sayın Arı-
burun, Öztürkçine, Çetin ve Akça söz almışlar
dır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Yetkin, buyu
run. 

Gruplar 25 er dakika ile, sayın üyelerin ko
nuşmaları 10 ar dakika ile, Bakanların konuş
maları birer saatle kayıtlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem Başkan, aziz arkadaş
larım, 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Yüce Senato
da müzakeresine başlarken dış politika sorun
ları ve Hükümetimizin izlediği dış politika üze
rinde C. H. Partisi Senato Grupumuzun görüş
lerini izaha çalışacağım. 

Çevremizde ve dünyada her gün yeni ihtilât-
larla karışan dış meselelerin içinde Türk kamu 
oyunu belli başlı iki konunun çok yakından il
gilendirmekte olduğu bilinmektedir. Bunlardan 
biri Kibrıs sorunu, diğeri de Türkiye'nin NATO 
ile ilişkileridir. 

Dış ilişkilerimizin çeşitli ve çok taraflı yön
lerini eleştirmeden önce bu iki konu üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Geçen yılın 15 Kasımında Kıbrıs'ta meydana 
gelen Boğaziçi ve Geçitkale olaylarından son
ra Hükümetimizin takındığı kararlı tutumu 
tasvibetmiş idik. Yunanistan'la bir savaşın eşi
ğine gelen Türkiye bu kararlı tutumu ile Kıb
rıs'taki baskının hafif letilmesine hizmet etmiş 
olduğu gibi; Yunan Hükümetine de haksız ol
duğunu, ikrariyle değilse bile Yunan askerleri
nin geri çekilmesini temin ettirerek kabul et
tirmiş bulunuyor. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın Bütçe Komisyo
nundaki beyanlarına göre Yunan askerlerinin 

LEN İŞLER 

Kıbrıs'tan geri çekilmiş olmaları Yunanistan'ın 
Enosis'i gerçekleştirecek bir vasıtadan kendisi
ni yoksun kıldığı mânasına alınmakta ve bu ola
yın gerek Yunan Hükümetinin ve gerekse Ma
karios'un Enonis'ten vazgeçtikleri hakkında 
bir karine olacağı kanısını ifade etmektedir
ler. 

Bu kanaatin doğru çıkmasını temenni et
mekle beraber biz bu iyimserliği paylaşmadığı
mızı belirtmek isteriz. 

Kanaatimizce, Makarios Yunanistan'daki as
kerî idareyi tasvibetmediği, ve Enosis'in tahak
kukunda kendi şahsı adına hesapladığı çıkar
ları yürütmek kudretinde olamıyacağı için bu 
idarenin geçiciliğine dayanan hesaplarla bugün
lük Enosis arzusunda ısrarlı görünmemektedir. 
Makarios mutadı veçhile her hazırlığı buhran
dan çıkmış gibi göründüğünün hemen ertesi 
gününde yeni buhran çıkarmak tabiatının bu 
seferki olayda da yeni misalini göstermiştir. 
Yunanistan'a gelince, o son buhran karşısında 
bir tercih yapmak durumunda kalmıştır. Tür
kiye ile bir savaşı göze alamamıştır. Bunun so
nucu Papaandreu iktidarı zamanında adaya 
doldurulan askerleri geri çekmeye mecbur olun
ca bir taraftan gerilerken diğer taraftan Eno
sis'ten bahsetmek mümkün olamazdı. 

Nitekim 1967 Nisanının 21 nci günü Yuna-
nistanda bir hükümet darbesi olmuştur. Aynı 
yılın Eylül ayında iki tarafın Başbakanları, Ke
şan ve Dedeağaç'ta Kıbrıs meselesine bir çözüm 
yolu aramışlar fakat yeni askerî Yunan Hükü
meti de Enosis fikrinden bir adım geri gitme
mişlerdir. İki ay sonra Boğaziçi ve Geçitkale 
şenaati vukubulmuştur. Hükümetimiz ilk anda 
bizim talebimiz veya Yunan Kralının talima-
tiyle Grivas kuvvetlerinin geri çekilmesini mem
nunlukla karşılamış ve kamu oyu önünde bir 
başarı gibi değerlendirmiştir. Fakat kısa za
manda anlaşılmıştır ki, bu kuvvetler saldırıda 
güdülen gayeyi fazlasiyle elde ettikten, yani 
Türk mevzilerini ve tahkimatını tamamen tah
rip ve bu mevkiin bir köprü başı olmak vasfını 
bertaraf ettikten Türk Cemaatine insanca ve 
malca ağır kayıplar verdirdikten sonra karar
gâhlarına dönmüşlerdir. Bu anlaşıldıktan ve 
T. B. M. Meclisince ittifakla Hükümete yetki 
verildikten sonradır ki, Kanada tekliflerine 
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benziyen bâzı şartlar ileri sürülerek ordu alarm 
durumuna geçirilmiştir. Bundan sonra Ameri
kan Cumhurbaşkanının özel temsilcisi ve Nato 
Genel Sekreterinin temas ve müzakereleri baş
lamıştır. 

Elde edilen sonuçta hiç şüphesiz Sayın Ba
kanın Bütçe Komisyonunda da ifade ettikleri 
gibi başta T. B. M. Meclisi ve bütün siyasi par
tiler olmak üzere Türk Milletinin gösterdiği 
tesanüt ve birliğin rolü büyüktür. Bunu büyük 
memnuniyetle belirtirken bir süreden beri Mec
lisin ve Devletin sırlarını ifşa etmekte ihtisas 
sahibi olmuş ve kanunların sarih hükümlerine 
rağmen bu sırları ifşa etmenin imtiyazım ka
zanmış olan bir gazetenin hiç şüphesiz Adalet 
Partisini desteklemek karşılığında yetkili kim
selerden aldığı bilgi ile gizli müzakereleri bu 
tesanüt havasını bozacak surette tahrif ederek 
yansıtmasını esef ve üzüntü ile karşıladığımızı 
belirtmek isteriz. 

Biz C. H. P. Grupu olarak millî menfaatle
rimizin tesanüt ve birliğe ihtiyaç gösterdiği her 
zaman ve her hâdisede Hükümete destek olma
yı parti anlayışımızın tabiî icabı sayarız. 

Parti olarak siyasi hayatımız, bunun parlak 
misalleri ile doludur. 

Bu. son olayda da gerek Mecliste Hükümete 
yetki verilmesinde ve gerekse sulh ve müzake
re yolunu son imkâna kadar zorlamak hususun
da ve bu her iki hususu millete benimsetmek 
yolunda bütün gücümüzle Hükümete destek ol
muşuzdur. Fakat her ikisinde de Hükümet ta
rafından bir işbirliği temayülü görmemişiz-
dir. 

Aracıların yardımiyle sağlanan anlaşma ne 
kadar başarılı olursa olsun titizlikle taMbedil-
mezse sonuç başlangıcı gölgeliyebilir. Kıbrıs'tan 
çıkarılması kararlaştırılan ve miktarı Dışişleri 
Bakanımız tarafından rakamla ifade olunan Yu
nan askerinin tamamen çıkıp çıkmadığı meçhu-
lümüzdür. Beş bin Yunanlı askerin tabiiyet de
ğiştirerek ağır silâhlarla Makarios'un emrinde 
kaldığı rivayetleri vardır. Eğer bu doğru ise 
bunun mânası açıkça Türk Hükümetinin alda
tılmış olması ve Hükümetin bu aldanmayı ba
şarı olarak yaymasıdır. Ayrıca Geçitkale ve Bo
ğaziçi'nde yıkılan yerlerin tamir ve tazmini, 
ölenlerin ailelerine tazminat verilmesi kabul 
edilmişti. Bu hususların yerine getirilip getiril-
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I mediği hakkında Sayın Bakanın açıklama yap
masını rica ederiz. 

Sonuçta Grivas'ın sırtına yükletilen fakat 
aslında Kıbrıs Rum idaresinin olduğu kadar 

I Yunan idaresinin de sorumluluğunu taşıdığı 
| şeni katliam hareketi karşısında Türk Hükü

metinin takındığı kesin tavır oradaki ırkdaş-
larımızı ferahlatmış; Türk tezinin haklılığını 
dünyaya biraz daha anlatmış fakat Sajnn Dış
işleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi mesele
nin esasından hallinde âmil olacak bir noktaya 
gelmemiştir. 

Filhakika Sayın Çağlayangil'in de ifade et
tiği gibi bugün Kıbrıs konusu yalnız iki mem-

| leket arasında hailolunabilecek bir mesele ol-
i maktan uzaktır. Cok taraflı bir dâvadır. Fakat 
I çok taraflı bir dâva haline gelmesi Türkiye ve 
\ Yunanistan'ın bir hal tarzında anlaşamamala

rından ileri gelmektedir, iki taraf bir hal şekli 
I üzerinde mutabık kalabilseler çok taraflı Kıb

rıs buhranı iki taraflı bir çözüm yolu ile her 
türlü ihtilâfın dışında kalabilir. 

I Bizim görüşümüze göre çok taraflı anlaşma-
I nın nisbetle federatif bir sistem üzerinde neti-
| celenmesi belki mümkün olan tek neticedir. Bu 

sebeple* Kıbrıs konusunun nihai bir çözüme bağ-
: lanmasmda Amerika Devlet Reisinin özel tem-
I silcisi Vance ait bir beyanatın üzerinde önemle 
j durmak istiyoruz. Yaptığı uzun çalışmalardan 
I sonra sıcağı sıcağına verilen ve hiçbir taraftan 
! tekzibedilmiyen bu beyanata göre Vance nihai 
I hal tarzı olarak Kıbrıs'ta otonom bir idare veya 
; federatif bir idare tavsiye etmektedir. 
i Arabulucuya ait bir beyanat Hükümetçe ve 
| milletçe takibedilen bir politikanın Amerika ta-
| rafından da anlaşıldığı inancını bize vermekte-
| dir. Bunu bir başarı telâkki ederiz. 
j Bilindiği gibi biz C, H. P. olarak dört sene 
| bu hal şeklini savunmuşuzdur. Sovyet Rusya 
l kısmen bu anlayışa gelmiştir. Amerika'nın bu 
| anlayıp a geldiği yolunda Vance beyanatını bir 
i işaret telâkki etmekteyiz. O takdirde nihai hal 
! sekline varılma ümidi artacaktır. 
l Sayın Bakanın Yüce Senatoya bu konuda 
[ daha geniş bilgi lütfedeceğini ümidederiz. 

I Kıbrıs'ta kurulan geçici Türk yönetiminin 
i Türk Cemaatinin antlaşmalara istinadeden, an-
\ laşmalarla tesbit olunmuş Anayasa hükümleri-
| ne istinadeden haklı bir teşebbüsü olarak kabul 
[ ediyoruz. Kıbrıs'ta iki cemaat arasındaki ihti-

990 — 
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lâf Anayasanın ihlâlinden doğmuştur. Yeniden 
Anayasa rejimi avdet edinceye kadar bu yöne
tim seklini kanuna ve antlaşmalara uygun gör
mekteyiz. 

Kıbrıs'ta cemaati idare edenlerce bu karar 
verilirken Dışişleri Genel sekreteri Sayın Kune-
ralp'm ve Amerika sefirinin Kıbrıs'ta bulunmuş 
olmalarının ilham ettiği fikir, teşebbüsün her 
tarafı anlaşmalı olarak gerçekleştirildiği mer
kezinde idi. 

Teşebbüse ilk tepki Makarios'tan geldi; he
men arkasından Birleşmiş Milletleri Makarios'-
un emellerine alet etmek için elinden geleni ya
pan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U-Thant 
sert bir şekilde tepki gösterdi. 

Bu işaretler Kıbrıs meselesinde hiçbir iyileş
me olmadığını, yahut bir aralık görülen iyilik 
istidadının tamamen olumsuz şekli yeniden gir
diğini endişe verecek surette göstermektedir. 

Bunu kaydettikten sonra tekrar teyidedelim 
ki Türk Cemaatinin Türk yönetimini ilân etmesi 
mecburiyeti esasen mevcudolan bir fiilî idare
nin ifade edilmesinden ibarettir. 

Yönetim idaresinin ilânından sonraki tek me
sele çıkmak istidadında olacak tepkileri ve buh
ranları anında karşılamakta hazır bulunmaktı, 

Sayın Bakan, Hindistan seyahati ile vaziye
ti ne derece kavradığını açıkça göstermiştir. Bu 
konuda son durum nedir ve Hükümet ne düşün
mektedir bilmiyoruz ve Sayın Bakanın cevap ve 
izahlarından öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hiç şüphe yok Kıbrıs olaylarının başından 

beri gösterdiği dalgalanmalar ve müttefikler
den gördüğü davranışlar dış münasebetlerimiz
de ve umumi efkârda olumsuz bir tepki yap
mıştır. Bu hal kamu efkârında yayılarak aşırı 
uçların açtığı büyük kampanya ile NATO aleyh
tarlığına kadar varmıştır. 

Bu noktaya değindikten sonra bâzı olaylar 
üzerinde duralım. 

Ocak ayı başlarında Amerika'ya giden İs
rail Başbakanının ziyareti dolayısiyle tanınmış 
Avrupa gazetelerinin verdiği bilgilere göre 
Amerika'da Sovyet Rusya nüfusunun, Akdeniz'e 
doğru yayıldığı kabul edilmekte ve bunun baş
langıcı olarak da Kıbrıs olayları ele alınmakta
dır. Bu çevreler Moskova'nın Amerikan - Türk 
dostluk ve işbirliğini Kıbrıs olaylarından istifa
de ederek aşındırmak istediği görüşündedir. 

isr,ail Başbakanının ziyareti münasebetiyle 
yayılan havadis Türk - Amerika ve Türk - Sov
yet münasebetleri hakkında dağdağalı ölçüde 
tefsirler ve telkinler göstermektedir. 

Gerçek olan şudur ki Sovyet Rusya'nın Ak^ 
denizde varlığı üzerinde ihtimaller yürütülmek
tedir. 

israil - Arap harbinin ilk gününden beri 
söylediğimiz gibi Orta - Doğuda bizim etrafı
mızda bir büyük buhran başlamıştır ve biz de 
tabiatiyle onun içinde bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Kısa bir süre önce genel başkanımızın dış 

politika konularında umumi efkâra yaptığı 
açıklamada belirttiği gibi, dünyada sulh şart
ları ihtilâflar yüzünden bir nükleer muharebe 
çıkması ihtimalini ve böyle bir harbin ne şekil
de cereyan edip ne şekilde sonuçlanacağını tah
mine dayanmaktadır. 

NATO bir savunma paktı olarak 4 Nisan 
1949 da 20 sene için kurulmuştur. Çekilmek is-
tiyen üye müddetin bitmesinden bir sene evvel 
haber verecektir. Son NATO Konsey toplantı
sında Fransa dâhil bütün müttefikler ittifakın 
devamına karar vermişlerdir. Ayrıca NATO'-
mın istikbaldeki hedefleri hakkında da (Far-
mel Plânı) adı ile meşhur olan bir Konsey ra
porunu kabul etmişlerdir. Bu raporla kabul edi
len esaslar : Doğu, Batı arasında kuvvet den
gesinin muhafazası yanında sulh içinde bera
ber yaşama prensibini takviye etmek, gerginliğin 
giderilmesi ve ihtilâfları muslihane yollarla halli 
için devamlı gayret sarfetmek ve ittfaka dâhil 
her devletin müstakil politikası içinde karşı ta
rafla iyi münasebetler kurması, ilerletmesi ve 
geliştirmesi yoliyle daimî bir sulha yaklaşmak 
şeklinde hülâsa edilebilir. 

Biz NATO ittifakı içinde hem ittifakın ha
yatiyeti bakımından hem kendi jeopolitik du
rumumuz yönünden özel bir durumdayız. Bi
zim için NATO ittifakı içinde kalmak millî men
faatlerimize uygundur. 

NATO'nun müstakbel görevleri olarak ka
bul edilen karşı tarafla münasebetlerin iyileş
tirilmesinde biz daha önceden mesafe aldık, it-
üfaklarımızı ve vecibelerimizi muhafaza ederek 
Sovyetlerle münasebetleri iyileştirmeye teşeb
büs ettik. Sovyet Rusya'dan müsait ve teşvik 
edici cevap gördük ve iyi münasebetler kur
maya muvaffak olduk. Hatırlanacağı gibi bir 
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seçim zamanında dış politikada Sovyetlerle iyi 
münasebetler kurma teşebbüsleri, iç politikada 
ortanın solu program ve beyanı ile seçim çalış
masına girmiştik. (Ortanın solu - Moskova'nın 
yolu) deyiminde ifadesini bulan yanlış yorum 
ve aleyhte tefsir ve isnatlara uğradık. Aleyhi
mizde işletilen bu kampanyanın tesirlerine ve 
neticelerine katlandık. Zaman bizim haklı oldu
ğumuzu gösterdi. Hem ortanın solu iç politika
da olumlu, verimli ve memleketin gerçek ihti
yaçlarına cevap olan bir tutum olarak anla
şıldı, hem ittifaklarımız yanında Sovyet Rusya 
ile iyi münasebetlerin Türkiye'nin ne kadar 
menfaatine olduğu meydana çıktı. 

Bizim zamanımızda başlıyan teşebbüs ta
rafsız bir başbakanın başkanlığında C. H. P. 
dışındaki bütün partilerin iştirakiyle kurulan 
hükümet tarafından benimsendi ve devam etti
rildi. Sonra Adalet Partisi iktidara geldi tabi-
atiyle o da bu üçüncü senesine giren hükümeti 
esnasında Sovyetlerle iyi münasebetlerin geliş
tirilmesi konusunda mesafe kazandı. Münase
betler memnuniyet verici bir tarzda inkişaf et
mektedir. Hülâsa 1964 te bizim açtığımız Sov
yetlerle iyi münasebet devri bizden sonra mem
leketin müşterek politikası olarak devam et
mektedir. Bizden üç sene sonra bu politika 
NATO'nun müstakbel görevleri arasında bü
tün müttefiklerce karara bağlanmıştır. 

Bugün nükleer dengeye müstenit Sovyetler 
ve Amerika arasındaki münasebetler NATO'ya 
ne tesir yapacak bunu tâyin etmek kolay değil
dir. Her büyük buhran çıktıkça bu büyük buh
ranın ihtilâflarına, görünüş ve gelişmelerine 
göre başka bir şekil gösterebilir. Bunu hükü
metler hem ittifak, hem sulh ve iyi münase
bet kayıtları arasında idare etmeye çalışır
lar. 

Bugün Arap - İsrail muharebesinden sonra 
büyük bir buhranın içinde bulunuyoruz. Sovyet 
Rusya ve Amerika'dan başkyarak Orta-Doğu 
devletleri karşı karşıya gelmiş ve böylece ge
niş bir bölge kararsızlık içine girmiş durum
dadır. Bu hal nasıl bir sükûnete gelecek bunu 
henüz bilmiyoruz. Bunun arandığını biliyoruz. 
Hepsinin üstünde bildiğimiz bir şey bu Orta -
Doğu buhranının coğrafî, siyasi ve tarihî ba
kımdan bizi yakından ilgilendiren bir buhran 
olduğudur. 

Bu buhran esnasında bizim taMbedeceğimiz 
politika şöyle olmalıdır : 

Büyük devletler arasında sulh teşebbüsleri
ne daima yardımcı olmalıyız. 

Hususiyle bu devrede Sovyet Rusya ve Ame
rika'dan biri aleyhine düşmanlık tezahüratın
dan kesin olarak sakınmalıyız. 

NATO da kalmalı ve Sovyet Rusya ile iyi 
münasebetlerimizi korumalıyız. 

Memlekette NATO'dan çıkmak için Ameri
ka aleyhine açılan kampanyayı zararlı bulu
yoruz. Dün (ortanın solu Moskova yolu tahrik
lerine nasıl sebat ile karşı koymuşsak, bugün 
(Emperyalizme karşı mücadele ve her şeyden 
evvel NATO'dan çıkmak) şeklinde peşin yargı 
ile yapılan propaganda ve mücadeleyi de doğ
ru bulmuyor ve vatandaşları uyarmaya çalışı
yoruz. 

NATO'nun yeni münasebet devrinde üslerin 
millî kontrol altına alınması, ikili anlaşmalarla 
verilmiş olan ve zorlanarak genişletilen imtiyaz
ların millî menfaatlerimize uygun şekilde değiş
tirilmesi çarelerini dikkatle talrip etmeliyiz. 

Bir sürçme ve ihtilâf doğurma zeminini ya
ratmamalıyız, 

Fakat, gerek ikili münasebetlerimizde, ge
rekse müttefiklerle olan tüm münasebetlerimizde 
ve Üçüncü dünya devletlerine karşı tutum ve 
davranışlarımızda Sayın Bakanın muhalefet söz
cüsü iken sık sık tekrarladığı şahsiyetli politi
kamın icaplarım cesaret ve azimle yürütmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Orta - Doğudaki huzursuzluk sadece Kıbrıs 

ihtilâfı, sadece İsrail - Arap ihtilâfından ibaret 
de değildir. Yemen iç savaşları Orta - Duğuyu 
huzursuz etmektedir. Bizzat Arap devletleri 
arasındaki hâkimayet arzular! da Orta - Doğu da 
istikrarlı bir yaşayışın kurulmasını önlemek
tedir. Bu ihtilâfların arkasında büyük devlet
lerin çıkarları olduğu için de hal çareleri zor
dur. 

Arap - İsrail dramında Amerika ile Rusya 
karşı karşıya gelmiştir. Yemen iç harbinde bü
yük devletlerin arzuları çarpışmaktadır. 

Türkiye bu hengame içinde iyi niyetli ve ta
rafsız bir durumda bulunuyor. 

Türkiye Orta - Doğu da ihtilâf halinde olan 
her memlekete emniyet veren bir tutum içinde 
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dostluklarını ilerletmelidir. Arap memleketle
riyle olduğu kadar, İsrail ile de münasebetlerini 
geliştirmelidir. 

Türkiye Batılı bir memlekettir. Bu yüzden 
Doğudan gelen tesirlere karşı kendini korumak 
mecburiyetindedir. Bunun yanında Türk poli
tikasını etkilemek istidadını gösteren ve kökünü 
dini taassup veya taassup istismarından alan 
cereyanların da iç politikamıza nüfuz etmesine 
mâni olunmalıdır. Türkiye'de dinî esaslara da
yanan bir devlet kurmak istiyen ve devlet baş
kanlığı ile hilâfeti birleştiren bir sistemin kurul
masını öngören cereyanlar kendisini hissettir
miştir. Bu cereyan Hükümetin gözü önünde 
kesif bir progaganda faaliyeti içindedir. Taraf
tarlarınca devletin bu tarafa doğru itilmek is
tendiği meydandadır. Maalesef bu cereyan ve 
propagandalar Hükümet tarafından en hafif 
tabiriyle olağan karşılanmaktadır, iktidarın 
bu cereyanlara karşı sarih bir tavır takınmasını 
istemek hakkımızdır. Çünkü bugünün ihmalleri 
yarın bizi büyük meselelerle karşı karşıya geti
rebilir. 

Bunun gibi Amerika'dan resmi ağızdan gelen 
bir seste bizi Basra Körfezi etrafında kurulacak 
bir askerî pakta namzet göstermektedir. 

iran - Irak ve Kuveyt arasındaki çelişmeler 
yüzünden böyle bir pakt kurulsa bile yaşama 
kudretinde değildir. Kaldı M, Türkiye kendisini 
Orta - Doğu'da hiçbir şekil ve suretle İngilte
re'nin bıraktığı boşluğu doldurmak gibi bir du
rumda ve görevde görmemektedir. 

Biz güvenlik yönünden kolektif emniyet mü
esseselerine bağlıyız. Bu müesseselerin barışa 
hizmet kudretlerinin zayıflamakta olduğu ve 
Birleşmiş Milletlerde adedi bir hayli kabaran 
bağımsızlarına yeni kavuşmuş devletlerin kendi 
iç huzursuzluklarının barışı tehdit etmekte oldu
ğu yolunda endişelerimizi belirtirken, Sayın Ba
kanın bu konularda son gelişmeler ve Hüküme
tin görüşü hakkında bilgi lütfedeceklerini uma
rız. 

özellikle Avrupa'da Ortak Pazara girmek me
selesinden İngiltere ile Ortak Pazar üyeleri ara
sında son durum ve ihtimaller üzerinde Hükü
metin bilgi vermesini rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Kolektif tedbirler cümlesinden olarak bölge

sel işbirliği üzerinde de dikkatle durmak isti
yoruz. R. C. D Anlaşmasının çok olumlu neti-
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çeler vereceğinden eminiz. Büyük dostlarımız 
kardirşinas Pakistan ve kardeş İran ile bu isti
kamette yaptığımız çalışmaların şimdiden ve
rimli sonuçlarını görmekle memnunuz. Fakat 
samimi kanaatimiz odur ki bu işbirliği dünya
nın ekonomik ve teknik gelişmesine paralel bir 
süratle inkişaf etmemektedir. Birbirine dost bu 
üç millet bu çabaların süratlendirilmesini iste
mektedir. Hükümetlere düşen görev bu millî 
eğilimlere süratle cevap vermektir. Gerek eko
nomik ve gerekse kültürel alanda daha hızlı 
adımlar atılmasını samimi olarak temenni etmek
teyiz. E. G. D. mekanizması iyi işledikçe bu 
mekanizma Orta - Doğu da bir barış unsuru 
olarak kuvvet kazanacak, bu işbirliği verimli 
neticeler verdikçe, Türkiye iran ve Pakis
tan'la münasebet halinde olan büyük devletler 
bu memleketlere hiç şüphesiz daha dikkatli ol
maya mecbur olacaklardır. 

Bu arada kötü günlerde dayanıp güvenilebi
lecek hakiki dostlukları tecrübelerden geçmiş 
bu iki dost ve kardeş devletin Türkiye'nin en 
haklı dâvası ola,n Kıbrıs konusunda bize karşı. 
göstermiş oldukları tesanüt ve yakmbğı burada 
şükran ile ifade etmekten zevk duyuyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, 
Dünya ahvali bakımından 1968 yılında bu 

konuşmamızı yaparken bir yıl evveline naza
ran daha iyimser değiliz. Aksine bizde tered
düt yaratan olayların çokluğu diklıatmizdon 
kaçmamıştır. 

Güney - Doğu da bir yerde sürüp giden 
yangın başka yere sıçramak ihtimalini göste
riyor. Zaptedilen bir gemi, bir ba^ka yerde ye
ni bir kavganın sebebi olmak tehlikesini taşı
yor. Arap - İsrail savaşı her an yeniden alev
lenmek istidadındadır. Orta - Doğu, Uzak - Do
ğu, Güney - Doğu ve Afrika iç harpler ve dış 
harplerle sarsılmaktadır. Lâtin Amerika'daki 
huzursuzlukların yankıları bize kadar gel
mektedir. 

Dış alemi kaplıyan bu kesif bulutlar ve savaş 
tehlikeleri ortasında Türkiye kendi varlığını 
korumak için çok dikkatli, ileriyi gören basi
retli bir politika gütmek mecburiyetinde oldu
ğu kadar bu akıllı politikaya destek olacak iç 
huzur ve birliğe, ekonomide istikrarlı bir yö
netime ve Atatürk prensiplerine sıkı sılaya bağ
lı kalmaya da muhtaçtır. 
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Bu atmosfer içinde dış politikamıza düşsn | 

ağır görevleri hakkiyle yapabilmesi için teşkilâ- j 
timizi ihtiyaca uygun şekilde eihazlandırma-
mız lâzımdır. 

Birleşmiş Milletlerde üye adedi 125 e yük
selmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler teş
kilâtı, NATO, Avrupa Konseyi İktisadi işbirliği, I 
GATT ve benzeri milletler arası teşekküller faa- j 
liyet halindedir. Arap Birliği, Afrika Devletleri 
Birliği gibi teşekküllerde kendi gayeleri istika
metinde çalışmaktadırlar. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, Hariciyemizin kad
rosu ne kadar değerli elemanlardan mürekkep 
olursa olsun "on girift ilişkileri Türkiye hala
mından takibedecek miktarda değildir. 56 ebi-
lik ile bu kadar çok dış müesseseyi takip ve ida
re etmenin zorluğu meydandadır. | 

Bunun yanında dünyada olup bitenleri Anka
ra'da merkezî bir etüt teşkilâtında değerlen
dirmek ve bu merkezî teşkilâtı geçim endişeleri 
içinde ve gözü dışarda olmıyan elemanlarla ve 
sürekli bir itina ile yürütmek lâzımdır. 

Şu halde bütün bu haklı eleştirmeleri ve ih
tiyaçları dikkate alan bir teşkilât kanununun j 
çıkmasını beklemek hakkımızdır. j 

Değerli arkadaşlarım, j 

Mâruzâtımı burada bitirirken sisli ve pıulu. 
ufuklar arasında kader gemimizi selâmetle yü
rütmek ve geliştirmek ödevinin bütün siyasi fa
aliyetlerimize amaç olmasını temenni ederiz. [ 

Bütçenin memlekete hayırlı olması dilekleri
mizle hepinize teşekkür ve saygılar sunarız. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Muammer Obuz, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUAM
MER OBUZ (Konya) — Sayın Başkan, scıyın 
senatörler, j 

1968 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesini, Gü- | 
ven Partisi Grupu olarak tetkikten geçirirken, j 
Türkiye ve Türkiye'de yaşıyan Türklerin yaban- ı 
cı ülkelerle aramızda mevcut münasebetlerimi
zin ve bu münasebetlerin düzenleyicisi olan ha- E 
riciyecilerimizin başta gelen konulanın., en ya
kın ve en müstacel olanından uzaktaki]erine doğ- J 
ru, genel çizgileriyle, özetliyerek arz etmek iste- } 
riz. 

Aziz arkadaşlarım, son yılların Türkiye'si, > 
£on yılların Türk diplomatlarını ifa ettikleri I 
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değerli hizmetlerinden dolayı memnunluk ve 
şükranla anacaktır. 

Güven Partisi, dış politikamızın hareket nok
talarını üç ana fikrin içinde toplamıştır; Tür
kiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve egemenli
ğini her düşüncenin üstünde tutulması; millî 
menfaatlerimizin ve haklarımızın en etkili bir 
çekikle korunması ve milletlerarası barış ve iş
birliğinin sağlanması. 

Bu ilkeler tetkiklerimizde bize ışık tutmuş
tur. 

Türkiye'nin ve Türkiye Türklerinin meafaat-
leri ,ve mutlulukları bahse konu olduğu zaman 
Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'ta yaşıyan 120 bin Türk va
tandaşımızı daima bunların içinde mütalâa et
mişizdir. Kıbrıs ile müştereken bize karşı olan 
her tutum, ve davranışı, fiilî tedbir ve fiilî mü
dahaleler gerektiğinde, bunlarla dahi, bertaraf 
etmeyi öncelikle göze almış savunmuşuzdur. 

Milletlerarası münasebetlerde haklılık anla
yışının, kuvvetli, lehine, ağır bacan bir muhte
vada olduğunu bilmekteydik. «1963 ten beri 
Rumların Kıbrıs'ta ihdas edegeldikleri durum 
Türkiye'ye çok şeyler kaybettirmiştir» derken 
buna dayandık ve «aman, Adadaki askerleri
mizi çekmiyelim; Kıbrıs Türklüğünün ve Tür
kiye lehine varılacak nihai çözüm yolunun te
minatı budur» dediğimiz zamanlarda, yine, 
noktayı hareketimiz; aynı anlayışa dayamış 
idik. 

Kıbrıs ihtilâfı çıktığı günlerden beri, bu ih
tilâfın, «milletlerarası tarınçı yollardan çözüm
lenmesi gerekir» gibi bir yumuşak politikaya 
bel bağlanıldığını tesbit etmi^ bulmuyoruz. Bu, 
aslında, doğru bir görüştür, üfc var ki, barışçı 
ve bilhassa adaletli bir sureti hal bulımm.ası ih
timali, Kıbrıs konusunda olduğu üzere, bir sinsi 
politika ile, uysal yollardan bu sinsiliğe göz yu
mar görünen bir politika ile müzmin hale ge
tirilmiş idi ise, güçlü bir millet olarak, azimli 
ve imanlı ve vahdet içinde bulunarak, bu ihti
mallerin çıkmasını icabında .Tor kollanmaktan da 
kaçmmıyacağımızı herkese anlatmak ile açıver-
/•.-.emiz icabedecek idi, Kıbrıs meselesini etrafı 
ile bilerek ve bağlı olduğumuz milliyetçi fiMr-
lorin isabetine de güvenerek bu düşünceye iltifat 
ettik. Bu fikrin bir çözüm yolu olarak, millet
lerarası barışa ve güvenliğe uygun olduğunu ce
reyan eden olaylar teyidetti. 
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Bugün, Kıbrıs (lâvaşının bulunduğu merhale, 
Kıbrıs'ta yasıyan Türklerin ya hür ya da esir 
olarak yalamaları dâvası mıd?r? Yalnız bu mu
dur? Hayır! Aynı samanda 32 milyon Türkiye 
Türkünün ve bu 32 milyonun yaşadığı vatanın 
emniyeti, şerefi, haysiyeti davasıdır. Bıı sebep
ten Güven Partisi «yanlış Kıbrıs politikacının 
mazideki sorumlularını bir kenarda bırakalım 
ve arz ettiğimiz emniyet, şeref ve haysiyet uğ
runa halin ve istikbalin hesabını görelim.» de
mişiz dir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kıbrıs'a 10 binin üzerinde Yunan askeri yer

leşmiş idi. Bunlar, ağır harb silâhları ile teç
hiz edilmişler idi. Kıbrıs'ın, miletierarası statü
sünü hazırlayan ve Akıd Devletlerin imzalarını 
taşıyan andlaşmalar dinlenilmez olmuştu. Yu
nanlılar, Kıbrıs'taki Türk mukavemetini vs 
Türkiye'nin gücünü küçümseyen bir tavır ve 
hareketin içindeydiler. Bütün bunlara bir sen 
verilmek gerekiyor idi. «Yunan askerleri Ada
dan çekilmelidir; Batı - Trakya Türklerine ya
pılan zulme son verilmelidir; Yunanistan'ın iş
galinde bulunan Ege Denizi adalarımızın duru
mu ve bunların üzerlerinde mevcut haklarımız, 
andlaşmalarla, ihdas olunmuş salahiyetlerimiz 
aranmalı ve kullanılmalıdır.» fikirlerinin sahi
bi yine bizler olduk. 

Bu mevzularda, Â, P. ile 0. îî, P= nin uşakta 
kalan günlere dönerek, bunların muhasebesini 
yapmaya kalkışmalarını kınadığımız kadar, mil
letlerarası plânda, Kıbrıs meselelerimizi bir «ci
hanşümul sosyalistlik» zaviyesinden tetkik ede
rek, bu millî meseleyi, millî menfaatlerimizin 
ötelerine sürükleyip götürmek irjtiyen tefsirlerin 
ve siyasi zorlamaların da karşısında olduk ve 
şiddetle karşısında olacağız... 

Türkiye Büyük Millet Licelisinin 17 Kasım 
1967 tarihli kararı, iç politikamızda sözü geçen 
kişilerin ya da müessese ve teşekküllerin uma
cakları vazgeçilmez bir müşterek, anlayışı tem
sil etmelidir. 

Kıbrıs politikasında Türlüye'nin dışında bir 
yabancı, şu veya bu, tir güçlü Devletin teshii-
liğini göz önünde bulundurmakla beraber bu 
tesirliiiği bir kenar yerde tutmalıyız. Yalnız bu 
hâl içindedir ki, Kıbrıs'ın Yunanistan'la birlet
mesi demek olan «bağımsız Kıbrıs» iddialarını 
ve Londra Anlaşmasına rağmen Makarios'un 
efıosis isteklerini ve Ada'daki gayrimeşru Eum 
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birliklerini ayakta tutmak ve başarıya ulaştır
mak istiyen gayretleri yenebileceğiz. Üstün g^îc 
sahibi devletler Kıbrıs konusunu ciddiyetle ele 
aldığımıza ve kesin müdahale .kararımıza §a-
hidolmuşlardır; davranışlarını değiştirdiler. 

Güvenlik Konseyinin son kararları ondan ev
velkileri gibi ümit verici, inandırıcı bir mahiyet
te değildir. Konseyin, bilhassa barış gücünün 
salâhiyetleri, Makarios idaresinin Kıbrıs Anaya
sasına aykırı davranışları mevzularındaki ka
rarsızlığı, bu teşekkülün müşevveş tutumuna de
vam edeceğine delâlet sayılacak nitelikte olay
lardır . 

Kıbrıs Rumları, bundan cesaret alır görün
mektedirler. Yeni Türk Geçici Yönetiminin ilâ
nından sonra, Kıbrıslı Rum yöneticiler, Sum 
askerlerinden yeni bir kurayı silâh altına aldı
lar. Türk yönetimi mensuplarının, Türk msmur-

i larının seyahat hürriyetlerini kayıtladılar. Ge
nel oy ile Cumhurbaşkanı seçimine gitmek üze
redirler. Bütün bu hareketler Kıbrıs Anayasa
sına ve Lefkoşe Andlaşmasma aykırıdır. Kıbrıs 
Cumhuriyetinin hükümranlık hakları, milletler
arası antlaşmalara bağlılığı ile kayıtlıdır. Bir
leşmiş Milletlerin riayetle mükellef olduğa-, bir 
anahüküm ise, milletlerarası andlaşmalara sada
kati emreder, ama, bu teşekkülün G!er,el Sekre
terinin son günlerdeki davranışları yine ayın 
açıdan, tatminkâr olmaktan cok uzaktır. Hü
kümetimiz bütün bu olayların dikkatli takip
çisi olmalıdır. Güven Partisi T. B. M. Mecli
sinin verdiği karar gereğince, bu kararın ışığın
da ve istikametinde Hükümetin askerî hazırlık
larında devamlılığını ve diplomatik alandaki is-
rarlıhğını destekliyecektir. Hükümetin siyase
tinin bu temel anlayış içerisinde devamının ta
kipçisi olmaya Güven Partisi olarak kararlıyız. 

Hükümetimiz iki yıldan beri NATO andlaş-
masımn gelişen, ve değişen dünya şartlarına uy
durulmasını gerektiren sebeplerin zuhur edebi
leceği ihtimalini gez önünde tutar görünmekte 
ve bu konuda hazırlıklı bulunduğunu ifade et
mektedir. Ancak, Kuzey - Atlantik Paktı Teşki
lâtı açısından dünya şartlarının gelişme ve de
ğişme ihtimallerinin ne şekilde ve ne nisbette 
tahakkuk safhasında olduğu belirtilmedikten 
başka bunların niteliklerine de işaret oltınma-
maktadır. Hükümet tarafından bu önemli ko
nu, mümkün olanı kadar açığa çıkarılırsa,-hem 
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Güven Partisi olarak biz gereken mukabil yar
dımcı mütalâayı serd etmek imkânına kavuşmuş 
olacağız, hem de ya maksatlı olarak ya da öyle 
olacağını sanarak, körükörüne, bu teşkilâta 
yani NATO'ya düşmanlık ilân eden veya ne de
dikleri belli olmıyan çevreler yetkili organdan 
bir cevap almış olacaklardır ki, dolayısiyle, ka
mu oyumuz NATO konusunda devamlı tedirgin
liğinden kısmen kurtarılmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlanm, 
NATO aleytarlığı yaparken, Türkiye'nin nöt-

ralist bir politika taMbetmesi gerektiğini savu
nanlar, bu savunmayı aynı samanda memleketi
mizin Kuzey - Atlantik Paktından ayrılmasına da 
mucip sebep göstermektedirler. Bu görüşmede 
bir bağdaşmazlık olduğu aşikârdır: NATO'nun 
tarihî seyrini dikkatli ve histen arınmış bir göz
le tetkik edenler, NATO'nun vücut bulmasını 
zorlıyan olayların, Türlüye'nin nötralist bir ülke 
olarak kalamıyacağını telkin eden, tazyik eden 
bir siyasi ortam hazırladığını tesbit edecekler
dir. 

1949 lardan sonraki tarihlerde, 1952 ye kadar 
kesif bir surette, diplomatlarımızın, politikacıla
rımızın, ilim adamlarımızın, basınımızın önder
likleri ile Türk kamu oyunun, bir büyük huzur 
ümidi peşinde Batı bloku memleketlerinin ve 
dolayısiyle de Kuzey - Atlantik Paktı teşkilâtı
nın lehine hali işbaa getirildiği malûmdur. Bu 
hata mı olmuştur? Hayır. Milletlerarası cephe
leşmedeki cedelleşnıe içinde, Türkiye'nin bugün
kü huzurunu, demokratik bir hukuk Devleti ola
rak hükümran yaşamamızı bigüna bir siyasi 
tercihin isabetine bağlamakta olanların hatalı 
oldukları kanaatinde değiliz. 

NATO yeni dönemine girerken, elbette, güç
lü üyesi Türkiye'nin mutena yeri ve Türk Mil
letinin hizmet değeri dikkatle üzerinde durula
cak bir mesele olarak ele alınacaktır. 

Bir NATO'suz Türkiye düşünülmiyecek ise, 
Türkiye'siz bir NATO'nun da tasavvur edilemi-
yeceğinin, bilhassa dünya milletleri dış politi
ka şartlarının son seyir istikameti açısından bü
yük bir nisbette müessir unsur olacağının izahı
na lüzum bile yoktur. 

NATO, umumiyetle, sulhsever milletlerin hak
lı konularını toplu olarak savunma gayesini de 
güttüğüne göre ve dünya sulhu, milletlerin hak 
ve hürriyetleri korunduğu ölçüde onların müs
takil yaaşmaları ile teminat altında bulunabile-
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ceğine göre, nedenleri sarahatle tadadedilme-
den NATO'ya karşı olmak olağanüstü bir kötüm
serliği ifade eder. Milletlerin hak ve hürriyet
lerine, milletlerin müstakil yaşamlarına ve ne
ticede dünya sulhüne kıskançlıkla karşı olanlar, 
bunların kutsallığına hürmet duyan, bunların 
müdafaasını yapan her müesseseye, her teşekkü
le veya şahsa tabiatiyle düşmanhk ilân edecek
lerdir. Yirminci asrın düzeni içindeki dünya 
sulhüne baş kaldıran iktisadi ve siyasi inanç aşı-
n ucdaki doktrinler tarafından benimsenmiş bu
lunduğundan «Türkiye NATO'dan çıksın dedi
ğimiz vakitler, bize komünist diyorsunuz» diye 
işgilli karşımıza çıkanlara, burada : «Evet sizler 
birer komünistsiniz» demekle veya, hiçolmazsa 
«komünistlerin gafil yardakçılarısınız» demekle 
yetineceğis. 

Tenhada sosyalist geçinen ama, halk huzu
runda kendilerine hiçbir uygun yer seçemiyen, 
telâşlı aşırı solcularımız NATO meselesine vere
cekleri cevabı da, tabiatiyle, vatandaşa yuttur
maya kalktıkları ne idüğü belirsiz inançlarını 
sattıkları şekilde «tenhada başka mânada, halk 
huzurunda başka mânada yutturmaya hazırlan
mış» olacaklardı, 

Bu nevi oyunlara NATO konusunda da bir 
son vermek lâzımdır kanısındayız. 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizde bugün 
NATO aleyhtarlığı yapanlar, Stalin'in ölümün
den beri Rus politikasının değiştiğini de ileri 
sürmektedirler. Çeşitli resmî vesikalarda tesbit 
edildiği üzere: Kuşlar, bugün bir yandan «sulh 
içinde beraber yaşama metotları» ile dünya yü
zünde mümkün olduğu kadar nüfuz kazanmaya 
ve yayılmaya çalışırlarken, diğer yandan silâh
lı ihtilâl ve savaş usullerini de münasip gördük
leri yerde, reddetmiyeceklerini ifade etmektedir
ler. Nitekim, Stalin'in ölümünden bu yana, Rus 
silâhlı kuvvetlerinin ateş gücü hareket kabili
yetini, devamlı olarak artırmıştır. Bu durum 
karşısında, «Stalin'in ölümünden sonra Rusları 
Batıya karşı daha mutedil bir politikaya zorla
yan unsur birden bire, bambaşka ahlâktaki kim
selerin işbaşına gelmiş olmaları değil. Batı dev
letlerinin bir arada gösterdikleri ileri görüşlü mu
kavemet niyeti ve mukavemet gücüdür» demeye 
ve bunu da kabul etmeye mecburuz. Bugün, Ba
tının bu niyetinde ve bu gücünde bir zaıf bul
dukları takdirde, Stalin'i kötiüeyen idarecilerin, 
Stalin'e kayıtsız ve şartsız hizmet ettikleri eski 
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günleri hatırlayıp, onun politikasının en müte
caviz şekline özenmelerinin ihtimali ortadan 
kalkmış değildir. Böylece, Rusya ve etrafındaki 
devletler ile dostluk münasebetlerimizi ilerlet
mek istiyorsak, Batı'nın tesanüdünü ve gücünü 
za'fa uğratmanıaya bilhassa dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. 

Son zamanlarda, gerek nükleer, gerek klâsik 
silâhları dünya çapında içine alan kontrollü bir 
silâhsızlanma ümidi pek kuvvetli sayılmıyacak 
hale gelmiştir. Halen, bir büyük cihan savaşının 
çıkmasını önliyen unsur; ehemmiyetli nisbette 
nükleer gücüne sahip bulunan Amerika ile Rus
ya'nın aralarında mevcut dengedir. Rusya'nın, 
bu dengeyi kendi hssabma bozmaya muvaffak 
olduğu gün, Stalin devrindeki mütecaviz siya
setinin hortlaması kuvvetle muhtemel olacak
tır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Coğrafyanın, tarih boyunca Türkiye'ye ver

diği mevki bu iki büyük devlet arasındaki mu
vazenenin muhafazasında hayati bir rol oynar. 
Eğer Türkiye, Rusya'ya tabi veya onun hedef
lerine yatkın hayırhah bir siyaset takibederse, 
bu takdirde Rusya, Deli Petro'dan beri tarihin 
vs coğrafyanın kendisini sevk ettiği büyük eme
line kavuşmuş olacaktır ve bugün, Türkiye kal
kanının himayesinde kendi meselelerini hal
letmek için büyük devletler arasında ma
nevralara teşebbüs edici bir nötralist po
litika takibeden bütün Orta - Doğu, Ya
kın - Doğu ve Afrika memleketleri, Rus teh
didini çok yakından ve gerçek bir tarzda hisse
deceklerdir. Rusya, bir gün, gayesine ulaşırsa 
Türkiye için ne hakiki istiklâl ve ne de milletçe 
seçtiğimiz ve savunduğumuz insan haklarına da
yanan demokratik hukuk düzeni bahse konu ola
bilecektir. 

Rusya'nın tutumunda, Stalin'in ölümünden 
sonra görülen nispî itidal bizi aldatmamahdır. 
Çünkü, Rusya'nın nihai hedeflerinin değiştiğini 
değil, değişmediğini gösteren pek çok deliller 
ortada ve ayakta durmaktadır. 

Türkiye olarak, biz, eğer Rus politikasında
ki nispî itidalin pek uzun bir vâde sonunda Rus
ya'yı bir genişleme ve nüfus sağlama politikasın
dan vazgeçirecek bir vetirenin başlangıcı olması
nı istiyor isek ve Kuzey komşumuz iie dostluk 
münasebetlerimizi artırmak istiyor isek, arz et

tiğimiz temelli hakikatleri gözden uşak tutmama
lıyım. 

Amerika'nın menfaati, Rusya'nın yayılması
nı önlemektedir. Ama, Türkiye'nin menfaati de 
yayılıp genişliyen Rusya'nın içine kaynayıp git
memektedir. 

Aziz arkadaşlarım, herşeyden önce milliyet
çi bir teşekkül olan Güven Partisi, bir ittifakın 
içinde dahi, müttefikler arasındaki münasebet
lerin hangi suretle veya istikamette olurlarsa 
olsunlar, Türkiye'de nüfuz sağlama veya Tür
kiye'ye doğru yayılma vasıtası olmalarına kar
şı son derecede hassastır. Bu itibar iledir ki, 
NATO içinde de eşit haklar ve hükümranlık 
ilkesinin icaplarının, her sahada muhafazasına 
büyük ehemmiyet atfetmekteyiz. Amerika ile 
yapılmış bulunan bâzı anlaşmalar da yer alan 
hükümlerin, bu anlayışımıza pek uygun olma
dığı tesbit edilmelidir. İlk olarak, bâzı tek ta
raflı kazai imtiyazların verilmesine dair olan 
ikili andlaşmayı ortadan kaldırmak için hazır
lanmış kanun teklifinin bir Güven Partiliye 
aidolduğunu burada hatırlatmak isterim. 

Türkiye'mizin, umumi dünya stratejisi içe
risindeki savunması ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
mizin harekâtının emniyet altına alınması ba
kımlarından zaruri oldukları ölçüde, memleke
timizde bulunabilecek müttefiklerimize ait üs 
ve tesislerin tamamiyle Türklerin kontrolü al
tında olması ve buralardaki müttefik faaliyet
lerinin münhasıran Türkiye'nin rıza ve muva-
fakatma tabi bulunması zaruridir. Aynı konu 
ile alâkalı olarak Sayın Dışişleri Bakanımızın 
Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı bir konuş
mada yer alan anaprensipleri memnuniyetle 
karşılamaktayız ve aynı konuda tekemmülü 
beklenilen andlaşmanın daha fazla gecikmeme
sini can ve gönülden temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, NATO ile ilgili ola
rak şunu da belirtmek isteriz M, Türkiye'nin 
NATO istikametine teveccüh etmesi kendi ha
yatî ve millî dâvalarında kendi aleyhine netice-
celer tevlidetmemelidir. Türk Milleti için Kıb
rıs'taki cemaatimiz Türk Milletinin bir parçası
dır. demiştik. NATO'nun ve NATO müttefikle
rimizin memleketimizin bu millî dâvasında kar
şımıza çıkmamak zaruretini idrak etmiş.olma
ları gerekir. Bir gün şartlar Türkiye'yi «NA
TO mu, yoksa Kıbrıs'taki Türk varlığı mı?» 
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diye bir tercih ile karşıkarşıya bırakır ise, bi
zim, Kıbrıs'taki Türk varlığını seçeceğimizden 
hiç kimsenin asla şüphesi olmamalıdır. 

Son Kıbrıs buhranı, bütün dünyanın ve 
müttefiklerimizin, Türkiye'nin Türk için ve 
Türkün şeref ve haysiyeti için her şeyi göze ala
bileceği gerçeğini daha iyi anlamalarına fırsat 
vermiştir. Güçlü çıktık. 

Aziz arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığımız
da genç bir nesil işbaşındadır. Biraz gerilere 
doğru bakarak bir kıyaslama yaptığımızda, bu
gün dış politikamızın nöbetini tutan kuşağın 
kendisine sağlanan imkânlar yönünden daha 
mahrum, lâkin yüklendiği vazife mesuliyeti ve 
çıkardığı iş yönünden daha güçlü, daha iman
lı ve çok daha bilgili olduğunu tesbit ederiz. 
Bu kuşakla gurur duymaktayız. 

Dışişlerimiz, bu dinç bünyesi için neki, iste
nirse Türk Parlâmentosunun kendisinden her 
isteneni ondan esirgemiyeceğinden emin olma
lıdır. Ne var ki, bakanlık sorumluları büyük 
meşgalelerinden ayırıp başlarını biraz da kendi 
öz iç ihtiyaçlarına çevirmek fırsatını bulmuş 
olsunlar. Meselâ, dışişleri çevresinde meslekî 
dirayeti ve üstün şefkati dillere destan olan 
Sayın Bakan Çağlayangil biraz da Bakanlığın 
dâhili işleri ile meşgul olsalardı ele almak iste
diğimiz bir konu, bu dönemde Meclisten rahat
lıkla çıkar ve bir ihtiyaç zamanında karşılan
mış olurdu. Dışişleri Bakanlığımızın teşkilât 
kanunu konusuna değinmek istiyoruz: Dışişleri 
Bakanlığı teşkilât kanunu tasarısı daha ta 1952 
lerde ele alınmış idi. Eldeki kanun 40 yaşını 
doldurmuştur. Yeni tasarı Bakanlığın içinde in
celenip durmaktadır. O kadar çok tetkikten 
geçmiştir ki, maddeleri arasında bir rabıta kal
madıktan başka gayesini de kaybetmiştir. Dış
işlerinin yetkilileri bu kadar ince eleyip sık 
dokumadan tasarıyı bulunduğu hali ile Meclise 
sevk etseler, burada alacakları neticenin um
duklarından daha çok müspet ve verimli ola
cağını göreceklerdir. 

Tasarıda türlü hislerle, türlü saiklerle yarı 
ele alınmış ihtiyaçlar ya da dile getirilmemiş 
dertler veya iyi savunulmamış haklar Mecliste
ki tetkikinden sonra açığa çıkarılacak ve hari
ciyemizi tatmin edecek olgun bir teşkilât bu ta
san üzerinden hazırlanmış olacaktır. Hariciye
cilerimiz, memleketin dış emniyetini teminat al
tında bulunduran, bu emniyeti daha da sağlam 

esaslara bağlıyacak olan, diğer milletlerle mü
nasebetlerimizi tevsi edecek olan ve Türkiye'ye 
dünya sulhunun sağlanmasında sözü geçer, 
emeği bulunan bir devlet değeri kazandıracak 
olan görevlilerdir. Tarih, milletlerarası hâdise
lere seyirci kalarak, onları zaman zaman peşin
den takibeden ve ortaya çıkan her yeni mese
leye bir alelade hal çaresi araştırıp, sonra da 
bulduğunu sanan ve böbürlenen diplomatik 
mesainin daima mahkûm olduğunu bize sayısız 
örneklerle göstermektedir. Bundan acı dersler 
almışızdır; acıklı hallere düşmüşüzdür. 

Aziz arkadaşlarım, yıllık bütçelerde % 5 
artışlarla yetinmek hiç kimseye, Hariciye Ba
kanlığının 23 daire ve 8 bürosundan veya mer
kezde çalışan 410 ve taşrada çalışan 1 000 gö
revlisinden en verimli mesai istemek için hak 
vermez. Sayın Bakanın bütçesini zorlıyarak 
hizmetleri gönül rahatlığı ile bilgi ile ve liya
katle gördürecek teşkilâtını, kadrolarını ve bü
tün ihtiyaçlarını süratle kurmasını ve gider
mesini beklemekteyiz. Dışişleri Bakanlığı tem
sil görevinin gerektirdiği vasıfları memurları
na daha iyi verebilmek için Dışişleri Akademi
sini tesis etmekle bir boşluğu doldurmuştur, ba
şarılar dileriz. Ne var ki, dış hizmette bulunan 
görevlilerin; bihassa hayat pahalılığının yüksek 
olduğu birçok memleketlerde, maddi yönden 
temsilde kusurlu görünür mevkilere düştükleri 
bir vakıadır. Bu bakımdan 1967 yılı içinde ger
çekleştirilememiş olan Emsal ayarlaması konu
sunun bu yıl tahakkukunu beklemek durumun
dayız. Bu işte Maliye Bakanlığımızın anlayış 
göstermesi temenniye şajrandır. Aksi takdirde, 
mesele yine askıda kalacağa benzemektedir. 

Aziz arkadaşlarım Güven Partisi adına Dış
işleri bütçesi münasebetiyle açıklamak duru
munda olduğumuz meseleleri arz etmiş bulunu
yorum. Dışişlerinin güzide mensuplarını saygı 
ile selâmlarım. Bütçelerinin memlekete ve ba
kanlıklarına hayırlı olmasını dilerim. Hürmet
lerimi sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ahmet Yıldız, buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım. Bütün dış politika konularımızı, 
genel dünya durumunu da göz önünde bulun
duran politika içinde ele almalıyız. Biz bu gö-
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rüş ve bu çerçeve içinde görüşlerimizi sunaca
ğız. örneğin, Rusya'ya bakınca, arka fonda Deli 
Petro'nun vasiyetnamesini veya Stalin'in me-
lekleştiğini değil, kendi blokunda ve dünyada
ki türlü sorunlarından başka, Amerika ile bir 
dehşet dengesi içinde bulunan Rusya'yı düşün-
Tüsliyis. 

Diğer yandan, Jefferson ve Johnson yerine, 
"Washington'un veda mesajını bile unutmuş gö
rünen bir Johnson; üzerinde güneş batmıyan 
bir imparatorluk yerine kabuğuna çekilen ve 
fakirliği gerekçesiyle Avrupa Ekonomik Birli-
ğina bile alınmak istenmiyen bir ingiltere; Na-
polyon'un uykuda tutulmasını öğütlediği masal
lar ülkesi uyuşuk Çin yerine,, nükleer yarışa 
katılan dev bir Çin ve eski güçlü emperyalist
lerin kovulduğu yerlerden düzinelerle yeni 
ulusların türediği ve her an patlama noktala-
riyle dolu bir dünyada yaşıyoruz bugün. 100 -
150 yıl önce yaşamışların koyduğu katı dok
trinler yerine, akılcı, gerçekçi ve hesaba daya
nan sistemlerin geçerli olduğu bugünkü dünya
da komünistinden kapitalistine değin, bütün 
ülkelerde milliyetçilik esastır. 20 - 30 yılda ge
lişen bu durumu, bütün eski söz ve alışkanlık
lardan sıyırarak, kavramanın güçlüğünü ilk ye
necek örgüt Dışişleri Bakanlığıdır. Çok seçkin 
elemanları, her an dünyayı gören gözleri ve işi
ten kulakları olan bu bakanlığın İkinci Dünya 
Savaşı öncesi ve hemen sonrası kaygıları ve de
ğer yargılarının etkisinde bulunması çok sakın
calıdır. 

Eğer az gelişmiş bir ülke, eski klâsik tip 
emperyalizm ve yabancı sömürmesinin bugün 
ne hal aldığını kavrıyamamışsa çok çekeceği 
var bu tutkulardan. Birleşmiş Milletlerin eko
nomik komisyonlarının ve diğer uluslararası 
kuruluşların resmî raporlarını okumak, hattâ 
ingiliz Amerikan yayınlarına göz atmak yeter. 
Yeni emperyalizm, yeni sömürgecilik ve kalkın
mış ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptıkları 
yardımın içyüzünü öğrenecek herkesin gözleri 
fal taşı gibi açılır. 

Arkadaşlar, bu çerçeve içinde biz üç konu
ya değineceğiz: İkili Anlaşmalar, NATO, Yu
nanistan ve Kıbrıs. 

Sayısı ve Mmin ne zaman imzaladığı tartış
ması boşunadır ikili Anlaşmaların. Ama en kö
tülerinin 1954 - 1960 arasında imzalandığını 
hepimiz biliyoruz. Amerikan eşyası kaçakçılığı, 

posta servisi komikliği, yargı kapitülasyonu ve 
27 Mayıs ve bu gibi hareketlere karşı imzala
nan dolaylı saldırılara silâhlı yardım gibi ayıp
lar henüz gitmemiştir. Temenni ederiz yakın
da gidecek. Sayın Millî Savunma Bakanının bu 
son anlaşmayı yorumlama şeklini çok yadırga
dık. Bu anlaşmanın aynını imzaladığı Lübnan 
ile uygulama şeklini ben orada gördüm. Genel
kurmay Başkanının haberi bile yokken karaya 
çıktı ve içişlerine karıştılar. 

iste bütün bunlara değinirken şimdi evvelâ 
NATO'ya dokunacağım. 

Zamanın dünya durumunun gerekli gördü
ğü ve çok hizmetler gördüğü bir örgüt idi NA
TO. Biz de zamanın gereği, bu örgüte girdik. 
Ama aldığı son şekil ve Amerika'nın bunu 
kullanışı, yakınmalara gerekçe olmaktadır bu
gün. NATO stratejisi üç devre geçirmiştir. Bir 
geri hat diye söyleniyordu; bizde Kafkaslar 
veya Kuzey - Afrika diye Omar Brandley söy
lemişti. Sonraları ileri strateji dendi. Bugün ta
rafların açıkça söylememelerine rağmen anlaş
mış gibi göründükleri ve adına «kovbay» stra
tejisi diyebileceğimiz bir strateji vardır. Yani 
büyükler birbirlerine güçlerini kullanmıyacak-
lar, ilk devrede taraflarının bölgesinde «kov
bay» denemesi yaptıktan sonra tırmanma ile 
ancak taraflara girecekler, kendi anailkelerine. 
O halde bunu gören her memleket kendisinin 
rolünü anlamalıdır. 

Biz NATO'ya bütün kuvvetlerimizin veril
mesini yermişiz. Temsilimizin de kötü olduğu
nu söyledik. Bu durumu bilmemezlikten gele
rek «kuvvetlerimiz kendi emrimizdedir, onları 
kendimiz istediğimiz gibi kullanabiliriz» gibi 
ciddilik dışı beyanlar duyuyoruz. Kuvvetleri
mizi kullanmadan önce NATO makamlarına 
haber vermek ve Amerika malı silâhları kul
lanmak için de onlardan izin almak gerekir. 
Yani, haber vermek suretiyle ve silâhları da 
garnizonda bırakırsak, Türk Silâhlı Kuvvetle
rini istediğimiz gibi kullanabiliriz. 

Kıbrıs : 

Ulusal amaçtan yoksun, güçlü müttefikleri
nin iradesine teslim olmuş, inisiyatifsiz bir po
litika güttüğümüz dönemde,, çıkan Kıbrıs so
runu ile ilgili tutumumuz, bunu bir ingiliz - Yu
nan konusu haline getirmeye yaramıştır. Aşa
ğı yukarı 1957 den sonra bizim de ilgimizin bu-
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lunduğunu anlatıldıktan ve yararımıza uygun 
bir çözüm sekli gerçekleşme yoluna girildikten 
sonra, büyük dostlarımız araya girdi ve Lond
ra - Zürih Anlaşmalarını bize kabul ettirdiler. 
Şimdi onlar aradan çekildi, tek savunucuları 
biz kaldık. 

Bugün de Kıbrıs politikasının en sakat yö
nü, belirli, bir tezimizin olmayışıdır. Sayın Çağ-
layangil ise, bunu üstün politika saymaktadır. 
«Yunanlılar Enosis» deyip duruyor, «Biz de belli. 
bir tezde İsrar edersek, anlaşmaya varılmaz», 
sözleri ile bu tezsiz davranış savunuluyor. 

Üçüncü Dünya devletlerinin çoğunluğunca 
benimsenen, Rusya'nın desteği açıklanan ve hat
tâ Johnson'un temsilcisi Vance'nm bile önerdi
ği bir tezi, bu türlü çürük bir mantıkla, bir ya
na itip, anlamsız bir ilkele(r diplomasisine sa
rılmayı, savunulması güç bir tez olarak görmek
teyiz. 

Sayın Çağlayangil'in dört ilkeli «Diploma
tik şablon» diyebileceğimiz tezinin bâzı ilkele
ri, dünya devletlerinin büyük çoğunluğu için 
bir şey ifade etmediği gibi bâzı sözleri de anla
mın?. yitirmiştir. Doğu Akdenizdeki Lozan'la 
kurulan denge gibi. 12 Ada Yunanistan'a veril
dikten sonra Lozan ile kurulan denge kaldı mı? 
Eğer bu dengeyi Hükümet kurmak istiyor ve 
adalar: geri almak gibi bir düşüncesi var ise 
bunu alkışlarız. Aksi halde anlamı olmıyan bu 
sözler her halde savunulamaz. 

Yunanistan'la Makarios'un bir Birleşmiş 
Milletler üyesini boğazlamaya çalıştığını ve 
bizim de, dünyadaki birçok örneklerine ben
zer bir statü içinde, Kıbns Devletinin bağım
sızlığından yana olduğumuzu göstermek var
ken, anlamsız bir politikaya neden saplanıyo
ruz? Başlangıçta, denenmesini bizim de uygun 
gördüğümüz ikili görüşmeler, başarısızlığa uğ
radıktan sonra, Cunta ile bir masaya oturma
dan ne umulduğunu da anlıyamadık. 

Yunan Cuntasının bizim Hükümeti çok etki
lediği görülüyor. Onun verdiği umutla olacak 
ki, Makarios'n, yok sayıp, tek muhatabolarak 
bu faşist cuntayı kabulde İsrar ediyoruz. Bu poli
tikada keşfedemediğimiz bir hikmet yoksa açık
lanırsa memnun oluruz, biz en azından mantık 
temelinden yoksun görürüz bu politikayı. Meşru 
rejimi devirip faşist bir yönetim kuran bir Cun
ta ile, bir Birleşmiş Milletler üyesini boğaz

lar rolde bizi gösteren, «Ödünçlü Enosis» «taviz
li Enosis» gibi bir pazarlığa oturmamız, çok 
kötü olmuştur. Ön hazırlık yapılmadan «Hele 
bir karşılaşalım ona göre konuşuruz» yorumu
na gelecek bir zirve toplantısı örneğini de ver
dik. Biz bu tip, deyimimi bağışlayın, bir «Ge
cekondu diplomasisine» Meclislerin seyirci kal
maması arzusu ile genel görüşme isteminde bu
lunmuştuk. 

Sayın arkadaşlar, Cunta yönetiminden, da
ha çok Makarios 'un Kıbns konusunda söz sa
hibi olduğunu ne zaman anlıyacağız? 5.12.1967 
tarihli basın, konferansında Kipriyanu «hiçbir 
yabancı ülke kaderimizi tâyin edemez» der. 
Utant, Birleşmiş Milletler ve diğer bütün ara
ya girenler de, Makarios'un iradesi önünde du
raklar. Bütün anlaşmalar ve verilen sözlerin 
de, Makarios'un onayından geçmesini bekliyo
rum. Bütün isteklerimiz de oradan geri çevrili
yor. Pippinellis'te «Ne yapalım Papaz kabul et
miyor, bizimle ilgili olanları kabul ettik, öbür
leri Makarios'u ilgilendirir» diyerek aradan 
çekilir. Biz hâlâ Papaz yoktur, varsa da yoksa 
d?, Cunta, diye tutturuyoruz. Sonra, Papaz her 
olayda diretir ve biz de bu diretmeden bir şey
ler koparmayı zafer sayarız. Sayın Denktaş ola
yı. tipik bir örnektir. 

Kıbns'm yurtdaşı ve dokunulmazlığı olan 
lideri, Kıbns'a sokamadığımız için kaçak gitti. 
Makarios da onu hapse koymadan kovduğu için 
kendimizi başanlı saydık. Biz diyoruz, olmaz 
böyle şey. 

Denktaş suçlu değil, özyıırdunda bir lider
dir. O halde neden yurduna giremez? Türk 
Devleti bir Papaz'ın karşısında bu hale soku-
lamas. Bu Denktaş olayı bile, tek basma bir 
müdahale gerekçesi idi. Onun kovuluşunu ka
bul etmekle, Papaz'ın Anayasayı çiğneyişine, vi
ze verdiğimizin farkında değil miyiz?. 

Son olaylar : 
Hasımlarımızca bir akılsızlık örneği olarak 

yaratılmış olan bu fırsattan yararlanıp, hem 
rımılara hak ettikleri dersi veremedik, hem de 
son çözümü, isteklerimize uydurmak için, bü
yük bir fırsatı kaçırdık kanısındayız. 

Bugün söylenen sözler ise, olay sonrası ica-
dedilmiş özürlerdir. Hele, «ilk gün bombardı
man yapsaydık, bugün varılan sonuçlar bile el
de edilemezdi» gibi sözler, hiçbir ciddilik taşı
nma. Yunanlıları yola getiren onların iyi niyet-

— 1000 — 
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leri değil, müdahale korkusu idi. İlk günkü 
bombalama bu korkuyu artıracağından, ha
sımlarımızın yola gelmesi daha da kolaylaşırdı. 

Sonraki günlerde de, Silâhlı Kuvvetler 
hazırlıklarını tamamlamış, dünya kamu oyu 
vahşeti en sert dille yeriyor, 6 ncı Filo bile 
«Napoli'deyim, Doğu - Akdenizds gemim yok
tur, diyor, Türk Ulusu heyecan içinde ve 
Rusya dâhil, her yerden bir yeşil ışık görülü
yor, T. B. M. M. de «Ne istersen yap» şeklin
de Hükümete yetki vermiş bulunuyordu. Muha
lefette iken, 1964 bombardımanlarını bile 
az gören bugünkü iktidar Hükümeti de, tam 
kadro halinde, sabahlara değin nöbet bekli
yor «kararlıyız, kuvvetliyiz, hazırız», parolaları 
ile nöbet değiştiriyor. Herkes bu durumdaki 
Hükümetin ciddî bir iş yapacağını beklerken, 
sonuç, evet sonuç?... 

1964 te Sayın inönü'nün «Dost düşman el 
ele karşımızda» sözü yerine, bu kez « dost düş
man elele ysşil ışık yaktı» dedirtecek bir fır
satı kaçırdıktan sonra başlıyan diplomatik dev
redeki tutumumuz da gönül açıcı değildir. 

Birleşmiş Milletlerce gönderilen Barış Gücü 
Kuvvetlerinin ellerindeki silâhlar alınıp, iş 
göremez hale getirildikten sonra, iğrenç sal
dırıya geçen Rum çetelerine hadlerini bildir
mede, uluslararası anlaşmalardan doğan hak
larımızı kullanamama yetersizliği ve soydaş
larımıza karşı görevimizi yapamamanın üzün
tüsü as geliyormuş gibi, bir de barışçılık ede
biyatı ile, meşru hakkımıza saldırı niteliği 
taktırmak ve kendi müdahalemize savaşçılık 
adı vermek basiretsizliğine düştük. Böyle 
yayın ve beyanları sık sık okuduk. 

Sayın Demirci'm radyo konuşması bu ba
kımdan çok ilginçtir. Sayın Başbakan «me
selenin içinde doğan vs onun bir parçası bu
lunan buhranın meydana getirdiği atmosfer 
içinde, son çözümü aramak, hem buhranı daha 
çok genişletmek, hem de son çözümü elde ede
memek gibi sonuçlar doğurabilir... Yeni krizler 
doğuracak haller meydana gelebilirdi» diyor. 

Bunları bir aracı, Uthant ya da Vance de
ğil, bu hakkı kullanacak Sayın Başbakan di
yor. 

Bu sözler, sakat politikanın dayandığı man
tığı açığa vuruyor. Olayın meydana getir
diği atmosfer içinde, çözüm aramak, gerçek
çiliğin tâ kendisidir. Bu mantık, fırsatın 

ne olduğunu anlamamaktan başka, böyle bir 
ortamda çözüm aramanın buhran yaratacağın
dan korkmak, müdahale hakkını kullanacak
lara değil, suç üstü yakalananlara düşer. Ter
sine müdahale hakkını kullanacaklar bundan 
özür çıkarır. 

Bütün bu hataları çok iyi buluşlar ve eşsiz 
başarılar gibi gösteren beyanlara tanık olduk. 

10 . 12 . 1967 de, iktidar partisi Genel Baş
kan Yardımcısı «barış voliyle büyük zafer ka
zandık.» ve Sayın Ulaştırma Bakanı da «is
teklerimizin haddi âzamisini elde ettiğimiz için 
savaş yapmadık» şeklinde İd, sözlerini Büt
çe Komisyonunda tekrar edince; değerli A. P. 
li arkadaşlarımız bunları reddettiler. Umut
landık; fakat sonra Sayın Millî Savunma Ba
kanı da birkaç gün sonra aynı sözleri tekrar 
etti. 

Güvenlik Konseyinde, konuyu görüşmeye 
giderken, Parti ve Hükümet ileri gelenleri 
böyle beyanlarda bulunursa, hasımlarımıza 
«Türkler istediklerini fazlasiyle elde ettikle
rini söylüyorlar. Şimdi istek sırası bizde» de
mek fırsatını vermenin neye mal olacağını kes-
tiremedik. 

Sabrı tükenmiş Türk Ulusunun gazabın
dan korkarak, meşruluk dışı kuvvetlerin ve 
çeteci. Grivas'm çekilişini bir politik başarı say
mak, ciddî bir iddia olamaz. Yaptığı ahlâk
sızlığın cezasını en hafif şekilde, anlatmak 
istiyen bu yaramaz çocuğun, iyi yürekli bir 
büyük karşısındaki davranışına benziyen, bu 
hareketi başarı saymak, saflık olur. Hükü
met Başkanı da 9 gün sonra, Sayın Küçük'e 
çektiği telgrafta; «Kıbrıslı kardeşlerimizin 
meşru arzuları mutlaika gerçekleşecektir» ele
diğine göre, o da umutları geleceğe çeviri
yor ve lıenü7. bir şey elde edilemediğini bil
diriyordu. Bir taraftan üstün başarı Türk 
Ulusuna müjdeleniyor, diğer taraftan, asıl 
gerçeği bilenlere, gelecek için umut veriliyor
du. Acaba tarafların bilip de birbirlerinden 
gizledikleri bir şeyleri mi vardı? Bu gibi söz
ler seçim arefesinde, alıştığımız için belki söy
lenebilir ama bir uluslararası pazarlığa gider
ken her halde söyîenmsmeli idi. 

Dışardan olaya bakışı da ilginç görmekte
yiz. 

New - York Times, başta olmak üzere bir
çok sözüne güvenilir kaynaklar Vense'in bizi 
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hattâ Tunus'un Lâksion Gazetesi Londra ve Zü-
rih Andlaşmalarmda gösterdiğimiz saflığı ta
rihte olduğu gibi tekrar gösterdiğimizi yazı
yor. daha birçok organlar burada atladığımı
zı yazıyor. 

Bir de, bizi öven «aferin uslu uslu otur
dunuz, buhran yaratmadınız, bize güveniniz» 
anlamına yayın yapan çevrelere bakın. Bize 
kargı, her zaman Yunanı tutan ve sü
reli şekilde çıkarlarımızı engelliyen bu çevre
lerden hep aynı öğütleri duyduk. 

İktidarı tutan bâzı organlar da bunlar 
gibi; «bir çıkartma yapsaydık, Amerika'ya ve 
NATO'ya ne yüzle bakardık» anlamında yayın -
lanla doludurlar. 

Bütün başarısızlıklar ve yararımı sı önleme 
çabaları içinde bocalarken Sayın Çağlayan-
gil'in üç büyükelçiyi çağırıp teşekkür ettiği
ni duyduk. Ne yaptılar ve bize ne kazandır
dılar ki, teşekkür borcunu duymuşuz? 

Makarios bu teşekkürü yapsa idi yeri idi. 
Çünkü; Grivas'tan kurtuldu; baş ağrısı hali
ne gelen Yunan askerlerinden kurtulacak; hak
lı müdahalemizi atlattı; öldürdükleri yanına 
caba kaldı, anlaşmaları tanımaya bil? söz ver
meden ve kendi caniler güruhunu dağıtmaya 
ve hattâ salma dekorları gibi kullanmaya alış
tığı, Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin yetkile
rini artırmaya da yanaşmadan, tehlikeyi atlat
tı. Ya biz ne kazandık ki, övünüp duruyoruz? 
Zafer Makarios'un, sevinç bizim. 

Eline geçen fırsatı kaçırmanın ezikliği için
de, geleceğe ilişkin kaygularımızı da belirtmek 
isteriz : 

Aracı Vance «süreli bir çözüm değil, buh
ranı geçici olarak atlatmak istediğini» açıkça 
söyledi. Demek, kızgınlığımızı yatıştırıp ko
nuyu uyutmayı esas almış. 

Hükümetimizin, üstün başarı sağladığı sek
lindeki beyanları ile, pazarlık gücümüzü za
yıflatması ve «barış havariliği» edebiyatı ile 
de, müdahale hakkımızı saldırı diye tanıtan 
sözlerinin, bu en güçlü kozumuzu çürütmesi. 

Makarios'u yok sayıp, tek muhatap, Faşist 
Cuntayı aldığımız halde, Kipriyanu'nun acık 
beyanı, U'Tlıand'ın buna verdiği önem ve me
sajında, «herşeyin Makarios'un onayına bağlı 
olduğunu,» belirten ifadeleri ve Pippinelîis'in 
«Türkiye'nin anlaşmaları güvenci altına alma 
^temi önlenerek, üç Hükümetin de aynı görüş-

' te elması sağlandı. Rum ve Türk mahallî kuv
vetlerinin azaltılması, yeni bir siyasal duruma 
değin, Yunanistan istememektedir» sözleri, ya
ni Türkleri atlattık demesi. 

Bağımsız Kıbrıs tezinden kuşkulananlara da, 
tanık olmaf-itayıs. Kendi aklı ile değil de, baş
kalarının verdiği akılla düşünenler «bağımsız 
Kıbrıs» tezini benimseyemiyorlar. Bir Küba ya
ratılmasın diyerek, komünist tehlikesi gölge
sinde, Enosis'i sevimli göstermek istiyenlerin 
arzusuna yatkın bir yorumdur bu. Bizim için 
e:ı fena çözüm Enosis'tir. AKEL Partisinin 
bile Kıbrıs'ta ihtilâle gelmesi Enosis'ten daha 

! as tehlikelidir. Çünkü : Yunanistan'dan daha 
hınçlı düşmanımız yoktur. Yunanistan'ın ko
münist olması da olarak dışı değildir. 

Yunan düşmanlığını küçümsemiyelim, arka-
I sındaki güçlerle beraber değerlendirelim. Kıır-
ı tu.luş Savaşında, ya da Kıbrıs'taki vahşilikleri

ne bakın : Timsahı bile tiksindiren bir vahşi 
diş gıcırdatın asiyle, bebekleri havaya atıp sün
gü batırmaları,, banyodaki tüy ürpertici cina
yetleri, 80 lik ihtiyarlan diri diri yakmaları, 
insanların alınları ortasından, yüzlerine baka 
baka yarmaları... En vahşi hayvanları bile ge-

| çen bir barbar Yunan düşmanlığını temsil eder 
ve bu sönmemiştir. Bi? bunu ""yi değerlendire-

i mediğimiz içindir ki, Yunan'm içimizdeki kol-
I larının ve bağrımızda fesat kaynatan patrik-
| hanenin yaşamasına hattâ bizden öç alacağı 

güne değin açmamakta ısrar ettikleri orta ka-
! pıyı kapalı tutmalarına ses çıkartmıyoruz. 

Son kurulan ve dar olan duruma dair bir 
| ad takarak, birliği sağlama amacını güden 
I «geçici Türk yönetimi» nde Hükümetin des-
| teğini yeterli bulmuyoruz. Makarios'un insan-
I lık dışı tutumuna ses çııkarmıyanlarm, bu yö-
1 netime karşı bizi suçlamaları mümkün değil-
i dir. Ama Hükümet sanki kötü bir şeyi savunu-

yornmş gibi bir çekingenlik içindedir. 
i Yunanlı kuvvetlerin çekilmesi isi de güven 
| 
; vermemektedir. Kontrol edilmiyen bu çekilişte, 
| çoğu subay olan, beşbin Yunanlının uyruk de-
ı ğistirerek Kıbrıs'ta kalışını yeni bir oyun say-
! maktayız. 5 000 Yunanlı Rum olmuş. 
j Bu konuda ricamız, iç politik kaygılarla, ka

çırdığımız fırsatı başarı olarak göstermekten 
i vazgeçip, hiç olmazsa bundan sonra, böyle bir 
İ fırsat kaçırılmasına meydan vermiyecek bir 
. kararlılık içinde bulunulmasıdır. 
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Gerçek dostlara da şükranlarımızı bu arada 
, sunmak isteriz. Başta Pakistan, iran, Suudî Ara
bistan ve Arnavutluk olmak üzere, Kıbrıs dâva
sında, bize karşı dostça davranan ülkelere şük
ranlarımızı ifadeyi ödev sayarız. 

Sayın arkadaşlar, şimdi de, dış politika yö
netiminde, yadırgadığımız birkaç noktaya de
ğineceğiz. 

Son yıllarda, en başarılı bir iş sayılan ve 
adına «Diplomatik turizm» diyebileceğimiz yeni 
bir moda çıktı. Arada sırada, Türkiye'ye de 
uğnyan Sayın Çağlayangil'i, yermelere konu 
olmaktadır bu politika. Bu durum hele, 40 - 50 
kişilik gruplar halinde, hiç ilgisi olmıyanlarm 
bile gezilere katılmaları karşısında, bâzı ülke
lerin, gideceklerin sayısında indirim istekleri 
ile ilgili haberleri de okuduk. Yardım isteyece
ğimiz ülkeye böyle gösterişli geziler düzenlemek, 
latifelere konu olmaktadır. 

Bu lüks geziler yanında ödeneksizlikten 
ötürü Kıbrıs'a, kurye göndermede gecikme ol
duğuna ilişkin haberler de okuduk. 

Dış politikada başarı, bu tip turizm hevesle-
riyle de sağlanamaz. En az gezdiğimiz Atatürk 
döneminde en başarılı bir politika izlemiştik. 
En çok gezdiğimiz dönemdede en kötü politika
yı izlediğimizi biliyoruz. 

Devleti küçültücü davranışlardan kaçınma
lıyız. Çeteci Grivas'm Yunanistanca geri ça-
ğırılmasını, bir pazarlık konusu yapmak ve bu
nu bir başarı saymak Türkiye Cumhuriyeti için 
tenezzül sayılır. Denktaş olayı ise, Devletimi
zi küçük düşürmüştür. 

Amerikan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Ros-
tov'un beyanı ise bir skandaldir. Haberimiz ol
madan, Dışişleri Bakanlığımızın dahi haberi 
olmadan, diğer bâzı devletlerle birlikte bizi bir 
petrol bekçiliğine sokmuş gibi beyanda bulun
du. Bunu Sayın Bakanın bu kürsüden en veciz 
dille reddetmesini ve böyle haysiyetsiz vir isteği 
Türk Milletinin de kabul etmediğini biz de be
lirtmek isteriz. Bizim haberimiz olmadan, bizi 
petrol bekçiliğine sokan bir istek?. 

En son değineceğimiz husus, Sayın Çağla-
yangil'in tenkidlere verdiği karşılıkta, sık sık 
kullandığı bir mantığı çok yadırgadığımızı be
lirtmek olacaktır. 

Ulusal politikayı Partinin secim beyannamesi 
sayan ve bütün siyasal bilimcileri şaşırtacak bu 
buluşu biz benimsiyemiyoruz. Her şeyden önce, 

ulusal, deyince, bütün ulusun özlem, amaç ve 
yararlarını kapsıyan bir politika olur. 

Dış politikada böyle bir genellik sağlanabi
lir. Çoğu konularda sağlanmıştır da. Her halde 
iç politikada böyle bir şey olamaz ama dış poli
tikada olur. Biz bunu öğrendiğimiz zaman par
ti beyannamesi ile ulusal politikanın birleştiril
diğini duyduk. Dış politikada böyle bir genel
lik sağlanması önemine dokunurken şunu da be
lirtmek isteriz ki, parti, ulusun bir bölümüdür. 
Bunun bildirgesin deki sözlere ulusal niteliği 
vermek, bir partiyi, tüm ulusun yerine koyan 
totaliter bir görüştür. 

Umarız ki, hig olmazsa bundan böyle ulus ile 
partiyi, devlet ile partiyi, Hükümet ile partiyi 
aynı tııtmıyan ve ortaklaşa hepimizin benim-
s'yeceği bir politikaya yönelmek için, Hükü
metin geçmiş hatalarından ve deneylerden ya
rarlanmak için daha anlayışlı davranılmasmda 
geç kalınmaz. 

Sözlerimi bitirirken bütçenin Dışişleri Ba
kanlığına ve Devletimizin dış politikasının ba
şarısına yardımcı hizmette bulunmasını diler, 
Millî Birlik Grupu adına hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Tarlan, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Tekirdağ) — Muhterem Balkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri, muhterem Dı
şişleri Bakanı ve bu Bakanlığın muhterem men
supları, 

Dışişleri Bakanlığımızın 1968 malî yılı Büt
çe tasarısının müzakeresi dolayısiyle Adalet Par
tisi Senato grupunun bu Bakanlıkla ve dış po
litikamızla ilgili görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere Yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. Bu vesileden istifade ederek Yüce 
Heyetinizi Adalet Partisi Senato Grupu adına 
hürmetlerimle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımıza, dış po
litika sahasındaki bâzı temel fikirlerimizi teba
rüz ettirmek suretiyle başlamak istiyoruz. Bun
ları iyi izah edebildiğimiz nisbette dış politika 
tatbikatımızın müessiriyet ve olumluluğu hak
kında inandırıcı misaller verdiğimiz takdirde 
Yüce Senatomuzda biraz evvel buradan ve bil
hassa Millî Birlik Grupu adına konuşan Sayın 
Ahmet Yıldız arkadaşımızın her zaman çelişen 
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iddialarını da cevaplamış olacağımızı tahmin ! 

etmekteyim. 
Muhterem arkadaşlar, bizim anlayışımıza 

göre, Türkiye dış politikasının gayesi, büyük 
Atatürk'ün vaz'ettiği temel prensipleri çerçeve
sinde, millî bekanın, dış güvenliğin, iktisadi ye
terliğe ulaşmanın ve milletlerarası çevrede tü
müyle millî menfaatlerin korunmasıdır. Bu ga
yelerini tahakkuk ettirebildiği nisbotte ve buna 
muvazi olarak milletlerarası camiadaki «ihtilâf 
noktaları» nm izalesine, barış ve güvenliğin ida
mesine, katkıda bulunabildiği ölçüde Türkiye'
nin dış politikası için kifayetli ve şahsiyetlidir, 
demek mümkündür. 

Yalnız tasrih etmiş olduğumuz bu gayeler, 
birbirinden ayrı olarak ele almamvyaoağı gibi, 
bunların tümünü özetliyen ve bunları birbiriyle 
telif etmeyi başaramıyarı bir d?.ş politikanın 
millî çıkarlar için olumlu neticeler almasının 
beklenemiyeceği de izahtan varestedir. 

Diğer taraftan genel olarak bir memleketin 
dış politikasının geniş mânasîyle millî gücüne 
ve müh: çıkarlarına göre şekilleneceği kanaatin
deyiz. Ancak, bu politikanın faaliyet ve tesir 
sahası münhasıran kendine ait bulunan bir sa
ha değildir. Bu saha, diğer milletlerin millî gÜ3 
ve çıkarlarına göre şekillenen politikalarından 
dokunmuş bir dış çevredir. Ve her millî poli
tika bu çevrede mütenevvi işbirliği ve cÇatış
ma» sahaları ile karşılaşmaktadır. Bir memle
ketin dış politikasının böylece,, kendi menfaatle
rine hadim gördüğü «işbirliği» sahalarını takvi
ye etmek suretiyle <:Çatışma» sahalarının kendi 
üzerindeki menfi tesirlerini izaleye yönelmesi 
hem tabiî, hem gerekli sayılmak iktifa eder. 

Millî menfatalere, benimsenen hayat felsefe
sine uygunluğu ve müşterek idealler bakımın
dan iltihak olunan bir «işbirliği» çevresi için
deki münasebatın, hak eşitliğine vs karşılıklı 
menfaatlerin hak ve nasafet kaidelerine göre 
dengelenmesi esasına mûteniden sürütülmesi 
önem kazanmaktadır. 

Şimdi bu sahalarda Hüküm etimizin tutumu 
nedir? Hükümetimizin bu mevzularda ne kadar 
dikkatli ve titiz olduğunu ve politikamızın tat
bikatında bu esaslara büyük bir ihtimamla sadık 
kaldığını grupumuz memnuniyetle izlemektedir, 
ileride NATO ve diğer mevzular hakkında gö
rüşlerimizi açıklarken, Yüce Senatoya vaktin 

imkânı nisbetinde misaller takdim etmeye de 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin dış 
politikasında politik basiretin şüphesiz çok 
önemli bir yeri vardır. Ancak, bu basiret, bir 
taraftan memleketin sahip bulunduğu tüm kem
ini imkânlar ve jeopolitik önemi gibi maddî, 
buna ilâveten millî ve mânevi unsurların ken
disine sağladığı dayanak ile müessiriyetini gös
terebilir. Millî gücün kuvvetlenmesi ölçüsünde, 
politik basiretten, de matlub şekilde istifade ile 
millî politik hedeflerin tahakkukunun kolay
laşacağı tabiîdir. Bu saydığımız unsurlar, her 
memleket için millî güc blânçosunuıı aktif hane
sine ağırlık kazandıran hususlardır. Millî 
gücün bir de dayanışma hanesi vardır 
ki, buraya aktif tarafın sağladığı hare
ket serbestisinin hudutlarını çizen, birtakım 
faktörleri dercetmek icabetmektedir. 

Süper devletler dâhil, her memleket, millî 
gücünün dayanışma hanesine bu hudutlayıcı un
surları geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu du
rum büyük ölçüde dünyamızın bugünkü gi
riştiği çok mütenevvi ve kesif işbirliğinden ileri 
gelmektedir. Burada mühim mesele menfaatle
rin en uygun şekilde telif edilebilmesi, müsta
kâr ve âdil bir dengeye oturtulabiimesidir. Hü
kümetimizin bu anlayışın şuuru ve tatbikatı 
işinde olduğnu da kayda değer görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, geçirdiğimiz yılın, 
dış politika sahasında yine çetin hâdise ve me
selelerle dolu bir manzara arz ettiği şüphesiz
dir. Dünyamız, aklıselim sahibi herkesin biran 
evvel tahakkukunu arzu ettiği gerçek bir ba
rış hedefine yönelme çabası içindedir. Bu yö
nelmenin hiç de kolay birşey olmadığını, barışa 
giden yolun adetâ engellerden ibaret bulun
duğunu 1967 de karşılaşılan hâdiseler ve uğraşı
lan meseleler bize bir kere daha göstermiştir. 

1987 yılının dış politika bakımından safaha
tını. anahatları itibariyle şöylece hülâsa edebili
riz: 

Vietııamda savaş geçen yıl da devam etmiş 
ve son günlerde şiddetini birden bire artırmış
tır. Bu bölgede barış temini maksadiyle giri
şilen teşebbüslerden bugüne kadar netice alına
maması endişeyi mucip bir durum yaratmıştır. 

Diğer taraftan Orta - Boğu'da Arap - is
rail ihtilâfı haziran ayında savaşa müncer ol
muş, muhasemât kısa zamanda durdurulabil-
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mekle beraber, savaş yine de kaçınılmaz tahri
batını yapmış, dost ve kardeş arap memleketle
rinin mâruz kaldıkları kayıplara inzimamen, 
savaş sonrası problemleri bu bölgede her türlü 
ihtilâta müsait çok tehlikeli şartlar yaratmış
tır. Ve nihayet millî dâvamız Kıbrıs meselesin
de de Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde Kıbrıslı 
soydaşlarımızın mâruz kaldıkları hunhar teca
vüz neticesinde ciddî bir buhran zuhur etmiş, 
savaşın eşiğine kadar gelinmiştir. G-erçi bu 
olayların yanısıra Avrupada, Doğu ve Batı mem
leketlerin arasındaki münasebetlerde hâsıl olan 
nispî yumuşama havası, herşeye rağmen idame 
edilmiş ise de, büyük meselelerin hemen hiçbiri
nin halledilmemiş olması, Avrupada mevcut sü
kûnete mukabil, diğer bölgelerde savaşların vu-
kuunun veya devamının önlenememesi, barış 
konusunda hâlâ tam mânasiyle iyimser olma
ya imkân vermemektedir, 

Bu ortam dâhilinde NATO ittifakının yeni 
şartlara intibak ederken, Batının savunmasiyle 
ilgili görevine devam edecek olması hiç şüphe
siz NATO'nun üyeleri için memnuniyeti mucip 
bir keyfiyettir. NATO konusu, biraz sonra tek
rar ele alınacağı cihetle, burada bırakırken, 
mevcut milletlerarası ortamın bu durum mu
vacehesinde, milletlerin dış politikasını idare 
etmek gibi çok önemli ve çok nazik bir görevi 
yüklenmiş olanların ne derece basiret ve siya
si maharetle hareket etmeleri gerektiği keyfi
yetine önemle işaret etmeden geçemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 yılında dış po
litika alanındaki icraatı ile, hükümetimiz ve 
Dışişleri Bakanlığımız, bu basiret ve siyasi ma
harete sahibolduklarını ispat etmeyi bilmişler
dir. Hükümetimizin ve Dışişleri Bakanlığımı
zın bu başarısında Yüce Milletimizin gösterdiği 
birlik duygusu, azim, cesaret ve disiplin ruhunun 
'başlıca kuvvet kaynağını teşkil ettiği de bir 
gerçektir. 

Bu hususa değindikten sonra, şimdi hükü
metimizin dış siyasi sahasında elde ettiği neti
celere ve bunlardan biri olan ikili ilişkilerimize 
geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 yılı içinde iki
li ilişkilerimiz gelişme yolundaki tatminkâr 
seyrini muhafaza etmiş, bu arada bilhassa kom
şu memleketlerle münasebetlerimizde muhtelif 
sahalarda önemli inkişaflar kaydedilmek sure
tiyle faydalı sonuçlar sağlanmıştır. 

Arap - îsrail ihtilâfı ile ikili tutumumuza ge
lince : 

Bıı tutum, hükümetimizin ve Dışişleri Ba
kanlığımızın hâdiselere süratle nüfuz ve intibak 
kaabiliyetlerinin açık bir örneğini teşkil et
tikten başka, memleketimizin barış idealine ol
duğu kadar bu idealin gerçekleşmesi için riayet 
edilmesinde mutlak zaruret olan cihanşümul 
prensiplere bağlılığını da ortaya koymuştur. 
Bahis konusu ihtilâfta ileri sürdüğümüz pren
siplerin, bu ihtilâfın muhtelif beynelmilel meroi-
lerdeki müzakerelerinde dünya devletlerinin 
büyük bir kısmı tarafından da benimsenmiş ol
duğunu görmek, grupumuz olduğu kadar, hepi
mizin için memnuniyet vesilesi olmalıdır. 

Dost ve Kardeş İran - Pakistan ile gerek iki
li, gerek Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teş
kilâtı çerçevesindeki çok yakın münasebetler, 
en yüksek seviyede, fikir teatilerine imkân ve
ren karşılıklı ziyaretlerle memnuniyet verici bir 
şekilde idame ettirilmiştir. Bu ikili siyasi iliş
kilerimiz konusunda sayın Dışişleri Bakanımı
zın Yüce Senatoya geniş izahat vereceğini mu
halefete mensup sözcü arkadaşlarımızın da te
mennilerine uyacak ümidediyor ve bu sebeple 
tafsilât vermekten sarfınazar ediyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Şimdi Sayın Ahmet Yıldız tarafından çok 

etraflı şekilde ve tamamen her zamanki konuş
tuğu şekilde milletçe üzerinde haklı bir hassa
siyet gösterdiğimiz Kıbrıs mevzuuna geçiyorum. 

1963 yılı sonundanberi Kıbrıs'ta müesses ve 
siyasi düzeni ve dengeyi kuvvet kullanarak boz
mak suretiyle enosis gayesini tahakkuk ettir
me çabalarına girişen Rum'ların ve onları bü
tün imkânlariyle'destekliyen Yunan Hükümet
lerinin bu gayretlerinin sonuç vermiyeceği artık 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu başarılı neticenin elde ©dilmesinde Tür
kiye Hükümetinin gösterdiği azimkar tutum ve 
takdire şayan çalışmaların rolü olduğu kadar, 
bütün siyasi grupların dış meselelerimizde bir 
ve beraber olmanın zaruretini müdrik bulunma
larının ve bunun en taze ve samimî tezahürünü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin son yaptığı 
toplantıda Kıbrıs buhranınidaki tutumlariyle or
taya koymuş olmalarının da büyük payı bulun
duğunu şükranla belirtmeyi bir vazife saymak
tayız. 
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Kıbrıs'taki soydaşlarımızı, yıllardan beri 
Anayasanın tanıdığı haklardan mahrum bırakan 
ve devamlı olarak tazyik ve tedhişe tabi tutan 
Rum yönetiminin 15 Kasım 1967 tarihinde Ada
daki gayrimeşru Yunan kuvvetlerini takviyesiy-
le soydaşlarımıza karşı vahşi bir katliama giriş
tikleri ve bunun neticesinde ortaya çıkan büyük 
buhran hepimizin malûmudur. Hükümetimizin, 
buhran başladığı andan itibaren Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin irşadına uygun şekilde ta-
kibettiği hattı hareketin her şeyden evvel, en 
müspet neticesi, yukarda belirttiğimiz gibi hiç 
değilse askerî sahada tahakkuk ettğinden bah
sedilen Enosisin bertaraf edilmiş olmasıdır. 

Cemaatimizin ve milletimizin haklarım ve 
haysiyetini bütün imkânlarımızla, kuvvetine 
inandığımız kahraman Ordumuzla korumaya 
azimli olarak hareket eden Hükümetimiz, buh
ranı barışçı yollardan izale ettikten başka, Ada
da emniyeti sağlıyacak ve bu suretle de nihai 
çözüm yollarını daha müsait bir zemin üzerinde 
arattıracak imkanları yaratmış bulunmaktadır. 
Kıbrıs'taki soydaşlarımızın çaresiz ve yardımsız 
kalmıyacağı, Kıbrıs'ta olup - bittilerle karşı-
mızdakilerin zemin ve zaman kazanmalarına im
kân verilmiyeceği ve Türkiye'nin milletçe Kıb
rıs dâvasına olan bağlılığının mulhtemel çözüm 
yollarında en esaslı unsuru teşkil ettiği, bütün 
dünya kamu oyu tarafından çok daha iyi bir 
şekilde anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetimizin şimdiye kadar olduğu pibi. 

azim ve metanetle ve milletimizin bekl^iği şe
kilde hareket edeceğinden ve h^r hangi Hr em-
rivakiye müsamaha etmiyeceğin^en müphemiz 
yoktur. Hükümetimizin son hA ̂ iseler kar^sm-
da takındığı ve idame ettirdiği t-^k^ire ^pya^ 
tutumu, bunun en müessir delili olarak say 
maktayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı
zın NATO ile ilgili kısmına geçiyorum. 

Bu mevzuda bizi. Hükümeti destekliyen si
yasi grupların muhterem sözcülerine teşekkür 
ederim. 

NATO ittifakı bir yıldan beri, Belçika Dışiş
leri Bakanı Harmel'in yaptığı bir teklif üzerine, 
ittifakın gelecekteki görevlerinin tesHti ve iş
birliğinin takviyesi zımnında ne gibi tedbirler 
alınabileceği konusunu incelemeye koyulmuştur. 

Bu hususta yapılan etraflı çalışmalar neticesin 
de, ittifakın 15 üyesi bir rapor üzerinde muta
bık kalmışlar ve bunu 1967 Aralığının ortaların
da Brüksel'de yapılan Bakanlar Konseyinde mü 
zakere etmişlerdir. 

Müzakerat neticesinde son şeklini alan ve 
Konseyin basın tebliğinin mütemmim bir cüzü 
olarak yayınlanan bu rapor, NATO nun müs
takbel gaye ve görevleri hakkında anafikirleri 
ihtiva etmesi bakımından kanaatimizce büyük 
bir önem taşımaktadır 

Üye memleketlerin güvenlik tedbirleri, ittifa
kın siyasi sahadaki faaliyetleri ve üye memle
ketler arasındaki teşriki mesai anlayışı konu
sunda raporda açıklanan temel prensipleri bura
da kısaca belirtmekte fayda mülâhaza etmek 
teyiz. . 

İttifakın birinci görevi, gerekli askerî ted
birleri müştereken alarak ve siyasi tesanüdü 
muhafaza ederek, her hangi bir tecavüzü ve 
başka sekilerdeki tazyiklerin vukuunu önlemek 
veya tecavüz vukubulursa üve memleketlerin 
arazilerini savunmaktadır. Filhakika, Avrupa'-
daki esas siyasi meseleler çözümlenemediği müd
detçe bir muhran ihtimalinin bertaraf edildiğini 
iddia etmek müşküldür. Diğer taraftan, siya
si şartlarda mevcut istikrarsızlık ve müphemi -
yet, tarafların, bir itimat ve güvenlik havası 
yaratmak gayesiyle kuvvetlerinde karşılıklı ola
rak bir tenkise yönelmelerine de imkân verir 
görülmemektedir. Bu şartlar altında, savunma 
tedbirlerinden vazgeçilmemesi ve böylece, siya
hi istikrarın idamesinden başka bir yol kalma
maktadır. 

ittifakın ikinci temel göreTri siyasi p'eroin-
ligin Gerilmesi ve bir güvenlik ve itim?t ha
vası içinde, meselelerin çözümlenebileceği bir 
siyasi atmosferin yaratılmasına yardımcı olmak
tır. Bu bakımdan, ittifak. belli^aslı siyasi me
selelerin çözüleMIeceoi daha istikrarlı münase
betler kurmak için Doğu ile Batı arasında yu
muşama sağlanması istikametindeki gayretlerine 
devam edecektir. 

Üçüncü temel prensip ile bu siyasi faaliyet
lerin nasıl bir teşriki mesai zihniyetiyle yürütü
leceği husus tâyin ve tesbit edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO ittifakı 
içindeki işbirliği keyfiyetini bâzı çevreler, küçü
ğün büyüğe tabiyeti şeklinde göstermek iste-
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inektedirler. Böyle olmadığını, raporun bu kıs
mını yüksek huzurlarınızda aynen okumak sure
tiyle arz ve izah etmek isterdim. Ancak vakit 
imkân vermediği için bunu geçmek zorunda ka
lıyorum muhterem arkadaşlar. 

ikili anlaşmalara gelince: 
Halk efkârımızın yakından ilgilendiği ve 

partimizin iktidara geldiği günden beri büyük 
bir önem ve ciddiyetle ele aldığı Türkiye ile 
A. B. D. arasında savunma konusunda yapılmış 
olan ikili anlaşmalar meselesine kısaca temas et
mek istiyoruz. 

Uzun süren hazırlık çalışmalarını ve temas 
lan mütaakıp bahis konusu anlaşmaların göz
den geçirilmeleri için prensip mutabakatine va
rılmış olmasını ve müzakerelere başlanılmasını 
geçen yıl Yüce Senatoda memnuniyetle karşı
ladığımız ifade edilmiş ve hiçbir Adalet Partisi 
iktidarı devrinde yapılmamış olan bahis konusu 
anlaşmaların, teker teker incelenerek, bunla
rın ıslah edilmesi gibi önemli bir vazifenin Hü
kümetimizce yerine getirileceğine kaani bulun
duğumuz Sayın Tevetoğlu tarafından belirtil
miştir. 

Bugün memnuniyetle müsahade ediyoruz ki, 
Hükümetimiz, üzerine aldığı bu vazifeyi basarı 
ile neticelendirmek için geçen yıl zarfında k°sif 
ve ciddî çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların 
fiilî neticelerini daha müzakereler nihayete er
meden görmüş bulunuyoruz. 

Nitekim, Sayın Dışişleri Bakanımızın Kar
ma Bütçe Komisyonunda bâzılarını zikrettiği 
prensipler, Dışişleri Bakanlığımızın Hükümet 
programına uygun olarak, millî hâkimiyet ve 
'hak eşitliği gibi millî menfaatlere taallûk eden 
konularda ne kadar hassas olduğunu göstermiş 
tir. 

Bu prensiplerin ışığında, bir süreden heri 
yöneltilen birçok tenkidlerin ne kadar haksız 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda ileri sürü 
len tenkidlerin 1 -2 tanesini sırf misal vermek 
için tekrar etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz 
Deniliyor ki, NATO içindeki müttefikimiz 
A. B. D, ile bâzı savunma tertibatı almamız, bi
ze, anlaşmalar dışı mükellefiyetler tahmil et
mektedir. Dışişleri Bakanımızın Bütçe Karna 
Komisyonundaki izahatından hakiki durumu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu izahata göre. bahis 
konusu anlaşmalar, Kuzey Atlantik Anlaşma

sının 3 ncü maddesinde öngörülen karşılıklı iş
birliği hükmüne dayanmaktadır ve dolayısiyle 
NATO içinde bulunmakla esasen tekabbül etti
ğimiz vecibelere bir ilâve getirmemektedir. Bir 
yandan NATO içinde kalmak, diğer yandan 
bunun vecibelerinden ayrılmak kolaylıkla mü
dafaa edilebilecek bir tutum olmadığı gibi, par 
timizin benimseyebileceği bir hareket tarzı da 
değildir. 

Yine Sayın Dışişleri Bakanımızın izahatına 
göre, yapılacak anlaşma, Birleşmiş Milletler An
laşmasının hedef ve prensiplerine uygun ola
caktır. Bu hususun anlaşmada belirtileceğinin 
açıklanması, bu anlaşmada başka maksatlar 
arayanların tenkidlerini mesnetsiz bırakmıştır. 

Millî hâkimiyetimizin haleldar edildiği, hak
larımıza riayet olunmadığı ileri sürülmektedir. 
Anlaşmada, tarafların birbirinin egemenlik ve 
eşit haklarına karşılıklı olarak riayet esasına 
istinadedeceği Sayın Bakan tarafından belirtil
diğine göre, T. C. Hükümetinin her zaman ti
tizlikle üzerinde durduğu bu prensibin, hiçbir 
tereddüde mahal vermiyecek şekilde teyidedildi-
ğini anlıyoruz. Kaldı ki, hiçbir Hükümetin de 
egemenlik ve eşit haklarımızdan fedakarlıkta 
bulunabileceğini tasavvur da edemiyoruz. 

Yine denilmiştir ki, bu tesisler ve bu tesis
lerde görev alacak personel, her türlü kon+rol-
dan azadedir. Halbuki, personel, Yüksek Mec
lisin tasvibinden geçmiş kanunlarla ka^ııl edi
len sözleşme hükümlerine tabidir. Diğer taraf
tan Sayın Bakanın konuşmalarından, yeni an
laşmada tesisler üzerindeki murakabe hakkımızı 
daha da vuzuha ve sarahata kavuşturacak hü
kümlere yer verildiğini anlamaktayız. 

Yukarda arzına çalıştığımız birkaç misalin, 
katedilen mesafeyi olduğu kadar, tenkidlerin 
mesnetsizliğini de gösterdiği kanaatindeyiz. Sa
dece son Kıbrıs buhranı sırasında almış olduğu
muz askerî tedbirleri hatırlamak, tenkidlerin 
ne kadar yanıltıcı olduğunu göstermeye kifayet 
etmiştir. Temennimiz, Dışişleri Bakanlığımı
zın, diğer ilgili makamlarla yakın bir işbirliği 
içinde büyük bir gayret ve ciddiyetle yürüttü
ğü müzakereleri, kısa bir zamanda müspet ne
ticeye ulaştırmasıdır. Bu konuda, kısa bir za
manda anlaşmaya varılmasının, milletimizin 
yüksek menfaatleri bakımından olduğu kadar, 
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dostluk ve ittifakımız için de faydalı olacağı
na inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, vaktiniz doldu, 
bağlayınız lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Devamla) — Pek muhterem arkadaşlarım, be
nim bundan sonra söyliyeceğim mevzulardan 
Ortak Pazar ile bir de çok değer verdiğimiz 
Dışişleri Bakanlığının mensupları ile ve iç me
selelerle ilgili hususlar kalmıştır. Eğer bana 
beş - on dakika daha lütfederseniz bunları da 
açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
Tarlan, lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, vaktin 
dolması dolayısiyle biraz evvel arz ettiğim mev
zulara değinememenin üzüntüsü içinde mâruzâ
tımıza nihayet verirken, Türk dış politikasını 
liyakat ve ehliyetle yürütmekte olan basta Sa
yın Dışişleri Bakanımız olmak üzere Bakanlığın 
diğer feragatkâr, mümtaz mensuplarına tak
dirlerimizi sunar, Adalet Partisi Grupu artma, 
1968 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ariburun, buyurun. 
TEKİN ARİBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli Dışişleri Bakanlığı ve Bakan
lık erkânı, sayın arkadaşlarını; Dışişleri Bakan
lığı bütçesi müzakereleri dolayısiyle önemli ad
dettiğim bir iki hususu dikkatlerinize arz etmek 
istedim. 

Her şeyden evvel, cidden büyük bir ihtiyacı 
karşılıyacak olan ve genç Hariciye mensupla 
riyle, yabancı illerde vazife almaya namzet Ha
riciyemiz mensuplarının, uzun senelerin vııı-
nassalası tecrübelere dayanan, fevkalâde kıy
metli bilgilerle teçhiz edilmelerini temin edecek 
olan (Dışişleri Bakanlığı Akademisi) nin açıl
masından dolayı Sayın Hariciye Vekilimizi 
tebrik ederim. 

Bununla birlikte, bu akademide öğretim 
hizmetleri sebketmeye başlamış olan muhterem, 
kıymetli ve kıdemli Hariciye mensuplarımızı 
da hararetle teşvik ve tebcil eder, başarılar dile
rim. 

Bu teşebbüsün ne kadar yerinde bir tedbir 
olduğunu bir misalle teyidetmeden geçemiyeee 

ğim. Yıllar öncesi, yabancı bir memlekette 
resmî bir heyetle bulunuyordum. Türk Sefare
ti, Heyetimiz şerefine bir ziyafet vermiş ve 
mahallin çok güzide erkânını davet etmişti. İş
te bu sırada, bir iki hatırlı yabancı misafirin, 
nisbeten genç bir hariciyecimizden Türkiye hak
kında bâzı tarihî ve turistik bilgiler almaya ça
lıştıklarına kulak misafiri oldum ve fena halde 
de üzüldüm. Çünkü, maalesef bu genç sefa
ret mensubumuzun Türkiye'yi hemen hemen 
hiç tanımadığı ve tarihimize ait vermeye 
çalıştığı bilgilerin de mühim surette yanlış ve 
eksik olduğu derhal anlaşılıyordu. 

Bir başka zamanda, yine bir hariciyecimizin 
(Kafkas - Türk) folkloruna ve kıyafetlerine ait 
bir gösteriyi düpedüz (Rus) olarak vasıflandır
makta ve öyle tanıtmakta da iddia ve ısrar et
mekte olduğuna şahidolmuştum. 

Bizim Hariciye Vekâletimizin kıymetli men
suplarının, siyasi vazifelerinden gayri, yaban
cı dil, yabancı kültür ve yabancı memleketlere 
ait bilgileri ekseriyetle şayanı takdir ve çok 
kere şayanı hayret derecede ileridir. 

Fakat bir kısmının da, kendi memleketimizi 
iyi tanımadıkları, bilhassa eski Türk kültürü, 
Türk folkloru, Türk sanatı, (Türk - Osmanlı) 
edebiyatı ve tarihine ait bilgilerinin zaif ve bâ
zı hallerde yanıltıcı olduğu da bir hakikattir. 
Bundan ötürü, temenni ederim ki, Dışişleri aka
demisinin öğretim ve konferansları arasında, 
vazifeye gönderilecekleri yabancı memleketle
re ait hususiyetlerden başka, kendi memleke
timiz hakkında da arz ettiğim konularda iyice 
tenvir edilmeleri dikkat nazarına alınır. Bu 
arada bir başka hususu da zikretmeyi faydalı 
addediyorum. 

Sayın arkadaşlar, Dışişleri camiasiyle va
zife itibariyle Kasım 1930 yılına henüz çok 
genç bir subayken başlamıştı. Ondan sonra son 
zamanlara kadar bu devam edip geldi. Bundan 
dolayı Hariciye camiamızın bir yandan fev
kalâde üstün başarılı çalışmalarını ve bu yol
da yetişmiş erkânını takdir etmek imkânma 
malik olduğu gibi bâzı mühim isler gördük
lerini de görmüş bulunuyorum. 

Meselâ, bu esnada Newyork'ta Birleşmiş Mil-
letlerdeki daimi delegemizin başta sefirimiz 
Saym Orhan Eralp olmak üzere gece ve gün
düz ne kadar cansiparane ve cidden iftihar edi-
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ci çalışma ve aralarındaki ahenk ve üzerlerine 
toplamış oldukları prestij ve samimî saygı ve 
takdirleri burada müftehirane zikretmek iste
rim. Aynı tarzda Washington Sefaretimiz erkâ
nını ve çalışmalarını da tebcil etmek isterim. 

Bizzat şahidolduğum ve daima iftiharla an
mayı bir şükran borcu addettiğim bâzı sefaret 
erkânı ve sefirlerimizden meselâ, Berlin Sefiri 
merhum Kemalettin Sami Paşa ve refikaları, 
Londra Sefiri Ferit Bey ve refikaları Müfide Fe
rit Hanımefendi, Roma Sefiri Sayuı Cevat Açı-
kalın gibi zevat zamanında Türk sefaretlerinin 
temin etmiş oldukları prestij ve saygı ve siyasi 
sahadaki başarıları daima övülecektir. Bu zevat 
ancak benim bizzat tanıdığım ve müşahede ettik-
lerimdir. Hiç şüphesiz aynı tarzda büyük ba
san sağlamış sevilmiş birçok kıymetli sefir
lerimiz ve sefirelerimiz olmuştur, ve olmakta
dır, olacaktır. 

Bu arada istidraden arz edeyim, Kemalettin 
Sami Paşa Berlin'de sefir iken o zaman Alman 
Reisicumhuru Hindenburg idi. Hiçbir sefarete 
gitmemiş, yalnız bizim 29 Ekim bayramımızı 
tesit etmek üzere sefaretimize gelmiştir ve cid
den şaşaalı bir durumda idi o zaman sefareti
miz. Bir defa daha merhumu buradan yâdet-
mekle zannediyorum ruhunu da şâdetmiş olu
yoruz. O ve onun gibi kıymetli sefirlerimizin 
de şüphesiz. Bu husustan zikretmekten maksa
dım şudur: Sefaretlerimizdeki siyasi vazifele
rin başarı derecesi hiç şüphesiz sefirlerin ve 
sefaret erkânının şahsi müktesebatı, bilgilere, 
karakter ve sempatileriyle daha da çoğalır. Fa
kat (temsil) vazife ve mesuliyeti mühim suret
te para faktörüne dayanır. 

Hariciye erkânının almış oldukları maaş 
ve tahsisat bâzı hallerde fazla addedilmiş ve 
bâzan da âdeta dedikodu mevzuu olduğu müşa
hede edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu gibi söylentiler daha ziyade para farkın

dan dolayı ileri gelmektedir. Şu kadarını kısa
ca arz edeyim ki meselâ Amerika'da bir dolar 
iştira kıymeti itibariyle - Türkiye'deki bir li
ra gibidir. Eğer bir doları (on lira) gibi hesa-
bedersek yanılmış oluruz. Binaenaleyh şimdiye 
kadar gördüğüm bütün memleketlerde vazife 
gören erkânımız, hattâ birçok yabancı devlet
lere nazaran bile ancak mütevazi ve âdeta orta 
bir seviyede olarak tavsif ve kabul edilebilir. 

I Halbuki iyi temsil vazifesi ancak bol ve cö
mertçe açılan keselere dayanırsa ancak yapı
labilir. Hariciyecilerimizi hiçbir zaman malî sı
kıntıda bırakmakmak gerekir. Siyasetteki ba
şarının hemen hemen en mühim şartlarından bi
ridir. Gereğini vermeli fakat karşılığını da mut-

\ laka istemeli ve aramalıdır. 
Çok mühim bir mesele de sefaretlere bağlı 

muhtelif bakanlık ataşelikleriyle sefaretleri
miz arasındaki vazife ve karşılıklı sorumluluk 
hususunu tanzim eden bir koordinasyon tali
matının eksikliğidir. Bunun yakın zamanda te
min ve tanzim edilmesi lâzımdır. İşte, şahsi mü
şahedelerime istinadeden iş bu ihtiyaç ve ka
naatlerimi bitirirken sayın Hariciye Vekâleti 
erkânını tekrar tebrik eder ve 1968 yılı bütçe
sinin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

I Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurun 

efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Şuna şükret
mek lâzım ki, Adalet Partisinin Hariciyesi, baş
ka devletlerin fertlerini Türk asıllıdır diyecek 
kadar gaflet içerisinde değil, 21 Aralık 1963 
teki Kıbrıs katliamını. 31 Aralık 1963 tarihinde 
dünya kamu oyuna duyurtacak kadar da ham-
dolsun ashabı - keyiflerden hiç değildir. Bu 
itibarla Adalet Partisi iktidarının Hariciyesi 
dünyc, hâdiselerini günü gününe, dakikası da
kikasına takibetmekteclir. Bendenizin, uzun se-
nslerir. ihmali olan hâdiselerde genç ve dina
mik hariciyemizden istekleri: 

Doğu Almanya'daki Türklerin gayrimen-
kidlerinin hukukî durumu ne olacaktır? 

Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelen Türklerin 
sosyal haklan, emeklilik durumları ne olacak
tır? 

Bulgaristan'dan 1951 - 1953 yıllarında Tür
kiye'ye gelen Türklerin Bulgaristan Hüküme
tinden alacaklarının tahsili hususunda ne gibi 
teşebbüslere geçilmiştir? Çünkü Bulgar Hükü
meti bütün Bulgar milletinden on sene sonra 
ödenmek suretiyle para almıştı fakat bu on se
ne müddet dolmadan Türkler, Türkiye'ye gel
dikleri için bu paraların hukukî hal çareleri 
ne olacaktır? Bulgaristan'dan Türkiye'ye gel
mek istiyen yeni Türklerin hak ve hukukları
nın âdil bir şekilde verilmesi suretiyle gelme-
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leri hususundaki enerjik hareketlerini de ay
rıca da tebrik etmeyi bir borç bilmekteyim. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkartıl
mış 13 sayıh bir Kanun vardır. Bu kanun bir 
benzeri dünyanın hiçbir yerinde yoktur. O da 
şudur: Milletlerarası iktisadi ve malî münase-
betbrimizin tanzimi hakkındaki geçici Kanun 
hariciyemizin elinden alınmış, Dışişleriyle mü
nasebetten tamamiyle kesilmiş, bu husus doğ
rudan doğruya Maliye Bakanlığına verilmiştir. 
A.ca^a bu kanunun derişmesi hususunda Hü-
k-'im.-»tiniz ne gibi tedbirler almak istemekte
dir?. 

v w : ]W[iijî B:ıi'k Grupu dış borçlardan bah-
s^tr^k^eÎT Torunlarımızın torunlan ödiyemi-
yıcek kadar borç içinde olduğumuzu söylerler 
ama ^endeniz suna kısaca cevap vermek iste
ri^. ki kendi iktidarları zamanında, bir sene on-
flrün gibi bir zaman içerisinde 1 069 285 700 lira-
bk bir iktisadi anlaşmayı tasdik etmişlerdir. 
Peki. bu durum karşısında bütçelerinde sami
mî olan bu te°ekkülün kendi zamanlarında da 
bir sene on gün gibi bir kısa zamanda milleti 
bu kadar ağ»r bir borç içerisine sokmaya her
halde hakları olmasa gerekirdi, bu kendi nok-
tai radarlarından. 

Sonra. Sovyet Rusya ile kültür anlaşmasını, 
O. H. P. Koalisyonundaki C. H. P. Hariciye Ve
kili imza etmiştir. Fakat Yüce Meclisten geç
mek suretiyle kanunlaşmadığı için bu anlaşma 
yürürlükte değildir. Fiili durum bu olunca Sov
yet Rusya'dan gelen Devlet Sirki hangi usul
le" ve yollarla gelmiştir? Kulağımıza geldiği-
r* <^re, aea^a bu do^ru mudur ki, bu Devlet 
«'rirmn Türkiye'ye gelmesindeki yardımda C. 
H P. nin. ileri gelenlerince maddi bir menfaat 
rıarh';'",'h söylenmektedir?. 

Günün modası olan sözlerden bir iki keli-
mo de ben söylemeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ikili anlaşmalardan 
hiçbirisi Adalet Partisinin iktidarı zamanın
da yınılm amiptir. Bu ikili anlaşmalar daima 
Adalet Partisi iktidarından evvel yapılmıştır. 
Kendi ^kti^arlpn zamanında yapılmış olan an
laşmaların pürüzlü noktalarını, sivri uçlarını 
Ada1 et Partisinin iktidan halletme çabası içe
risinde uğraşırken, didinirken bunun vebalini 
Adalet Partisine yükletmek en hafif tâbiri ile 
insaf sizi1 ktır muhterem arkadaşlarım. Daha da 
alıkça konuşmak isterim ki, eğer Hariciye Ba

kanımızın dış durumda bir sakınca bulmuyor 
j ise en ağır ikili anlaşmayı tenkideden maalesef 

Millî Birlik Hükümeti zamanında yapılmıştır. 
O ka^ar ağırdır ki bugün bir sağır olan, bir gö
zü kör olan dahi bu ikili anlaşmayı, hiçbir za
man imza etmez muhterem arkadaşlarım. Ama 
mütemadiyen, ikili anlaşma, ikili, anlaşma diye-

! ?&!? MTkm. huzurunu kaçırmaya hiç kimsenin 
j hakkı olmaması gerekir. 

T'p.-oî Hr. ederim. 
BAŞKAN — S«vrn Al^eddin Çetin?.. Yok. 
Sayın Akça buyurun. 
ORH A N A KOA fKütahya) — Savm Başkan, 

j Cumhuriyet Senatosunun, pek muhterem aza
lan. flok k>sf>, bir zaman zaafında Türkiye Cum-
b.'^-y^ti Hükümeti tarafından izlenen dış po
litikanın teşrihini yapmaya imkân yoktur. An-
nak bendeniz meseleyi vaz'edeceğim, hunhara 
önemli ^ördü^üm bâzı nokları da arz etmek su
retiyle maruzatta bulunacağım. 

Sayın senatörler, Türkiye, Kuzey Atlantik 
Andlasmalan mümzileri meyanındadır. Binaen
aleyh bu anlaşmanın tarafımıza tahmil ettiği 
vecibelere tahammül ve bahşetmiş olduğu hak
lardan istifade edeceğimiz tabiîdir. Bunu bu 
şekilde tescil ettikten sonra NATO'dan ayni
ni a^zı arzu edenler çıkacaktır ve bu tabiîdir. 
^nnkü bizle" kendileri giM düşünmiyen insan-
la'-m da **v. as bizler kadar vatanr>erT''er olduk
larına inanan insanlarız. Kaldı ki bu NATO'dan 
ayrılma avaseleri arkasında yerleşmiş birta
kım. art düşüncelerin mevcudolmamasmı en ha
lisane şekilde temenni, ederim. 

Aziz senatörler, NATO savunma sisteminde 
bulunmamız, diğer milletlerle karşılıklı men
faatler esasına müstenit temasta bulunmamıza 
mAni bir keyfiyet değildir. Nitekim büyük 
komşumuz Sovyet Rusya bütün dünya devlet
leriyle normal münasebetlere girme arzusunu 
yalnız fikriyle değil, fiiliyatiyle gösterdikten 
sonra, diğer devletler gibi bizim de bu büyük 
komşumuzla münasebetlerimiz normal bir va
sat içerisinde cereyan etmektedir ve edecek
tir. Bu şekilde meseleyi vaz'ettikten sonra mü
him gördüğüm bâzı olaylara temas etmek iste
rim. Bunların başında Kıbrıs buhranı gelir. 

Kıbrıs buhranı Türk Hükümetinin unilate-
ral convantion hakkını samimî ve ciddî olarak 
kullanması neticesinde Adada silâhlı bir ihti-

| lâfın önüne geçilmiştir. Bu bir realitedir, bir 
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vakıadır. Bundan sonra Kıbrıs'ta ne gibi hattı 
hareket takibedileceği hususundaki endişeler 
Hükümetin bu konuda almış olduğu tedbirleri 
gölgeliyemez ve gölgelememesi lâzımdır. Bun- j 
dan sonra Kıbrıs'ta ne olacak sorusunun ceva- j 
bım Devlet Umumi hukuku ile Devletler Hu
susi hukuku arasındaki farkı, nazarı itibara 
alacak olursak kendiliğinden vermiş oluruz. 
Hususi hukukta ilâmlar icra kabiliyetini haiz
dir; infazedilir. Bu itibarla Devletler Umumi 
Hukukunda gerek kaza organlarında, beynel
milel ve gerekse konferanslarda ittihazedilen 
meMnler veya ilâmların infaz kabiliyeti yok
tu-. Devlet Umumi Hukukunun yegâne müey
yidesi harMir arkadaşlar. Bu itibarla Adalet 
Partisi Hükümetinin büyük bir basiret göster
mek suretiyle Kıbrıs ihtilâfım barışçı yollar
dan haHetme zemin vasatı üzerinde müzakere-
relerde bulunmuş ve vahîm bir silâhlı ihtilâ
fın. önüne geçmiştir. Bu itibarla son sansiyon 
olan harpten bizi kurtarmış olmaları bu kür
süden tebcile lâyik bir muvaffakiyettir arka
daşlarım. 

Sıyır, arkadaşlarım; ^eynelmiM kaza. orga
nı olan Lâhey Adalet Divanına hayatiyet ve
ren 39 ncu maddesi ca^ter, arbitraj olarak biz 
b-n. meseleyi götürmeydik, kar*?, tarafın kabulü 
^artıra vabeste olarak, değil. Sayın Akif Do
ğa"» o mahkemenin vermiş olduğu karar da ka
bili :nfa^ değildir. Devletler Umumî Hukııku-
rnn vu hns^s^yetkb'r ki bâzı müelHfler bu hu-
k^kn inV-r^ kadar sanar^ar Arzilot+i L^fir gi
bi müellifler olmasaydı belki Devletler Umu-
ı^i Huknkunun Hıgün mevcudiyetinden bahset
me1' imkrnı yoktu. Bu itibarla ilâmları infaz 
kabiliyetinden mahrum olan beynelmilel ka-
z», or^anlariyle konferanslarda gelici veya ge
ceci olan muvaffakiyetleri hükümetler kendi
lerine şiar edinmesinler. Ne havayollarında ha
riciye vekillerini öperek, severek büyük kon
feranslardan büyük neticeler istihsal ettik diye 
ölünmek kâfidir, ne de muayyen konferanstan 
muayyen şekilde istifadeler sağlanamadı diye 
o iktidarı yermek katiyyen doğru bir hareket 
değildir, Bı-z Slexible politika takibediyoruz ve 
Hükümet, kararlıdır. Türk milletinin kabul et-
miyeceği bir çözüm yolunu kabul etmiyeceğiz. 

Sayın senatörler, ikinci mühim olay Papa'-
nın Türkiye'yi, ziyaretidir. Bu çok mühim bir 
olaydır arkadaşlar. Sayın Hariciye Vekilinin 

Roma'dan bir geçişi esnasında gayet kısa bir 
mülakat bu seyahatin ilk nüvesini teşkil eder. 
ihtisasına ve faziletine hürmet ettiğim ve ha
riciyenin medarı iftiharı genel sekreter hak
kında Papa'nın yurduna avdet ettikten sonra 
sefirimize söylemiş olduğu bir sözü de söyle
mekle iftihar edeceğim «C'esun homme supe-
ricur» dedi. «Büyük bir adam.» bu itibarla biz 
Papa'nın ziyaretini gerek dış politikada ve ge
rekse bir iç politika olan turizmle değerlendir
mek mecburiyetindeyiz. Hariciyenin en büyük 
muvaffakiyetlerinden bir tanesi Papa'yi Tür
kiye'ye getirmesidir. Bunu burada tescil ettir
mekte büyük fayda mütalâa ediyorum 

Üçüncü büyük olay, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın yabancı ülkelere yapmış olduğu seyahat
lerdir. Süleyman Demirel Hükümetinin her 
gün artan itibarını görmenin gurur ve iftiharı 
içinde bulunduğumun teminatını Yüksek Sena
toya vermek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, vaktin darlığı sebebiyle, 
uzun konuşamıyacağım, meseleyi bağlamak is
tiyorum. Tarafımıza tahsis edilmiş çok kısa 
bir müddet var. Bâzı temennilerde bulunaca-
ğim. 

Birinci temennim, ek kadro kanunu, süratle, 
öncelikle ve ivedilikle Meclislerden geçirilmesini 
temin etmek lâzımdır. Hariciyenin buna şiddet
le ihtiyacı var. Sayın Bakandan rica ediyorum, 
komisyon reisleriyle temasa geçsinler, öncelikle, 
ivedilikle bu ek kadro kanununu biran evvel 
geçirtsinler. 

ikinci hususu bir misâlle izah etmeme müsaa
de buyurun. Dış temsilciliklerimizde personel 
fıkdanı çekiyoruz. Sefirlerimizin saatlerce ka
pılarda beklediklerini gördüm. Geçen sene Mar
silya Başkonsolosluğunu ziyaret ettiğim zaman 
formasyonu fevkalâde büyük bir insanla tanış
tım. İyi bir arkadaşımdı. Refikası konsolosluk 
binasını kendisi temizlemiştir. Ve mahalli ma
kamlardan konsolashaneyi temizletmek için bir 
adam çağırılmıştır, on bin Türk lirası istemiş
tir arkadaşlar, Vefakar eşi, «Utandım Anka
ra'ya bunu bildirmeye» dedi. On bin liraya bir 
konsoloshane binasını temizlemek katiyen tecviz 
edilecek bir olay değildir ve binaenaleyh ken
dim tsmezledim, demiştir. Hariciyenin bu hu
susa bilhassa dikkat nazarlarını çekerim. Bu 

I personel meselesiyle yakından ilgilenmelerini is-
i tirham edeceğim. 
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Sayın arkadaşlarını, üçüncü bir dileğim, bel
ki suitefehhümlere yol açacak, fakat Anayasa 
Mahkemesi bu meseleyi hallettiği için çekinme
den, rahatça ifade edebilirim, Hariciye meslekî 
mensupları arasında ecnebilerle evlenmek isti-
yen bâzı arkadaşlarımız var. Bu allerjik bir 
mevzu. Dışişlerinde çalışan memurların ecnebi
lerle evlenmesini nehyeden bir norma tesadüf 
etmedim. Ancak bir gelenek var, bir anane 
var, nükleer silâhların münakaşa edildiği 20 nci 
asrın nısfını idrak etmemiş olmamız muvacehe
sinde artık bu skolastik zihniyetten sıyrılmak 
suretiyle doğrudan doğruya bu evlenmelere isin 
verilmesi hususunu Sayın Bakandan ve onun 
çok mümtaz Genel Sekreterinden bir formül bul
malarını hassaten istirham edeceğim. Çok der
dimiz var fakat vaktimiz yok. Yüce Senatoyu 
en derin saygılarımla selâmlar, Bakanı ye Ba
kanlığın mümtaz simalarını en derin saygılarım
la selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılırım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeki İslâm, buyuran. 
Sayın Zeki İslâm'dan sonra Sayın Bakana 

söz vereceğim. Başka söz istiyen yok. Sayın 
Açıkalm en son sözü istemiş bulunmaktadırlar. 
Son üye olarak da Sayın Açıkaîan'a ses verece
ğim. 

SEKİ İSLÂM (Gaziantep) — Muhterem ar
kadaşlarım, muhtelif vesilelerle bu kürsüye ge
tirmiş olduğum önemli bir konuyu Sayın Dışiş
leri Bakanımızın da hazır bulunduğu şu sırada 
bir buçuk yıla yalan bir zamandan beri aç ve 
perişan olan yüzlerce ailenin acıklı durumuna 
belki çare bulunur ümidi ile tekrarlamayı ııy-
gun buluyorum. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Dışişleri Bakan
lığının 8 . 9 . 1968 tarihli biz yazısı üzerine Hü
kümetimizce Suriyelilerin yurdumuzdaki malla
rına el konulmuş ve ayrıca kırk - kırkbeş sene
den beri yürürlükte olan, Ankara İtilâf name siyle 
yürürlükte olan pasavan rejimi bir tek taraflı 
olarak kaldırılmış ve pasavan sınır kapıları ka
patılmıştır. 17 . 10 . 1966 tarihinden bu yana 
sürüp gelen bu durum yüzlerce aileyi perişan bir 
hale düşürmüştür. Bu yüzlerce ailenin Suriye'
den olan gelirlerinden gayri hiçbir taraftan bir 
geliri yoktur. Bunun dışında kalan daha bin
lerce kişi memuriyetle, başka mallariyie gayet 
güzel idare ediliyorlar, onlar için her hangi 

bir mahzur teşkil etmemiştir, ama hakikaten 
Suriye'deki emlâkinden başka geliri olmıyan bu 
vatandaşlarımız aşağı - yukarı 1,5 seneye yakın 
bir zamandan beri durumları Hükümetçe göz 
önüne alınmadan perişan bir halde yaşamakta
dırlar. Karara sebebolan duranı pek açık olma
makla beraber zahirde Suriye Hükümetinin bir 
toprak kanunu uygulaması gibi görünüyorsa da 
hakikat da kaçakçılığa sebebolarak gösterilen 
ve ilerden beri üzerinde durulan pasavan rejimi
nin kaldırılması olduğunu zannediyorum. Birin
ci sebep, yani toprak kanununun uygulanması 
vatandaşlarımıza pek teşmil edilmemiştir. Esa
sen 15 - 300 hektardan fazla olan araziye el kon
duğu gibi bilhassa Türk tabiyetinde olan, Türk 
vatandaşlarının toprağına el konulmasında da 
hassasiyetle geri durulmuştur ve konulmamış
tır. Mahdut bâzı sayıda, birkaç kişinin eskiden 
Suriye tabiiyetinde olup da sonradan Türk tabi
iyetine geçmiş ve fakat Suriye tabiiyetini de dü
şürmemiş olan vatandaşlarla hududun çok içinde 
çok mülkü, çok arazisi elan kimselerden birkaç 
kişij^e tatbik edilmiştir. Ani olarak gelen bu 
karar yüzlerce vatandaşımızı mağdur ettiği gibi 
zannediyoruz ki beynelmilel anlaşmalara da ay
kırı bir yön almıştır. Bu konuda gerek Başba
kanlık bütçesinde gerek gündem dışı konuşma
larda uzun tafsilât verdim. Bugün Sayın Ba
kandan ricamız, bu vatandaşlarımızın derdine 
bir çare olmak üzere Suriye ile ne gibi bir görüş
me yapılıyor, veyahut da Suriye ile yeni bir an
laşmaya gidilmek istenmiyorsa hangi konularla 
bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi 
düşünülüyor? Bunun cevabı ve Suriye ile pasa
van rejimin tekrar ihya edilip edilmiyeceği 
hakkında bize tatmin edici bilgi vermelisiniz. 
Her ne kadar özel konuşma sırasında bu işin 
3 uriy e ile tekrar diplomatik münasebet kuru
larak halledileceği yolunda sözler söylenmişse 
de bunun derecei sıhhati nedir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Sözlerim bundan ibarettir, hepinizi saygı
larımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, buyu
run. 

Sayın üyeler, görüşme müddetimiz saat 13,00 
ile kayıtlıdır. Ancak Sayın Bakanın konuşması, 
daha önce aldığımız kararla bir saat devam ede
ceği cihetle konuşmaların öğleden önce Sayın 
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Bakanın konuşması ve ondan sonra da bir üye
nin konuşmasına değin devamı hususunu oyla
rınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının 1968 malî 
yılı Bütçesi Yüce Senatonun tetkiklerine arz 
edilmiş bulunuyor. Bu münasebetle grupları 

»adına muhtelif arkadaşlarım görüşlerini lütfet
tiler Şahısları adına değerli arkadaşlarım ko
nuştular. Bizi lütfedip tavsiple karşılayanlar, 
bazen de yerenler oldu. takdirlerden şevk ve ce
saret alarak haklı tenkitlerden hatalardan te
vakki imkânına ışık tuttuğu mülâhasasiyle te
selli arayarak konuşmaları alâka ile dinledim. 
Arikadaslanmın hepsinin kastı daha iyi, daha 
güzel ve daha doğru bir dış politika temini ol
duğu muhakkak olduğuna göre alınmadım, ye
rinmedim. Benim cevaplarımı da arkadaşlarımın 
yine bu açıdan telâkki buyuracaklarına eminim. 
Zaman bir saatle takyidedilmis, ancak müsaade 
ederseniz arkadaşlarımın görüşlerinde öğren
mek istekleri noktalara cevap vermekle iktifa 
etmeyim. İmkân nisbetinde bugünkü genel po
litik duruma kısaca bir göz atmama müsaade
nizi rica ediyorum. 

Muhakkak ki geçen yıla nasaran da rahat, 
daha inşirah verici bir dünya içinde değiliz. Bu
nun memleketimiz açısından, güvenliğimiz ve 
millî menfaatlerimiz bakımından önemli hâdise
lerle dolu bir yıl olduğunu da söyliyebilirim. 
Bir Orta - Doğu savaşı çıkmıştır. Vietnam'da 
savaş hızlanmıştır. Yeni yeni gerginlikler ortaya 
çıkmışıtır Kıbrıs buhranı olmuştur. Genellikle 
umumi tabloya kısa, kesin bir teşhis koymak ica-
bederse, insanlık için barış yaklaşacağı yerele, 
uzaklaşmaktadır, diyebiliriz. Bir genel savaş, 
ancak devletlerin basiretli, iyi niyetli ve soğuk
kanlı bir politika takibetmeleri sayesinde önle
nebilecektir. Şimdi bu genel tablo içinde dünya 
sorunlarını kısaca gözden geçirmekte fayda gö
rüyorum. 

Evvelâ israil - Arap savaşma temas edece
ğim. Orta - Doğu'da patlak veren ve kısa bir 
süre sonra ateş. keşle nihayet bulan bu savaş, 
bıraktığı neticeleri müzmin hale getirmek isti-
dadmdadır. Hâlâ karışıktır ve hâlâ bölgede adil 
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î ve şerefli bir barış kurulamamıştır. Ekim 1967 
de ingilizlerin teklifi ile Güvenlik Konseyinde 
alman bu bölgede alınacak tedbirleri mecraya 
sokmak bakımından biraz ümit ve cesaret ver
miştir. Bu karar gereğince tâyin edilmiş Birleş
miş Milletler Temsilcisi Mr.? Yaring taraflarla 
temasa başlamıştır. İkili ve karşılıklı müzake
reye bugün şartlar müsait olmadığına göre 
Orta - Doğu buhranına bir çare bulmak için böy
le bir tavassut ve temasın, böyle bir dışardan 

| hâdiseler yetki ile temasa memur edilmiş, görev-
I lendirilmiş bir organa elbette temas vardır. 

Müşterek bir anlaşma semini aranıyor, bu temas
lar neticesinde bu zeminin bulunmasını sami-

j miyetle temenni ediyoruz. Orta - Doğu savaşın
da Türkiye ne yapmıştır, meselesine gelince, biz 
evvelâ bölgede barışın korunmasına ve savaşın 
çıkmamasına geniş ölçüde gayret sarfettik ve 
vaziyetin buhrana gider durumda olduğunu his
settiğimiz günlerde gerek son zamanlarda müna
sebetlerimizi bilhassa terakki kaydeden ilgili 
arap dostlarımız ve devletler nezdinde bir sa
vaştan çekinilmesi için ve bir savaşın muhte
mel neticeleri hakkındaki görüşlerimizin ne ol
duğunu da söylemek suretiyle ikazlarda, telkin
lerde bulunduk İsrail'de bu konuda itidal ve basi
ret gösterilmesi yolunda devamlı temaslarımızın, 
teşebbüslerimiz oldu. Savaş neticesinde pozisyo-

I numusu açıkça aldık. Kuvvet istimali voliyle 
toprak kazanılmaz, kuvvet istimali yoliyle siya
si prestiş sağlanmaz emrivakilere dayanarak si
yasi meseleleri çözme temayülüne karşıdır. Hü
kümetimiz dedik ve bidayette bâzı çevreler tara-

j fiîidan yadırganan bu prensipler zamanla bugün 
i' her tarafça kabul edilmiş ve tatbikine yol ara

mış bir hale gelmiştir. Buhranın bugün zahiri 
sükûnetine veya donmuş durumuna rağmen alt
yapısında tehlikeler taşıdığı ve yeni silâhlı ça
tışmalar müstait bulunduğu aşikârdır. Kanaati
mizce ihtilâfa muhakkak politik bir yol aramak 
ve bulmak lâzımdır ve bunun içinde en müsait 
zaman içinde bulunduğumuz zamandır. 

Fırsatlar değerlendirilmezse bölgede yeni 
buhranların, çatışmaların zuhuruna meydan ve
recek durumlar ihdas edilirse bu seferki gergin
lik geçirdiğimiz kadar salim neticelerle halle-
dilemiyecektir. Biz bidayetten beri olduğu gibi 
bu neticenin istahsaliııde de elimizden gelen 
yaıd»nı ve desteği yapmaya hazır bulunuyoruz. 

I Bu konuda takibettiğimiz politika Arap dost-
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larımız arasında büyük tasvip görmüştür. Arap 
milletine karşı Garp âliminin Batı blokunun bu 
dâvalara lakayt veya hasmahane bir fikir ve 
intiba uyandınlmasmın bep beraber yalamaya 
mecbur kaldığımız bu millet üzerinde doğura
cağı inkisarı dikkate alarak dost ve müttefik 
devletler nezdinde de bu ihtilâfın âdil ve şeref
li bir barış yoluna ulaşması için sarf ettiğimiz 
ve etmekte olduğumuz gayretlere devam edece
ğiz. Bizim Orta - Doğu savaşında takibettiği-
miz politika genellikle NATO ittifakı içinde 
ortaklarımızın politikasından farklı ve ayrı bu
lunmasına rağmen bu dostluklar ve münasebet
lerde hiç bir menfi tesir yapmadan rahatlıkla 
anlayışla idare ve idame edilebilmiştir. Müsaa
de ederseniz kısaca Vietnam'dan da bahsede
yim. 

Muhakkak ki bugünün en aktüel konusu
dur, geçen yıl bu devrelerde barış teklifleri, 
müzakere zemini aranmaları, birtakım ümitler 
mevcut iken bugün Vietnam kanlı olayların ga
yet tehlikeli bir istikamette seyreden hâdisele
rin sahnesi olmuştur. Vietnam halkı yirmi yıl
dır ya savaş içinde, yahut ta savaş korkusu 
içinde yaşıyor. Bir türlü huzur bu bölgede ku
rulamamıştır. İnsan bakımından, ekonomik du
rum bakımından uğradığı zararlar hadsiz, he
sapsızdır. Üstelik bugün için bu bölge D ur. ya 
barışını tehdit eden heran infilaka müsait ve 
müstait bu bölge bir hal içinde yaşıyor. Taraf
lar da Dünya banşı istiyen bütün devletler de 
bu işin biran evvel çözülmesini istiyorlar. Ka
naatimizce askerî yoldan bir çözüm yoluna ula
şılamayacağı fikri galiptir. Ancak barışçı yol
ların şartlan da bir türlü yaratılamamışta ve 
bu sağlanamamaktadır. Gerginliğin bu bölgede 
artmasını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek 
isterim. Türkiye'nin Vietnam savaşındaki görü
şü sarihtir. Biz Vietnam'da yaşıyan milletlerin 
yabancı müdahalelerden azade olarak Cenevre 
Anlaşması prensipleri dâhilinde kaderlerini çiz
mesine taraftarız. Bunda büyük, küçük her dev
lete mesuliyet payı düştüğüne kaaniiz. Meseleyi, 
Dünya barışını çok yakından ilgilendiren bir 
problem olarak telâkki ediyoruz. Türkiye kendi 
açıkladığı siyaseti çerçevesinde barışı destekle
yici bütün teşebbüslere destek olmakta devam 
edecektir. Bunun dışında temas etmek istediğim 
konu, Avrupa'da Doğu ve Batı münasebetleri. 

Uzakdoğu karışık bir halde iken ve gittikçe ka
rışmakta iken, Doğu - Batı münasebetlerinde 
biraz memnuniyet ve ümit verici normallik ve 
yumuşama müşahede edilmektedir. Detant, di
ye adlandırılan bu birbirine zıt doktrinle ayrı 
grupların yakınlaşmasında memnuniyet duy
mamaya imkân yoktur. Her ne kadar detantı 
Batı ve Doğu blokları ayrı ayrı mânada anlıya-
biliyorlarsa da neticede iyi bir ortam meydana 
geldiği için bu fırsatı değerlendirmek ve Doğu 
ile Batı arasındaki ticari, iktisadi kültürel iliş
kilere imkân nisbetinde fırsat ve vüs'at ver-' 
mek elbetteki hayırlı olacaktır. Buradaki du
rum dikkate şayandır. Meselâ NATO üyesi mem
leketlerle Sovyetler ve Doğu Avrupa'nın Do
ğu blokundaki memleketler arasındaki ticaret 
hakkında verebileceğim birkaç rakam zannede
rim ki enteresan görülecektir. 1965 yılında NA
TO üyesi memleketler Sovyetlerle birlikte Doğu 
blokuna 2 772 730 000 dolar kıymetinde ihra
cat yapmışlardır. Bu miktar 1966 yılında 
3 391 691 000 dolara çıkmıştır. Demek ki dokt
rin farkına, karşılıklı bloklaşmalara rağmen 
ticari sahada oldukça geniş hacımda ve olduk
ça hızlı terakki kaydeden bir münasebet başla
mıştır. İthalâtı da arz edeyim : 1935 yılında 
ITATO üyesi memleketler Sovyet ve Doğu blo
klunla 3 054 531 000 dolarlık ithalât yapmış
lardır. Bu, 1966 yılmda 3 452 163 000 dolara 
çıkmıştır. Bu ortam gelişirse, iktisadi ve ticari 
münasebetlerin bu müsdeviç, şeklî yakınlaşma
nın el':etteki iyi bir vasıtası olacaktır. Karşı
lıklı anlayışın, itimadın teessüsüne yardımcı 
olacaktır. Gerçek düzenlik gerçek yakınlık as
kıda ve pürüzlü meselelerin halliyle kabildir. 
Bugün belki Avrupa'da bir grup devletle diğer 
grup devlet arasında bir güvenlik dengesi ku
rulabilmiştir. Fakat gaye, blok ve grupları bir
birine karşı itimat eder ve birbirleriyle iyi geçi
nir hale getirmek değil, her devleti ikili olarak 
karşı karşıya, devletten devlete iyi münasebet 
kurmak ve iyi geçinir hale getirmektir. 

İşte Türkiye'nin siyasetinde blokcu ve züm
reci değiliz, rejim ve âkide farklarına rağmen 
gerek bölgemizde, gerek komşularımızla, diğer 
devletlerle iyi münasebetler kurmaya çalışacağız 
prensibini bu zihniyetle tatbikata çıkarmakta 
Te zannedelim ki, fosa zamanda bu zihniyetin 
ve bu temaslarn neticeleri meydana çıkmakta
dır. Müsaade ederseniz simdi de üzerinde en cok 
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konuşulan ve tartışılan bir mevzuumuz olan 
NATO ittifakından bahsetmek istiyorum. 

Uzun seneler NATO ve istikbali üzerinde iç
te, dışta, siyasi çevrelerde tartışmalar olmuştur. 
Çeşitli fikirler ortaya çıkmıştır. Bu konu bilhas
sa son zamanlarda daha aktüel bir hale gelmiş
tir. Bunun bir diğer sebebi NATO'ya ruh ve 
hayat veren anlaşmanın 12 nci maddesi gereğin
ce ortak üyeler 1969 yılında çekilme hakkını 
elde etmişlerdir. Bu noktada bir hususu tavzih 
etmek istiyorum. Sayın Hüvit Yetkin arkada
şım da, yirmi yıl doldu, NATO'mm süresi bit
ti, istiyen çekilebilecektir, tarzında bir ifade 
kullandılar. NATO süresiz bir ittifaktır. NATO 
bir müddetle takyidedilmemiştir, NATO nazari 
olarak ebedi bir anlaşmadır. Yirmi yıl içinde 
kalmak zaruridir. Yirmi yüdan sonra azalar, 
bir yıl evvel haber vermek şartiyle, çekileceği
ni diğer üyelere bildirirler. O itibarla yirmi yl-
dır NATO ittifakı o müddet bitti, ondan sonra 
şimdi tekrar devam edilecek mi, edilmiyecek mi 
diye bir hâdise yok. NATO ittifakı içinde çe
kilme hak ve takdirin kullanılacağı devre içinde 
bu takdiri kullanacak mıyız, kullanmıyacak mı
yız, münakaşası vardır. Tabiî bu müddetin hi
tama ermesi, NATO üzerinde tartışmaları aktü
el hale getirmeye yardımcı olmuştur. Buna 
inzimam eden sebepler de vardır. 1966 yılında 
Fransa'nın NATO ittifakının askerî entegrasyo
nundan çekilmiş olmanın yarattığı sarsıntı var
dır. Bu hâdiseden sonra NATO'nun askerî, si
yasi organları Paris'ten ayrılma durumunda kal
mışlardır. Fakat, bu hakikaten büyük müşkü
lât arz eden hâdise kısa zamanda süratle ve sar
sıntısız halledilmiş, gerek askerî, gerek siyasi 
teşekküller yeni yerlerine geçmiş ve çalışmalar 
başlamıştır. Bu meyanda Fransa'nın çekilmesiy
le NATO stratejisinde ve savunma tedbirlerinde 
yapılması icabeden değişiklik de aksamadan sü
ratle yerine getirilmek imkânı hâsıl olmuştur. 
NATO'nun istikbali ve NATO içindeki üyelerin 
NATO için yeni bir değişikliğe ihtiyaç duyup 
duymadıkları meselesi kendi bünyesinde de bir 
ihtiyaç halini almış, ve geçen Aralık ayında 
Brüksel'de nazırlar derecesindeki konferansta 
Belçika Hariciye Nazırı Mösyö Armel'in tekli
fiyle bu meselenin tetkiki karar altına alınmış
tır. Bu tetkikat yapıldı; ciddiyetle yapıldı ve 
araştırmalar hakikaten ilmî metotlarla kabil ol
duğu kadar objektif unsurlarla intacedildi. Bun

ların neticesi son NATO toplantısında incelen
miştir. Bütün devletler, Fransa dâhil onbeş dev
let, NATO'nun temel gayesinin, hedeflerinin bu
gün için de muteber olduğuna karar vermişler
dir. ittifakın cari ve andlaşma ve teşkilât için
de devamına da karar vermişlerdir. Bu tetkik
lerde ittifakın geleceği, devamlı bir barış vası
tası olması ve takviyesi için neler yapılması ica-
bettiği de nazara alınmıştır. Neticede görül
müştür ki, bu ittifaka dâhil devletlerin müşte
rek savunmaları bugün için de bir ihtiyaçtır ve 
Avrupa'da bugün hüküm süren ve muallâkta bu
lunan siyasi meseleler çözüm yoluna kavuşma
dıkça NATO ya olan ihtiyaç zail olmıyacaktır. 

Bâzı arkadaşlarım, grupları adına yaptıkları 
konuşmalarda temas ettiler, efendim Sovyet 
îlusya değişmiştir, eski Rusya değildir. Stalin'-
rlen sonra görüşlerinde, hedeflerinde değişiklik 
vardır. O itibarla artık bugün karşıkarşıya, 
tetikte, silâhta bekliyecek bir teşkilâta, bir grup
laşmaya lüzum yoktur. Bu bir barış vasıtası ol
makta, bu bir savunma vasıtası olmaktan çık
mıştır, bir tahrik vasıtasıdır. "Bakışa değ l̂ ha^be 
yarar. Bunlar tartışılıyor. Muhterem arkadaş
larım, değişen bir şey var. Ama mesele niyet
tir. Potansiyel duruyor. Pür silâh askerler, Mm 
kimin hududu karşısına yığmışsa o kuvvette 
durmaktadırlar. Ona kimse el sürmüyor. İhti
yaç hâsıl oluyor askere, başka hudutlardan alı
yor, başka hududa sevk ediyor, ama NATO hu-
dudundakilere dokunmuyor. Niyet değişikliği
ni, potansiyel değişikliği olmadan kâfi addet
mek diğer bir niyet değişikliği halinde gafil av
lanmak demektir. Avrupa'da buhran ihtimalle
ri bertaraf edilmiş değildir. Avrupa'nın çözüm 
bekliyen, askıda meselelerinin hiçbirine el sürül
müş değildir. Ne Almanya meselesi, ne hudut
lar meselesi, hepsi olduğu gibi durur. Belki tak
tik değişmiştir. Belki niyet değişmiştir, ama 
hedef hedeftir. Sonra deniyor M, efendim, bir 
yandan NATO'yu yürütelim, istikrarı muhafa
za etsin, bir yandan da detant yapalım. Bu na
sıl tezattır. Kendisini, kendisiyle harbetmek için 
her gün hazırlık yaptığım bir zümre ile dostluk 
yapmanın çarelerini arayacağım. Zannediyorum 
ki, meseleye başka açıdan yaklaşmak lâzımdır. 
iyi münasebetler, bir istikrar havası içinde te
kemmül eder. Karışık, renksiz, gerginlik ve 
buhran içinde bir durumda normal münasebet 
tesisine imkân yoktur. Nitekim NATO'dan ev-
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vel Avrupa'nın durumunda bu eda vardı. Ama 
karşılıklı bir kuvvet dengesinin tahansul edişi 
bir siyasi istikrarın vücut buluşu, iyi münasebet
lerin tesisine müsait ortamı yaratmış vs bu im
kânın hazırlanmasını sağlamıştı. Bu iki fikri 
birbirleriyle çelişir halde mütalaa etmeye im
kân yoktur. Birbirlerini tamamlar halde kabul 
etmekte zaruret vardır. Madem ki. bu it lif al: te
dafüidir. Madem İd, bu ittifak banc ıd ı r , o hal
de varışa yarıyacak detant'n ittifakla çelişmesi 
için bir iddia veya bir mülahaza varit olmamak 
gerekir, işte Armel Plânı tetkiklerinden Bcnra 
NATO anlaşmasına giren yeni zihniyet, yeni kon-
sepsiyon belki bu mütalâada özetini bulur. Gü
venliği kurmak, koruma ve detant çelişen fikir
ler değildir. 

Demek İd, NATO nun durumu ve geleceği 
hakkında yapılan tetkikler bize bu ittifakın bu
gün müşterek savunma için lüzumla olduğunu, 
bugünkü antlaşma ve teşkilât çerçevesi içerisin
de devamı ieabettiğini netice olarak vermiştir. 
Siyasi istikrarı temin eden bu unsurun detanta 
mâni olmıyaoağını bilâkis detant ile tekemmül 
edeceği kararına vardırmıştır. Bir üçüncü ye
ni unsur olarak da üyeler arasında istişare mü
essesesinin takviyesi hususunu da karara bağ
lamıştır. Benim konuşmalarımda istihare mese
lesine zaman zaman temas ettiğim oldu. istişare, 
hem lâzım, hem tehlikeli bir elemandır. Mecbu
ri hale getirirseniz, belirli zamanlara bağlarsa
nız kuvvetleriniz de eşit değilse istişare baskı va
sıtası olur. Ama eşit şartlarla arzu edilen saman
lara talik ederseniz istişare siyasetlerin tevhidin
de, tehlikelerden kaçınmasında ve müşterek ka
rar alınmasına yarıyan bir eleman olarak kalır. 
İşte NATO'da devamına kararlar verilen istişa
reyi tehlikeli değil, ikinci vasfiyle arz ettiğim 
istişareler meyanında mütalâa etmek lâzımdır. 
Çünkü kabul edilen raporda bu husus büyük bir 
vuzuh ile belirtilmiş bulunmaktadır. İletice ola
rak NATO üyeleri aşağı yukarı kendi araların
da bir nefis muhasebesi demek olan bir etüde 
girişmişlerdir ve bunun neticesinden I\ÂTO'nr-n 
devamının faydalı olduğu karariyle çıkmışla
dır. Geçen yıllarda mütemadiyen soruluyordu J 
bize, canım işte bu ittifakın yirmi nenesi dolu- i 
yor, hiç hazırlığınız yok mu, Türkiye olarak ne 
yapıyorsunuz, ne kararınız olacak?,, Eira-3 da bu \ 
konuda arzı cevabetmeme müsaadenizi rica ed3-
rim, 

Biz, Armel plânı bahis konusu olmadan ev
vel bünyemizde NATO meselesiyle ilgili ve ge
niş yetki sahiplerinden değişik çevrelerden teş
kil ettiğimiz bir heyetle şu konuları tetkik et
mekteyiz. Şimdiye kadar biz bu ittifaktan as
kerî, siyasi, iktisadi sahalarda ne sağladık, ne 
fayda gördük. Dünyanın bugünkü şartları için
de bu ittifak Türkiye savunmasına ne gibi kat
kılarda bulundu. Bugünkü milletlerarası siyasi 
ortama göre bu ittifak önümüzdeki zamanlarda 
ne gibi değişikliklere maruz kalabilir, ne istiha
leler geçirebilir. NATO, üzerine düşen görevle
ri bugüne kadar ne derece yapmıştır. Bugün 
ne dereceye kadar yapabilmektedir, yarın ne 
şekilde yapabilir. NATO içinde bulunmanın 
Türkiye dış politikasına etkisi nedir? Bu konu
lar teker teker ele alındı ve incelendi. Filhaki
ka bu tetkikatm verdiği netice Türkiye'nin 
NATO ittifakında bulunmasının kendi millî 
menfaatlerine uygun düştüğü keyfiyetidir. Her 
memleket dış politikasında evvelâ millî güven
liğini arar. Millî güvenliğin basit bir kaidesi 
vardır. Millî toprak, millî kuvvetle müdafaa 
edilmeli. Bu şaşmaz. Bunda muhakkak ki, hiç 
kimsenin şüphesi yok, fakat bugünkü şartlar 
içinde, dünyanın arz ettiği bugünkü manzara 
içinde hangi devlet veya kaç devlet buna muk
tedirdir, Teknolojik terakkiler, nükleer si
lâhların inkişafı, ideolojik çatışmalar, o halde 
her devlet kendi millî güvenliğinin millî icap
ları içinde tedbirini alırken, dünya çapında bir 
tehlikeye karşı mâruz kaldığı tehlikelerin de 
müşterek güvenlik tedbirlerini ittihaz etmeye 
mecburdur. Siyasi istikrarı askerî kuvvet den
gesi sağlar. Bu denge tahakkuk etmedikçe si
yasi istikrar mümkün olmaz. NATO Türkiye'ye 
ortakları ile her sahada işbirliği imkânı sağla
mıştır. Avrupa entegrasyonuna katılma imkânı 
vermiştir, Avrupa iktisadi İşbirliği Blokuna 
katılma imkânı vermiştir, Beş Yıllık Plânına 
hizmet eden konsorsiyumu nasıl dahilî devletle
rin desteği ile kurup yaşatmıştır, askerî yardım 
görmüştür, yine NATO devletlerine yapılan tel
kinlerle Almanya, İtalya, ve Kanada'da aynı 
mahiyette askerî yardımları almaktadır. Tür
kiye'de enfrastrüktür yardımlarında NATO'-
nun büyük bir hissesi vardır. Türkiye 13 mil
yon Sterlinle NATO enfrastrüktürlerine katıl
makta ve bugüne kadar 136 milyon Sterlin bu 
vadide tesisi kendi bünyesi içinde kazanmış bu-
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Ilınmaktadır. Ancak, NATO ittifakının ve ek
seriyetinin veya devamı lüzumunu sadece men
faatler açısından değerlendirmekte de isabet 
görülmemektedir. Demin de arz ettiğim gibi 
teknolojik gelişmeler, silâhlardaki inkişaf, bil
hassa hava savunma sistemine karşı tek başı
nıza yapacağınız ve alacağınız tedbirlerin, böl
ge olarak mâruz kalacağınız tehlikelerle kıyas-
lanamıyacak derecede zayıf oluşunun doğurdu
ğu bâzı mecburiyetler, tek devlet müdafaası ye
rine kollektif müdafaa mecburiyetlerini ortaya 
çıkarmıştır. Ayrıca da, fikir ve felsefe itiba
riyle de devletlerin yarın her hangi bir tehlike 
vukuunda nasıl olsa biz aynı şarttayız, aynı 
ideolojiyi muhafaza ediyoruz, bir blok teşkili
ne ne lüzum var, askeri teşkilâta ne lüzum var, 
beraberce savunacağımız fikri aramızdaki itti
fakla bu kabîl bloklara girmeden, teşkilâta 
girmeden de pekâlâ savunabiliriz, bu allerjik 
ittifakları dağıtalım, fikrinin karşısında olan 
bir gerekçe vardır ki, bu da ikinci Cihan Har
binin verdiği derslerdir, ikinci Cihan Harbin
de aynı fikir, aynı felsefe, aynı emelde olan 
devletler bir araya gelmişler, fakat karşıların
da bir kıta içinde bulunmanın, evvelden hazır
lıklı olmanın verdiği gayretlerle teşkilâtlanı-
vermiş bir devlete karşı diğer kıtalardan kuv
vet getirerek teşkilâtlanıp mukavemet cephesi 
kurmak beşeriyete üç yılı aşan bir zamana ve 
milyonlarca kayba mucibolmuştur. O halde ev
velden hazırlıklı, evvelden tedbirli müdafaa va
sıtaları evvelden derpiş edilmiş bir ittifakın, sı
nırları belli, gayesi belli, hedefi belli bir ittifa
kın hiçbir zaman zararı değil, Türkiye için fay
dalı olduğu neticesine varılmıştır. NATO bu yö
nü ile karşılıklı bir tavizler manzumesidir. Ma
dem ki, ortak savunma vardır, madem ki, gü
venlik bir tesanüt ruhu ile, bir iştirakle koru
nacaktır, o halde ortak mükellefiyetler olacak
tır. O halde ortak menfaatler olacaktır. Elbet
te bu durumda bir ittifaka girerken taahhüdet-
tiğimiz vecibelerimiz de olacaktır. Bu vecibeler
de ölçü memleketin yüksek menfaatlerine millî 
menfaatlerine hâkim olması ve her memleketin 
olduğu gibi memleketimizin de egemenliği hak
larının vikaye edilmesi, mahfuz tutulmuş olma
sıdır. Biz NATO'ya rızamızla, hattâ ısrarlı ta
leplerimizle girdik. Girdiğimiz günden beri hü
kümetler değişti, iktidarlar değişti, 27 Mayıs 
sabahı bu hareketleri yapanlann kimler oldu

ğunu öğrenmeden evvel, NATO ve CENTO'ya 
bağlı olduklarını öğrendik. Ondan sonra hükü
metler geldi, hepsinin programlarında NATO 
müdafaa edildi, hiçbir hükümet siyasi progra
mından NATO'yu reddetmedi, bugün memle
kette NATO'nun içinde kalacak mısınız deni
yor. Bu şerait altında NATO'nun içinden nasıl 
çıkacaksın, suali sorulacağı yerde, NATO'nun 
içinde niye duruyorsunuz deniyor. (Adalet Par
tisi sıralarından «bravo» sesleri) Arkadaşlar, 
NATO bir fikri temsil eder, bir felsefeyi temsil 
eder. Yani, sevdiğini söylememek için, kızdığı
nın adresini ariyan bir vasıta haline gelmemeli
dir. 

NATO'ya kuvvetlerimizi bağladık, üst tara
fı hikâyedir, NATO'ya haber vermeden kuvve
tini kullanamaz, dediler, Sayın Yıldız da temas 
ettiler. Biz son Kıbrıs hâdisesinde acaba bu ve
cibeye istinaden kuvvetlerimizi kullanacağımız 
hakkında bir ihbar lüzumu var mı, bir anlaşma
lar hilâfına iş yapmıyalım diye düşündük. Bak
tık ki, vaktiyle her hangi bir Kıbrıs buhranın
da haber verilmiş biz kuvvetlerimizi sizden çek
tik diye, sonra da tekrar geri verdik denmediği 
için ve kuvvetler senelerce NATO'dan çekilmiş 
vaziyette durduğu için yeni bir ihbar yapılma
ya da lüzum görülmemiştir. NATO silâhlan 
kullanılamaz, bu iddiası doğrudur. Biz daha su
sarken, karşı taraf tekzipte istical etti, hayır 
Türkiye'ye NATO silâhları kullanılamıyacağı 
yolunda bir ikaz, bir tazyik yapılmış değildir. 
Efendim, bu NATO bir gün bizi ihtiyarımız hi
lâfına harbe sürükler. NATO eşit oy hakkı, eşit 
işbirliği halindedir. Türkiye'nin değil katılma
dığı, 350 bin nüfuslu Zelanda'nın katılmıyacağı 
bir karar harb olamaz. Nasıl sürükliyebilir. 
NATO'nun içinde bulunmak hiç değilse, esasen 
o ittifaka dâhil olmakla o iş tekabbül ve taah-
hüdediliyor. Bunun hesaplarını yaptık, iktisa
di açıdan yaptık, siyasi açıdan yaptık, askerî 
açıdan yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO'yu ne müf
rit bir avukatı, ne de doğuştan bir düşmanı 
mütalâa etmeden kılçıklarından ayırarak bir 
hesap, bir akıl, bir millî menfaat açısından tet
kik ettiğimiz müddetçe, NATO aleyhtarlığının 
bu memlekette gerçekçi bir fikre dayanmadığı
nı, birtakım kasıtların, kafaların ardına saklan
mış niyetlerin veya başka emellerin bir vasıta 
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arzusu olduğunu teşhis etmekte gecikmiyece-
ğiz. 

Umumi meseleler arasında arz edeceğimiz 
diğer bir husus, belki dikkatten kaçmış bir 
olay da nükleer silâhların yayılmasını önleme
ye matuf anlaşmadır. Amerikalılarla, Sovyet
ler arasında böyle bir anlaşma tasarısı meyda
na çıktı ve 18 üyelik Cenevre Silâh Komitesine 
bu anlaşma verildi. Bunun lehinde aleyhinde 
çok şey söylendi. Bunun sebebi her delvetin 
belki de haklı olarak konuya kendi açısından, 
kendi menfaatleri bakımından bakmış olması
dır. Zaten 1963 yılında nükleer ve termonük
leer andlaşmalarm, denemelerin önlenmesi hak
kındaki andlaşma da aynı akıbete uğramış, ay
nı tenkidlere mâruz kalmış, fakat bu tenkidler 
yenilip de andlaşma yapıldıktan sonra, bunun 
pekâlâ netice üzerine müessir ve işlemesi ka
bil ve insanlığa yararlı bir teşebbüs olduğu or
taya çıkmıştır. Nükleer silâhlar ilerliyor, insan
da emniyet ihtiyacı ekmekten evvel gelir. Eğer 
bu konuda tedbir alınmaz da büyük küçük bü
tün devletler elinde irili ufaklı nükleer silâhla
rın mevcudolduğunu farz edersek, o zaman bu 
dünya rahat bir dünya olmıyacaktır. O itibar
la alternatifi yoktur. Burada mümkün olduğu 
kadar tahdidata gitmeye, mümkün olduğu ka
dar bu genişlemenin, yayılmanın önüne geçme
ye milletler yardımcı olmalıdır. Bu anlaşma 
ideal olmıyabilir. Madem silâhsızlanma istiyo
ruz, bunu genel yapalım, konvansiyonel silâhla
ra da teşmil edelim, elbette güzel bir şey. Ha
kikaten belki o zaman ideal bir dünya içinde 
yaşıyacağız. Ama, madem ki, bugün bir ütop
yadır, o halde ona yakın bir yola, ona bizi gö
türecek, yardım edecek bir teşebbüse bizim de 
yardımcı olmamız lâzım. Biz de nükleer silâh
ların yayılması anlaşmasını bu açıdan mütalâa 
ettik. Sıkı ve müessir bir kontrol sisteminin 
lüzumuna inanıyoruz. Bu anlaşmanın mümkün 
olduğu kadar çok Devlet tarafından imza edil
medikçe müessiriyetinin mevcudolmıyacağına 
inanıyoruz ve bu anlaşmada nükleer kuvveti, 
barışçı yollar için, sanayi sahası için kısıtlayıcı 
taksitler bulup konulmasının karşısında bulu
nuyoruz. 

Komşu memleketlerle ilgili münasebetleri
miz, Batı ile münasebetlerimiz, bölge ve Arap 
dostlarımızla münasebetlerimiz hakkındaki ve

receğim izahatı bizzarure atlıyorum. Müsaade 
ederseniz, Kıbrıs'tan bahsedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 yılında Kıbrıs 
meselesinde çok önemli olaylar, dikkate şayan 
gelişmeler vukubulmuştur. Bunların en önemli
si hiç şüphe yok ki, geçen yılın Kasım ayının 
ikinci yansında patlak veren ve bizi bir sava
şın eşiğine karar götüren buhrandır. Olayların 
safahatini beraber yaşadık. Konuyu muhtelif ve
silelerle enine boyuna birlikte tartıştık. Onun 
içindir ki, bu fecî hâdiselerin teferruat ve taf
silâtına tekrar girmek istemiyorum. İçine gir
diğimiz buhranın sonunda Kıbrıs'a meşru olmı-
yan yollarla sokulan Yunan kuvvetlerinin kı
sa zamanda tahliyesi hususunda bir anlaşma 
vâki olmuş, Yunanistan Hükümeti 16 Ocakta, 
yani, tahliye için aramızda kararlaştırılan me
hil dâhilinde geri çekilme ameliyesinin tamam
landığını Hükümetimize resmen bildirdi, iki 
Hükümet tahliyenin anlaşma şartlarının uygun 
olup olmadığının barış gücü tarafından tesbiti 
hususunda mutabakata vardı. Halen, barış gücü 
tarafından yapılacak bu kontrolün prosedürü 
tesbit edilmektedir. Buhranın çözümüne esas 
teşkil eden ikinci unsur da Ada'da pasif ikasyo-
nun sağlanması ve gerekli iç güvenlik tedbirle
rinin alınmasıdır. Bu mesele Güvenlik Konse
yinde ele alındı, Konsey ilgili tarafları genel 
sekreterin dostane teşebbüsünden yararlanma
ya çağırdı. Genel sekreter bu görevi yerine ge
tirmenin gayreti içindedir, ilgilileri topladı, gö
rüşlerini aldı, bunlardan müşterek bâzı esasla
ra varmak ve temaslarını yapıcı bir gayeye yö
neltmeye yanyacak imkânları sağlamaya gay
ret sarf etti. Hükümetimiz her zaman olduğu 
gibi bu teşebbüsünde de genel sekretere vazife
sini ifa etmek için âzami kolaylık ve anlayışı 
göstermeyi samimî şekilde ister. Bizim kanaa
timiz odur ki, ilgili taraflar son buhranın ders
lerini göz önünde tutarak iyi niyetle hareket 
ederlerse, Ada'da barışı, sükûnu, güvenliği sağ-
lıyacak müessir tedbirlerin alınabilmesi müş
kül olmıyacaktır? Bu netice elde edilmezse 
Ada'daki şartlar yeni yeni hâdiselerin zuhuru
nu, tehlikeli durumların ortaya çıkmasını in-
tacedebilir. Bunu önlemek güçtür. Hükümeti
miz buhran sırasındaki sükûnu ile Türk Cema
atinin, Türkiye'nin hak ve güvenliğini beheme
hal korumaya kararlı bulunduğunu apaçık 
bir şekilde ispat etti. Bu güvenliği sağlamak, 
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üzerinde daima dikkat ve teyakkuzla duracağı
mız, vazgeçemiyeceğimiz millî görevimizdir. Ar
tık bu konudaki azmimizden kimsenin tereddü-
detmiyeceğinden emin bulunmaktayız. Bu iti
barla Türk Cemaatine müteveccih yeni bir ha
rekete girişmek, gerginliği artıracak her hangi 
bir tasarrufa teşebbüs eylemek gibi hatalı, teh
likeli yollara da sapılmıyacağını da ümidetmek 
isteriz. Bu konu ile ilgili izahatıma son verme
den evvel buhranla ortaya çıkan bâzı önemli 
neticeleri de Yüce Senatoya arz etmek isterim. 
Hiç şüphe yok ki, son gelişmeler Kıbrıs mesele
si için bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Cemaa
timizin güvenliğini tehlikeye düşürecek, bölge
de barışı kökünden sarsacak bir hareketin na
sıl bir önem taşıdığı gün gibi aşikârdır. Son 
buhran ayrıca Kıbrıs meselesinin Türkiye için 
ne derecede hayatî ve millî bir dâva olduğunu 
da ispatladı. Buhran sırasında tümü ile Türk 
Milletinin istisnasız bütün siyasi partileri üye
leri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin nasıl yek vücut bir hale geldiğini hatırlar
ken, hayranlık ve heyecan duymamaya imkân 
yoktur. Bilhassa şanlı kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinde o ana ka
dar misli görülmemiş bu geniş ve kudretli ha
zırlık sırasında da verdiği büyük imtihan cid
den ulvi bir manzara teşkil eder. Modern vası
talarla, mükemmel organizasyonu ile kara, ha
va, deniz kuvvetlerimizin büyük ölçüde hare
ket kabiliyeti ve seyyaliyet istiyen bir plânı 
ne derece mükemmeliyet ve süratle tatbik saha
sına çıkardığını, bu gayretler sırasında milletin 
nasıl büyük bir itimat ve samimiyetle ordusu
nun yanında bulunduğunu görmek millî bir if
tihar kaynağımız olmuştur. Tarih boyunca uh
desine vatan vazifesi teveccüh ettiği her anda, 
millet ve memleketi ve onların şerefini koru
mak için ne kadar büyük bir güce sahiboldu-
ğunun yeni, şanlı bir örneğini vermiş bulunan 
fedakâr, kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize bu 
vesile ile Yüce Senatonun huzurunda Türk Mil
letinin minnet ve şükranlarını arz etmeyi şeref
li bir görev sayıyorum. (Adalet Partisi sırala
rından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs buhranı, bu 
buhrandan çıkan sonuçlar Ada'da ve bölgemiz
de barışın sağlam temellere dayanması için Kıb
rıs ihtilâfının vakit geçirilmeden âcil bir çö
züm şekline bağlanması zaruretini de bir kere 

daha göstermiştir. Kıbrıs ihtilâfının başından 
beri bütün Türk hükümetlerinin yaptığı gibi 
hükümetimiz de bu meseleye barışçı bir çözüm 
yolu bulmak arzusu içindedir. Bütün ilgili ta
rafların meşru menfaatlerini âdil, dengeli şekil
le koruyacak bir çözüm şekli, Ada'daki cema-
ıtlerin olduğu kadar, Türkiye ve Yunanistan'
ın da yararına olur. Aralık ayında Brüksel'de 
yaptığımız görüşmede Yunanistan Dışişleri Ba
banı, Yunan Hükümetinin Ada'daki ihtilâfların 
halledilmesini, Türk - Yunan ilişkilerinin yapıcı 
'-»ir safhaya girmesini samimiyetle arzu ettiğini 
bizlere ifade etti. Bu zihniyetten hareket edilir
ce, bundan ancak büyük bir memnuniyet duya
cağımız tabiîdir. Türk Hükümeti hiç şüphesiz 
"Kıbrıs ihtilâfının biran evvel halledilmesi isti
kametindeki gayretlerine devam edecektir. 1967 
basımındaki, buhran sonunda tekevvün eden 
"artlar, Kıbrıs meselesinin daha realist bir şe
kilde çözüme çalışılması imkânlarını ^aratmış 
bulunuyor. Taraflar gerçekçi bir düşünce ile 
hareket ettikleri takdirde nihai bir çözüm şek
line varılması kolaylaşmış olacaktır. Kıbrıs me
selesindeki gelişmelerin umumi çerçevesini bu 
şekilde çizdikten sonra biraz da Ada'daki inki
şaflar ve Türk Cemaatinin durumu üzerine 
eğilmek istiyorum. 

Ada'daki Yunan kuvvetleri çekildikten son-
-a Rum yönetimi bir taraftan yeni Cumhurbaş
kanı seçimlerine gidileceğini, diğer taraftan da 
•misakere konusu olacak yeni bir Anayasa ta
sarısı hazırlıyacağını açıklamaktadır. Bu karar
lar bakımından Hükümetimizin görüşü 13 Ocak
ta açıklandı. Kıbrıs Anayasası bu devlete vücut 
veren andlaşmaların teminatı altındadır. Bu iti
barla Kıbrıs Anayasası ancak bir çözüm şekli 
çerçevesinde bütün ilgili tarafların rızası ile de
ğiştirilebilir. Bununla beraber Kıbrıs meselesi
ni çözmek maksadiyle yapılabilecek müzakere
lerde hiç şüphesiz ilgili taraflar teklifler ileri 
sürmekte serbesttirler. Cumhurbaşkanlığı se
çimlerine gelince, Rum yönetimi Anayasasının 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı 
seçimlerini ayrı ayrı fakat aynı zamanda yapı
lacağına dair âmir hükme rağmen tek taraflı 
olarak Cumhurbaşkanı seçimlerine gitmeye ka
rar vermiştir. Bu durumda Türk Cemaati de 
Anayasanın kendisine tanıdığı haklara ve Kıb
rıs 'taki duruma göre aynı gün Cumhurbaşkanı 
yardımcısı seçimini yapacağını ilân etmiştir. 

— 1019 — 



C. Senatosu B : 31 8 . 2 . 1968 O : 1 

Bu suretle Türk Cemaati Anayasa düzenine uy
gun olarak haklarını mahfuz tutmak için ge
rekli tedbirleri ittihaz etmiş bulunuyor. Birçok 
defalar Yüce Senatoya ifade ettiğim gibi, dış 
siyasetimizin temel noktalarından en önemlisi 
cemaatimizin direnme gücü ve moralini âzami 
derecede yükseltmektir. Cemaatimizin bugü
ne kadar gösterdiği feragat, fedakârlık Kıb
rıs dâvasının gerek Türkiye'nin, gerek cemaa
tin menfaatleri bakımından daha olumlu bir şe
kilde inkişaf etmesini sağlıyan başlıca unsur 
olmuştur. Son buhran sırasında cemaatimiz bü
tün Türk Milletinin Kıbrıs dâvasına ne ka
dar bağlı olduğunu Türk Milleti de cemaatimi
zin haklarını korumada canlan pahasına ne de
rece azimli bulunduğunu bir kere daha gör
müşler, Türk Milletinin bu kararlılığının cema
atimizin maneviyatını perçinleştirmiş olduğun
dan şüphemiz yoktur. Cemaatimizin bundan 
sonra da dâvasım icabettirdiği bir dayanışma 
içinde mücadelesine devam edeceğine itimadı
mız vardır. Cemaatimizin içinde bulunduğu 
şartlan kabil olduğu kadar hafifletmek, her 
alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütçe
mizden önemli yardımlar yaptık. Bu yardım
lar 1964 yılında 68 milyon lira ile başladı, 1967 
de 108 milyona ve 1968 senesi için de 129 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Bunlara ilâveten 
göçmen barınaklarının inşası için 1965 te 1 mil
yon 1967 de 4 milyon verdik. Aynca cemaati
mizin kültür faaliyetleri için 1964 ten bu yana 
yapılan ve her yıl 5 milyon lirayı tecavüz eden 
yardımlarımız olmuştur. Kızılay Derneği mari
fetiyle yapılan aynî yardımlar bu arz ettikleri
min dışındadır. Bunlardan başka Kıbns'h genç
lerimize memleketimizde öğrenim imkânları 
sağlıyoruz. Sayıları bini mütecaviz bu gençle
rimiz Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halin
de gereken yardımlar yapılarak ve ilgi gösteri
lerek üniversitelerimizde okutulmaktadır. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın Anavatanla olan 
kültür bağlarının muhafazası ve de kuvvetlen
dirilmesi konusunda ayrıca zaman zaman Kıb
rıs'a muhtelif kültür ve sanat topluluklan da 
gönderilmiştir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Ba
kan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Arkadaşlarımın so-

rulanna cevap vermek için kısa bir zaman lüt
fetmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ne kadar tahminen? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — Sordukları suallere 
cevap verebilecek kadar. 

BAŞKAN — Ne kadar meselâ Çünkü soru
lar aynca sorulacak ve cevap vereceksiniz. Ko-
nuşmalan sırasındaki sorulara mı cevap için? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Evet konuşmalan 
sırasındaki sordukları sorulara cevap için. 

BAŞKAN — Ne kadar meselâ? Umumi He
yet ona göre karar versin. 

Sayın Bakanın yanm saat daha yani saat 
14,00 e kadar konuşması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saat tam 14,00 te bitecek Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAH SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Sayın Başkana ve 
muhterem arkadaşlarıma arzı şükran ederim. 

Bu konudaki mâruzâtımı şöylece bitirmek is
tiyorum. Kıbrıs meselesi yaşıyan, yürüyen bir 
millî dâvadır. Elbette ki, hepimizin tek hedefi 
bu millî dâvayı büyük Milletimizin arzusuna uy
gun şerefli, âdil bir neticeye vardırmaktır. Bi
zim Hükümetimizin olduğu gibi, gelmiş geçmiş 
bütün iktidarların da bu gaye için çalıştıkların
dan hiç kimsenin şüphesi olmamak lâzımgelir. 
Bu girift, çetin siyasi problem için takibedilen 
veya edilmiş olan politikaların hatalarını, so-
rumluluklannı tarihle birlikte arıyacağımız ve 
eleştireceğimiz gün elbette gelecektir. Gaye ve 
gayretlerimizi bu itibarla hep birlikte hat", ara
maya değil, hatalı olmamaya teksif etmekte fay
da olduğu kanaatindeyim. Hükümetimiz gerek 
istişari, gerek Yüce Meclislere ve kamu oyuna 
duyurmayı lüzumlu bulduğu her hâdiseyi mut
laka zamanında ve lüzumunda açıklıyacaktır. 
Benim mâruzâtım bu görüş ve bu inanış çevre
sinde yapıldı. Muhterem arkadaşlarımın bu 
konu ile ilgili suallerine vereceğim cevap da 
yine bu görüş ve bu inanış çerçevesinde olacak
tır. 

Sayın Başkanım, lütfettiğiniz müsaade dâhi
linde şimdi arkadaşlarımın suallerine arşı ceva
ba çalışacağım. 

— 1020 — 



C. Senatosu B : 31 8 , 2 . 1968 O : 1 

G. H. P. sinin değerli Sözcüsü Nüvit Yetkin 
arkadaşım, genel hatları itibariyle, yapıcı, mem
nun kaldığım bir konuşma yaptılar. Dediler ki, 
gerek buhranda, gerek Kıbrıs konusunda Hükü
metle mutabık kaldığımız çok cihetler var, yal
nız Yunanlılar için Enosis millî bir emeldir, Hü
kümet de bu Enosisten vazgeçildiği yolunda in
tiba görüyoruz, bunda beraber değiliz. 

Her devletin gençliğini birtakım aşırı fikir
lerden, sağ, sol cereyanlardan u. 
ideal olarak öne sürdüğü ' asıla 
firleri vardır. Megaloidea taba! 
olmadığı, vazıılarmm da bildiği 
belki de hayaller manzumesidir. 
da vardı. Yunanlılar aklen va 
Enosisten vazgeçemiyeceklerdir. 
Bütün mesele, fırsatları değerleı 
mesele, hâdiseleri siyasetimize uj 
içinde tedvir edecek vasatı ihzaı 
objektif olarak bugün için Enosis 
su edilebileceğine kaani değiliz, 
tarzda inkişaf ediyor. Arkadaşım 
değerli Partisinin Sözcülüğünü yj 
ne de beni arzu etmediğim müşkı 
koydu. Bunu şunun için söylüy; 
bütçem var diye Senatonun geçen 
larını okudum, taze intibalarlayı 
biz iktidarda iken dış politikaiare 
iyi münasebet kurma teşebbüsümü 
di, bizim zamanımızda başlıyan bı 
hayet semerelerini verdi. 

Hükümetler devamiyet ifade 
devletin diğer devletle olan münas 
ler arasındaki bazdır. Yani, Tür! 
luğuna mahakkak bir mebde, bir < 
mak ihtiyacı var mı bilmem? Ama 
buna sahip çıkmak istiyorlarsa mü 
Allah ömür versin. Biz bu nevzatı 
luyoruz, büyüteceğiz, geliştireceği 
Türk - Rus dostluğu kimin malıdır, c 
zu çıkarmak, bunu bir münakaşa r. _ ^ 
manın ihtiyacını muhterem arkadaşımın niçin 
hissettiklerini bilemiyorum. Çünkü geçen sefer 
de ayni şeyleri söylemişler. Ve demişler ki, 
bizi muhalefet zamanında tenkid ettiniz, şimdi 
tatbik ediyorsunuz. Arkadaşlar, geçen sene o 
gün söyledim, bu sene de söyliyeyim, hiçbir si
yasi parti iktidardaki partiyi, sen komşularınla 
iyi münasebette bulunuyorsun, diye tenkid ede
mez. Bu hilafı akıl, hilafı mantıktır. Bizim mu

halefette bulunduğumuz devrede o günkü ik
tidara niye falan devletle iyi münasebette bu
lundun, diye yapılmış bir tenkidimiz yoktur. Bir 
yakınlaşmanın hududunu tâyin ikazımız vardır. 
Günün birinde Jhonson'un mektubunu tutup, 
üçüncü bir dünya yaratılır, Türkiye orada yerini 
alır, dediğiniz zaman, durun o kadar ileri gitme
yin, demek Türk - Sovyet münasebatını tenkid 
etmek demek HPO-İI^T *> * ı z e . 
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. — v u c a ğ ı m ı sanacağım, çıkarken 
elimi uzattığıma kadar gayet artistik sahneler 
içinde tasvir ediliyorum. Yazının sahibi de; 
yazı serisinin başladığı zaman seyahatte idim, 
avdette rica ettim, dedim, nasıl oluyor bu iş, 
bu bilgiler nereden almıyor? Devlet sırrıdır, 
değildir, tetkik edilir, adliye onun hesabını ya
par mahkemeye verir. Ama nasıl?.. Dedi ki, 
efendim, siz Times Gazetesi okumaz mısınız siz? 
Der Spigsl okumaz mısınız, siz bugün neşriya-
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tını tatil etmiş olan Akis Gazetesini okumaz mı 
idiniz? Akis Gazetesi alırdı eline, inönü ye
rine oturdu, karşısındaki geldi elini masaya 
vurdu, öyle dedi, böyle dedi.. Bu iki kid ara
sında cereyan etmiş mülakattır. Her ikisi de c 
zata bunu söylemezler idi. Ama, bu modern ga
zetecilikte bir taktiktir. Buhran zamanında bir 
vakıadır; her akşam bendeniz yazı sahibi dâhil, 
bütün gazeteler siyasi yorumcularını makamın??.. 
davet eder, kendilerine yazılmaması ricasiyle bir 
yanlış istikamete sevk etmemek için bâzı bilgi 
verirdim. Çünkü, bakıyorsunuz 6 ııeı Filo Kıb
rıs'ta, NATO silâhları ınenetti.. öyle hassa-iiyet-
li bir devre ki, bir havadis efkârı urnnmiyede 
müthiş yankılar uyandırıyor. O devirleri be
raber yaşadık. Yok arkadaşlar, i~.te vaziyet bu. 
Yazmayın ama, durum şu, dediğimiz anlar ol
muştur. Bu zat da bunlara dâhil Kendisi ba
na dedi ki, sizinle diğer arkadaşlarımla beraber 
back - raund hasbıhaller yaptık, ingiliz Şeriri 
ile görüştüm, Amerikan Sefiri ile g"rüştüm ; 

Kanada Sefiri ile görüştüm, bâzı askeri şahsiyet
lerle görüştüm, kabine azalarınızdan bâsdan ile 
görüştüm. Benim muhitim, geni*, dostlarım yar. 
Birtakım şeyler topladım. O günkü gazeteler: 
açtım, sizin beyanlarınızla, size gelen sefirlerin 
beyanlarına, hangi saatte gelip, hangi saatte 
çıktıklarına baktım, yabancı ajansların tefsir
lerine baktım, oturdum, bütün bunların nesne
sinde bir tertip vücuda getirdim,. Benim kader 
çevresi ve teması geniş olan. benim kader ?ab-
met ihtiyarını göze alan bir diğer e'ascteei arka
daşımla bunları yapardım. B^yle bir netieey? 
belki başka bir version altında vücuda eeef.ire-
bilirdim. Şimdi eğer bu sır ifşası ise adliye ha
rekete gelecektir. Yazılanların; biz Yrmer\"/,!;r:a 
Nota verdik, diyoruz, özetliyoruz, Bu Notada 
şunlardan bahsedilmiştir.. O özetlemeyi o gün 
sızan haberlerle Vance geldiği zaman dahi gaze
telerde orada bahis konusu olan rivayetlerin bir 
kısmı şu veya bu tarik ile neşredilmiş. Fimdi, 
Adalet Partisi iktidarı kendirine destek sağla
mak için sırlar ifşa ediyor.. Sır ifşası; o sırrı 
elinde tutan ve o sırrı muhafazp^a memur kim
seler ifşa edebilir. Bu, bilgi almak öğrenmek, 
tefahhus etmek veya sır aramak olabilir ama, 
ifşa değildir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ben e mak
satla söylemedim. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok, Sayın 
Hakan devam ediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LÂYA2TG-İL (Devamla) — Ben bir tariz için 
söylemiyorum, Sayın Yetkin. Üzüldüm, Belki 
siz o mânaya söylemediniz ama, Adalet Partisine 
destek temin etmek için olacak bu sırlar ifşa 
edilmiştir fikri bu kadar iktidarımız ve Hükü
metimiz hakkında serbestçe haklı haksız tenkid
i s i n âdeta zaruri ihtiyaç haline geldiği bir 
devirde yazılmadan okunmadan rahat edilmedi
ği bir devirde bir sır ifşası ile elde edilecek 
desteğin ne kadar itibar kazandıracağı mesele
si cayi tetkiktir. 

Yine buyurdular ki, seçime gidilmesini, ge
çici Türk yönetimi gibi hâdiseleri endişe verici 
buluyoruz. Bu gibi hâdiseleri endişe verici bul
mamalı belki nihayi çözüm yoluna yaklaştırıcı 
tedbirler olarak telâkki etmeli. Makarios ida
resi açıkça Kıbrıs ihtilâfı millî arzulara uygun 
şekilde halledilnıiyebilir, her zaman insan he
def aklığı gayeyi tahakkuk ettiremez, o itibar
la meselenin bu safhasında kendimi yeniden se
çime arz etmek ihtiyacını duydum, gerekçesi 
ile seçime gitmiştir. Demek değiştirmek iste
diği bir şey var. Bir arzu değiştirmek, bir he
def değiştirmek. Türk yönetimi meselesine ge
lince; bilfiil hu idare 4 senedir ayrı yaşıyor. 
Ayrı yaşıyor ama, otoriteler belli değil, yetkiler 
karışmış, mümessili kim, kim bu cemaati tem
sil edecek? ihtilâflar var. muhtemel zaferin 
belki de sahipleri olma arzusu veya ihtirası. 
Bâzı tefrikalar müşkilat yaratmış. Şu cemaatin 
de mümessili kim, o da belli olsun ihtiyacı du
yulmuş. Karşılıklı bir derlenip toparlanma ni
hai çözüm yoluna bir tertip ile girme diye de 
tefsir etmek mümkündür. Endişe verici tarafın
dan alacağımıza; her iki taraf da nihai çö
züm yolunun yaklaşması anında kendi teşkilât
larına, yeni kuvvet, yeni çeki düzen veriyor, 
şeklinde mütalâa etmek mümkündür. 

Dediler ki, bu safhada kâfi derecede ehem
miyet verilmiyor, Bakan Hindistan seyahatine 
çıktı.. Tabiî, benim seyahatlerim tatlı ve cazip 
bir mevzudur. Sayın Yıldız'da da makesini bul
muştur, ama Yıldız da vardı, ben yukarıda 
Bütçe Komisyonunda hesap verdim. O gün Ba
kan olduğumun 798 nci güım imiş, 240 günde 
gezinişim.. Çok. Bir Bakan 100 günün 30 günü-
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nü dışarda geçirmemeli.. Ama onun hesabını da 
verdim. Bir kere NATO toplantısı var, Dışişleri 
Bakanı gidecek, RCD toplantısı var bakanlar 
seviyesinde, gidecek. Ortak Pazar toplantısına 
gidecek, Birleşmiş Milletler toplantısına gide
cek, her devirde gitmiş. Başka türlü olmuyor. 
Bakan gitmediği zaman mânası değişiyor, gide
cek. Benim bir şu mecburiyetim daha var; Dev
let Başkanı ve Başbakanın seyahatlerine katıl
mak. 

Arkadaşlar, Türkiye kendi içine döndüğü, 
iç meselelerle uğraştığı son 6 yıl içinde bu ka
bil temasları ihmal etmiş. Davetler olmuş, ka
bul etmiş, isaf etmemiş, davet etmiş edilmiş, 
tahakkuk ettirmemiş. Sebepleri var; kendi iç 
meselelerimize dönmüşüz, üstelik iktidarımız 
geldikten sonra, demin arz ettiğim gerekçeler
le aktif bir politika takip, şahsi temaslara ehem
miyet vermek lüzumunu duymuşuz. Kanaatim
ce bu lüzum mevcuttur. Şahsi temaslarla elde 
edilecek neticelerin değeri büyük olur. Bunlar 
birtakım sıkı trafik mecburiyetini de bırak
mış. Şimdi Hindistan seyahatini Kıbrıs mesele
sinin dışında mütalâa etmek doğru olmaz. Hin
distan'la Kıbrıs meselesinde daima ihtilâfımız 
olmuştur. Kıbrıs meselesi Hindistan'ın direkt 
olarak ilgilendiği bir mesele değildir. Buna mu
kabil Birleşmiş Milletler plâtformunda daima 
her an Rum yönetimine uygun, Türk isteğine 
aykırı beyanları, teşebbüsleri bu Devletin dele
gesinden gelmiştir. Araştırmışız sebeplerini, bir 
uzlaşma zemini, bir dâvamızı izah etme imkânı 
daima aranmış ve son ihtilâfta daha mutedil, 
daha mülayim, eski reaksiyonlara nazaran daha 
tatminkâr bir netice alınmış. Birleşmiş Millet
lerde Kıbrıs meselesinin tezekkür edileceği ta
rih olan tarihten evvel araya bir Yılbaşı tatili
nin girmesinin fasılası içinde de yine; hem bü
yük bir devlet olan Hindistan'la münasebetleri
mizi normalize etmek, hem de Kıbrıs davasın
daki tezimizi açıkça ve yakından izah etmek için 
bir seyahat tertibetmişiz. O itibarla Kıbrıs buh
ranı sırasında, onu bir tarafa itip de bir ge
zi halinde mütalâa etmemenizi ve Kıbrıs hâdise
si ile birlikte kabul buyurmanızı istirham ede
rim. 

Seyahat meselesi hakkındaki itirazlarını ay
rıca Sayın Yıldız'a arzı cevabederken söyliye-
ceğim. 

Basra Körfezi, Aden, Güney Yemen mesele
sindeki tehlikeli duruma ve endişelerinize katılı
yorum. izliyoruz hâdiseleri. Biz ingilizlerin tah
liyesi ile meydana gelecek mıntıkalarda hiç kim
senin, yabancı müdahalelerin nüfuzu olmadan 
o mıntıka hatlarının istikrar içinde kendileri
ni idare edecek bir otoriteye kavuşmasını hem 
arzu, hem temenni ediyoruz. 

Ortak Pazara İngilizlerin alınmaması keyfi
yeti bidayette oldukça inikas yapmışsa da Fran
sa haricindeki ortakların meseleyi mutedil tarz
da ele alması ile şimdilik bir buhranı önleyici 
mecraya girmiştir. Fakat bu mesele daima kri
tik bir mevzu olarak ortada kalacaktır. Av-
rupanm siyasi entegrasyonu bakımından ingil-
terenin Ortak Pazarda yer alması elbette ki, 
temenniye şayandır. 

Zannediyorum ki, eğer başka emirleriniz 
yoksa suallerinize arzı cevap etmiş oldum. 
Müsaade buyurursanız muhterem Güven Partisi 
adına konuşan değerli arkadaşım Sayın Obuz'-
un mülâhazalarına arzı cevap edeyim. 

Buyurdular ki, bu Kıbrıs meselesinde iş 
yumuşak tutuldu. Barışçı yol, barışçı yol barışçı 
yol.. Ben o kanaatte değilim. Galiba Kıbrıs me
selesinin başlangıcında iş sert tutuldu da son
radan o durum hâsıl oldu. Benim bildiğim, en 
küçük hareket müdahale ve işgalle tehdit edi-
legelmiştir Kıbrıs meselesinde. Fakat şart, ko
şulan hâdiseler vücud gelmesine rağmen o mü
dahale o işgal daima gecikmiştir. Adeta teh
dit müesseriyetini kaybetmiştir. İşin başlangı
cını hatırlarsanız, barışçı olmak kusur değil ka
naatimce. Zaten diplomaside müdafaa edilen 
mevzuda çelik kadar kuvvetli, fakat müdafaa 
metodunda da ipek kadar yumuşak olmak neti
ce almanın güzel bir vasıtasıdır. O itibarla 
barışçılığın mucibi muaheze olması; barışçılık 
bir zillet, bir teslimiyet, bir adalet ifade etme
diği müddetçe mevzuubahsolmamak lâzımgelir. 
Türk Hükümetlerinin, bizim ve bizden evvelki
lerinin takibettiği politikada barışçılığı o se
viyede mütalâa etmenin imkânına katılamıyo
rum. 

Kıbrıs meselesi, Kıbrısta yaşıyanların ya 
hür, ya esir olması meselesi değildir. Vatanın 
emniyet, şeref ve haysiyeti meselesi kanaatinize 
tamamen katılıyorum. Kıbrıs meselesinin altın
da yatan çok dâva vardır. Türkiyenin birliği, 
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Türkiye'nin prestiji, Türkiye'nin itibarı Kıbrıs 
meselesinde elde edilecek neticelerle sıkı sıkıya 
ilgilidir. Hükümetiniz de bu dâvaya tesvir bu
yurduğunuz açıdan bakmakta ve o istikamette 
izlemektedir. 

NATO hakkındaki sözlerinizi; Türkiye'siz, 
NATO, NATO'suz Türkiye tasavvur edilmez, 
cümlesi içinde hülâsa buyurdunuz. Biz NATO 
aleyhtarlığının ve nötüralist bir politika takibi
nin siyasetimiz dışında olduğunu meseleyi umu
mi mahiyette izah ederken arz etmiş bulunuyo
ruz. O itibarla Türkiye'nin NATO'da kalması 
hakkındaki beyanlarınızı gerekçeleri, bizim ge
rekçelerimizden biraz değişik olmasına rağmen 
memnuniyetle karşılıyor ve bunu siyasetimizin 
bir desteği sayıyoruz. 

Sayın hatip; ikili andlaşmalar hakkında; 
bunlar kontrol altında tutulmalıdır, buyurdu
lar. Ben Bütçe Komisyonunda henüz ilân edil
memiş ve tamamlanmamış olmakla beraber bu
güne kadar ikili anlaşmalar hususunda muta
bık kaldığımız unsurları tesbit etmiştim. Bilmi
yorum muhterem hatip bu esnada orda mıydı
lar? Kendilerine bir defa daha arz edeyim, şim
di bugüne kadar mutaJbık kaldığınız prensipler 
şunlardır: Anlaşma Kuzey Atlantik Anlaşma
sının 3 ncü maddesinde öngörülen karşılıklı iş
birliği hükmüne dayanacaktır. Dolayısiyle NA
TO içinde tekabbül ettiğimiz vecibelere bir ilâ
ve getirmemektedir. Anlaşma Birleşmiş Millet
ler Anlaşmasının amaç ve ilkelerine uygundur, 
Anlaşma tarafların yek diğerinin egemenlik ve 
eşit haklarına karşılıklı olarak riayet esasına 
müstenittir. Anlaşma çerçevesinde müşterek 
savunma tesislerinin kurulmasına, faaliyette bu
lunmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
muvafakati olmadan tevessül edilemez. Müşterek 
Savunma tesislerinin kuruldukları sahaların 
mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetinindir. Bunlar 
üzerinde bulunacak tesisler de Türkiye Cumhu
riyetinin mülkiyetinde kalacaktır. Her han^i bir 
şekilde kira bahis konusu değildir. Müşterek sa
vunma tesisleri üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin kontrolü mutlak ve tamdır. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti tesislerde istediği 
kadar personel bulundurma hakkına sahiptir. 
Tesislerde bulunacak yabancı devlet tabiye-
tindeki personel Kuzey Atlantik Anlaşmasına 
taraf devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne 
dair 19 Haziran 1951 tarihinde imzalanmış ve 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan sözleş
me hükümlerine tabi bulunacaklardır. Kuzey 
Atlantik Anlaşmasına taraf devletler arasında 
kuvvetlerin statüsüne dair sözleşme gereğince 
tesislerde görev alacak Amerika Birleşik Dev
letleri personelinin miktarı, silâhı, teçhizatı, 
ikmal maddeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin kontrolüne imkân verecek hükümlere 
bağlanmıştır. Bu itibarla temenni ettikleri hâdi
selerin bugüne kadar yapılan anlaşmaların çer
çevesi içinde bulunduğunu ve endişe verici bir 
durum mevcudolmadağmı arz etmek isterim. 

Kendileri bendenizin biraz da dâhili işlerle 
meşgul olsam iyi edeceğimi ifade buyurdular. 
Ama hangi nevi dâhili işler olduğunu tasvip 
buyurmadılar. Yalnız Teşkilât Kanunundan bah
settiler. Teşkilât Kanunu Başbakanlığa sevk 
edildi, vekâletlerin mütalâası alınıp Yüksek 
Meclise Vekâletimce sunulacaktır. Vekâletimce 
tetkiki tamamlanmıştır. Ek Kadro Kanunu gön
derilmiştir. Ben Devlete 30 sene hizmet ettik
ten sonra siyasi hayata atıldım ve idare haya
tında birtakım itiyatları ve usulleri, belki de 
haklı olarak tabi olduğum için, Dışişleri Ba
kanlığında da tâyinleri, terfileri keyfî takdir
lerden çıkarıp objektif kıstaslara koymak için 
vazifeye başladığım günden bugüne kadar bü
yük bir mesai sarf ettim. Belki kusurlu olurum 
ama kasıtlı değilim. Bir sistem koymak için 
çok uğraşıyorum. O itibarla beraber bulunmadı
ğımız, benim bu konulara ne kadar zamanımı 
ayırdığımı veya ne kadar önem verdiğimi belki 
de duyamadığınız için biraz da dâhili işlerle 
meşgul ol, buyuruyorsunuz ama, ben kendi 
kendime muhasebemi yaptığım zaman, hitabını
za henüz istihkak kesbetmediğim kanaatini ta
şıyorum. Mamafih hangi konularda kusurlu 
isem, onu da ikaz buyurursanız, o cihete de atfı 
ehemmiyet ederim. 

Sayın Yıldız arkadaşım, yine dünya mesele
lerine her zaman olduğu gibi genel bir göz ata
rak görüşlerini izaha başladılar. Bu güzel bir 
usuldür. Bir Dışişleri Bakanlığı Bütçesini dar 
bir çerçeve içinde değil de, dünya genel siya
setinin çerçevesi içinde mütalâa etmekte ve o 
açıdan tenkidleri değerlendirmekte fayda var
dır. Yalnız benim şahsi temaslarım ve muha
lefetimde gayet yakın ve tatlı münasebetler kur
muş olmama rağmen Sayın Yıldızla bâzı konu
larda görüş birliğine varmamız imkânı bir tür-
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lü tahassül etmedi. Sayın Yıldız politika değişti, 
gerçekçi hesaba dayanan bir politika oldu, bu
yuruyorlar. Bu tahavvül 20 - 30 sene içinde 
oldu. Bunu anlamak lâzım, intibak etmek lâzım. 
Neoemparyalizm hâdiselerini iyi bilmek lâzım. 
Bunları bilmeden babadan görme usullerle poli
tika yaparsak zarar ederiz. 

Muhakkak, fikir doğru. Yalnız, yani Türki-
kiye'nin övmek lûtfunda bulunduğu, değer ver
mek lûtfunda bulunduğu hariciyecilerini, ömrü
nü bu mesleke vermiş, hakikaten milletlerarası 
sahada hepimize iftihar veren; Türk diplomat
ları çok iyi çalışıyorlar, hükmünü adeta bir ka
şe halinde sabit kılan bu değerli arkadaşları
mızın Sayın Yıldız gibi bu lüzumları idrak et-
miyeceğine hükmetmek biraz müşkül. Kendile
rinin ayırabildikleri zaman dış politikaya belki 
mahduttur. Bizimkiler onlardan gayri bir şeyin 
içinde yaşamıyorlar. Kendilerince malûm olan
ların bu meslek erbabınca meçhul farz edilme
sinde bir isabet görmüyorum. Elbette ki, politi
ka böyle yürütülecek. Sonra, muhterem arka
daşımın bir kendi dünyası var. Onun içinden 
çıkaramadık kendisini. Birtakım mütearifeleri 
koyuyor, diyor ki, NATO ya verilmiş kuvvet
ler bizim emrimizde değildir, Türkiye'nin Kıb
rıs meselesinde belirli bir tezi yoktur, Yunanis
tan'ın vardır, bu ne saçma lâftır; Lozan Mua-
hadesi ile kurulmuş denge bozulmasın.. Türkiye 
ile Yunanistan konuşur, ne elde eder? Ortada 
Makarios var, onunla halletmeli, Makarios Denk-
taş'a nasıl vize veremezmiş, bunun çaresine bak
malı, fırsat kaçırılmıştır.. 

Bunları evvelâ birer hakikat gibi mütearife 
halinde vaz'edip, hükümleri de ona göre bina 
edince, mütearifeler yanlış olduğu için netice 
de yanlış çıkıyor. Mütearifeler yanlış. Neden? 
Kuvvetlere kendi emrimizdedir demek hayal
dir, edebiyattır, kuvvetler NATO'mm emrin
dedir.. Ben de kendilerine diyorum M, üstad, biz 
Kıbrıs meselesinde baktık, haber verelim, veci-
bemizdir, dedik. Vaktiyle yazılmış, 3 - 3,5 sene 
evvel, emrinden çektik kuvvetleri, hâlâ da geri 
almadı dediği için, lüzum görmedik. Bu şe
kilde tasarruf edilmiş bir kuvvete, senin kuv
vetlerin NATO emrindedir, sen buna birşey ya
pamazsın, diye her sefer, ben istediğim kadar 
beyan vereyim, nazari olarak kuvvetler ne za
man NATO'nun emrinde? Bu münakaşayı Sayın 

Yıldızla hususi olarak Bütçe Komisyonunda 
yaptık, belki de Senato Komisyonundaki müza
kerelerde yaptık. Kuvvetler NATO çapı ve ga
yeleri içinde kitlevî bir muhasemat başladığı za
man NATO emrindedir. NATO'nun kuvvetlere 
tasarrufu o anda başlar. 

Silâhları kullanmak için müsaade almak lâ
zım, dediler. Almadık Sayın Yıldız. Almadık. 
Harekete geçtik, başkaları almak lâzımdır, de
diler, böyle bir lüzum yok diye de almayı tale-
bedecek makamlar tekzip etiler. Mazide öyle mi
sali var, hâl de böyle misali var. Binaenaleyh 
bunları böyle mütearefe olarak koyup da neti
celeri yanlış çıkarmıyalım. 

12 Ada'yı verdik, bunun ne hükmü kaldı, 
buyurdular. 

Efendim, 12 Ada hangi şartlar içinde veril
miştir? 12 Ada Türkiye'nin muvafakati ve işti
rak ettiği bir konferansta mı verilmiştir? 12 
Ada'ya sahibolan İtalya Türkiye'nin dâhil olma
dığı bir konferansta Yunanistan'a terk etmiş. 
Türkiye hak iddia eder miydi, etmez miydi? 
Dönmiyelim şimdi tarihe. Ama o halde bunun 
ne mânası var? 12 Ada'yı verdik diye Kıbrıs'ı 
da verelim mi? Madem 12 Ada verildi, Kıbrıs'ın 
ne kıymeti kaldı, o dengenin ne mânası kaldı? 
ikili müzakerelere ne lüzum var, biz Kıbrıs mese
lesini Yunanlılarla müzakere suretiyle halletme
yi, esasında mantık temelinden yoksun görüyo
ruz, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bizden evvel koalis
yon hükümetleri oldu, bu kürsülerde koalisyon 
hükümetlerinin sözcüleri 3,5 sene Kıbrıs mese
lesi bir Türk - Yunan meselesidir, dediler; baş
ka bir şey değil. 3,5 senedir Kıbrıs meselesi mü
zakere ile hallolur, dediler; fakat bir türlü o 
müzakerenin şartlarını temin ve izhar edemedi
ler, taleplerine rağmen müzakereyi tahakkuk 
ettiremediler. Sayın Yıldız yine kendi grupu 
adına veya şahsı adına; bütçe tetkikleri yaptım, 
hiçbir zaman çıkıp da; yahu, Kıbrıs meselesi 
Türk - Yunan meselesidir, diyorsunuz, yanlış
tır. Esasında mantık temelinden yoksundur, ma
dem ki, istiklâl üzerine çalışıyorsunuz, istiklâlin 
da sahibi Makarios'dur, bu işi onlarla görü
şün, diye bir tenkidine bütçe müzakerelerinde 
tesadüf etmedim. Vakta ki, Türk - Yunan mese
lesidir, müzakere ile halledilir deyip, bir türlü 
müzakereler tahakkuk ettirilememesi suretiyle o 
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zemin mevcudolmadığı samanlar geçip, iş müza
kere imkânının tahassül ettiği müzakerenin baş
ladığı âna geldi, bu sefer bir allerji, bu Yunan
lılar bizi bir oyuna getirecek,. Yunanlılarla ne 
yapacağız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Saat 14,00 oldu. Her halde daha 
konuşmanız davam edecektir. Bu arada Sayın 
Öztürkeine de konuşmanızın saat 14,30 a kadar 
devamını istiyen bir önerge vermiştir. Konuş
manız devam edecek mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGriL (Devamla) — imkân bahşederse
niz evet. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa bütçe görüşmelerini belli bir samanla ka
yıtlamış bulunmaktadır. Başkanlık mümkün 
mertebe bu zaman içinde bitirme hususunda 
elindeki imkânlarla buna uğraşmaktadır. Ancak 
sayın üyeler bunu uzatabilmek için teşebbüs 
içindedirler. Şimdi, Sayın Nüvit Yetkin de söz 
istemiş bulunmaktadır, Saj/ır Hayri Mumcuoğln 
haklı olarak Sayın Öztürkeine'nin konuşmasın
da geçen hususlar hakkında da sorular sormak 
istemektedir. Başkanlık mümkün mertebe bun
ları kısaltabilmek için elinden ş-elen bâ*ı ted
birlere başvurmuş idi. Ama muhterem arkadaş
larımız Sayın Bakanın konuşmalarını uzatmaya 
teşebbüs ettikleri takdirde İçtüzük hükümleri 
gereğince Başkanlık da grupların istediği söz
leri vermek durumunda kalacaktır. Bu sebeplo 
g'örüşme gittikçe uzayacaktır, takdir Yüksek 
Heyetindir. Sayın Bakanın konuşmasının 14s30 a 
kadar devamı hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Söz istiyen Sayın Nüvit Yetkin'e de 
grup adına ayrıca söz verilecek ve görüşmeler 
devam edecektir. Sayın Munıcuoğlu, konuşma 
hakkınız veya soru hakkınız bakidir. 

Devam edin Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Ben muhterem ar
kadaşlarımın suallerini cevaplandırmak gayreti 
ile konuşuyorum. Yoksa, tahdit buyurursanız 
gayet kısa arzı malûmat ederim. 

Sayın Yıldız'in fırsattan yararlanıp ders 
verilememiştir, olay sonrası icadeclilmiş öşür
ler konulmuştur, teşhisine katılmıyorum. Bir 
savaşa girilmesi için bizi tenkid ediyorlar. El-

| bette hareket tarzının savaşlı olarak mı, savaş
sız olarak mı, daha iyi olacağı tenkid edilebilir 
ve edilecektir de. Fakat hükümet olarak bizim 
görüşümüz Kıbrıs meselesinin bu şeklinin haili
nin Türk millî menfaatlerine daha uygun oldu
ğunu ve daha uygun düştüğüdür. Yunan kuv-

I vetlerinin çekilişini başarı sağlamak haksızlık 
olur, ciddî bir iş değildir buyurdular. O halde 
bunun tersi yani, Yunan kuvvetlerinin Adaya 

I girişi mi başarıdır. Yunan kuvveterinin çekili-
I şi başarı değil de hezimet midir? Yunan kuvvet-
I lerinin çekilişinin başarıldığı iddiası hükümet-
I ten gelmiş değildir. Biz hâdiseleri objektif ola-
I rak arz ettik. Böyle bir buhran oldu, bu buh-
I randa cemaatimizin güvenliğini temin edici un

surları sağlamak ve tehdit edici unsurları izale 
etmek istedik. Bunun barış yolu ile de imkânı 
var dediler. Şartlarımız ortaya çıktı, bu netice
ler elde edildi. Yunan kuvvetlerinin çekilmesi 

I üzerinde anlaşıldı. Diğer ikinci unsur üzerinde 
1 şu esaslar dâhilinde mutabık kaldık. Buyuru

yorlar ki, «olayların şartları içinde meseleye 
çözüm aramak gerçeğin ta kendisidir.» Muhte
rem arkadaşlarım, Ada'da pasif ikasyon icraası 
bir müaakerat konusudur, iddia vardır, Türk'
lerin de orada 500 askerleri vardır, hariçten 
getirilmiştir, bizim de mücahit teşkilâtımız var
dır, 1983 yılından sonra umumi silâhsızlanmaya 
gidilince, mücahit teşkilâtının da silâhtan tecri
di icabeder. Onun yerine müessir mahalli gü-

j venlik tedbirleri koymak lâzım. Bu bir müza
kere konusu. Buhranı terkedip, siyasi müzake
reye girdiğimiz anda, buhrandan eser kalmaz. 
Buhranın şartları ayrı siyasi olayların gerek-

I tirdiği şartlar içinde çözüm yolu aramak ger
çeğin ta kendisidir, buna katılmıyoruz. Üç bü
yükelçiyi çağırarak teşekkür etme hâdisesi bil-

[ miyorum kendilerine nereden intikal etmiş, hiç-
I bir şekilde teşekkür maksadiyle elçi davet et-
j tiğimi bilmiyorum. 

I Çok gezintilerden şikâyet ettiler. Demin bu 
I meseleye bir temas ettim. Dışişleri Bakanının 
I gezileri Devlet Başkanına, Başbakana refakat 
I veya beynelmilel toplantılara iştirak veya ikili 
I münasebetlerle karşılıklı bir müzakere zemini 
i olur. Şu meselâ Yetkin arkadaşımın dediği yi-
I bi; «Hindistan gezisi lüzumsuz oldu.» buyur-
I "ular Ben de ne açıdan gittiğimi, arz ettim. Ten-
| kid edilir. Yok bakanın öne sürdüğü gerekçe-
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ler zayıf gitmese daha iyiydi, neticesine varılır I 
veyahut bakan gitmekle haklıymış denir. Ama 
höyle amiyane olarak, çok gidiyorsun, çok ge
ziyorsun, bu belki konuşulur, belki söyleneni 
yıprandırır, belki de cazip bir şeydir, ama Mec
lislerde ciddî şekilde tartışmak için kâfi selâ-
bete haiz bir iddia değildir. 

Bakanın falan seyahati fuzuli olmuştur, di
ye konuşulur. Niçin fuzuli olmuş acaba, bir 
faydası. Ama bakan gezmesin, devlet gezmesin, 
hükümet gezmesin. Zannetmiyorum, bunda isa
bet olacağını. 

Kurye gön deriniyoruz Kıbrıs'a dediler. Yok 
böyle bir şey. Kıbrıs'a kurye göndermek için 
bir ihtilâfa uğradığımız mevcut değildir. Gri-
vas'm çekilmesi başarı değil, devleti küçültür. 
Biz Grivas'ın çekilmesini başarı olarak ilân et
medik. Biz bir buhrana girdik, buhrandan çık
manın şartlarını söyledik, bu iyi bir neticedir, 
dedik. Elde edilen budur, savaşa girmeden is
tihsal edilen bu neticeler bize göre millî menfa
atlere uygun görülmüştür, dedik. Bunun üzerin
de de münakaşa olur. öyle değil de böyle olsa 
idi daha uygun olurdu diye. Ama burada başarı 
ilânı, Devleti küçültücü gibi Sayın Yıldız'in 
mütemadiyen hâdiselere kıymet hükmü vermek, 
onu bir vasıf haline getirmek arzusu var. Be
nim de tevakki etmek istediğim bu. Hâdiseleri 
kılçıklarından ayırarak, hâdise olarak iyi kötü 
tarzında münakaşa edelim, ama onu muhakkak 
tavsif etmeye ihtiyacımız yoktur. Lügat kitabı 
da öyle. Lügat kitabı bir şeyi tarif eder ama, 
tasvir etmez, tavsif etmez. 

Brostof'un beyanı skandaldir diyor. Tür
kiye'yi petrol bekçiliğine sokmuştur. Rostof ne 
demiş televizyonda, çağırmışlar, Basra Körfe
zinde bölgenin emniyeti bakımından mesuli
yet-almak için daha alâka duyabileceik çok kuv
vetli, aktif ve müstakar devletler mevcuttur. 
İran, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ya
hut Kuveyt bir çekirdek teşkil edebilirler. 
Bu çekirdek etrafında güvenlik tedbirleri ku
rulabilir. Uzun vade de belki Irak'ta böyle bir 
teşekküle katılabilir. Bunun siyasi veya as
kerî mi olur, bunlar için teşhis koymak veya 
bir fikir beyan etmek erken. Şahsi fikir dahi 
olsa bir yabancı devlet mensubunun Türkiye'
yi bir ittifaka yakışık aldığını görmesi veya 
teşvik etmesi tecviz edilir bir hâdise değildir. \ 

I Bilhassa üzerinde bir sıfat taşıyan bir memur 
olduğu için ne yapmışız biz? Ayın 20 sinde, bu
günkü gazetelerimizde Amerika Devletleri Ba
kan yardımcılarından Eostof'a atfen ingiliz 
Silâhlı Kuvvetlerinin 1971 yılına kadar Sü
veyş'in doğusundan çekilmesinden sonra hu
sule gelecek boşluğu doldurmak için Basra 
Körfezi mıntakasmm savunması konusunda 
Türkiye dâhil, beş Orta - Doğu ülkesinin böl
gesel bir güvenlik anlaşması yapmak istedik
leri yolundaki bir habere ve buna dayanan bâzı 
yorumlara rastlanmıştır. Rostof'un bahis konu
su beyanatının tam metni henüz Bakanlığa 
intikal etmediği cihetle resmî bir değerlendir
me yapmak şimdilik mümkün değildir. Ancak 
Hükümetimiz bu konuda ne Amerika Birleşik 
Devletleriyle, ne de başka bir hükümetle bir 
görüşme yapmadığı gibi her hangi bir fikir 
teatisinde de bulunmamıştır. Bu itibarla Tür
kiye'nin yeni bir pakta gireceği yolundaki ha
ber ve buna istinaden yapılan yorumlar her 
hangi bir mesnede dayanmamaktadır. Türki
ye'nin Orta - Doğu siyasetinin dayandığı pren
sipler sarihtir. Türkiye'nin bu bölge ile ilgili 
her meselede bu prensiplere riayete devam ede
ceği tabiîdir. Bilmiyorum, şimdi böyle bir be
yanat, bir haber çıkmış, ve Hükümet olarak 
ta bu derece hassasiyetle sarih olarak karşı
lamışız. Yok böyle bir şey demişiz. Sayın Yıl
dız'm gelip bu tutumu bir skandal ve Türki
ye'nin petrol bekçisi olmadığı hususunda bi
zim itinalı hareket etmediğimiz zehabını uyan
dıracak bir ikaza veya ihtara niçin lüzum his
settiklerini anlıyamadım. 

Sayın Yıldız, ayrıca Bakanla anlaşamadı
ğını bir cihet, millî politikayı seçim beyanna
mesi haline getirmiş olmasıdır, dedi. Hâşa, 
hiçbir zaman seçim beyannamesinin millî poli-
tiıka haline geldiği iddiasında bulunmadım. 
Sayın Yıldız'a şunu söyledim. Bir millî politika 
nasıl tâyin edilir? Siyasi partiler seçim zamanı 
milletin karşısına geçerler iktidarı bana ve
rirseniz benim güdeceğim politika budur, der. 
Millet bunları dinler, ölçer biçer, bir tanesine 
ekseriyeti verirse bu demektir ki o şekilde ha
reket tarzını tasvibetmiştir. Sonra gelir o hü
kümet, bir program yapar. Programlarını Mec
liste oylattırır. Hükümetin programı olur. O 
da onu tatbikle mükelleftir. Evet, şayanı ar-

i zudur, bir politikada bütün partiler müşterek 
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olsun. Fakat insafınıza müracaat ederim, 
NATO hakkında meselâ Türkiye İşçi Parti
si ile, bir diğer partinin görüsü ile veya şu 
mesele hakkında birimiz federasyon dedik, 
Mecliste, birisi Güven Partisi federasyon ol
maz dedi. İşçi Partisi başka bir şey söyledi. 
Millî politika, bütün siyasi partilerin iştirak 
edeceği bir politika ise bu geniş yelpaze için
de bu ahengi nerede sağîıyacaksmız? Bu tarif
te müşkülât var. Millî Politika seçim yolu ile 
ekseriyeti almış Hükümetin Meclislere arz edip 
Hükümet Programı haline getirdiği politikada 
kemâlini bulur. Ama bu bir nassı katî midir, 
hayır. Genel görüşmeler yapılır, ikazlar yapı
lır, istişareler yapılır, muhalefet liderleriyle is
tişareler yapılır, zaman icaplarına göre intibak 
tarzında ona millî vasfını verecek hareiketler 
uygulanır. Bunun dışında başka türlü bir millî 
politika nasıl kabili tasavvur edilir, bu hususta 
beni tenvir ederlerse memnun olurum. 

Sayın Cemal Tarlan, iktidarın takibettiği 
siyasetin ana hatları ile görüşlerini genellikle 
özetledi. Teşkilâtımız hakkında da sitayaşkâr 
beyanlarda bulundular, kendilerine arzı şük
ran ederim. 

Sayın Tekin Arıburun da Dışişleri Bakan
lığı Akademisinin açılmasından memnuniyet 
duyduklarını söylediler. Hakikaten bugün mü-
tevazi imkânlarla açılmış bulunan bu müesse
se, zannediyorum ki, ileride emellerimiz ve ni
yetlerimiz dâhilinde inkişaf ederse çok mü
sait bir durum hâsıl olacaktır. 

Sayın Öztürçine'nin bâzı emlâk meseleleri 
üzerinde Doğu Almanya'daki Türk'lerin emlâ
ki üzerinde durdular. Sayın Öztürkçine'den 
istirhamım, bunlar teknik meselelerdir, kendile
rine yazılı olarak arzı cevabedeyim, veya teşrif 
etsinler emlâk meseleleri hakkında elde mevcut 
bütün bilgileri takdim edeyim. 13 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi için gerek Hükümet nezdin-
de, gerek Meclis içinde faaliyetler vardır. Bu 
teşebbüsler ilerlemektedir. 

Bir de Rus Devlet sirki işini sordular. Biz 
Hükümet sorumluluğunu deruhte etmeden ev
vel devletlerarası yapılan kültür münasebetle
rinde sirk celbi de kültür programlarına ithal 
edilmekte imiş. Fakat, bu sirk M ticari bir mev
zu olduğu için, yüksek miktarda da kazanç ge
tirdiği için haklı, haksız bu işle meşgul olanla
ra tenkit izaf ettiriyor. Bundan sarfınazar, 

sirkin kültür programı ile alâkasını göremedim. 
Benim artistim, senin artistinden iyi keman ça
la:', mahareti yüksektir, güzel, folklorum iyidir 
güzel ama, benim ayım senin ayından iyi oynar 
diye bunu kültür meselesi yapmanın... 

ÂKtF EYİDOĞAN (Zonguldak) — öyle de
ğil... 

DIŞİŞLERİ BAKANI i, SABRİ ÇAĞLI-
YANGİL (Devamla) — Siz ittifak halinde de
ğil misiniz? Yani, iyi terbiye edilen ayı iyi oy
nar buyuruyorsunuz?.. Bizim noktai nazarımız 
öyle tecelli etti ki, sirk bir kültür hareketi ola
maz ve biz bunları kültür programlarından çı
kardık. Bu ticari bir mevzudur, istiyen, nasıl 
emprezaryolar getiriyor büyük artistleri, kültür 
programlarına dâhil olmamasına rağmen, geti
riyor, masrafını kendi deruhte ediyor, biletlerini 
satıyor, onu bir ticari mevzu yapıyor, sirki de 
getirsin. Ama bir kültür mübadelesi programı 
içinde sirkin yeri yoktur ve bu zihniyetle hare
ket edilmiş bulunulmaktadır. 

Sayın Orhan Akça, arkadaşımın taltifkâr söz
leri ve temennileri oldu. Ecnebi kadınlarla ev
lenmek meselesi üzerinde durulan, lehte aley
hinde çok şeyler konuşulan bir meseledir. Ben 
fikir itibariyle kendilerine daha yakın olmam
la beraber bu konunun behemehal arzuları dâ
hilinde halli şeklini taahhüdedecek durumda he
nüz bulunmuyorum. 

Muhterem arkadaşım, Zeki islâm, kendileriy
le evvelce şahsan da temas halinde bulunmuş, 
Suriye emlâki üzerinde görüşmüştük. Söyliyeyim 
ki, Suriye ile bu konuda müzakereye girişilmesi 
hususunda mutabakatimiz vardır, Yakında mü
zakerelere bağlıyacağımızı umuyorum, yalnız 
bir iki meseleye temas ettiler, onda beraber de
ğilim, dediler ki, «Bu mühim değildir, el konan 
emlâk, bizimkiler fazla zarar gördüler,» Halbu
ki bize yapılan müracaatlere göre, üç milyar kıy
metinde emlâke el konduğu sabit olduktan ve 
12 sene ne olacak bunun karşılığı, niçin verilmi
yor teşebbüsleri akamete uğradıktan sonradır* ki, 
mukabelei bilmisil yapılması zarureti tahassül 
etmiştir. O itibarla, gayet cüzü birkaç kişinin 
emlâkine el konur konmaz bütün Suriyelilerin 
emlâkine el koydunuz. Bütün Suriyelilerin emlâ
ki o devirde yaptığımız hesaba nazaran, Zirai 
Reform Kanunu suretiyle el konan emlâki kuvre 
etmiyordu, örtmüyordu. Dâva öyle değildir. Bir 
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de Pasavan meselesine temas buyurdular. Pasa
van hududu gayritabiî vasiyete ihdas eden ve 
belki acıdır ama 100 milyon dolarlık Türk em
tiasının Türkiye dışındaki gayri limanlardan ih
racına kısmi bir vesile teşkil eden serbest bir 
rejimdir. Zaten dünyada böyle anormal hal 
olmaz. Arazisi bu tedahül etmiş bir adamın âde
ta en kalabalık bir cadde halinde hudutlardaki 
bu med ve cezir belki kaçakçılık için mühim de
ğil ama, emniyet, istihbarat, kaçakçılık gibi her 
gey için anormal bir vasiyettir. Ben kendileri
nin ne zaman Pasavan usulünü iade edeceksi
niz gibi, bu usulü biran evvel iade ettirmek yo
lundaki arzularının hakiki gerekçesini anlıya-
madım. Yalnız şunu arz etmek istiyorum; haki
katen Suriye emlâki derhal el konup biran evvel 
netice alınması icabeden bir meseledir. Suriye
lilerle de bu konuda mutabakatımız vardır, ya
kında müzakereler başlıyacaktır. 

Sayın Başkanın lütfettiği müsaadenin hita
mından evvel beyanatımı bitirmiş bulunuyorum. 
ikazlarına riayet ettim, tafsilâttan içtinabettim, 
bütün arkadaşlarıma, bisi tasvibedenlere de, ten
kidini bahsedenlere de huzurunuzda şükranla
rımı ve saygılarımızı arz ederim. (Adalet Parti
si sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika; Sayın 
Mumcuoğlu, yazılı olarak bir soru soracaklarını 
söylemişlerdir. Sayın Mumcuoğlu, buyurun. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir 
üyenin, diğer bir üyeye soru sorması mümkün 
olsa idi, Yüksek Heyetinizin vaktini almıyacak-
tını. 

Sayın Balkan, Rifat öskürkçine arkadaşımız 
konuşmalarında sirk meselesine temas buyur
du. Eğer burada, nitekim o zaman da haksız 
istinatlar vâki olmuştur diye buyursalardı, bu 
sualim de lüzumsuz olacaktı. Şimdi Sayın öz-
türkeine iktidarlarının başarılarını överken, hu
susi bir gayretle Cumhuriyet Halk Partisini yer
miş ve demecinin sonunda; «Rusya'nın devlet 
sirki Türkiye'ye geldiği zaman, Cumhuriyet Halk 
Partisi ileri gelenleri de bundan menfaatler sağ
lamışlardır.» buyurdular. Bu Devletimiz için de 
ayıp olduğu muhakkak olan bu hâdise hakkın

da Sayın Bakan, böyle bir ithamı, böyle bir is
nadı varit görüyorlar mı, görmüyorlar mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Rusya Devlet Sirki
nin Türkiye'ye getirilmesi etrafında böyle is
nat teşkil edecek, kanaat, karine tevlidedici hiç
bir bilgiye sahip değilim. Ama bu sirklerin ge
tirilişi daimî bir dedikodu mevzuudur. Çünkü, 
iki cihet var. Kimi Rusya'yı, kimisi Yugoslav
ya'yı, kimisi başka memleketi getirmek ister. Bi
ri de Rusya'nın sirki gelmek istese bile, bunu 
Ahmet mi getirecek, Mehmet mi getirecek, Ha
san mı getirecek meselesini mevzuubahseder. Bu 
itibarla bu sahada mütevali dedikodular mev
cuttur. Ama spesifik olarak muhterem Cumhu
riyet Halk Partisi zimamdarlarını istihzaf eden, 
bir sabit, küçük düşürücü, vazıh delil hakkında 
benim ne ıttılaına ne de malûmatım var. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim, Sayın Bakana teşekkür ederim. Bu cevap
lan ile Rifat öztürkçine arkadaşımızın kürsüde 
icapsız bir sataşma yapmış oldukları meydana 
çıkmıştır, teşekkür ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Eksik 
bile konuştum eksik... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, burada it
hamda bulunduğunuz, sarih olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi ileri gelenlerinin sirklerden men
faat temin ettiklerim açıkça ifade ettiniz. Sayın 
Bakanla, Sayın Mumcuoğlu arasında bu konu
da karşılıklı soru ve cevaplandırma işlemi geç
miştir. Bu sebeple hiddete kapılarak müdahale 
etme hakkınız yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan, buyurun. 
Söz alanlardan sırada Acıkabil, grupları adı

na Sayın Yetkin ve Sayın Yıldız söz almışlar
dır. 

CENAP AKSU (Maraş) — Yeterlik önerge
miz ne oldu Saym Başkan? 

BAŞKAN — Şu ana kadar yeterlik önerge
si verilmiş değildir. 

Saat 16,00 da toplanmak üzere birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 14,25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz. 

2 — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu oylaması (Millet Mec
lisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) (S. Sa
yısı : 1049) (1) 

1. •— 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) 

P — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Dışişleri Bütçesi üzerinde gö
rüşmelere devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Yet-
kin'indir buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım; bütçenin muayyen zamanda Senato
da müzakeresinin bitirilmesi mecburiyeti, mü
zakerelerin programa nazaran teehhüre uğra
mış olmasını göz önüne alarak Muhterem Baş
kanın ve Yüce Senatonun müsamahalarını suiis
timal etmemek gayreti ile sadece demin izahat
ta bulunan Sayın Bakanın izahları ile aramızda 
tehalüf eden noktalara hasrederek birkaç ke
lime ile maruzatta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Bakanın 
şahsıma ibzal buyurdukları nezakete ve dost
luğa şükran duyguları içinde grupumuzun gö
rüşlerine de atfettiği ehemmiyeti takdir ederek 
fakat kendilerinin yorgunluklarına atfettiğim 
bir zühul ile bâzı beyanlarımızın tamamen not 
edilmediği, bâzı beyanlarımızın da s öyle dikle-

(1) 1049 S. Saydı basmayazı 7.2. 1968 ta
rihli 30 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ka
nun tasarısını açık oylarınıza arz ediyorum. 

rimizin dışında aksi bir mânada kaydedilmiş ol
duğunu üzüntüyle müşahade ettiğimizi arz et
mek isterim. Bu intibaı aldık, çünkü NATO nun 
devamlılığı konusunda grupumuz adına yap
tığımız konuşmada beyanlarımız şöyle idi. 
NATO nun devamlılığı konusunu biz de Muh
terem Bakan kadar olmasa bile biz de müdri
kiz. Fakat 20 senenin hitamından bir sene ev
vel NATO ittifakına dâhil bulunan her devle
tin ihbar etmesi kayıt ve şartiyle bu birlikten, 
bu ittifaktan ayrılabileceği hususunu ifade et
miştik. Ve Bakanlar Konseyinde, geçen yıl 
yapılan Bakanlar Konseyinde Fransa dâhil, 
Fransa gibi askerî entegrasyonundan çıkmış bu
lunan ve Amerikayla türlü ihtilâfları bulunan 
Fransa'nın dahi NATO da devam hususuna ka
rar almış bulunduğunu belirtmiştik. Binaen
aleyh NATO nun devamlı bulunduğu ve bunun 
tarafımızdan yanlış anlaşılıp NATO nun devam 
edip etmemesi hususunda bir karar ihdası bahis 
konusu olduğu gibi bir noktanın bizim maksa
dımızın ve beyanımızın dışında olduğunu Muh
terem Bakana arz etmek isterim. Sovyetlerle 
iyi münasebetler konusuna değinmiş olmamızı 
da, Sayın Bakan geçen yıllardan beri tekrar 
edegelmekte olduğumuz bir husus olarak yer
mektedir. Aslında Sovyetlerle mevcut ittifak
larımızın gerektirdiği vecibelerin devamına ha 
lel gelmemek kayıt ve şartı ile komşumuz Sov
yet Rusya ile iyi münasebetlere devam hususunu 
Rusya ile iyi münasebetlere devam hususunu 

3 _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bulundu
ğu devirde teşebbüs edilmiş olması ve başarıya 
ulaşılmış olması hususu övünülecek bir husus 
olarak ileri sürülmüş değildir. Fakat bendeni
zin belirtmek istediğim, o zaman iç politika
mızda bir seçim arefesinde ve bir seçim çalış
ması sırasında bu konunun aynı zamanda iç 
politikamızda ortanın solu diye deyimlendirdi-
ğimiz görüş ve programla bir arada, ortanın so
lu, Moskova'nın yolu, diye iç politikada muha-
sımlarımız ve rakiplerimiz tarafından aleyhi
mizde bir istismar konusu yapılmış olduğu ve 
bizim buna talhammül gösterdiğimizden ibaret
tir. Bunu sununla ikmal etmiştik ki bizden son
ra bir tarafsız Başbakanın başkanlığında, 
C. H. P. nin dışında bütün siyasi partiler bir 
araya gelerek bir koalisyon kurdukları zaman 
aynı koalisyonda Ruslarla, Sovyetlerle iyi mü
nasebetler politikasını isabetli ve millî men
faatlerimize uygun bir politika telâkki ederek 
devam ettirmişlerdir. Demek ki o zaman bizim 
için aleyhte propaganda ve istismar konusu 
yapılan bir husus bilâhara Türkiye'nin millî po
litikası arasına girmiştir. Şimdi bir noktaya 
cevap arz edeyim. Sayın Bakan, «Sovyetlerle 
iyi münasebetlerin ebeveyni siz olun» diyor. Ha 
yır efendim, Sovyetlerle iyi münasebetlerin de
ğil sadece, Türkiye'nin millî menfaatlerine uy
gun ve Türkiye'nin bugün de izlemekte olduğu 
bütün dış siyasetinin ebeveyni olmanın şeref ve 
iftiharını taşımaktadır, Cumhuriyet Halk Par 
tisi. Muhterem arkadaşlarım. ( C. H. P. sırala
rından «bravo» sesleri) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
sizin, ne bizim, Atatürk'ün malıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bir ga
zete ifşaatını da Muhterem Bakanın korkarım 
ki, yanlış not ettikleri intihamda ve kanaatin
deyim. Bu gazetede bizim yerdiğimiz husus 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir gizli otu
rumunun, gizli oturum, ifşa edilmemesi lâzımge 
len gizli oturum olduğu ifade edilerek ifşa edil
miş olması keyfiyetidir. Buna kimsenin hakkı 
olmaması lâzımgelir, Meclislerin kararı olma
dıkça. Şimdi o yazılardan bâzı pasajları Sayın 
Bakan burada hülâsa ettiler. Hayır efendim, 
Meclisin içerisinde falan grup, filân şahıs 
kalktı, filân beyanı yaptı. Filân şahıs kalktı 

filân beyanı yaptı. Bunun üzerine Meclis şah
landı. Bunu söylemeye hiçbir gazetecinin hak
kı yoktur ve bunu aldığı kaynaklar endişe edi
yoruz ki, Adalet Partisini destekliyen bir gaze
te olması sebebiyle ona rüşvet olarak bu Mec
listeki müzakereleri ifşa etmeye yetkili olan 
kimseler tarafından verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'ta son an
laşmanın değerini kemaliyle belirttik. Ve fa
kat anlaşmalar ne kadar parlak olursa olsun so
nuçları aynı titizlikle takibedilmezse, sonuç 
bazen başlangıçtaki bu değeri küçültebilir, de
dik ve misal olarak da Kıbrıs'taki Yunan asker
lerinin tamamen tahliye edilip edilmediği husu
sunda bir endişemizi belirttik. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, tamamen çekildikleri hususunu 
Yunan Hükümeti teyidetmiş, aynı zamanda 
Muhterem Bakan ifade ediyorlar ki, bu konu
yu kontrol etmek için iki Hükümet arasında 
bir"anlaşmaya da varılmış. Kıbrıs'taki beynel 
milel barış gücünün kontrolü altında bir tesbit 
ameliyesine girişiliyormuş. Bunu Bakana te
şekkürlerimle bu izahatından dolayı, memnuni
yetimizi belirtmek isterim. Aynı surette ölen
lerin ailelerine tazminat verilip verilmediği ve 
yıkılan, tahribedilen Geçitkale ve Boğaziçi'nde 
tahribe dilen yerlerin onarılıp onanlmadığı hu
susunda da bir inşirah verici beyanına intizar 
etmekte olduğumuzu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, yine aynı surette muh
terem bakanın lütfettikleri geniş izahatta bizi 
tatmin eden, hattâ sevindiren hususları belirt
mekten zevk duyuyorum. Kıbrıs'ta cumhurbaş
kanı seçimi, aynı zamanda cumhurbaşkan vekili 
seçiminin de birlikte yapılması hususuna müte
veccih olan ve yeni Anayasa teşebbüslerinin 
belki Kıbrıs'ta bir nihai çözüm yolunun birta
kım ihzaratı gibi telâkki edilmesi mümkün oldu
ğuna değinen beyanlarını şükranla ve iyimser
likle karşılıyoruz. Bu arada bir şey sormuştum, 
konuşmam sırasında Kıbrıs'ta Geçici Türk Yö
netimini ki, bunun isabetine kaanüz, bunun Kıb
rıs Anayasasını doğuran andlaşmalarm icabına 
tamamen uygun bir fiilî durumun resmen ifade
sinden ibaret olduğunda tamamen sayın bakan
la hemfikiriz ve fakat bu Kıbrıs Geçici Türk 
Yönetiminin Amerika müttefikimiz, Amerika 
tarafından nasıl karşılanmakta olduğu husu
sunda bir istizah, bir izahat lütfetmesini istir-
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ham etmiştik. Bu konuda sayın bakan not et
memişler ki bir izahatta bulunmadılar. Zira biz 
Kıbrıs'ta bu geçici yönetimin ilân edildiği za
man sadece bizim Dışişleri muhterem genel sek
reterimizin değil Amerikan Sefirinin de orada 
bulunuşunu bir tesadüfe bağlamıyoruz. Onun 
her tarafı anlaşmalı her tarafla mutabık kalı
narak sağlanmış bir teşebbüs olduğu intibaını 
alıyoruz ve hattâ almak istiyoruz. Böyle olması 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bu takdirde de 
Amerikan Hükümetinin, bu geçici yönetimi ta
nıması ve meşru telâkki etmesi hususunda bi
zimle hemfikir olacağımı ümidedmekteyiz. Buma 
dair de muhterem bakanın inşirah verici bir be
yanına intizar etmekteyiz. Bu konuda sayın ba
kanın hemen o sırada Hindistan"a gitmesi key
fiyetine değinmeme izninizi istirham ederim. 
Biz bir Dışişleri Bakanının görevinin icabı, ta-
kibettiği politikanın zaruretleri ile yurt dışın
da gezi yapmasını yermedik yermeyiz ve kına
mayız. Ama Kıbrıs'ta bir geçici yönetim ilân 
edilmiştir. Hemen bunun ertesi gün Makarios 
sert bir tepki göstermiş hemen ertesi gün oldum 
olası Türk tezinin aleyhinde, oldum olası Ma
karios'un yanında vaziyet almış olan Utant 
bir sert tepki göstermiş. Amerika'nın ne tutum 
aldığı belli değil. Böyle bir hengâmede bu tep
kileri karşılamadan Hindistan'a gitmesinin sa
dece zamansız olduğunu söyledik. Diğer seya
hatleri ile ilgili bir tarizimiz ve beyanımız ol
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda 
nihai çözüm yolu üzerinde; üzerinde önemle 
durduğumuz bir husus, Birleşik Amerika Dev
let Reisinin özel temsilcisi ve Kıbrıs konusunda 
Kıbrıs buhranında Türk ve Yunan ihtilâfında 
aktif ve olumlu büyük gayretler sarfetmiş olan 
Vance'in yapmış olduğu bu gayretlerin hemen 
akabinde sıcağı sıcağına vermiş olduğu bir be
yanat. Kıbrıs'ta nihai hal şekli olarak otonom 
idare veya federatik bir idare teklif edem bir 
beyanatı üzerinde önemle durmuştuk. Bu beya
natın Amerika'nın da böyle bir çözüm yoluna 
Türk Hükümetinin yıllardanberi takibedegel-
mekte olduğu sistemin en isabetli hal tarzı ol
duğu yolunda bir anlayışa gelmekte olduğuna 
bir işaret telâkki ettiğimizi ve bunun üzerinde 
bu sebeple önemle durduğumuzu arz etmiştik. 
Binanealeyh, bu nokta üzerinde muhterem ba

kanın bizi tenvir edecek bir izahat vermesini 
istirham etmek istiyorum. 

Muhterem bakanın, muhalefet sözcülüğünden 
söz etmiştim. Yalnız yine kıymetli Dışişleri Ba
kanımız bu beyanını yanlış bir noktaya bağla
dılar. Bendeniz sadece şu noktada muhalefette
ki sözcülüğü sırasındaki beyanını kendilerine 
hatırlatmıştım. Bu da gerek Amerika ile olan 
ikili ilişkilerimiz, gerekse müttefiklerimizle ve 
büyük devletlerle olan münasebetlerimiz ve ge
rekse üçüncü dünya devletlerine karşı olan tu
tum ve davranışımızda muhterem Dışişleri Ba
kanımızın muhalefet sözcüsü iken sık sık tek
rarladığı şahsiyetli politikanın icaplarını yeri
ne getirmek hususuna kendilerini davet etmiş 
idim. 

Maruzatımı bitirirken Sayın öztürkçine'ye 
cevap vermek isterim. Sayın bakan tarafından 
da teyidedildiği veçhile bir mahalle dedikodu
sundan ileri bir mesnedi olmıyan bayat birta
kım isnatları Yüce Senato kürsüsüne kadar ge
tirebilmek cesaretini ve rakiplerine çamur at
mak için isnatın ve iftiranın her şeklini mubah 
sayan politika tipini canlandırması bakımın
dan öztürkçine'nin beyanlarını ibrete şayan 
görüyoruz onun hakikî değerini Yüce Senato
nun Türk Milletinin ve tarihin vereceğine emin 
bulunuyoruz. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulî bir hata yoktur. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tutu

munuz hatalıdır. 
BAŞKAN — Usule uygundur efendim.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü

saade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Söz sırası Sayın Yıl
dız'in, yalnız buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Başkanlık 
Divanını işgal eden şahısların tutumları birbi
rinden farklı olduğu takdirde müzakerelerin 
seyri de birbirine uymaz bir cereyan takibede-
cektir. Şimdi bugünkü müzakereler sırasında 
Sayın Başkan bir hissi davranışın içine girmiş
tir. O da şudur: içtüzük ve yıllardır teamül 
halinde olan uygulama bütçe müzakerelerin:b 
Karma Komisyonda Senato ve Meclis Umumi 
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Heyetlerinde gruplar söz alır, şahıslar söz alır 
eğer şahıslar fazlaca söz almış ve yeterlik öner
gesi gerekiyorsa yeterlik önergesini takdir 
edenler yeterlik önergesini verir, yeterlik öner
gesi verildikten sonra sayın bakanlar gelirler 
konuşma yaparlar, suallere cevap verirler. On
dan sonra ancak ve ancak bir üye son söz olarak 
konuşabilir. Eğer yeterlik önergesi verilmezde 
konuşanların adedi biterse, sayın başkanlar 
Umumi Heyete hitabederler «başka söz istiysn 
üye var mı? Yok...» Yoksa Sayın Bakana söz 
veriyorum derler ve Sayın Bakan buraya teş
rif eder ve konuşmalarına başlar. Bugün aynen 
böyle olmuştur, önerge verilmemiş. Çünkü 
4 üye konuşmuştur. 6 üye konuşmadığı için 
önergeye lüzum görülmemiştir. Ondan sonra 
Başkan Sayın Dışişleri Bakanını kürsüye davet 
etmiştir. Ve tutumu müzakereleri yürütüşü di
ğer başkanların yaptıkları gibi; Bakan konuş
tuktan sonra, hattâ son söz alındımı diye sor
duğum zaman son söz de alınmış son sözü olan 
üye de toplantıdadır, öyle ise Bakan konuşma
sını bitirecek, ondan sonra ancak icabediyorsa 
yeterlik olmadığı için icabedebilir, Bakana sual 
sorulabilirdi ve bu suallere de cevap verildikten 
sonra son sözü hangi üye almışsa bu üye gelir 
konuşmasını yapar ve böylelikle müzakere sona 
ermiş olurdu. Ama Sayın Bakanın konuşması 
sırasında bâzı arkadaşların şifahi ve bir arkada-
şımızmda yazılı olarak Sayın Bakanın konuşma
sını uzatma teklifleri Sayın Başkan üzerinde 
bir nevi bir hissi tesir uyandırdı. Bir nevi siz 
Bakanın konuşmasını mı uzatıyorsunuz öyle ise 
bende içtüzüğün açık kapısından girer sizin za
ten bitmesi çok güç durumda olan çok sıkışmış 
vaziyette olduğumuz on gün içersinde yetiştir
memiz gereken, bütçe müzakerelerini biraz 
daha çıkmaza sokarım düşüncesi ile bir hareket 
tarzı içerisine girdiler ve tekrardan grupları adı
na söz istiyen arkadaşlara söz vereceklerini ifa
de ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu benim konuş
mam şu veya bu şekilde Başkanın şu veya bu 
partiden olması mevzuubahis değildir. Zaten 
böyle bir şey düşünmemiz lâzımdır. Senatoya 
Başkanlık eden her arkadaşımız o mevkiye lâ
yık ve muhterem kişidir şu veya bu partiden 
olması mevzuubahis değildir ve nitekim kendi 
partimizden başkanlar olduğu zamanlar dahi 
ben şahsan kendimce doğru bulduğum mesele 

leri bu kürsüye getirmişimdir. Bu bakımdan 
muhterem senatör arkadaşlarımın konuşmamı 
tarafsız olarak tahlil etmelerini istirham ede
rim. Çünkü bugün bu tatbikat eğer böyle de
vam edecek olursa bundan sonraki müzakere
lerde de ve gelecek yıllarda bu teamüle biz ken
dimizi kaptırırsak buradan kolay kolay bütçele 
rin müzakeresi çıkmıyacaktır. 

Şimdi bir muhterem arkadaşımız çıktı, grup 
adına dedi, konuşmaya başladı ve 25 dakika ko
nuşabilirsiniz diye Başkan bunu da tasrih bu
yurdular. Sonra ikinci bir arkadaşımız grup 
adına söz istemiştir, talhmin ediyorum ki, ona 
da söz vereceklerdir, öyle anlaşılıyor ve on
dan sonra başka bir arkadaşımız grup adına ko
nuşacak olursa ona da söz vereceklerdir. Grup 
adına söz istemeler tevali ettikçe Sayın Başkan 
söz vermekle devam edecektir ve benim anlayı
şıma göre, grup adına söz istemeler devam et
tikçe de hiçbir arkadaşımız yeterlik önergesi 
de veremezler. Gruplar dışında altı arkadaşı
mızın konuşması lâzımdır. Şimdiye kadar tat
bikat budur. Bu bakımdan öyle bir vaziyet 
içindeyiz ki gruplar adına konuşma isteği de
vam ettiği müddetçe biz ilânihaye burada ko
nuşmalara devam etmek gibi bir vaziyet hasıl 
oluyor, işte burada hata vardır. Bu hatalı 
bir tatbikattı. Şimdiye kadar Sayın Atalay'da 
başta olmak üzere hiçbir Başkan bu yolda bir 
tatbikata girmemiştir. Akşam buna benzer bir 
mesele burada mevzubahsoldu. Muhterem Halk 
Partili arkadaşlarım aynı şekilde benim göster
diğim reaksiyonu gösterdiler, ben de göster
dim ve Başkan yanlış bir yola girmeden kendini 
alıkoydu. Onun için çok istirham ediyorum. 
Hem kendi konuşmalariyle efendim, bu bütçe
nin muayyen bir zamanda müzakeresinin bitme
si lâzımgeldiğini hatırlatan âdeta ihtar eden 
Başkanın, bir arkadaşımızın önergesinden mü
tevellit duyduğu bir hissî vaziyet karşısında 
öyle mi, bu da böyle olsun gibi bir havanın 
içerisine girmesi beni hakikaten çok üzmüştür. 
Ben Sayın Sim Atalay arkadaşımız gibi dira
yetli bir Başkanın böyle bir havanın içine gir
miş olmasını şimdiye kadar görmedim ve arzu 
etmezdim, onun için üzüntülüyüm. Bu hususu 
arz etmek için huzurunuza çıktım. Şimdi bili 
yorum, muayyen maddeleri okuyarak kendisi
nin haklı, benim haksız olduğumu beyan ede-
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cek. Fakat işi vicdanlarımıza danışarak yürü
türsek bunun tatbikatı bugüne kadar yapılma
mıştır. Olmamıştır. Hepinizce malûm olduğu 
üzere devam eden bir üyeyim, vazifeli bir kişi
yim, komisyonda dikkatle biliyorum, bunun 
böyle olmadığını, komisyonda da tatbik etmi 
yoruz. Vazifeli olarak Meclise devam ettiğim 
zaman orada da tatbik edilmediğini görüyo
rum. Burada ilk defa bu tatbikat yapılmıştır 
Bunu arz etmek için huzurunuza çıktım, Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 56 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasını okuyorum: «Başkan söz alanla
rın adlarını sırası ile kurula bildirir. Komis
yon veya grup adına söz istendiği takdirde,» 
kelimeyi tekrar ediyorum «komisyon veya grup 
adına söz istendiği takdirde, komisyon banka
nı veya sözcüsü ile grup başkan ve sözcüleri 
sıraya bağlı değildirler. Ancak bir konu üze 
rinde bütün gruplar adına konuşmalar bitme
den evvelce konuşmuş olan grup sözcüsüne ye
niden söz verilemez» içtüzüğün bu sariıh hük
müne gere gruplar adına bir defa söz alma sı
ra itibariyle bitmeden bir grup ikinci defa söz 
aldığı takdirde başkanın yapacağı şey diğer 
gruplar da konuşma haklarını bitirsin ikinci 
defa size söz verebilirim şeklindedir ve şimdiye 
kadar ben buna uygun olarak hareket etmi 
simdir. 

Eğer bu yakın tarihlerde benzeri bir tatbi
kat görülmemiş ise bir konunun görüşülmesi sa
rasında grupların ikinci defa söz istememeleri
dir. Aksi takdirde bir konunun görüşülmesi sı
rasında yeterlik önergesi verilmemiş ise her 
hangi bir grup sözcüsü, komisyon veya Hükü
met ikinci defa söz aldığı takdirde İçtüzüğün 
işbu sarih hükümlerine uyarun olarak Ba^kanm 
söz verme mecburiyeti vardır. Ben içtüzüğün 
bu hükümlerine uygun hareket etmekteyim. Bu 
davranışımın sebebi her hangi bir hissi sebep 
değildir. İçtüzüğün âmir hükümlerine bağlılık
tan başka bir şey değildir. 

Sayın Yıldız buyurun. Sırada Sayın Açık-
alın ve Sayın Tevetoğlu vardır. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar, Sayın Bakanın kişisel ilişkilerimi
ze ilişkin sözlerine teşekkür eder, kendisine de 
aynı saygıyı daima beslemekte kusur etmediği

mi belirtmek isterim. Konuşurken esasında ki
şisel değil konuşduğumuz konular. Kişiliğimi
zi, gruplarımızı aşan, memleketin yüksek çı
karları ile ilgili olduğu için burada sözlerimiz 
ne benim sözüm Sayın ÇağlıyangiFi, ne Sayın 
Çağlıyangil'in sözü beni veya grupu değil, ko
nuları eleştirici bir amaçla söylendiğini sanırım 
ki herkesin kabul etmesi gerekir. 

Evvelâ bir noktaya temas etmek istiyorum, 
sanıyorum ki, , anlaşmamızda güçlük oluyor, 
parti sözcüleri ve Hükümet temsilcileriyle. İkili 
anlaşmalar konuşulurken şu zamanda oldu, bu 
zamanda oldu, sizin zamanınızda da oldu... Ben 
konuşmamda arz ettim ki, sayıları veya kimin 
zamanında yapılmış olduğu önemli değildir. 
En kötülerinin 1954 - 1960 arasında olduğunu 
biliyorum. Ama sonraları da olmuş, bugünkü 
iktidar zamanında hiç olmamış, mesele, siz yap
tınız, yapmadınız değil, durum budur. Bu 
anlaşmalar artık belki eskiden bu ölçüde ne-
likleri, nitelikleri belli değildi. Ama şimdi 
açık, ortaya çıktı. Ve hattâ bunlardan açık
ça ortaya çıktığı halde ters durumlar oluyor. 
Örneğin Sayın Millî Savunma Bakanının dolay
lı saldırılara karşı Amerikan silâhlı yardımını 
yorumlaması çok yanlıştır, dedim. Çünkü, 
bu andlaşma, dolaylı saldın, diyor. Doğru
dan saldın, değil. Dolaylı saldın olacak. Cep
he olmıyacak, içeride bir şeyler olacak. Bu 
aşıkça o zaman, Orta - Doğu'daki olaylarda 
kullanıldı da, dedim. Ve kullanılışının belki 
şanslı, belki şansız bir tanığı olarak Lübnan'da 
d.a gördüm. Sayın Enver Aka Baskanımdı, gö
revli olarak gitmiştim ve orada Kâmil Şemun 

zamanında, Genelkurmay Başkanının da ha
beri olmadan bu andlaşmanın uygulanmasını 
gördük, içişlerine karışma halinde idi. Böyle 
bir andlaşma ayıptır, diyoruz, elbette bu ayıp 
Hükümetin değil, bu andlaşmayı bilelim, Hü
kümet değiştirmek istiyor, memnunuz, üç yıl
dır, değiştirmiye çalışıyor, müzakereler ça
buk bitsin. Memnun olduk. Onun için bunlan, 
anlamlarını... Sonra hata, örnek olmaz. Bir 
hata olmuş, belki biz yapmışız, başkası yap 
mış. Durum açığa çıktıktan sonra daha objek
tif olarak eleştirelim. Sonra Sayın Bakanın, 
üzülerek söyliyeyim M, bir sözünü iyi karşıla
madım. Geçen yıl da aynı şeyi yaptılar. Biz 
burada yererken dış politikamızı, teknisyenle-
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ri hedef almadığımızı, tersine teknisyenlerin 
çok yeterli, konuşmamda da, dünyadaki olay
ları iyi değerlendirecek durumda yetişkin, seç
kin diplomatlarımızın bulunduğunu ve bunlar 
sayesinde belirttiğimiz dünya durumunu en iyi 
şekilde değerlendirme durumunda bulunan Ba
kanlığın, Dışişleri Bakanlığı olduğunu arz et
tik. O halde, bizim tenkidimiz .teknisyenlerle 
ilgili değildir. Za,ten, Sayın Bakan da bir ge
nelgesinde bütün sorumluluğun kendisine iliş
kin olduğunu, teknisyenlerm, sadece verilen 
direktif içinde çalışacaklarım da buyurmuşlar
dır. O halde, sorumluluğu böyle üzerine al
dıktan sonra şimdi burada benim sözlerim dola 
yısiyle teknisyenlere kaydırmasını uygun bul
madım. Teknisyenler daima takdir, hatta say
gı beslediğimizi, beraber çalıştığımız zaman 
lardaki çalışmaların anılarını saygı ile yaşattı
ğımızı belirtmeyi de bir görev sayarız. Onun 
için görüşmemiz Hükümet kademesinden. Yok
sa teknisyenleri ilgilendirmez. 

Efendim, şimdi NATO dan da hemen biz 
NATO nun bize yönelttiği sorumlulukları, yü
kümlülükleri karşılaşmamız olağanlık içinde 
bulunan, muhtemel olan tehlikeleri belirttik. 
E... bunları belirtirken NATO dan çıkalım 
NATO yu kaldıralım diye bir şey söylemedik, 
NATO nun görevlerini yaptığını söyledik • 
NATO bir zamanın çok gerekli kıldığı bir ör
güttü. Bugün de halâ yaşamasına kam bir 
şey söylemedik. Ama, dedik İd, bundan ötürü 
yüklendiğimiz sorumlulukları ileride karşıla
şacağımız tehlikeleri bilelim ve bâzı çevreler 
Amerika şu kadar yardım yaptı, bu kadar 
yaptı diyor. Biz de diyoruz ki, göze aldığımız 
tehlikelerle kıyaslanmıyacak kadar yaptı di
yor. Biz ne diyoruz M, göze aldığımız tehlike 
lerle kıyaslanmıyacak kadar azdır. Bir mem-
lemek tümü ile kaderini böyle bir yere yatır
mıştır. Böyle bir yere yatırınca iki milyar do
lar vermiş, bir milyar dolar vermiş hesabı ile 
bu tehlikeler karşılanmaz. O halde yine çık-
mıyalım, ama bunun karşılığını da söylerken 
başkasının övücüsü olmıyalım. Bu noktada 
bâzı sözlerimizi Sayın Bakan nedense bildiği 
halde başka türlü yorumluyor. Haber vermek 
zorunludur, efendim. O anlaşmanın gereğidir. 
Bir taze ve güzel örnek vereceğim, kendisi çok 
iyi bilir, kendileri Bursa Valisi iken Bursa'da 

çıkan yangından ötürü Birinci Ordu Komutanı 
Sayın özdilek, istihkâm araçlarını yardım için 
kullanacağı zaman Amerikalılar önlemiştir. 
Kendisi de biliyor her halde onu, ayrıldıkları 
amaç dışında kullanılamazlar diyor, içimizde 
dahi. O halde bunu biliyoruz, niye inkâr edi
yoruz? Amacı dışında kullanılamaz. İzin alı
nacak. E., bu var. Efendim dediler, zaten ka
bul ettiler. 2,5 yıl önce böyle bir izin alın 
mistir. Veya kuvvetlerin kullanılması, NATO 
dan ayrılıp kullanılması haber verilmişti, ora
da izin yok, haber var. Doğrudur, o. Orada 
haber verilir. Biz de diyoruz ki, haber verdi
niz mi, bütün baskın ihtimalleri kalkar. As
kerî sırlar kalkar. Çünkü o verdiğiniz yerler
de silâhları kullanma durumunda olduğunuz 
Kıbrıs dolayısiyle Yunanistan ̂ da her kademe
de oturuyor. Hiçbir kuvvet olmayınca onun 
dışında, o zaman yoktu, şimdi bâzı örgütler 
başlamış, olmayınca hiçbir baskın ihtimali yok
tur. Ve hiçbir sır gizli kalmaz. Bu diyoruz, 
sakıncalıdır. Biz bunu diğerlerine benzemez 
şekilde yaptık. E., bunu inkâr etmeye lüzum 
yok ki... Bilelim. Silâhlar için de aynı şey. 
Sonra bir noktayı burada okudular, sanırım ki 
gl: nişlerimizi kuvvetlendirdiler. Biz diyoruz 
ki, NATO dolayısiyle, yine bu lâfı hemen alı
yorsunuz, alıyor bâzı arkadaşlar, çıkalım, mı-
kalım, demedik, NATO dolayısiyle karşılaştı
ğımız durumlarda çözüm bulurken bunları dü
şünelim, karşılığını böyle hesabedelim, diye be
lirtiyoruz. Efendim, NATO da olup, bitti 
olmaz. Çok rahat olur. Anlatayım şimdi. Ev
velâ baskın savunma plânı var mı? Hepimiz 
içinde çalıştık. Bugün bizim gruptan içinde 
çalısmıyan yok. Sonra, geçen gün, daha başka
sını ' söylüyelim, NATO Başkomutanı, açıkça 
diyor, NATO nun bâzı kuvvetleri doğrudan 
doğruya emrindedir. Diğer kuvvetleri de tak 
viyeli alarm halinde emrindedir, hepsi. Sa
vaş başlamıyor, takviyeli alarm. Takviyeli 
alarm, daha savaş başlamadı. Olur, olmaz 
kprşılıklı alarm başlıyacak mı? NATO ile Rus 
ya. Başlıyacak. inisiyatif gitmiştir, artık. Ko
lay değil bundan sonra inisij^atifi almak. Bu 
esnada takviyeli alarmın mihrakı olan Başkomu
tan harekete geçer geçmez Rus roketlerini mem
lekette göreceksiniz. Tabiîdir bu. NATO nun 
gereğidir, işte, diyoruz, bu var, bunu inkâr et-
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miyelim. Tehlike bu derecede büyüktür. E., bu 
var iken, ama efendim, başka çare bulama
mışındır. Anlarım. Başka bir andlaşmaya gir
miyoruz. Hükümet politikası. Ama, bu tehli
keyi inkâr etmiyelim de bunun gereğini yapa
cak birçok şeyler var. Şimdi vaktinizi alma
mak için üzerinde durmuyorum. Ama, her 
halde herkes bunu takdir eder. örneğini de 
verebiliriz, Yunanistan'da başka amaç için ha
zırlanan plân ihtilâl için kullandılar. Daha 
güzel örneğini evvelce de vermiştim ben, Tru-
man Kore'de evvelâ savaş ilân etti, sonra 
Kongreyi topladı. Evet öyle oldu. Bu durum
lar var ortada. Çünkü, sorumluluğu yükle
nen Başkomutan bâzı anlarda bunları aşar. 
Formalitelerin çoğunu atlar. Olup, bitti ile 
karşılaşırız. Bunu inkâr etmesek o zaman sa
nırım M, daha düşün seviyesi yükselen bir tar
tışma yaparız. NATO gereğince egemenliğimi 
ze fazlaca karışıldığını nasıl inkâr ederiz. Da
ha geçen yıl Adana'da üsde Albay Ham, adını 
veriyorum, jandarmayı sokmadı ve kendisine 
burada bizim kanunlar söker, Türk jandarma
sı giremez, gazeteler bas bas yaddı, bir yalan
lama da görmedik. İşte diyoruz, bunlar var. 
Razı olursunuz karşılığı ile hesap. Ama, ka
bul edersiniz açıkça, ittifaktır, bizi bağladı, 
bunun karşılığında elbette biz de çıkarlarımızı 
hesabettik, derseniz ben de susarım. Yok, bun
da böyle bir şey yok, siz yanlış söylüyorsunuz, 
anlamıyorsunuz ittifakı, şeklinde bir tartışma 
olunca elbetteki anladığımızı da söylemek iste 
riz. Dedik M, bir noktada Sayın Bakan yer
di, son çıkan büyük fırsattan yeter derecede 
yararlanamadı. Dediler M, az mıdır Yunan 
kuvvetlerinin geriye gitmesi. İyidir. Grivas'm 
geriye gitmesi küçük pazarlık ama, onun git
mesine de bende duyduğum bir rahatsızlık 
azalmış olurdu. Bir eşkiya da gitsin oradan. 
Ama, esas acaba bu mudur? Bunu eğer son 
akılsız teşebbüsü Rumlar olmadan yapsaydı al-
kışlıyacaktık. Şimdi arz ediyorum, büyük fır
sattan az yararlandınız, işte, ben mi diyorum 
yanlız. Her halde Millî Birlik Grupunun orga
nı olmıyan Newyork Times de bak neler diyor? 
Ki her halde Newyork Times herkesin bildiği 
gibi güvenilir bir organdır. Diyor ki, John
son'un kurnaz temsilcisi Vence'in Utant ile 
birlikte Türkiye'yi nasıl uyuttuğunu anlatıyor, 

bu adam. Varılan her anlaşmanın Makarios'ca 
kabul edilmesi zorunluluğuna dayanan durumu 
ve tutulan yolun yanlışlıklarını uzun uzun an
latıyor. Atina'daki muhabir Erder de diyor M, 
burada bâzı diplomatlar Türkiye'nin bunu ger
çekten kavrayıp, kavrıyamadığını merak et
mektedirler. Yani, kavrıyamanuşız halâ. Biz 
kavradığımızın ve sanırım M, Sayın Bakan da 
bunu kavradığını onlar bilmelidirler. Ama, ya
zıyor böyle. Laksiyon Gazetesi de yazıyor, 
birkaç örnek, çok almıyacağım, bir tane daha 
arz edeyim, Tunus'un M şüphemiz yok, kar
deşliğinden, dostluğundan, Londra ve Zurih 
andlaşmalannı kabul etmekle belki saflıkla 
Türkler soydaşlarının haklarının korunacağını 
sanmışlardı. Bugün de aynı saflığı gösterdiler. 
Tarih boyunca Türkler aynı saflıklarının kur
banı olagelmişlerdir. Biz saflığı redderiz. Bu 
dostça bir uyarmadır. Yoksa böyle bir saflık 
içinde ne Hükümetin, ne de Türkiye'nin bulun
madığına eminiz ve bunu ne de söyletmek iste
riz. Ama, dostça bir uyarmada böyle söylü
yor. Benden daiha az yumuşak, daha yumuşak 
söylemiyor, bunu. Biz bunları dışarıda böyle 
söylüyor idik. Bir de övenlere bakın dedik, bu 
övenler her zaman Yunanı tutanlar övdü bizi, 
başkası övmedi bizi, dost bildiğimiz dergiler. 
çevreler, gazeteler yazmadı bunu. Elbette eli
mizde bir bono var, bonoyu yüzde 10 a kızdır
mışsınız, yüzde 20 ye kızdırmışsınız. Yüzde 
20 bono olmadan iyi bir şeydir ama (iyi bir şey 
değil ama) bonoyu yüzde 20 ye kırdırmak dü
şük fiyattır, demek istiyoruz. Büyük fırsatı 
az karşılıkla geçmiştir, diyoruz. Görüşümüz 
bu. Ama, aynı plâtformda hayır, aldığımız 
karşılık bu fırsata değer derlerse memnun 
oluruz. 

Şimdi ikili görüşmeden de Sayın Bakan ya
landılar. Niye karşısındasmız? Hayır efen
dim. Bir defa bu cunta yönetimine kadar üçün
cü, Dördüncü Karma Hükümet ve A. P. Hükü
meti zamanında yermedik. Cunta yönetimine 
kadar. Cunta yönetiminden sonra buraya gele 
rek gündem dışı bir konuşma yaptım ben. Ve 
artık yeni bir devreye girdik, dedim. O gün
kü olaylara uyardı bu konuşma. Çünkü, cun
ta ile Makarios'un arası açık görünüyordu, o 
zaman. Hattâ devirme teşebbüsleri vardı, içer
de direnme vardı. Makarios'un yeni bir havası 
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vardı. Makarios'un Yunanistan'a Giritli Vene-
zelos prestijiyle dönme şansı kapanmıştı. Bü
tün bunların olduğu bir ortamda ve dünyanın 
da hiç kimsenin sevmediği elini sıkmadığı bir 
cunta ile başbaşa oturmakla birşey alamazsınız. 
Buna karşılık Sayın Bakanın görüşü sanıyorum 
ki, şudur ki, o oy kaygısı daha azdı, bunu ifa
de buyurdular. O oy kaygısı daha azdı onun 
için belki anlaşırdık. Bu cuntanın oy kaygısı 
değil, daha büyük kaygıları vardı ve burada 
bizden alacağı avantajı kullanmak istiyordu. O 
halde yerdiğimiz budur, ikili görüşmelerde 
yine Yunanistan'la temasınızı kesiniz diye bir 
iddiamız yok. Kongo da tanımamış biz tanımı
şız. Tanıyın mübarek olsun. Biz Yunan dostlu
ğuna inanmıyoruz. Çünkü tarih boyunca yap
mamış. İnşallah bütün bu kafaları değişir Yu
nanistan'ın aklı başına gelir, akılsız bir iştir 
bu. Doğru. Bizimle dost olması akıllı bir iş olur
du. Aklı başına gelir dost olabiliriz. Ama şim
diye kadar bir belirtisini görmedik. O halde 
Yunanistan'ın bu durumu varken biz Makari-
os'u saymıyoruz. E., herkes sayıyor Makarios'u, 
Pipinellis saraya onu sokuyor, Makarios var 
bunlara o bakar, diyor. Sadece ben bu kısmı
na bakarım. Uthant onu tamyor, hattâ onun 
onayını şart koşuyor. Hattâ daha önceki anlaş
malarını bozmasını, egemenliği hakkı olduğunu 
dolaylı şekilde söylüyor. Fetva veriyor. Uthant'-
ın mesajını iyi okuyalım. Orada diyor ki, Uthant 
egemenlik hakkını saklı tutarak bunun gereği
ni Makarios'sa bırakarak, demek egemenlik 
hakkiyle anlaşmaya her istediği zaman kanşa-
bileceğine fetva veriyor. Evvelce de Makarios 
onu söylüyordu. Bütün bunları söylerken Maka
rios yok. Gene bekliyoruz o onaylasın. Hepsini 
de reddediyor. E... bu komik bir şey oluyor. 
Bir adamı yok sayıyorsunuz, iradesine boyun 
eğiliyor veyahut bekleniyor. O halde diyoruz 
gerçeğe gelelim. Sonra açıkça söylemek gerekir 
M, bu büyük buhrandan sonra dâvanın esasına 
ilişkin hiçbir taviz almadan geçtik. Esasına, 
usule kaldık. 

Biz böyle bir fırsatı esasına dâvanın ilişkin 
bâzı sonuçlar alarak bırakmalıydık. Ama Sa
yın Başbakanın buyurdukları gibi buhran için
de meseleye son çözüm aramak daha büyük 
buhranlar yaratabilirdi, mantığını yanlış bulu
yoruz. Diyoruz M, zaten o zaman aranır çözüm. 
Buhran içinde çözüm aramaktan korkacak buh-
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ram yaratacaklardır. Yoksa buhranın cezasını 
verecek olanlar değildir. Aracı diyebilir bunu 
aman buhranı büyütmeyin der. Ama her halde 
alarm vermiş kuvvetlerini bekleten hükümet 
böyle söyliyemez diyoruz. 

Diplomatik turizmi yerdiğimizden yakındı
lar. Biz ona diplomatik turizm diyoruz. Bunun 
büyük kısmı pek geçerli olmadığı kanısındayız. 
Grivas şartlardan biri olduğunu çok kez oku
duk, söyledik, resmî ağızlardan biz diyor griva-
sı hiç konuşmadık. Bundan sonra konuşmazlar
sa dediğimizi de geri alırız ama bundan evvel 
konuşuldu. Grivas üzerine pazarlığı uygun bul
madık. Belki aynı şeyleri söylüyoruz ama bir
birimizin sözünü de kabul etmiyoruz. 

Şimdi Rostov'un beyanına skandal dedim. 
Bu yadırgandı. Evvelâ açıkça söyledim M, biz 
Hükümeti bundan yermedik, Rostov'u yerdik. 
Nasıl olur da bir Hükümetin Dışişleri Bakan 
yardımcısı ki, o da Amerika gibi bir memleke
tin haberimiz yokken Sayın Bakanın da buyur
dukları gibi bilmedikleri halde bizi birşeyin 
içine oturtmuş, oturacağını öneriyor. En az ne
zaket icabı, gereği onu bizim elçimizle, bizim 
bakanımızla konuşmadan böyle bir beyan ver
memesi gerekir. Açıklamalarım hoşnutlukla 
karşılıyoruz, bundan sonra hiç olmazsa mey
danda söylemeseler, konuştukları zaman hiç 
olmazsa böyle birşey yapılmasının kusurunu 
söylemelerini rica ederiz. Hiç olmazsa diploma
tik çerçeve de-skandal onun için diyoruz-ba
ğımsız bir devletle bu. kadar tepkiler varken çıkı
yor birisi Kuveyt var, Suudi Arabistan var, 
İran var, bunlar da birleşsin ve Basra Körfe
zinde petrol bekçiliği yapsınlar der gibi elbette 
bunu yadırgıyoruz. Ve bunu söyliyemez, diyo
ruz. 

Millî politika hususundaki gelişmeyi takdir
le karşılıyoruz. Demek ki, artık parti beyan
namesinin millî politika olmadığı hususunda 
sayın bakanla nihayet bir görüş birliğine var
dık. 

Şimdi söylerken ricamız şudur ki, böyle öcü
ler yaratarak görüşleri gölgelemiyelim. NATO 
dedik mi hemen Rusya, filân birşey çıkıyor, 
Amerika'nın kusurunu söyledik mi. Komünizm 
komünizm diye böyle acaip şeyler çıkıyor, karşı
sına. SanM ona hizmet amaciyle konuşuyoruz. 
Ve Kıbrıs için burada söyledik, evet Kıbrıs'ta, 
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bir komünist partinin iktidara gelmesi, Yunanis
tan'a gitmesinden daha az fenadır. O da fenadır, 
o iyi değildir. Ama, onun başka hesabı vardır. 
O benim için değil, yalnız mesele. Onun başkala
rı düşünecek. Ama, Kıbrıs Yunanistan'a giderse 
tek kaybeden benim. Kıbrıs'a bir Akel Partisi 
gelirse benden önce düşünenler var, onu. Onun 
için onu en fena görüyoruz. 

Yunan için belirttiklerimizde inşallah bir 
anlaşmaya varırız veyahut Yunanistan bizi ya
lanlar, basan sağlarız. Ricamız, düşün plâtfor
munda tartışmalar yapmak. Biz şunu dedik, siz 
de aksini söylersiniz. Kamu oyu politikayı daha 
güzel anlar, onaylar. Onun için lütfen ricam yi
ne o, söylemediklerimizi başka türlü, geçen de
fa da oldu, tekrar rica ettiğim halde aynen ol
du, benim dediğimi değil, bana hamletmesin
ler. Sen bunu söyledin. Ben söylemedim. Söy
lediğim bunlardır, tekrar ediyorum. Biz diyo
ruz ki, Sayın Bakana yöneltiyorum, misalleriy
le, gerçekte biz yeriyoruz diye bu diplomatik 
turizmi, rahatsız oldular. Acaba bu diplomatik 
turizmi tümü ile Sayın Bakandan başkası mı 
ayarlıyor? Ona da bir cevap verirlerse sanıyo
rum M, orası ayarlıyor bunu, biz bu kadar yo
ğun oluşunu pek uygun bulmuyoruz. 

Saygılar sunarım. (Ortadan ve soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm buyurun. 
Muhterem arkadaşlar, yeterlik önergesi var 

ama oylamıyorum, çünkü 5 nci üye olarak Sa
yın Açıkalın konuşacaktır; 6 ncı üye olarak da 
Tevetoğlu vardır. Başka söz alınmadığı için 
yeterlik önergesini işleme tâbi tutmuyorum. 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanın S, ü.) 
—Sayın Başkan, sayın Senatonun üyeleri ben

den evvel konuşan, bu kadar kıymetli iiyeien 
sonra benim'vaktinizi almaya kalkışmam belki 
fazla bir cürettir. Gerek üyelerin söylediği ge
niş, müdellel ve hepsi memleket menfaatlerinden 
ilham alarak söylenmiş sözlere ve Sayın Baka
nın verdiği cevaplar zannederim ki bu toplan
tının ve bu müzakerenin bütün veçhelerini ten
vir etmiş bulunmaktadır. Ben eski bir memur 
olaraktan bâzı mütalâalarımı beyan etmek heve
sinden kendimi alamadığımdan dolayı yüksek 
huzurunuza çıkmak cüretini gösterdim. 

Evvelâ sözlerime Dışişleri Bakanlığından bir 
şikâyetle başlıyacağını, Şikâyetim şu : Biz 6 se

nemizi doldurarak Senatodan çıkıp giderken gel
mesini hâlâ beklediğimiz Dışişleri Bakanlığı Teş
kilât Kanunu çıkarmadan gideceğiz. Buna ben 
kendi hesabıma çok üzülüyorum. Gerek rapor
tör, gerek Komisyon bunu esaslı suretle raporun
da tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. Arkadaş
larım ve Hariciyeden eski arkadaşlarım, Dışişle
ri Teşkilât Kanunu biran evvel getiriniz, bunun 
getirilmesinde vebal büyüktür. Bugünün ve ya
rının büyük mahzurlarını önlemiş . olursunuz. 
Halbuki bugünkü durumda bütün vefakâr, bü
tün azimkar hariciye memurlarının ealısraaıı ne 
kadar netice verirse versin eğer Dışişleri Teşki
lât Kanununu getirmezseniz ve yapamazsanız 
âtide muhakkakki çok büyük müşkülâtla karşı 
karşıya kalırsınız. Bu şikâyetimi samimi olarak 
ara ettikten sonra biraz da dünyanın umumi va
ziyetinden bahsetmek isterim. 

Geçen sene zarfında Türkiye'nin gerek özel 
takımından, gerek dünyanın genel bakımından 
çok önemli hâdiseler yaşandığını hepimiz biliyo
ruz. Türkiye'nin özel olaraktan kaydedebileceği
miz hâdiselerinden şunları sayacağım : 

Papa'nm Türkiye'ye gelmesi. Ben kendi he
sabıma bu seyahata bir beynelmilel ehemmiyet 
atfetmiş oluyorum. Bu Atatürk'ün lâik Türlü
ye'sine gelen bir ruhani liderin burada bir diğer 
rubanı liderle temas edip kendi mezheplerinin 
asırlardan beri süre gelen bir nizamı halle ça
lışmaları her halde ki Fatih'in ve Atatürk'ün 
tasvipkâr bakışları altında olmuştur, Fakat ben 
bir de diyorum ki kendi kendime, peki bugün 
bu lâik Türkiye'nin bu arazisi üzerinde vâki 
olan bu mülakat acaba bundan evvelde meselâ 
F.aval mülakatında tasmim edilen Türkiye'nin 
paylaşılması, Türkiye'nin yokedilmesi tahakkuk 
etmiş olsaydı, acaba bu mülakat nerede olurdu 
vo olabilir miydi? Ve bunu düşünürken ister 
istemez bir müstehzi hamleden kendimi alı
koyamıyorum. 

Bunun yanında mühim telâkki ettiğim hâdi
selerden biri de, Başvekilin Rusya seyahati; bu
nu herkes teslim ederki, Türkiye siyasetinde 
yeni bir adım atmıştır ve bu adını da 
hepimizin gönlümüzün istediğinin bir ifadesidir. 

- Yani, demincek sayın arkadaşlarımın da söyle
diği gibi, Türkiye ile dost olmak istiyen, Türki
ye'ye karşı iyi niyetleri olan her memleketle sa
mimî olaraktan dost olmayı ister. Ve buna da 
her hangi bir engel tasavvur edilemez. Hangi 
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siyasi zümreye mensubolıırsa olsun Türkiye'nin " 
öyle bir istiklâl hareketi vardır ki, kendisiyle 
iyi geçinmek istiyen ve kendisine karşı samimî 
hislerle mütehaddi olan her memleketle iyi ge
çinir. Bu da demek ki, memleketimizin lehine 
olarak kaydedilen hasletlerden birisidir. 

Bunlardan başka Sayın Cumhurbaşkanının 
yaptığı seyahatler vardır, Gerek İngiltere'ye, 
gerek Fransa'ya ve gerekse son olaraktan Sim
di Arabistan ve Libya'ya seyahatleri vardır ki, 
bunlar da haddi zatında gerek memleketimiz 
bakımından, gerekse binnetice beynelmilel ol
ması bakımından önem taşıyan ve Türkiye'nin 
kadrü kıymetini dışarıda çok ilân etmiş hâdise
lerdir. Bilhassa Sayın Reisicumhurumuzun gör
düğü hüsnü muamele ve resmî kabul vakıa umu
mi dünya protokol kaidelerine tamamen uygun 
ise ele, burada hususiyeti gözümüzden kaçmıya-
cak kadar bariz olduğunu tebarüz ettirmek lâ
zım, Bilhassa ben kendi hesabıma son zaman
larda Yakın - Şarkta, yani Suudi Arabistan'a 
ve Libya'ya yapılan seyahatte ve bu seyahatin 
tanıdığı mâna büyüktür ve zannederim ki, çok 
uzaklara kadar da giden bir ruhi mânası olmuş
tur. Bugün Türkiye'nin Yakın - Şarktaki duru
mu muhakkak ki, bu ziyaretle çok daha iyi an- j 
laşıİmıştır. i 

Bunun yanında hepimizin bildiği ve bilhassa j 
bugünkü Mecliste çok veciz bir şekilde ifade j 
edilmiş olan bir Kıbrıs meselemiz var, Bu Kıb- j 
rıs meselesi, Türk Milletiin meselesidir ve bun- ! 
da hiç kimsenin şek ve şüphe edeceği bir taraf ; 
yoktur. B. M. M. nin aldığı karara dayanarak ] 
Hükümetin yürüttüğü siyasetin Kıbrıs mesele- j 
sinin halline götüren yolda mühim bir merhale ; 
telâkki ettiğini kabul etmek gerekir ve Türki- j 
ye'nin lehine olarak. Netice tabiî daha alınma- i 
mıştır. Büyük dâvalarda netice çabuk alınmaz. s 
Büyük dâvalarda çok çalışacağız, çok sabır gös- J 
tereceğiz ve yeter ki, yekvücııt olarak, hemfikir I 
olarak gayei nihayeye kadar uğraşacağız. Bu 
her Türk Hükümetinin vecibesi ve vazifesidir. 

İ 
Dünya meselelerine gelince, görüyoruz ve J 

herkes de biliyor ki, şimdiye kadar tâbiri amiya
nesi ile «müesses nizam» dediğimiz dünya niza- s 
mı hemen hemen allak bullak olmuş bir vaziyet
tedir. Ne Yalan - Şarkta ne Uzak - Şarkta hat
tâ Avrupa'da muvazene kalmış denemez. Belki 
bir kaba kuvvet, yani atom dediğimiz kaba kuv-
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vete dayanan bir muvazene var gibi görünüyor 
ise de bunun ne şekilde tecelli edeceğini daha 
kimse kestirecek bir diplomat veya devlet ada
mı var diyemem. Uzak - Şark, bir kan deryası 
içinde; Yakın - Şark, bir muamma halindedir. 
Bu böyle olunca asıl benim bugün huzurunuzda 
söylemek istediğim şudur ki, bizim Türkiye'mizin 
şimdiye kadarki jeopolitik ve stratejik 
durumu tamamen değişmiş olduğu kanaa
tindeyim. Bugün NATO değişecek, NATO'-
da kalalım. NATO'dan çıkalım... Bunla
rın hepsi güzel lâkırdı. Benim düşündü
ğüm başka bir şey var; bugün Türkiye'nin du
rumu eski dnrurnu değildir. Türkiye'nin strate
jik durumu değişmiştir, ehemmiyet peyda et
miştir, tehlike bir misli daha fazla büyümüştür. 
Binaenaleyh, Türkiye'nin müdafaasını yeni öl
çülerle müt lâa edilmelidir. Bugün NATO mu, 
yoksa CENTO mu yoksa büsbütün başka bir te
şekkül mü? Bilmiyorum, fakat bu muhakkak 
ki, her Hükümetin düşünmesi lâzımxrelen bir me
seledir. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin zaten mukadderatı 
ve bilhassa siyaseti hariciyesi daimî ve ebedi bir 
mücadelei millîyedir. Ebedi, bundan kurtulama
yız. Türk'ün mukadderatı budur. Yani bir eski 
şairin dediği gibi «Katil» «abaü ecdadım mahf 
etmez seni. Ummu asla merhamet ki, ondan, af
fetmez seni.» Bu, budur. Binaenaleyh, benim ka
naatim odur ki, bugün her hangi bir partiye men
subolıırsa olsun, her hangi bir Hükümet bu düs
tura uyarak Türkiye'nin menfaatine olan siyaset 
ne ise onu tatbik edecektir. Fakat Hükümetten 
bir ricam var ki, benim bu arz ettiğim konjonk
tür ile ilgilidir, yani Türkiye'nin durumu değiş
miştir. Buna göre siyaset takibetmeli. Anlaş
malarımızın, ittifaklarımızın ahkâmını buna gö
re ayarlamalıyız ve bunları yapmak için gayret 
sarf etmeliyiz. Bunun için organ nedir? Yalnız 
Hariciye midir, Güvenlik Kurulu mudur, Hükü
met midir, Meclisten tabiî geçmeden olmaz, bun
ların çalışır hale getirilmesi ve bu zaviyeden 
önümüzdeki 1969 yıhna kadar NATO değişikli
ğini getirecek olan yeni muahede gereğince 
Türkiye'nin bu zaviyeden durumunu mütalâa 
edilmesini rica ederim. Saygılarımı sunarım, 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
Oylarını kullanmayan sayın üyeler? Açık oy

lama bitmiştir. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde söz almış değilim. An
cak, C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Nüvit 
Yetkin arkadaşımız ikinci defa kürsüye gelerek 
birinci konuşmalarında yaptıkları partimizi, 
gTupıımıızu itham eden haksız, yersiz bâzı isnat
larda bulundukları içindir ki söz almak ve bil
hassa bu hususların tavzihini buradan zabıtla
ra geçirtmek istedim. 

Sayım arkadaşımız bilhassa Adalet Partisi 
iktidarı zamanında takibedilen dış politikada 
Türk - Sovyet münasebetlerinde gösterilen ba
şarıyı; bu, bizim başladığımız bir başarının de
vamıdır, şeklinde Adalet Partisi iktidarının ba
şarısını küçütmek suretiyle bir ifadede bulun
makla yetinseydi hakikaten tavzihe lüzum gör
meyecektik. Fakat muhterem arkadaşımız sevi
yeli konuşması içinde illâ bir polemiğin de yer 
almasını arzukyarak vaktiyle siz muhalefettey
ken C. H. P. nin bu yoldaki faaliyetlerini bir 
seçim arifesinde bu partiye «Ortanın solu, Mos
kova yolu» gibi bir ithamla âdeta bir leke ha 
line getirdiniz; şimdi bugün aynı yolda siz ba
şarı ile yürüyorsunuz, şeklinde bir ifadede bu
lundular. 

Muhterem arkadaşlar, buna mukabil A. P. 
iktidarına nerede ve nasıl teslim ettiklerini her-
kesden en iyi kendilerinin bildiği Kıbrıs dâva
sının. bugünkü başarısı karşısında da bunun da 
bir başarı olmadığı bilâkis birçok fırsatların ka
çırılmış bulunduğunu söyliyerek konu arasında 
bir çelişmeye düştüler. 

Evvelâ şuna işaret edeyim ki, Sayın Dışişle
ri Bakanımızın da belirttikleri gibi, C. H. P. ik
tidarının Türk - Sovyet münasebetlerindeki faa
liyetlerin ne bu kürsüden ki, büyük ekseriyeti 
bizzat benim tarafımdan yapılmıştır. A. P. 
Grupu adına belirtilmiş konuşmalarda bir ta
riz, bir itham, bir ağır söz vâki olmuştur, ne de 
Sayın Başbakanımızın veya Dışişleri Bakanımı
zın beyanlarında, konuşmalarında böyle bir şey 
mevcuttur. Arkadaşlarımız «ortanın solu, Mos
kova yolu» tekerlemesini diyeceğim müsaade 
ederlerse, burada zikir buyurdular, üzülerek 
ifade edeyim ki; bu, A. P. nin hiçbir resmî ağ
zından söylenmiş birşey değildir. Türk halkı
nın doğrudan doğruya ortaya koyduğu ve söy
lediği bir sözdür. Ne mâna ifade eder, ne kas-
dedilnıiştir? Bunu söyliyen bilir, halk bilir, bir 

de söylenen bilir. Bizi ilgilendirmez. Yalnız çok 
muhterem arkadaşıma şunu söyliyeyim. M, hiç
bir zaman, her vakit ifade ettiğimiz gibi, Ada
let Partisinin hiçbir mesul şahsı, hiçbir mesul 
konuşmasında C. H. P. ne «Moskova yolu» kas
tı ile veya «ortanın solu» kastı ile herhangi bir 
telmihte, herhangi bir ithamda bulunmaz, bu
lunmamıştır. C. H. P. sıralarından «teşekkür 
ederiz» sesleri) Ama bizzat beni mazur görü
nüz, sizin bizzat bugün içinizde bulunan birta
kım insanlar vardır ki onlar Türk halkının sizin 
Sovyetlerle olan münasebetleriniz karşısında 
«ortanın solu, Moskova yolu» tekerlemesini halt 
ka söyletecek kanaati meydana getiren birta
kım vesikaları bugün bizzat sizin içinizde bulu
nan arkadaşlarınız vermişlerdir. İstirham ediyo
rum şimdi Meclis Kütüphanesinde, masanın 
üzerinde, son günlerde benim üzerinde çalıştı
ğım ve hâlâ orada duran «Tasvir Gazetesi» nin 
koleksiyonlarını arkadaşlar görsünler. 1 Şubat, 
2 Şubat 3 Şubat, 4 Şubat ve 6 Şubat 1947 tarihli 
başyazıları gidip okusunlar. Türkiye'de komü
nizm mevzuu üzerinde bugün «Ulus Gazetesi» 
nin başyazarlarından bulunan bir arkadaş ba
kınız orada tam 5 gün. nasıl tahliller yapmış, 
nasıl hükümlere varmış ve ortaya ne gibi vesi
kalar koymuş ve kimlere nasıl partilerin kur
durulduğu, bu partilerin içine kimlerin alındığı 
ve C. H. P. nin doktrinerin, iktisadi görüşüne, 
devletçilik anlayışına kimlerin tesir ettiğini na
sıl ortaya dökülmüş, benim çıkardığım ve gürül
tüler kopardığınız kitabımdan bahsetmiyorum, 
bizzat arkadaşımızın gazetesinden, gününü de 
söyliyerek zikrediyorum, lütfen gidip görünüz. 
Muhterem arkadaşlar, bunların sonuncunun 
başlığı makalenin başlığı aynen «Memlekette de 
komünizmin gelişmesinden yalnız C. H. P. me
suldür» sözüdür. (C. H. P. sıralarından «haltet-
miş, mal bulmuş mağribi gibi yapış» sesleri) 
Edebilir, o da sizin arkadaşımzdır. 

Şmıdi aziz arkadaşlarım, bununla şunu söy
lemek istiyorum : Türk halkının, bu şekildeki 
bir görüşünü bir parti gurupunu, bir partiye 
onun hükümetine malederek, Sovyet ve Türk mü
nasebetlerinde bugün siz şöyle hareket ediyor
sunuz, biz böyle hareket ederken böyle denmiş
ti, demek zannediyorum ki yanlış bir görüş yan
lış bir hükümdür. Hiç şüphe yok ki vatansever 
Türk evlâtlarından müteşekkil... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Türk 
hükümetleri hiçbir zaman bu memleketin men
faatine ohnıyan bir dış politika takibetmezler ve 
bugün Adalet Partisi bu yolda eğer sizin eriş
mediğiniz bir başarıya ulaşmış bulunuyorsa 
bundan memnun olmanız gerekir. Dikkat buyu
runuz, bütün sol çevreler bütün sol basın bunu 
türlü şekilde yorumlamaya, türlü şekilde kü
çültmeye lekelemeye uğraştıkları halde elhâm-
dülüllâh ne Hükümete, ne Adalet Partisine, ne 
Sovyet Rusya'ya bu dostluk ziyareti yapan Baş
bakanımıza ve onun heyetine en ufak bir toz 
konduramamışlardır, konduramazlar. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, müddetiniz 
dolmuştur. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bir gazete
de ifşa edilen yazılar münasebetiyle yine muh
terem arkadaşımız bizim grupumuzdan, Adalet 
Partisi tarafından bu haberler verilmiştir, şek
linde bir söz sarf ettiler. Bunu huzurlarınızda 
şiddetle ve nefretle reddederim. Adalet Partisi 
Grupu içinde ne gizli oturumlara ait, ne de 
başka bir mevzuda böyle bir konuyu bu gaze
teye vermiş insan, yoktur ve olamaz. Ancak, o 
birleşik gizli toplantıda konuşulanları, kısa za
man önce huzurunuza getirdiğim, Akdeniz böl
gesi komünist partilerinin tertibettiği ve orada 
AKEL dâhil, ,EDA dâhil, Baas Partisi dâhil 
AKEL dâhil, EDA dâhil, Baas Partisi dâhil doğ
rudan doğruya italyan Komünist Partisinin, Toğ-
liyatti'nin Partisinin düzenlediği bir toplantıda 
hakkı ve yetkisi olmadan Türk dış politikasını 
gidip konuşanlar ancak böyle sırları dışarı gö
türebilirler, verebilirler ve bunun mesulünü de 
ararsak onları bu Meclise getirenler mesuldür. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, buyu

run. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANG-İL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, yüksek huzurlarınızı oldukça 
uzun bir şekilde işgal ettikten sonra tekrar va
kitlerinizi almaktan üzüntü duyuyorum. Ancak 
gerek izahı istenilen sualler, gerekse üzerinde 
tartışılan, konuşulan konuların vuzuha kavuş
ması için buna ihtiyaç duydum. 

Muhterem C. H. P. nin değerli sözcüsü Sa
yın Yetkin arkadaşım bendenizin NATO hak-
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kında verdiğim izahattan beyanlarının yanlış 
anlaşıldığını ifade buyurdular. Benim not etti
ğim hâdise şu, NATO Savunma Paktı 1949 da 
20 sene için kurulmuştur. Metinler yazık oldu
ğu için zannederim tetkik buyururlarsa aynı 
cümleye tesadüf edeceklerdir. Bendeniz izah 
ettim ki, NATO Paktı 20 sene için kurulmuş 
bir pakt değildir, bu pakt süresiz bir pakttır 
ve kendilerinin buyurduğu gibi 20 senenin hi
tamına bir sene kala değil, 20 sene dolduktan 
bir sene sonra ihbar kaydı ile istiyen NATO 
dan ayrılabilir. 

Bunu bir yanlış anlamanın önüne geçmek, 
bir maddî vakıayı ortaya koymak için, meyda
na çıkarmak için ifade etmiştim. Sonra, dedim 
ki, Sayın Yetkin ile anlaşamıyorum, geçen sene 
de aynı şekilde beyan buyurdular, Sovyet Rus
ya ile Türkiye münasebatı bizim zamanımızda 
başladı, siz bunu o zaman mütamadiyen tenkid 
ettiniz. O tenkidinizde ne kadar haksız olduğu
nuz meydana çıktı. Biz memnunuz, 4 ncü Koa
lisyonda da taMbettiği bizim siyasetimizi müs-
takillen iktidara geldiğiniz zaman da takibedi-
yorsunuz, ama anlayın şimdiki o zamanlar ne 
kadar haksızdınız, mealinde bâzı mütalâaları 
oluyor. Benim üzerinde durduğum nokta bu idi. 
Ben dedim ki, hiçbir siyasi parti Sovyet Rus
ya gibi büyük bir komşu devletle iyi münasebet 
kurulmasının aleyhinde bir beyanda bulunamaz. 
Biz bu noktaya hiçbir vakit itiraz etmedik. Bu 
hilafı âkil bir şey, hilafı mantık bir şey. Ve 
kendilerine de izah ettim. Ne idi bizim itirazı
mız? Yine çıktılar dediler ki, hayır ben öyle 
bir şey söylemedim. Ama, siz, «Ortanın solu, 
Moskova yolu.» dediniz. Ben bu vadide bir mü
nakaşaya girmek istemiyorum. Çünkü, bu slo
ganla Dışişleri Bakanlığı Bütçesi arasında veya 
«Ortanın solu, Moskova'nın yolu» lâfı ile Türk -
Rus münasebetleri arasında bir münasebet tesis 
etmek imkânını bulamıyorum. 

Yine kendileri beyan buyurdular M, bir ga
zete Kıbrıs konusunda ifşaat namiyle yazılar yaz
dı. Bu doğru değildir. Adalet Partisini destek-
liyecek diye bilgilerin ifşa edilmesi uygunsuz 
olur, diye buyurdular. Ben de kendilerine bir 
Hükümet gazete desteği ile itibar kazanamaz, 
böyle olsa bunun hilafı da sabit olur. Bir defa 
överlerse bizi kırk defa yermişlerdir. Ama bu 
bizi itibardan düşürmemiştir. O itibarla Hükü
met olarak bizim buna tevessül etmemize imkân 
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yoktur. Türk Hükümetlerini de tenzih ederim, 
hiçbir Hükümet bunu yapmaz, dedim. Bu sefer 
geldiler, evet, onun için söylemedim, gizli Mec
lis zabıtları verilmiştir, dedi. Peki mesele eğer 
gizli zabıt ile ilgili idiyse Dışişleri Bakanlığı ile 
ilgisi ne idi? Ve bendeniz gizli zabıt mündereca-
tının basına aksinden Dışişleri Bakanı olarak na
sıl sorumlu ve muhatap tutulabilirdim? Mese
lâ, ben kendisine desem ki, burada geldiniz, bu
yurdunuz ki, bu gizli zabıtlar A. P. ni destekli-
yecek mahiyette olduğu için basına intikal et
miştir. E... bu da bir ifşaat. Demek orada ko
nuşulanlar A. P. ni destekliyecek mahiyette imiş. 
Gizli zabıt münderecatı bu şekilde yine harice 
çıkıyor, dersem neticesi alınması müşkül bir mü
cadele veya münakaşa içine girebiliriz. Bilmiyo
rum, ne şekilde gitmiştir ama bu ilk hâdise de
ğildir. Bir Meclisin gizli zaptının şu veya bu 
şekilde başına intikalinden konu o Bakanlığı il
gilendiriyor diye o Bakanlığı muhatap tutma
nın mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu bir 
Meclis meselesidir. Gizli zabıtların mahremi
yetinin muhafazası, vikayesi meselesidir. Hepi
mizi ilgilendiren, bu Meclisin üyesi olarak he
pimizin alâkalanması icabeden bir iştir ve o iti
barladır M, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi müzake
relerinin dışında kalması icabeden bir mevzudur. 
Kendilerinden özür dilerim, bendenize bir sual 
tevcih etmişlerdi, tazminat meselesi ne oldu? 
Diye... Cevap verirken o dikkatimden kaçmış. 
Bu Geçitkale ve -Boğaziçi köylerinde vukuage-
tirilen hasarın tazmin edilmesi Rum yönetimin
ce prensip itibariyle kabul ve Birleşmiş Millet
ler aracılığı ile cemaatimize bu karar intikal et
tirilmişti. Ve hasarın bedelsiz inşaat malzeme
si verilmesi suretiyle tamiri cihetine gidilmiş
tir. Bunun şümulü üzerinde taraflarca devam 
eden temas ve müzakereler hitama ermemiştir. 
Onun neticesinde yine arzı cevabederim. 

Geçici Türk Yönetimi Amerikalılarla birleşik 
mi hazırlandı, tanıdılar mı, gibi bâzı suallerinin 
de meşkûk kaldığından bahis buyurdular. 

Geçici Türk Yönetimi bir meşruiyet veya bir 
tanıma problemi yaratmamıştır. Geçici proble
mi cemaatimizin, arkadaşlarımızın da kabul ve 
teslim ettiği gibi dört senedir ayrı yaşıyan bir 
Cemaatin haklı bir idari tasarrufudur. Dört 
sene Hükümet olduğunu iddia eden bir otorite
nin dışında kendi kendisine yaşıyan bir Cemaat 
var. Ama, hayat yürüyor, cürüm oluyor, beledi-
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| ye hizmetleri var, ceza var, idare var, polis var, 
| gümrük var. Bu vazifeler görülüyor. Bunların 
I elbette bir organizasyona tabi tutulması, bir sa

lâhiyet ihtilâtının önlenmesi lâzımgelen hâdise
lerdir. Yapılan budur. Bir meşruiyetin veya bir 
tanınmanın istilzamı bahis konusu olmamıştır ve 
kimse ile de istişare edilerek kimsenin fikri veya 
muvafakati alınarak yapılmış şeyler değildir. 
Biz iktidarımızda iken Sovyet Rusya'yı federas
yon formülü üzerinde mutabakata getirmiştik, 
fakat Amerika'mn bu konuda ne fikirde olduğu 
belli değildi veya hilâfına mütalâası vardı. Son 
zamanlarda bu işe yardımcı olarak özel temsil
ci sıfatı ile tâyin edilen Stevense atfen neşredi
lin beyanatta Amerikalı temsilcinin de bunu 
benimsediği ifade edilmiştir. Ne düşünüyor, Ba
kan, diye sordular. Ve benim cevapsız bırak
mamı tenMd buyurdular. 

Hâdise aynen kendilerinin anlattığı gibidir. 
Bir beyan vâki olmuş ve gazetelere intikal etmiş 
ve tekzibedilmemiş. Özel temsilci bu işte Baş
kanın özel olarak memur ettiği bir kişidir. Bu
nun dışında bendenizin bir tefsirde bulunmam 
için Amerikan Hükümetinin şu veya bu kana
atte mevcudolduğunu teyid veya tekzibetmem 
için zannederim ki, bir lüzum ve bir sebep yok
tur. Yalnız şu cihet tahakkuk etmiştir, Kıbrıs 
buhranının neticesinde ki, eğer bir ihtilâfa çö
züm yolu aranıyorsa bir ihtilâfa çözüm yolu ara
mak demek, orada sükûnu tesis etmek demekse 

' Enosis bir çözüm yolu olamayacaktır. Çünkü, 
! hiçbir şeyi halletmiyecek, pek çok yeni mesele 

yaratacaktır. Buna da kaani olmıyan taraflar-
J da kimse kalmamıştır. Zannediyorum ki, kâfi 
İ derecede sayın arkadaşımın öğrenmek istediği 

hususu temin etmiş bulunuyorum. 

Sayın Yıldız, usun bir mukaddeme ile benim 
de teyidettiğim gibi görüşlerimizi karşılaştırmak
tayız ye görüşlerimiz üzerinde bir müşterek nok
ta aramaktayız. O itibarla fikirlerimizin birbiri
mizi incitmesine imkân yoktur kanaatini bera
ber paylaştığımız için üzerinde durmuyorum. 
Yalnız Sayın Yıldız'm tarzı beyanında mütema
diyen hâdiseleri değerlendirme, tavsif etme, kıy
met hükmü verme olduğu, için o zaman aramız
da ihtilâfı muciboluyor. 

Arkadaşlar, iyi ile kötüyü ayırmak kolaydır. 
Beyaz ile karayı ayırmak gibi. Ama her zaman 
iyi ile kötüyü ayırmak mecburiyetinde kalmaz-
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siniz. Basan iki fenanın iğinden birini tercih 
mecburiyetindesiniz işte güçlük o saman bal
lar. O zararın hangisinin as fena, hangisinin çok 
fena olduğunu, tâyin etmek çok güçtür. 

Buyuruyorlar ki, bu anılaşmaları Millî Sa
vunma Bakanı ters yorumluyor. Bir kere niçin 
Millî Savunma Bakanı arkadaşımın şu veya bu 
şekilde yorumlanmasının hesabı benden isteni
yor. Onu bilemiyorum ama buyurulan şey, bu 
andlaşmaların içinde dolaylı saldırılar tâbiri iç 
hâdiselere de sirayet eder, böyle andlaşma var
dır. Bunun misali Lübnan'da görülmüştür. Bu 
Andlaşmalara istinaden Lübnan'a müdahale ol
muştur. İşte 1959 da yaptığımız andlaşma aynı 
andlaşmadır, aynı akıbeti doğurur. 

Sayın Yıldız arkadaşım, Lübnan hâdiseleri 
1958 de, iddia buyurduğunuz andlaşma 1959 da 
yapılmıştır. Amerika ile Lübnan arasında hiç
bir andlaşma yok, yazılmış, yapılmış bir andlaş
ma yok, buyurduğunuz hâdise Lübnan Reisi
cumhurunun Amerikan Cumhuriyetine müracaat 
ederek yardım istemesi suretinde Reisicumhurun 
kendi Anayasa statüsünün verdiği yetkiye daya
nılarak aldığı şahsi bir kararla yapılmış. 

Şimdi bu kıyaslamalardan sonra 1959 da sal
dırılı dolaylarla Amerika Türkiye'nin iç işlerine 
müdahale edecek neticesini çıkarmak için hiç
bir hüküm mevcudolma&ığı gibi, çıkarılmaması 
için de sebepler mevcudolduğu kanaatindeyim. 

Sayın Yıldız NATO hakkında beyanda bu
lundu. itiraf edeyim ki, bâzı noktalarına gereği 
gibi nüfuz edemiyorum. Buyuruyorlar ki, 
NATO'dan çıkmak bahis konusu değildir. NATO, 
kendi tabirleriyle ifade edelim, öyle bir örgüt
tür ki, işe yaradı, yaramaktadır, yarıyacaktır. 
Oturalım içinde. Fakat içlerinde kalmamızı ka
bul ettikleri ittifak içinde öylesine mahzurlar, 
öylesine itirazlar, öylesine engeller koyuyorlar 
ki, insan orada nasıl bu şerait altında oturacağı
nı tâyinde müşkülât çekiyor. 

Sonra, en çok mutabık kalmadığım ifade
leri canım, deyin ki NATO bünyesinde böyle 
vecibeler taşır, bu ittifaka girmeyi madem ki 
kabul ettik, bunlara da katlanmaya mecburuz 
deyin, inkâr etmeyin, ondan sonra ben anlaya-
yım. Ben de kabul ederim, otururum. Ben 
huzurunuzda bir saate yatkın NATO yu izah 
ettim. NATO nun sadece menfaat açısından 
tetkiki ibabetmediğini, bunun askerî, siyasi, ik
tisadi yönlerinin Avrupa Entegrasyonuna yap-

i tığı katkıyı ve bize sağladığı tesirleri ifade et
tim. Ondan sonra da dedim ki, bu karşılıklı 
tâvizler manzumesidir, her ittifak gibi, ma
dem ki, ortak savunacağız, o halde menfaat
lerimiz de ortak olacaktır, vecibelerimiz de 
ortak olacaktır. Bir adama sadece ver bana, ben-

I den bîr şey isteme d.3mek mümkün olmadığı 
gibi, bir ittifaka da sadece nimetinden istifa
de edip, külfetlerini reddederek girmenin 
imkânı yoktur. Bunun da ölçüsünü koydum. 
Bunlar millî menfaatlere yararlı ve Türk hü
kümranlığını muhil olmamalıdır. Hükümeti
niz de bu noktada bütün hassasiyetle durmak
tadır, dedim. Buyuruyorlar ki, niye inkâr 
ediyorsunuz? Bu da var, bu da var, bu da 
var... İnkâr ettiğimiz yok, haber verme mec
buriyeti var. Buyurdular ki, haber verme olun-

j ca baskın olmaz. Ben ifade etmemelerine rağ
men. muhterem hatibin noktayı nazarlarının bu 
olduğunu bildiğim için de kendilerine bir misal 

c verdim ve dedim ki, bu Kıbrıs ihtilâfında 
dahi böyle bir vecibe var; buna nasıl riayet 
edeceğiz? Kuvvetlerimizi kaydırma, ihbar mü-
kelefiyeti bize ne tahmil ediyor, diye... Baktı
ğımız zaman 3,5 sene evvel NATO'ya, kuvvet-
lerimizi emrinizden çekiyoruz, diye bir ihbar 
yapmıslığımızı ve ihbarı nakzeden ysni bir 

! ihbar da yapmadığımız için o anda hiçbir ih
barla mükellef olmadığımızı da ifade etmek 

j suretiyle buyurdukları baskının ifşası gibi ted-
I birin, bahis konusu olan Kıbrıs hâdisesinde 
I bakı ve mefruz olmadığını da ifade ettim. 

Esasen bu anlaşmada da, millî, olağanüstü 
hallerde kuvvetlerin millî gayeler için kulla
nılması, ihbar mükellefiyetinden de azade tu
tulmuştur. Millî, olağanüstü hallerde kuvvetle-

I rin millî gayeler için kullanılması... 

Sayın Yıldız ikili anlaşmalara da temas bu
yurdular. Canım, dediler, falan albay, falan 
jandarmayı sokmadı. Bilmiyorum. Türk gar
nizonunda da valiyi içeriye sokmıyan, Millî Sa
vunma Bakam m sokmıyan bir hâdise olur mu, 
olmaz mı? Münferit hâdiseler. Ben kendisine 

j sunu soruyorum. Bir Kıbrıs hâdisesi oluyor, 
Genelkurmay Başkanı giremez dendiği üsse Türk 
Hava Kuvvetleri tayyereleri, kumandanları ve 
teşkilâtı ile giriyor, çekilin diyor, oturuyor, ora
sını kullanıyor, bütün gayeleri için . . . . E . . . 
bunda şimdi üsse giremiyoruz, yapamıyoruz 

j gibi tereddütleri iyi bir imtihanla izala edilmiş 
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bir durum var. Ben, kendilerinin buyurduk
ları hâdisenin gayrivâki olduğu hakkında bir 
yanlış intiba uyanmasın, kendilerinin ifade et
tiklerine göre elbette ki doğrudur, elbetteki ola
bilmiştir. Yalnız bu şekilde münferit hâdiseleri, 
misalleri alıp, insan hangi istasyona niyet eder
se ona göre bilet alır. Bir şeyi bidayette kafa
mıza koyup, ona hadim misallere burada ifade 
etmeye çaîışmıyalım. Basında da öyle geldiler. 
Newyork Times'den bir yazı okudular. Biz ik
tidar olarak söylemekten üzüntü duyuyorum, 
ama Kıbrıs meselesi dolayısiyle Hükümetin ta-
kibettiği siyaset hakkında yabancı basında bir 
cilt dolduran övücü bir neşriyat var. Kendileri
nin kabul etmedikleri başarıları gayet ilmî bir 
şekilde tahlil eden ve bunların hakikî siyasi ba
şarılar olduğunu ifade eden görüşler vardır. Biz 
bunların bir kısmını, pek meşhurlarını küçük 
bir broşür halinde Millet Meclisi sayın üyeleri
ne de dağıttık. Bilmiyorum temas ettikleri ga
zeteyi, ama Tunus'ta şu gazeteden, şuradan se
çerek illâ yaptığımız şeyleri kötüye çıkarmak 
için, herkesin beğendiği, düşmanın, ayarın be
ğendiğini biz kıymetini tahribetmek için, yine 
yanlış anlamayınız, siz de öyle bir zihniyetin 
mevcudolduğunun iddiasında değilim, Sayın 
Yıldız, ama belki titizliğiniz, belM bizi hatadan 
vikaye etmek için gösterdiğiniz taassubun dahi 
böyle bir neticeye varmaması temennisi sade
dinde bunları arz ediyorum. Bu bizim gazete
lerde de oldu, buyurdunuz. Kendileri daima 
derler ki, maden ki, Makarios'un iradesine bo
yun eğeceğiz, madem ki her şeyimiz Makarios'un 
vizesinden geçecek, niye buna tevessül ettiniz? 
Yine arzu etmeden bir mevzua sürükleniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Londra ve Zürih 
Anaçlaşmalarında ve bunun garantisi olan an
laşmalarda hiçbir muahadelerde görülmiyen özel
likler vardır. Bu anlaşmalarla bir devlet doğ
muştur. Bu devlet bir Anayasaya kavuşmuştur. 
Şimdi iki milletli devletin yaşamasının emniyet 
şartları ihdas edilecektir. Bu da Garanti Andlaş-
masma bağlanmıştır. Muahedeler umumiyetle ih
lâl edildikleri anda müeyyideleri taşımazlar Dev
let devlete bir muahede yaparken, sen bunu yap
mazsan ben sonra ne yapacağım, sen beni nasıl 
tecziye edersin, diye şart koşmaz. Ama bu mua
hedeler o kadar sarihtir M, ihlâlleri halinde yapı
lacak kayıtlar da muahedelerde mezkûrdur. Ve 

denir ki, bu Anayasa değiştirilirse, üç devlet eski 
hali iade için beraberce müdahale edeceklerdir. 
Bunlar müdahalede ittifak- edemezlerse, Anaya
sanın değiştirilmesi şartından müteessir olan 
veya zarardide olan devlet münferiden müdahale 
edebilir. 1963 yık olmuştur, Anayasa ihlâl edil
miştir ve Anayasa Türklerin ve Türkiye'nin men
faati hilâfına ihlâl edilmiştir. Müdahale hakkı 
şu veya bu sebeple kullanılmamış olabilir. O de
virde iktidarda olmadığımız o devrin şartlarını 
bilmediğimiz için bir değerlendirme hükmü ve
remeyiz. Ama bize göre o devirde müdahale 
hakkının kullanılması hem lâzım, hem zaruri 
hem kabil, hem kolay idi. Çünkü Kıbrıs'ta bir 
tahşidat, teslihat yoktu. Ve o devrin şartlan 
içinde bu müdahale belki mümkün idi. 

Bunun münakaşasını bırakalım. Ama, olmuş 
ve bitmiş, mesele nihayet bir konferansa inti
kal etmiş, Anayasa ihlâlinin düzeltilmesinin 
müzakeresi haline inkılâbetmiştir. Ne yazıyor 
muahede? Bu üç devlet bunlan eski haline iade 
ile mükelleftirler, teminatçı devlettirler. Kon
ferans Londra'da toplanmıştır, Türkler, ingiliz
ler, Yunanlılar gitmiştir. Fakat, bir de heyet 
içinde Makarios gözükmüştür. Taraf değil. Maz
nun, sanık ve ondan sonra bunlan niçin söy
lüyorum? Neden gittik Birleşmiş Milletlere, na
sıl gittik Birleşmiş Milletlere, niçin Birleşmiş 
Milletlerin sultası altına girdik mebdeinden 
gelirmiş. Ondan sonra, e., olmadı, uyuşamadık. 
Türkiye ile Yunanistan NATO devleti, bu işi 
NATO da halledelim. Hay hay Makarios, ben 
NATO'nun içinde değilim, ben Birleşmiş Millet
ler mensubuyum, Birleşmiş Milletlere gidelim. 
Gelmiş bu ihtilâfı yeniden geriye götürüp Per-
turbatrice tedbirle beraber yaşamıyor. Bir nok
tasında devralmışız. Hâdiseler kemikleşmiş 
kristalize olmuş, görüşler, birtakım emrivaki
ler gelip siyasi, askerî, iktisadi barajlarını, ye
şil hatlarını, Galo Plâza raporlannı koymuşlar, 
duvarlar alınmış ve o zaman da elbette müstakil 
bir devlet olunca, siz Enosisi de istemeyince, 
Birleşmiş Milletlere dâhil bir devletin karnında 
operasyon yaparken onun rızası hilâfına yapma
nın müşkülâtı karşısında, onun da söz hakkı, 
onun da müşkülâtı.. Evet, bir devlet olmanın 
imtiyazlarından istifade edip, bir devlet olma
nın vecibelerine riayet etmiyen bir tasarruf 
içinde bugüne kadar gelmiş. Ben kendilerinin 
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rahatlığı içinde değilim. Benim konuşmalarım 
ve izahlarım kendilerinki kadar açık olmasına 
imkân yoktur. O itibarla müsaade buyursunlar, 
yalnız kendi mülâhaza ettikleri endişelerin Hü
kümetlerinde varid ve vâki olduğunu ve kendi 
itinalarının bizde daha az olmadığını kabul bu
yursunlar. 

Koskoca Amerika, Küba hâdiselerinde Sov
yet Rusya ile ittifaka vardı. Tıpkı Kıbrıs krizi 
gibi bir krize girdiler. 13 gün sürdü. Neticede 
Sovyet Rusya füzelerini çekmeyi kabul etti, 
Amerika kim kontrol edecek, dedi. ikisi muta
bık kaldılar, Birleşmiş Milletler kontrol etsin, 
dediler. Protokollerini imzaladılar. O zaman 
Castro dedi ki, siz kim oluyorsunuz? Bu mem
leket benim, Birleşmiş Milletler küvetleri benim 
içime gelip nasıl kontrol yapar, kabul etmi
yorum, dedi. Demek midir ki, koskoca Ameri
ka Devleti Castronun oyuncağı oldu. Bu ihtilâf
ta, Kıbrıs buhranında yegane galip Makarios-
tur. Bu gibi hükümler hem gerçeğin ifadesi de
ğildir, hem de kendi kendimizin veya başarımı
zın tenkid ve tezyifidir. 

Biz Grivaisı konuşmadık, dediler, memnun 
oldum. Buyurdular, Grivas'ı konuşmadık, değil 
Sayın Yıldız. Dediler ki, Grivas başarı değil
dir, devleti küçük düşürür. Grivası çıkarmak 
için anlaşma yaptık. Biz Grivas'ın çıkarılmasını 
başarı olarak ilân etmedik. Biz bir başarı pe
şinde değiliz. Başarı aramıyoruz. Millî dâvamız 
olan Kıbrıs meselesini şerefli, itibarlı ve Türk 
Milletinin kabul edeceği âdil bir çözüm yoluna 
bağlamak istiyoruz. Ne Yunan askerlerinin çı
karılmasının şeref olduğu, ne de siyasi zafer, 
hezimet.. Hiçbir şeyin iddiasında değiliz. Zan
nederim ki, bu şekilde bir tutum, bizzat dâva
ya da hizmet edecek. Ama değerlendirirken, bu
nu başarı, diye değerlendirirseniz memnun olu
ruz. Başarı olduğu halde ciddî bir iş değildir, 
Yunan askerlerinin çekilmesini temin etmek, bir 
başarı da değildir, derseniz o zaman size sora
rım? Girmesi mi başarı idi ki, çıkması hezimet 
oluyor. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Son olarak millî politika hakkında konuşa
cağım. 

Bakan fikir değiştirdiği için memnun ol
dum, buyurdular. Memnun olduğunuza mem
nun oldum; ama, fikir değiştirmedim. Sayın 
Yıldız. Bidayette ne söylediysem, bugün de onu 

söylüyorum. Dedim M, millî politika, buyuru
yorsunuz. Millî politikayı nasıl sağlıyacağız? 
Bir seçim zamanı olur, partiler milletin karşısı
na geçerler, beyannamelerini neşrederler, mü
nasip görür iktidarı bize tevcih ederseniz şöyle 
bir politika takibedeceğiz, derler. Millet büyük 
hakemliği içerisinde birini seçer, işaret eder, o, 
iktidar olur. O iktidar olunca elbette M, mille
te taahhütleri demek olan beyannamesindeki 
esaslar içerisinde bir Hükümet programı tan
zim eder, o program Yüce Meclislerde itibar ve 
tasvib görürse, güven oyu alırsa işte o da mil
lî politikanın esasları olur. Bunun haricinde 
millî politikadan maksat, bütün partilerin üze
rinde ittifak ettiği bir politika ise bunu nasıl 
yapacaksınız? işçi Partisinin görüşü ile Güven 
Partisinin, C. H. nin ve bizzat zatı âlilerinizin 
görüşünü tevhidetmeye imkân yoktur. NATO'-
da kalmayı müdafaa buyuruyorsunuz, itirazî 
kayıtlarınıza rağmen. O diyor ki, NATO felâ
kettir. O halde, bu ahengi, bu müşterek zemi
ni geniş yelpaze ve kutuplar içinde nasıl sağlı-
yacaksınız? Benim dedim, millî politikadan an
ladığım, elbette M, her hükümet kendi progra
mındaki esasları millete ve Meclise taahhütleri
ni tatbik edecektir, ama bunun uygulanması 
esnasında, bizim de yaptığımıza ve Yüce Mec
lisin de şahidolduğu gibi, sık sık Mecliste istişa
re ederek, bilgi vererek, genel görüşmelere ica
bet ederek ve nihayet muhalefet partisi lider
leri ile daha dar seviyede, daha mahrem şekil
lerde fikir mübadelesi yaparak bir iştirak zemi
ni arar. Bu tatbikata buyurduğunuz millî po
litika vasfını kazandırıcı tedbirlerdir. Buna da 
tevessül edilmektedir. Bunun haricinde millî 
politika, hepimizin ittifak ettiği politika. Zan
netmiyorum. Başka bir kıstasını da bulamıyo
rum. 

Bana konuşma fırsatı ve bunları açıklama 
imkânı verdiğiniz için gerek Sayın Başkana ve 
gerekse Yüce Heyetinize tekrar şükranlarımı 
arz eder, saygılarımı sunarım, muhterem arka
daşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Cavit Tevfik 
Okyayuz'da, buyurunuz. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın arkadaşlar, Sayın Bakanı ve her kanattan 
konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Bu 
konuşmaların bana telkin istikamette kısa bir 
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maruzatta bulunmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sayın Başkan, 
Büyük Atatürk'ün ileri ve uzağı isa

betle tesbit eden gücüyle değerlendirdiği 
ilkeler istikametinde bugün büyük bir za
ferle sevk ve idare edilen dış politikamızın ger
çekleri içinde milletlerin iç uzuvlarının da an
cak dünya ölçüsünde istikrarlı bir barışla temi
nat altına alınabileceği fikri birinci plânda kıy
met taşımaktadır. Milletçe yüksek ve millî 
menfaatlerimizi hiçbir şart içinde feda etmeden 
diğer milletlerin de haklarına hürmetkar ol
mak elbette emin ve daha isabetli bir yoldur. 
Hepimizin bildiğimiz gibi tarihî kahraman in
sanlar ve milletler yaratır. Bunun içindir ki biz 
bu âlemde gerçekten kahraman bir millet ola
rak herşeyden evvel milletimizin müdafaa kuv
vetine güvenmekteyiz ve güvenmekte devam 
edeceğiz. Hiç şüphe yoktur ki, bu kollektif ted
birlerle dünyanın barış ve güvenliğini kuvvet
lendirmemiz hiçbir şart içinde engel değildir ve 
engel olmamaktadır. Bizim müşahede ve kana
atimiz odur ki, bu şartlar içinde dış politika
mız milletler münasebetinde Türkiye'ye müm
taz bir mevki sağlamak yolunda muvaffak ve 
muzaffer bir çalışma sistemi içindedir. Türki
ye'nin kül halinde uzun vadeli millî menfaatle
rini korumak hususundaki gayemizin tahakku
ku için bu siyasetimizin bütün milletlerin des
teğine mazhar olacak bir güç ve nitelik taşıma
sı ve buna dikkat edilmesi gayet isabetli bir gö
rüş ve isabetli bir davranıştır. 

Devamlı bir barışın dünya milletlerine hu
zur ve saadet getirecek neticesini inşa etmek 
ve korumak bahsindeki tedbirlerimiz hiçbir şart 
içinde millî haysiyetimizden fedakârlık pahası
na takibedeceğimiz ve takibettiğimiz bir yol 
değildir ve olmryacaktır. Hariciyemizin (tek 
bir dünya) fikrinin geniş ve gerçekten manalı, 
büyüklüğüne hizmet edebilmenin şartı şüphe 
yok ki, siyasi, fikrî, hukukî ve maddi yönden 
kuvvet ister. Bu şartı bugün sağlamak ve sağ
lamlaştırmak bahsinde isabetli tedbirlerle dur
madan çalışan hariciyemize biz samimî ölçümüz 
içinde minnet hissi auymakta ve bu müspet 
emekleri gerçekten takdir etmekteyiz. 

Bâzı bölgesel anlaşmalara dâhil olmamız, dış 
politikada zümreci bir görüşle hareket ettiği
mizin delili olarak alınırsa bu çok yanlış bir 

tahlil olur. Biz böyle bu yolda memleketlerarası 
münasebetlerin ve işbirliğinin artmasına, ger
ginliklerin azalmasına ve barışın takviye ede
bilecek tedbirlerin bulunabileceğine daha emni
yetle hizmet edildiğine inanıyoruz. Bu tedbirle
rimizin isabeti neticeleriyle görülmekte ve mem
leket gerçekten büyük faydalar sağlamakta
dır. 

Sayın Başkan, 
Kısa olacak mâruzâtım içinde Büyük Türk 

Milletinin mânevi ve millî şuurunun tecellisi, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı dış geziler
de gördüğü büyük muhabbet ve itibarı dış po
litikadaki ölçülü, bilgili ve hamleci çalışmaların 
gerçekten zaferi sayıyor ve bu hareketli poli
tikaya âmil olanlara gerçekten şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, bugün dış politikamızı 
objektif ölçüler içinde incelersek görürüz ki, 
âdil ve faziletli ölçülerin değerlendirdiği bir 
değerlendirmeye mecbur olduğu bir hakikatin 
büyüklüğü önündeyiz. NATO münasebetlerimiz 
ve ikili anlaşmalarda milletçe haklarımızı ve 
itibarımızı her yönden koruyucu tedbirlerin 
değerlendirmeyi bilenleri ve bu istikamette 
durmadan gayret sarf edenleri takdir etmemek 
mümkün değildir. Türk Milletine hakkı olan 
itibarı, hakkı olan huzur ve saadeti vermek 
işinde isabetli tedbirleri hizmetlerine hâkim ol
ması lâzımgelen ilmî ve ahlâkî kuvvetleri ile 
hizmet edenlere yapıcı tedbirlerine devam etme
leri dileğimizi, Büyük Türk Milletinin büyük 
çoğunluğunun yürekten arzusu olarak ifade 
etmekten gerçekten bahtiyarım. 

Aziz arkadaşlarım, başta bakan olmak üze
re dış politikamızı muzaffer yolunda güvenle 
götüren bütün vazifelileri candan tebrik edi
yor ve bütçemizin milletimize, hariciyecilerimi. 
ze hayırlı olmasını diliyor, Cumhuriyet Senato
sunu hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun 
tasarısına (130) sayın üye oy kullanmış ve (126) 
kabul, (4) ret oyu tesbit edilmiştir. Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler ' 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. „ Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 77 850 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 022 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 96 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 18 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 36 693 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 740 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 22 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler , 
34.000- Malî transferler ' 31 138 803 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 091 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. Ha
yırlı olsun. 

R SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/442; Cumhuri
yet Senatosu 1/864) (S. Sayısı: 1060) (1) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı ve ona bağ
lı Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçeleri 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Grupları adı
na, C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret Gündo-
ğan, Güven Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 
Pırıltı, Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi 
Gürsoytrak, A. P. Grupu adına' Sayın Ahmet 
Karayiğit. 

Şahısları adına Sayın Baysoy, Sayın Yeşil
yurt, Sayın Ucusal, Sayın Çetin, Sayın Tuna, 
Sayın Berkol, Sayın Turan, Sayın Ertuğ söz 
almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret Gündo-
ğan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (İstanbul) —• Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
rinde C. H. P. adına görüşleri arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Söze başlama
dan evvel bu bütçe kesimleri üzerinde 4 ncü de
fadır partim adına konuştuğumu bilhassa Sa
nayi Bakanı ve mensuplarına hatırlatmak ve bu 
kısa müddet içerisinde bu seferki konuşmamın, 
bununla birlikte dörde ulaşan konuşmamla bir
likte mütalâa edilmesini istirham ediyorum. Pek 
muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı Büt
çesi münasebetiyle kısa maruzatta bulunmak 
bir talihsizliktir. Çünkü kanımızca sanayileşme 
Türkiye'nin sanayi devrimini başarması gibi ta
rihî bir görevle karşı karşıya bulunması bu ko
nuda çok ayrıntılı bilgi vermeye ve esas politi
kaları temel yöntemleri tesbit etmeye bizi zor
lamaktadır. Ama Yüksek Heyetinizin zaman kı
sıtlaması suretiyle bu en önemli sorun üzerinde 
sözlerimizi kısmaya sevk etmesi doğrusu bu Sa
nayi Bakanlığı hayrına olmamıştır. Önce şu ci
heti önemle belirtmek isterim ki, bununla dör
düncü olan konuşmamda Türkiye'nin sanayileş
me yöntemlerinin ve esaslarının ne olmasına 

(1) 1060 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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dair bu kürsüden Grupum adına yaptığım ko
nuşmalarda Sanayi Bakanı beni daima yanlış 
bir görüşün izleyicisi olarak tanımlamaya ça
lıştığını ve benim tavsiye ettiğim usullerin, doğ
ru bulduğumuza inandığım yöntemlerin doğru 
olmadığına dair beyanlarının bu kadar tecrü
beden sonra kendisi tarafından dahi kabul edil
diğine son yıl içinde sarf ettiği gayretlerle mü-
şahade ediyorum. Ve görüyoruz ki, Sanayi Ba
kanlığını temsil eden Sanayi Bakanı arkadaşı
mız 4 yıldan beri kendisine söyleye geldiğimiz 
ve tehlikelerine işaret ettiğimiz, takibettikleri 
metotların ve esasların yanlış olduğuna kaani 
olmuşlar ve şimdi şahsi gayretleriyle içinde bu
lundukları müşkülâttan Sanayi Bakanlığına, 
hattâ Türk sanayiini kurtarmak istiyorlar. 
Kendilerine muvaffakiyet temenni ederim, ama 
bu kadar mesafe alındıktan, bu kadar yanlış 
yapıldıktan sonra, kıymetli sanayi Bakanının da 
şahsi gayretleriyle Türkiye'nin yanlış yöntem
ler takibedilerek içine düşürüldüğü sanayileş
me politikasından zararsız kurtulacağını umu
yorum. Sanayileşme bu ülkenin az gelişmişlik
ten kurtulma yolunda bugün başvurabileceği 
ve bu kötü kaderden kurtulabileceği tek şart
tır. Sanayileşme tam anlamı ile bir ilkede gele
neksel, toplumsal, ekonomik yapıyı değiştirmek 
yerine modern toplum ve ekonomik yapıyı ge
tirmek demektir. Sanayileşme toplum ve eko
nomik yapı değişikliği yapacak bir devrim an
lamıyla kavranmadıkça bu memlekette gelenek
sel toplum olmaktan ve eski tip ekonomik bi
çiminden kurtulmak mümkün olamıyacaktır. 
C. H. P. olarak bu kürsüden bu ülkenin en 
ehemmiyetli sorununun sınai devrimini bugün
kü koşullar içinde başarmak gereğine işaret et
memiz, işte toplumu geleneksel yapısından eko
nomiyi eski yapısından kurtarmak amacına ma
tuftur. Zannederim ki, kalkınma tâbiri ile ifa
de edilen ve Türkiye'yi bugünkü düzeyden baş
ka bir düzeye geçirmek anlamına gelen hareke
tin motoru, çekici gücü sanayileşme devrimidir. 
Ama sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi 
Adalet Partisi iktidarı malesef Türkiye'nin ge
leneksel toplum yapısından kurtarılması ola
nağını yaratacak tek çare olan sanayileşme bah
sinde çok eski çağdışı, geçersiz, olumsuz birta
kım esaslara ve .usullere müracaat etmekte da,ha 
doğrusu o esaslı usulleri ayakta tutmak için 
ters çabalar sarf ettiği için Türkiye'de bugün 

geleneksel toplum yapısından kurtulamamış ve 
Türkiye bugün ekonomik yapı itibariyle mo-
dernize edilememiştir. Bunda A. P. nin görüş
lerinin, inançlarının büyük rolü olduğu aşikâr
dır. 

Önce şu ciheti ehemmiyetle kaydetmek iste
rim ki, A. P. iki büyük hatayı işlemiştir, işle
mekte devam etmektedir. A. P. iktidarı smayi-
leşme yöntemi olarak orasından burasından dü
zeltilmiş bir antik, eski çağ liberalizmiyle Key-
nescilik karışığı kolay, kolay tanımlanması 
mümkün olmıyan bir sanayileşme programı ve 
bu kelimeyi hatalı yerde kullandım. Sanayileş
me çabası sarf etmek istemiş ve istemektedir. 
A. P. iktidarı sanayileşmenin ve sınai devrimi
ni başarmanın Türkiyeye mahsus koşullarını ya 
bilmemektedir veya bildiği halde C. H. P. nin 
sinayileşme konusunda görüşlerine aksi bir gö
rüşü takibetme gibi ve bundan kuvvet almak ih
tiyacına dayanarak bir anlamsız yöntem taki-
bettiği göz önündedir. Türkiye'nin kaderinin 
20 yıldır A. P. ve onun gibi düşünen partinin 
elinde olmasına rağmen değişmemiş olmasının 
baş nedeni sinayileşme politikasındaki esas ve 
temel bozukluklardır. Önce A. P. iktidarı bu 
ülkede sınai devriminin bu ülkenin içinde bu
lunduğu tarihi koşullar yüzünden büyük ölçü
de Devlet eliyle başarılması gerekliliğine inan
mamış bir partidir. Ve bu inançsızlığı yüzün
den hem smaileşmenin, sınai devrimini başar
manın en epçin ve en sonuç verici gücüne da
yanmamış ve fakat parça buçuk programsız, 
plânsız birtakım devlet teşebbüsleri ile Türki
ye'de bir sanayileşme yöntemi takibetmeye ça
lışmıştır, tek kelime ile A. P. si Türkiyenin ko
şullarını bilememiştir ve Türkiye'nin envante
rini yaparak Türkiye'nin sınai devrimini ba
şarması için en uygun yöntemin şu olacağına, 
kendi görüşüne göre bir programın sahibi ola
mamıştır ve bugün A. P. sinayileşme programın
dan mahrum bir iktidar olarak adeta el yorda
mı ile hareket eden bir iktidardır. O kadar ki, 
A. P. iktidarı ikinci Beş Yıllık Plânı hazırlatan 
bir iktidardır, smaileşmenin biraz sonra gelece
ğim en önemli kesimini teşkil eden makina ve 
teçhizat imalât sanayiini 3 ncü plân devresine 
itecek kadar af buyursunlar, basiret dışına düş
müşlerdir. Türkiye'de makina ve teçhizat ima
lâtı smaileşmenin zorunlu gereği olduğu halde 
ve Türkiye'de sınai devrimini başarmak isti-



O. Senatosu B : 31 8 . 2 . 1968 O : 2 

yen iktidarların sanki bir din mensubu gibi o 
dinin âmentüsünde yazıldığı gibi mutlaka o ül
kede makina ve teçhizat imalâtına gerçekleşti
recek bir programa mutlaka bağlı olmaları ve 
olması gerekli iken Adalet Partisi iktidarı ha
zırlattığı ikinci Beş Yıllık Plânda makina ve 
teçhizat yapacak sanayiinin üçüncü plân dev
resine itilmesine karar vermiş veya göz yum
muştur. işte Türkiye'nin 20 yıldan beri A. P. 
ve ona benzer iktidarları elinde smayi devri
mini başaramamasının nedenlerinden biri de bu
dur. Bir ülkede sanayi devrimi başarılmak iste
niyorsa, lâm, cim demeden, ilk yapılacak iş o 
ülkede önce bağımsızlığı temin edecek şartları 
yaratmak ve hemen bununla beraber fabrdka-
yapan fabrikaları kuracak bir sınai programı 
takibetmesi şarttır, zorunludur, vazgeçilmez 
bir zarurettir. Biraz evvel söylediğim gibi A. P. 
bu şartı, bu zorunlu gereği çok ileriye itmiş 
bir partidir. Türkiye'de A. P. smaileşme sınai 
devriminin büyük ölçüde devlet eliyle başarıl
ması gereğine inanmamış olmakla çok şey kay
betmiştir, çok şey kaybettirmiştir, Türkiye'ye 
dediğimiz zaman, vakit olsa size bugün Türki
ye'de sanayi kapasiteyi teşkil eden bütün sınai 
ünitelerinin her dalında Devlet hissesinin, Dev
let olarak üretim hissesinin, yatırım hissesinin 
ne olduğunu, buna mukabil özel sektör hissesi
nin ne olduğunu anlatmak isterdim. Malesef 
üzülerek ifade ediyorum ki, vaktimiz dar, çok 
kısa zamanda bunları ifade etmek mümkün ol-
mıyacaktır. Tüzüğün yanlış tatbiki memleketin 
en mühim meseleleri üzerinde gereği kadar ko
nuşturmaktan mahrum ettirdi. Şu kadarını söy-
liyeyim M, Türkiye'de sanayi tesisler, kapasite
ler, sanayii üretim yapan yerlerin nisbeti itiba
riyle büyük payı Devlete aittir. Ve iddia edi
yorum ki, Türkiye daha bir süre, uzunca bir 
süre Devlet eliyle büyük ölçüde, Devlet eliyle 
smaileşme yöntemini takibetmeye mecbur bir 
ülkedir. Aksi takdirde Türkiye'nin smaileşmesi 
ebediyen mümkün olamıyacak demektir. (A. P. 
sıralarından, «göreceksin» sesleri) Bu o kadar 
açık seçik, isbatı kolay bir hükümdür M, bu
günkü durum biraz evvel ifade ettiğim gibi 
mevcut sınai kapasitesinin kaçının Devlet elin
de ne kadarının özel sektörün elinde olduğunu 
gösteren rakamlardan bellidir. 

Bizim hiçbir az gelişmiş ülkelerin sanayi 
devrimini başarmak için bütün dünyada takibet-

tikleri yöntem budur. Bu bir anlamda devlet
çiliğin savunulması değildir, devletçilik başka 
şeydir, devlet eliyle sanayi devrimini başar
mak başka şeydir. Bunu A. P. iktidarının an
laması şart ve gereklidir. Burada İktisadi Dev
let Teşekküllerinin çok az bir kısmının, DDY la-
rı gibi zarar etmesi, delil olarak, ileri sürülerek 
bütün Devlet yatırım ve işletmelerinin, yani 
Devlet eliyle sanayicilik yanlışlığı ipotezini is
pat etme yoluna düşmenin bu memlekete hayır 
ve faydası yoktur. Tekrar ediyorum bütün 
iddialara rağmen bürokratik bir olumsuzluk içi
ne düşmesine rağmen Türkiye'de smayileşme 
Devlet eliyle mümkün olacaktır, olmuştur ve ola
caktır. Şimdi A. P. nin Devlet kamu fonların
dan ve dış kaynaklardan büyük paralar ayıra
rak özel sektör ismi altında yeni bir iktisadi te
şebbüs sahibi yaratmak teşebbüsleri de eninde 
sonunda boşa sarf edilmiş çabalar olarak mey
dana çıkacaktır. Çünkü bu memlekette sınai 
tesisi kurmak suretiyle, bütçenin tümü üzerinde 
konuştuğum zaman da izah ettiğim, gibi, ticaret 
yapmak veya mütaahhitlik yapmak çok daha 
kârlı, çok daha kolay, çok daha rahat bir iştir. 
Türkiye'de A. P. nin tutumu içinde bir sana
yileşme politikası takibetmek demek kendileri
nin arzu ettikleri sermayedar özel teşebbüsçü 
sınıfın dahi doğmasını önleyici bir politikadır. 
Çünkü Devlet dahi 10 milyar liraya yakın har
camalarını yaparken, yani yatırımlarını yapar
ken, diğer harcamalarını yaparken biraz evvel 
arz ettiğim üretken olmıyan iki zümreye büyük 
kaynaklar aktarmaktadır. Bu iki zümrenin el
de ettikleri bu avantaj smayici gibi ender kabi
liyetli insanların harcı olan, dinamik insanların 
harcı olan önder insanların harcı olan ve dev
rimci insanların harcı olan; fabrika kurmak, 
işletme kurmak tesis yapmak gibi faaliyetlerini 
bizzat kösteklemektedir. Devletin harcama tek
niği bugün kendilerinin arzu ettiği biçimde 
özel teşebbüsçü bir yatırımcı sınıfının doğmasına 
mânidir. Çünkü mütaahhitlik veya bilmem bu
nun dışındaki alış - verişçilik fabrika kurmak
tan daha ehvendir, daha kârlıdır ve rizikosuz-
dur. Şimdi bu temel politikaya böyle dokun
duktan sonra Türkiye'de yalnız ikinci veya Bi
rinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi, paraların 
şu veya bu kesimlere taksiminden ibaret plân
lar yapmak suretiyle sanayi devriminin başarıl
masına imkân olmadığını da birkaç satırla arz 
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etmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 
yaptığımız plânlar gibi plânlarla sanayi dev
rimini başaramaz. Çünkü bu plânlar, parasal 
plânlardır nakdî plânlardır. Aslında Türkiye'
nin ihtiyacı olan plân yahut daha doğrusu prog
ram bu memlekette varlıkların envanteri yapıl
dıktan sonra o varlıkların bulundukları yerde 
nasıl kombine halinde, nasıl ünite halinde sana;/i 
üretimine mesnet teşkil edeceklerine dair fizikî 
programlar lâzımdır ve şartır. Yoksa bir mik
tar paranın sanayi kesimine ayrılması Türkiye'
nin sanayileşmesini mümkün kılmaz. Mutlaka 
bir programa bağlamak lâzımgelir. Bu prog
ramlar da bir envanterden sonra varlıkların bu
lunduğu yerde tatbikat şeklinde realize edilmek 
kaydı ile Türkiye'yi sanayileşmeye götürebilir. 
Aksi takdirde bu parasal plânlarla sanayileşme
nin imkânsızlığı, ortadadır. Tekrar ediyorum, 
İkinci Beş Yıllık Plânda sanayileşmenin, sanayi 
devrimini başarmanın en güçlü olanağı olan ma-
kina ve teçhizat sanayii Üçüncü Beş Yıllık Plâ
na itilmiştir. İşte biraz evvel arz ettiğim nakdî 
plânlar, fizikî plânlar arasındaki fark 1940 1ar-
4a, ondan evvelki zamanlarda Türkiye'de yapılan 
plânlar aslında bugün yaptığımız plânlardan 
başka, biraz evvel izah etmeye çalıştığım fizikî 
plânlardır. Hammeddenin insangücünün şunun 
bunun hepsinin hesaplanarak bulunduğu yerde 
ne fabrikası açılacağına dair bir program yap
mak zorunludur, şarttır. Bundan başka Tür
kiye'de sanayileşmek için Adalet Partisi ikti
darının eskiden beri izlediği bir yoldan derhal 
vazgeçmesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan beş dakikanız 
kaldı lütfen toparlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Hayır efendim tam altıda 
başladım. 

BAŞKAN — Altıya üç vardı başladınız beş 
dakikanız var ona göre ayarlayın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Allah 
allah. Pekâlâ. Önce şunu mutlaka gözünden 
kaçırmaması lâzım A. P. nin fabrika, yapan fab
rika kurmayıp dışarıdan birtakım alât ve ede
vat, daha doğrusu üretim aracı getirmek su
retiyle izlenen politikadan vaz geçmesi şart 
olduğu gibi dosya teslimi, proje yaptırmak 
yolundan vaz geçmesi de şarttır. Dış ülkelere 
proje ısmarlamak suretiyle sanayileşme yöneti

mi takibeden A. P. iktidarı yanlış yoldadır. Bir 
misal vereceğim, projesi iki milyonluk tesisin 
maliyeti üç milyondur. Ve dahası var Türkiye'de 
maalesef barajlar kralı ismi ile anılan bir şah-

* siyet ki, bugün Başbakanımızdır, o şahsın za
manında yapılan dört tane barajın keşif bedeli 
ile ı maliyet bedelleri arasındaki bu fark biraz 
evvel arz ettiğim ecnebilere proje yaptırmak, dış 
ülkelere bu projelerin tatbikatını ihale etmek
ten ileri gelmiştir bu fark. Katiyen fiyat far
kından doğmamıştır. Bakınız ilginç bulacağınız 
için okuyacağım. Seyhan 39 milyon 899 bin li
ralık keşifli iken nihai maliyeti 428 679 000 lira
dır. Hirfanlı 140 milyon küsur keşifli iken nihai 
maliyeti 441 161 000 bindir. Kemer barajı keşif 
bedeli 90 milyon lira iken nihai mahiyet fiyatı 
322 milyon liradır. Damirköprü barajı keşif be
deli 391 milyon lira iken 424 milyon liraya mal 
olmuştur. Türkiye de takibe dilen yöntemin ne 
kadar Türkiye'ye ağıra mal olduğunu göstermek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. nin takibettiği 
bir yanlış yöntem Türkiye'de montaj sanayiinin 
devamına hâlâ müsaade etmesidir. Montaj sanayii 
Türkiyeyi sanayileştirmenıeik için gelişmiş ülkele
rin Türkiye'ye zorla kabul ettirdikleri örtülü bir 
ihracattır. Montaj sanayii Türkiye'de makina ve 
imalât sanayiine sonsuza itecek bir sanayi türü
dür. Ve Türkiye'de pek iyi bilmiyorum, müna
kaşalı orası, yabancı askerî üst var mı, yok mu
dur pak iyi bilmiyorum ama iyi bildiğim bir 
nokta, şu Türkiye'de yabancı ekonomik üstler 
vardır. Türkiye'nin birgün yabancı askerî üst
lerden temizlemek mümkün olabilir ama eko
nomi öylesine bir hâdisedir ki, bir defa bir ül
keyi ele geçirdi mi onu temizlemek mümkün 
olmaz. Bu da Adalet Partisinin gözünden kaçma
malı lâzımgelen sanayileşmemizi önliyen bir du
rumdur. Bunun lütfen.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dalkikamz 
var. Eğer Sayın Topaloğlu Enerji Bakanlığı 
üzerinde konuşmıyacaksa., bir 25 dakika hakkı
nızı kullanabilirsiniif yoksa. 

C. H. P. GRUFU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Beş dakika efendim yeter. 

BAŞKAN — Beş dakika verebilir misiniz? 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Veremi-

yeceğim ancak yeter. 
BAŞKAN — Veremezsiniz o halde toplayın 

efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
dün burada bir bakan tüccarlara niye çatıyor
sunuz diye bir göz kırpma işaretinde bulun
du. Biz tüccarlara çatıyormuşuz gibi bir zan 
yarattı. Adalet Partisinin izlediği kredi politika
sı Türkiyeyi sanayileştirmekten alıkoyan bir 
politikadır. Türkiye'de dağıtılan kredilerin an
cak bir milyarı sanayie gider. Buna mukabil 
15 milyarı ticarete gider. Ticaret sektörünü ne 
yerdik ne defettik ne de istemez dedik. Ama 
Türkiye sanayileşmeye muhtacolan bir memle-
ketse kredi dağılımı böyle devam ettiği müddet
çe Türkiye'de sanayileşmenin imkân ve olağa
nı yoktur demek istiyoruz.. 

Binaenaleyh, burada ucuz edebiyatla sanayi
leşme devriminin yöntemlerini anlatırken «tüc
carlara çatmayınız» şeklinde bir siyasi polemiğe 
girmekte ülkenin ne kadar zararı olduğunu an
latmak isterim. Bir milyar - 15 milyar. Bunlar 
Türkiye'nin sanayileşmesine mâni olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım. Sanayi Bakanlığının 
formüller göndererek sanayiciler üzerinde estir
mek istediği baskı havasından sanayiimiz için 
bir yarar doğacağına kaani değilim.. Bu sanayi
cileri serbest bırakalım anlamına da gelmez. 
Kaldı ki, kendilerinin de kabul ettiği bir yön
temdir. Ama kararname ile ekonomilerin idare 
edilmiyeceğini bilmek zamanı gelmiş ve geçmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sanayi Bakanlığının taki-
bettiği politika üzerinde son cümlemi söyliye-
yim. Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı, 
tüm olarak A. P. iktidarı Anayasanın öngördü
ğü ve bu toplumun yapısını değiştirici, bütün re
form tedbirlerine yanaşmadığı müddetçe eski 
modası geçmiş, çağ dışı yöntemlere duygusal 
bir tutgu ile sarıldıkça, kredi düzenindeki bu 
aksaklıkları, gelir dağıtımındaki aksaklıkları 
devam ettirdiği müddetçe yani bu düzen böyle 
devam ettiği müddetçe sanayileşme devriminin, 
sanayi devriminin başarılmasına imkân yoktur. 
Çabalar korkarım ki boşa gidecektir. Türkiye 
gittikçe.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen bağla
yınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum bir tek cüm
le. Türkiye gittikçe bağımlı olmak ve yabancı 
ekonomik üstlerin tesirleri altında kalan bir 
ekonomik sürece girmektedir. (Normal görüşme 
vakti geçti, sesleri). 

BAŞKAN — Bizde biliyoruz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (Devamla) — Lastik sanayiinde, mon
taj sanayiinde bâzı kimya sanayiinde görüldüğü 
gibi bu büyük tehlikelerin ağına düşen bir ülke 
bir daha kendini kurtaramaz. 

BAŞKAN — Tamam. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sayın Bakandan bunları 
lütfen açık kalple, memleket severlilikle naza
rı dikkate almasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan yeni bir şeye 
başlamayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Bugüne kadar yapıldığı 
gibi bir nutuk söylenmesini Allahaısmarladık. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu hemen konuş
mak istiyor musunuz? Yoksa Sanayi Bakanlığı 
görüşüldükten sonra mı? isterseniz sonra görü
şebilirsiniz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sonra 
görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı üzerinde 
gruplar konuşsunlar, Enerji Bakanlığı ile ilgili 
konuşmalara tekrar sırasından başlıyalım, diyor
sunuz. 

Sayın Pırıltı sizin de Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi ile ilgili ikinci bir ha
tip var mı? Yoksa beraber mi konuşacaksınız 
25 dakikalık müddette? 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Programda zaten beraber görüşü
leceği yazılıdır Sayın Başkan ve ben 25 er da
kikadan 50 dakikalık zamanımızı kullanmak is
tiyorum. Yani Sayın Başkan 50 dalrika hakkı
mız vardır ve kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yarım kalırsa diye o bakım
dan düşünüyordum. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Bitiririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yarım saatte bitirirmisiniz 
efendim? 
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G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Bitiririm efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim buyurun 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, Sayın senatörler, 

1968 malî yılı bütçe döneminde Sanayi Ba
kanlığına ait bütçenin Yüce Senatoda müzake
resi münasebetiyle Güven Partisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Kalkınmamızı sağlam temellere oturtmak, 
dengeli ve hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkın
ma hamlesine girişmek için, plân disiplinini 
devlet düzenine hâkim kıldıktan sonra, Sanayi 
Bakanlığına düşen görevlerin daha ziyade önem 
kazandığını kabul etmemiz lâzımdır. 

Böyle mühim bakanlığın bütçesini Petrol 
Dairesi Başkanlığı bütçesi ile birlikte tetkik 
edilirken 25 dakikalık bir zaman ölçüsü içinde 
bu bakanlığın sorunları ve bu husustaki görüş
lerimizin arzındaki müşkilât izahtan vareste
dir. işte bu sebepledir ki Sanayimiz bünyesi
nin bugünkü durumuna kısaca bir göz atacak 
olursak; 

Cumhuriyetten bu yana sanayileşme yolunda 
sarf edilen gayretler sayesinde Türkiye'de bu
gün mamul madde ithalâtını azaltan bir sanayi 
meydana geldiğini söylenebilir. Meselâ pamuk
lu ihtiyacımızın aşağı yukarı tamamı yerli sa
nayiin imalâtiyle karşılanıyor. Çimento ihtiyacı
mız da dâhili fabrikalar tarafından büyük öl
çüde temin ediliyor. Şekerde ithal sona ermiştir. 
Fakat bütün bu gelişmeler Türkiye'nin iktisadi 
bünyesini sezilir surette değiştirecek bir ehem
miyet arz etmez. Yani Türkiye yine sanayi ma
mulleri iihraceden bir memleket haline gire
memiştir. Bununla beraber sanayileşme gayret
leri sayesinde Türkiye ithalâtının veçhesi kıs
men değişmiştir, istihlâk eşyasının nispî ehem
miyeti azalmış, buna mukabil makina ve ham
madde ithalâtının nisbeti yükselmiştir. Son 
seneler içinde sınai sektöre yapılan geniş yatı
rımlar sayesinde, yakın bir gelecekte sınai is
tihsal verimimizde daha büyük bir artış olacağı, 
dolayısiyle bir bünye değişikliği kaydedileceği 
tahmin edilebilir. 

Kanaatimizce, sanayileşmenin bundan son
raki gelişme safhasında sayın hükümet rekabet 

mekanizmasının işlemişine çok dikkat etmeli, 
plâna uygun sınai yatırımları teşvik ederken 
her türlü monopol temayüllerinin gerçek
leşmesine de sureti katiyede set çekmelidir. 

Nihayet şimdiye kadar haklı olarak ithalâtı 
ikamet etme gayesiyle geliştirilen sanayileşme
de, bundan sonra ihracat şartlarının da göz 
önünde bulundurulması icabedecektir. Hele ya
kın bir gelecekte müşterek pazara katılmamız 
mevzuubahsolunca, sınai mamul ihracatının öne
mi daha açıklıkla anlaşılmış olur. Bu itibarla 
Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında sanayie haklı 
olarak bayrak tutulurken, sanayide maliyetleri 
düşürecek teknolojik gelişmeleri de takibetme-
yi, fiyatların suni olarak yükselmelerini önle
mekle beraber bilhassa kalitenin ıslahını ön plân
da tutmayı, sanayimizin yaşama ve gelişme şart
ları bakımından zaruri görmekteyiz. 

Bu genel görünüş ve bu görünüş üzerindeki 
düşüncelerimizi arz ettikten sonra iltibaslara 
meydan vermemiş olmak için Güven Partisinin 
programındaki ekonomik görüşünü de belirtmeyi 
faydalı sayarız. 

Partimizin inancına göre, memleketimizin 
hızla kalkınması, Devlet ile ezel teşebbüsün, kar
ma iktisat sistemi içinde ahenkli bir tarzda ça-
lışmasiyle mümkün olacaktır. 

Bu karma iktisat sistemini, partimiz diğer 
partiler gibi sosyalizme intikalde aşama düzeni 
veya liberalizme geçişte intikal düzeni olarak 
kabul etmeyip Türk ekonomik hayatının tabiî 
gelişiminin neticesi olarak devamlı bir sistem 
olarak görmektedir. 

Bu görüşün ışığı altında Sanayi Bakanlığı
mızın ve imalât sanayiimizin sorunlarını belirt
meye çalışacağız. 

Sanayileşmede en tesirli ve sürükleyici ku
ruluşun Sanayi Bakanlığı teşkilâtı olması gere
kir. Oysa Sanayi Bakanlığı, kadro ve imkânla
rı bakımından çeşitli sanayi alt sektörlerinin 
müşterek ve özel sorunlariyle gerektiği ölçüde 
uğraşabilecek bir merkez teşkilâta ve bunun için 
gerekli teşkilât kanununa sahip değildir. Ba
kanlığın bâzı sanayi alt sektörlerinde gerekli 
uzman kadroları bulunmadığı gibi bu sektörler
deki gelişmeleri çeşitli yönlerden izliyecek ve 
değerlendirecek imkânları da çok sınırlıdır. Eko
nomik kalkınmanın sanayileşmeye dayandığı bir 
dönemde Sanayi Bakanlığının modern gerekle-
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re göre teşkilâtlandırılması ihmal edilemiyecek 
bir zorunluktur. 

İmalât Sanayii Türkiye'nin Ortak Pazara 
girme ihtimali karşısında büyük ve komplekr 

sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye sanayiinde 
birçok kollar yeni kurulmakta (Petroldmya 
aliminyum gibi) bâzı sanayi, kolları ise henüz 
mevcut bulunmamaktadır, (elektronik, modern 
teknoloji gerektiren yeni kimya sanayii kol
ları ve motor sanayii gibi). 

Diğer yandan şeker, çimento, tekstil gibi ge
lişmiş sayılabilecek sanayi kolları da çeşitli ku
ruluş ve bünye zayıflıkları içindedir. Mevcut 
ve kurulacak sanayi kollarının Ortak Pazar 
karşısındaki durumunu tâyin edecek ayrıntılı 
çalışmalar şimdiye kadar yapılmış değildir. 1969 
yılında başlıyabileceği evvelce öngörülmüş olan 
Ortak Pazarın intikal dönemine girebilmek için 
her çeşit sanayi kolunun durumu, geniş etüt 
gruplarınca, mal seviyesinde karşılaştırmalı ma
liyet analizlerine inilerek incelenmek zorunlu
dur. 

ikinci Beş Yıllık Plânda hedef alman gayri-
sâfi millî hâsıla artışında en büyük payın ima
lât sanayiinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 
Hal böyle iken, mevcut mevzuat büyük işletme
lerin kurulmasını teşvik etmediği gibi, her çe
şit sanayi tesislerinin kuruluşlarında da büyük 
vakit kaybına yol açan formalitelerle doludur. 
Vergi sistemlerinin de, gelişmesi öngörülen sa
nayi kollarının kurulmasında olumsuz etkileri 
görülmektedir, örneğin, gider vergisi nihai tü
ketim mallarından çok, ara mallar imaline uy
gulanmaktadır. Bu uygulamanın neticesinde ise 
teşebbüslerin ara malları imalâtı yerine tüketim 
malları imaline yönelmesine müncer olmakta
dır. 

imalât sanayiinin kuruluş güçlükleri arasın
da sanayi bölgeleri sorunu (bir iki olumlu uygu
lama dışında) henüz çözümlenmemiş bir sorun 
olarak durmaktadır. Bu sorunun çözümlenme
sinde kanaatimizce, Doğu - Anadolu Bölgesine 
özel bir dikkat gösterilmesi gereklidir. Diğer böl
gelerimizde de sanayi sitelerini süratle tesis et
mek lâzımdır. Sırası gelmişken şunu arz ede
lim ki, Doğu - Anadolu Bölgesine özel bir dik
kat isterken sanayiin yurt sathına yayılmasının 
teminine matuftur. Enerjinin ve kalifiye işçi 
topluluğunun bulunduğu merkezlerde toplanan 

sanayimiz birçok sosyal problemleri de berabe-
inde getirmekle beraber temennilerimiz gerçek-

13ştiğl takdirde bölgeler arasında dengenin sağ-
anması ve işsizlik problemi büyük ölçüde hal

ledilmiş olacaktır. 
Enerji, yakıt ve hammadde fiyatlarının yük

sekliği ve eksikliği sanayinin çözüm bekliyen ha
yati sorunlarındandır. Bu sorunların çözümlen
mesi geniş araştırma ve çalışmaları gerektirecek 
niteliktedir. İkinci Beş Yıllık Plândaki enerji 
hedeflerinin gerçekleşmesi lâzımdır ki, kurul
mak istenen sanayi önce kendisine lâzım olan 
muharrikine kavuşmuş ohn\ 

Dış ticaret formaliteleri imalât sanayiini teş
vik edici yönde değildir. İhracattaki formali
te zorlukları ithalâttakinden de fazladır. 

Ayrıca özellikle kamu sanayi kuruluşlarının 
pazar araştırmaları yeteneğinden çoğunlukla 
yoksun bulunuşu ihracattan gerekli faydanın 
sağlanamamasına sebebolmaktadır. 

Sanayinin teknik eleman sorunu her geçen 
yıl daha çok önem kazanmaktadır. Gelecek 
yıllarda faaliyete geçecek yeni sanayi kolları 
çok sayıda yüksek kaliteli elemana ihtiyaç gös
terecektir. Oysa Türkiye sanayiinin bugünkü 
seviyesinde dahi kalifiye teknik eleman yetersiz
liği kendini hissettirmektedir. 

Son yıllarda hızla gelişmekte olan dokuma ve 
giyim eşyası sanayii konusunda halen çözümle-
nememiş olan sorun maliyetlerin dünya fiyatları 
seviyesine indirilememiş olması ve mamullerimi
zin Avrupa ekonomik topluluğu standartlarına 
uydunılamayışı sebepleriyle geniş çapta ihraç 
yapmak imkânından mahrum bulunuyoruz. 

Yurdumuzda yapılmakta elan kâğıt üretimi 
de fiyatlar ithal fiyatlarından ortalama olarak 
% 25 daha pahalıdır. 1968 programındaki (kâ
ğıt sanayii yatırımlarının yeni gecikmeler olma
dan tamamlanması) kaydını ifası zaruri bir 
müjde olarak kabul etmekteyiz. Böylece her 
yıl artan kâğıt ithalâtından dolayı döviz kaybı 
önlenmiş olacaktır. 

Lâstik sanayiine gelince; süratle artan lâs
tik tekerlek talebine yerli üretim kapasitesi 
cevap verecek hale gelmişse de fiyatlar çok yük
sektir. Sayın Bakanın şahsi gayretleri neticesi 
yapılan indirim teşebbüslerini takdir ve tebrikle 
karşılamakla beraber, indirimin tamamı imalât
çıların fabrika fiyatından olmayıp bu müesse-
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selerce indirimin bir kısmı satıcıların komisyon 
veya mümessillik kâr hissesine intikal ettirilmiş
tir. Bu cihetle imalâtçıya düşen indirim payı 
çok cüzidir. Bu şekil tutum lâstik satışı ile iş
tigal eden firmaları müşkül duruma düşürmüş 
keza lâstik ihtiyaç sahiplerinin dolaylı bir şe
kilde para ödemelerini gerekli kılmıştır. 

Sayın Sanayi Bakanının fiyat yüksekliği se
bebiyle okücülere karşı giriştiği mücadelenin, 
haklılık ölçülerinin, bu sanayi kolunda, da ta
rım, alet ve makinaları imalâtı sanayiinde ve 
montaj sanayiinde de olduğunu kabul etmemek 
için sebep yoktur. 

Güven Partisi olarak Devletçe alman ted
birlerden istifade ederek fahiş kâr edilmesini 
kabul etmiyoruz. Tedbirler realist olmalı ted
birin ifratı inkişaf etmesi gerekli bir sanayi da
lını inkıtaa uğratacağı gibi müsamahalı olusu 
da fahiş kâr teminine yol açabilir. Hükümetin 
1968 programındaki düzenleyici ithalât yapma 
karannı kâfi bir tedbir olarak görmüyoruz. Bu
nun yanı sıra maliyet tesbiti ve murakabe zaru
ridir. 

Tarun alet ve makinaları imalât sanayi sek
törünün mamullerindeki fiyat yüksekliği vatan
dasın haklı şikayetini mucibolmaktadır. Bu sek
törün ana mallarından olan traktör imalâtında 
dört kuruluş faaliyet göstermektedir. Kuruluş
lar, farklı tipler üzerinde çalışmakta ve çok çe
şitli traktör monte etmektedir. Yerli parça nis-
betlerinin artırılmasını kolaylaştırmak üzere 
yurt için üretimde sınırlayıcı bir tipleştirmeye 
gidilmesi zorunludur. 

Bu sanayi sektörü sayesinde döviz tasarrufu 
sağlanırken ihtiyaç sahiplerinin ithal sistemine 
nazaran, en azından, o kalitede veya o güne 
nazaran daha düşük fiyatla satmalmaşı lâzım-
geldiği biçer döverlerin kalitelerinin düşük, fi
yatının ise ithal malı fiyatında olusu müstahsıla 
hiçMr şey kazandırmamakta bilâkis kendisine 
malî külfetler tahmil etmektedir. 

1968 programındaki mibzerlerin yurt için 
üretimi, talebi karşılıyacak seviyeye ulaştığı yo
lundaki teşhise iştirak etmiyoruz. 

Mibzer, yüksek malûmunuz olduğu üzere to
humu ve gübreyi toprağa veren bir ekipman
dır. Yerli imalâtın kalitesinin iyi olmadığı bir 
yana fiyatının fazlalığı sebebiyle (14 000 veya 
17 000 lira civarındadır) ihtiyaç sahipleri ala

mamakta tohumunu ve suni gübresini elle serp
me mecburiyetinde kalmaktadır ki bu suretle 
gübre ve ithal olunan tohumluk buğdayının nis-
betsiz atılışı verime aleyhte tesir icra ettiği gibi 
döviz ziyama da sebebolmaktadır. 

Ziraat aletleri imalatiyle iştigal eden firma
ların bakım ve kontrol ekiplerini teşkil etme
leri ve aktif halde bulunmaları zorunluluğu üze
rinde durulmak, fiyat murakabesi yanı sıra 
1968 programında lâstik sanayiinde öngörüldü
ğü üzere düzenleyici ithalât yoluyla müdahale 
edilerek geliştirici ve dış rekabete hazırlayıcı 
bir ortam sağlanması gerekmektedir. 

Bugün memleketimizde henüz bir sermaye pi
yasası kurulmamıştır. Halbuki halkımızın ser
maye piyasası kuracak kalkınmamızı çok müs
pet bir şekilde etkiliyecek bir malî potansiyeli 
vardır. Halkımızın bu malî potansiyelini yatı
rım sahalarına intikal ettirmenin gayreti ve 
cehdi içinde olmalıyız. Bu sebeple «Sermaye 
Piyasası kanım tasarısı» Hükümetçe Parlâmen
tomuza sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarı 
kanunlaştığı ve «halka açık anonim şirketler» 
faaliyete geçtiği takdirde, Türk halkı tasarruf 
imkânlarını millî ekonomimizin ve kalkınmamı
zın emrine verecektir. 

.•• a~~ «~^ »T 

Kurulacak halka açık anonim şirketlerin, 
Batı Demokrasilerindeki gibi Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin çalıştığı alanları etkilemesi gayet 
tabiîdir. Bu etkiden Türk ekonomisinin istifade 
etiğini görmek hepimize sevinç ve kıvanç vere
cektir. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına sözlerimi bitirirken şahsım ve firrunum 
adına Sanayi Bakanlığı Bütçesinin Türk Mille
tine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, ve değerli 
Bakanlık mensubu arkadaşlarımıza da tatbikin
de basanlar dileriz. 

Bütçe kanun tasarısının Cumhuriyet Sena
tosu f̂ enel Kurulunda görüşülmesine ait nrog-
ram. ^eren-ince /"Petrol Dairesi Baskanboı') Büt
çesi de Sanayi Bakanlığı Bütçesiyle Mrlikte gö
rüsü] ecelinden Güven Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Petrol Dairesi halen, aramadan istihsal edi
len ham petrolün tasviyesine ve petrol mahsûl
lerinin tevzii şirketlerine arzına kadar olan ame
liyeleri murakabesi altmda bulundurmaktadır. 
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Petrol Dairesi, maalesef gelişen petrol sana
yimize muvazi olarak hizmetlerini zamanında 
yapacak ve Hükümete gerekli tedbirleri almak 
üzere yardımcı olacak şekilde takviye edileme
miştir. 

1968 bütçe raporundaki temeninin yerine ge
tirilerek petrol endüstrisinin son halkasını teşkil 
eden satış ve tevzi işlerinin de Petrol Dairesinin 
yetki ve görevleri içine alınmasını gerekli mü
talâa etmekteyiz. 

Bu hususun prensip olarak İkinci Beş Yıllık 
Plâna ve 1968 programına alınmış olmasını mem
nuniyetle karşılarken süratle gerçekleşmesi te
mennilerimiz cümlesindendir. 

ihsarî çalışmaları tamamlandığı bildirilen 
Petrol Kanunu tadil tasarısının Hükümetçe Mec
lise şevkinde büyük faydalar vardır. 

Güven Partisi, petrol konusunu millî bir dâ
va sayar. Petrol araması, çıkarması, tasfiyesi 
faaliyetleriyle petrol boru hatlarınnı ve petro -
kimya sanayiinin Devlet kesimi içinde yer alma
sını amaç bilir. 

Vatan toprağında çıkan petrolün, milletimin 
yararına kullanılması lâzımdır. Millî menfaat
lere aykırı olarak mevzuat ve tatbikatın süratle 
değişmesi şarttır. 

Sermayesi Türk Milletine ait; millî petrol 
kuruluşlarının, petrol arama, çıkarma ve tasfiye 
faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin kal
dırılması, millî petrol üretimine öncelik tanın
ması, petrol ithalinde millî menfaatlere aykırı 
bütün tatbikata son verilmesi Güven Partisi 
programının öngördüğü esaslar arasındadır. 

Hatırlanacağı üzere, ikinci Beş Yıllık Plân 
müzakereleri sırasında Güven Partisi Senato ve 
Millet Meclisleri Grupları adına, petrolle ilgili 
birçok önemli önergeler verdik. Bu önergeler, 
her iki Mecliste sayın üyelerin iltifatlarına maz-
har oldu. Büyük kısmı ile kabul edildi. Bun
dan şeref duyuyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen petrolle ilgili önergele
rimiz bugün plân hükmü haline gelmiş bulun
maktadır. 

1968 programındaki (ikinci Beş Yıllık Plân
da öngörülen petrol mevzuatının yeniden düzen
lenmesi, millî kuruluşları bağlayıcı kayıtların 
kaldırılması için gerekli çalışmalar 1968 yılı 
içinde taamlanacaktır, kaydını kaçınılmaz bir 
taahhüdolarak kabul eder, bu hususta gayret
leri geçecek siyasi teşekkül mensupların ve Dev

let ricalini şimdiden tebrikle mesailerinde başa
rılar dileriz. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına her iki bütçe hakkındaki sözlerimi biti
rirken, Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesinin de 
Türk Milletine ve dairenin sayın personeline de 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Başkan 
ve Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Al-
'ı-lar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, konuşmak 
ister misiniz, yoksa saat 19 da vereceğimiz ara
dan sonra mı devam etmek istersiniz? Diğer 
gruplar da her halde aynı şekilde arzu eder
ler. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ara
dan sonra konuşmak isterim, müsaade ederse
niz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Efendim, grupum adına müsaade ederseniz 
konuşmak istiyorum. Yirmi dakikada bitirebi
lirim konuşmamı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 20 dakika
da bitirir misiniz? 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ-
ĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, kalkın
manın sanayileşmek anlamında alındığı çağı
mızda sanayimizin sorumlusu bir bakanlığın 
bütçesi vesilesi ile A. P. Grupunun görüşünü 
açıklamak fırsatını elde ettiğimden bahtiyarım. 

Geçen yıl da aynı bahtiyarlığa erişmiş bir 
arkadaşınız olarak evvelâ o zaman üzerinde 
durmak zorunda kalman konuları hülâsa et
mek ve bunlardan hangilerinin çözümüne geçil
diğini ya da o yolda hazırlık yapıldığını araş
tırmak isterim. Yalnız konuşmama başlamadan 
evvel Sayın C. H. P. sözcüsü Gündoğan'm bir 
konuşmasını eleştirmek isterim. Dediler ki: 

Sayın Gündoğan sanayileşmekle «A. P. çağ 
dışı yetersiz ve olumsuz fikirlerle, sistemlerle 
olumsuz ters çabalar sarf etmektedir» dediler. 

Bunlar vaktiyle C. H. P. bu memleketin ba
şına dert ettiği konulardır. Meselâ, montaj sa
nayiinin memleket gerçeklerinden uzak bir şe
kilde Türkiye'ye girmesine müsaade ettikleri 
gibi, partim iktidarda bulunan partim, C. H. P. 
tarafından işlenen hatalardan Türkiye'yi en az 
zararlarla kurtarmak için söylediklerinin tam 
aksine verimli ve olumlu ciddî bir gayret sarf 
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etmektedir. Ve yarın 10 sene sonra sanayide 
kalkınan bir Türkiye gördükleri zaman bunun 
temellerinin şimdiki iktidarınız zamanında atıl
dığını inşallah hatırlarlar. 

Mühim olan muhterem arkadaşlarım, hata
yı kabullendikten sonra bunun üzerine tenkid-
lerde devam etmek doğru birşey değildir. Mü
him olan hatayı kabul etmek, hatayı düzeltebil
mek için tavsiyelerde bulunmaktır. C. H, P. sin
den böyle bir hareket beklerdik. Ama bundan 
uzak bir görüşte bu arkadaşlarımız. Geçen sene 
demiştik ki, Sanayi Bakanlığının fonksiyonları
nı iki grupta mütalâa etmek uygundur. 

1. — Sanayileşmek için gerekli hizmetlerle 
yükümlü olan Sanayi Bakanlığının özellikle şu 
alanlarda çalışmalarını zorunlu görmüştür: 

a) Memleket sanayiinin tam bir envanteri 
doğru ve işe yarar bilgiler halinde yapılmalı
dır. Çünkü Bakanlığın bunu yapmasına imkân 
veren bilgi toplama yetkileri vardır. 

b) işaret edilen emvanterden sonra Türki
ye'nin temel ihtiyaç maddeleri. 

Hammadde ve yardımcı madde kaynakları 
ve bunlara dayanan ne gibi sanayi kollarının 
kurulabileceği iç ve dış piyasa imkânlarına 
daha tam deyimi ile marketing gereklerine gö
re bunlardan hangilerinin uzun vadeli yaşama 
ve gelişme şartlarına sahibolduğunun tesbiti lü
zumludur. Bu alanda bakanlığın, Devlet Plân
lama Teşkilâtının, İDÎ nin Türkiye Sınayi 
Kalkınma Bankasının, Türkiye Sınayi Yatırım 
ve Kredi Bankasının, Odalar Birliğinin sıkı iliş
kiler kurması, hattâ büyük özel kuruluşlardan 
yararlanması mümkündür. 

c) Sanayi Kredi için gerçek durum, geliş
tirme imkânları ve tedbirleri ayrıntılı, temel 
incelemelerden hareketle tesbit edilmeli ve ge
rekli hamlelerine geçilmelidir. Bu konudaki ça
lışmalar esnasında yabancı ölçülerin mutlak 
veya nispî rakamlarını kopye etmekten sakınıl-
malıdır. Memleketin kıt olan sermaye kaynak
larının, yatırım için krediye yöneltilişlerinde 
önceliklerin gereken sağlamlıktaki araştırmala
ra istinadettirilmesi lüzumludur. Bu konuda 
Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili merci ve kuru
luşlarla ahenkli bir işbirliğine dikkat edilmeli
dir. 

d) Sanayide yatırım öncesi araştırmaları, 
icra proje ve programları bakanlığın özellikle 
katkıda bulunabileceği konulardır. Bu konu uz

man yetiştirilmesi ile sıkıca bağlıdır. Memleket
te yeterli uzman kadrosu teşekkülü için alâka
lı bakanlıkların ve kuruluşların işbirliği halin
de yoğun gayret harcamaklardır. 

e) Sanayi için kuruluş yeri memleketin 
büyük problemidir. Buna ek olarak coğrafî böl
geler içindeki sanayi sahaları da çoğu kere ağır 
şekilde zarar verici bir belirsizlik içindedir. 
Bakanlık imar ve İskân Bakanlığının da genel 
ve uyanık ilgisini sağlıyarak mahallî belediye
ler ve diğer yetkililerle en kısa zamanda ko
nuya kesinlikle açıklık getirmelidir. Tez zaman
da organize sanayi bölgeleri gereken her böl
gede kurulmalıdır. 

Son iki yıldır küçük sanayi site ve çarşıla
rı için kuruluşlarında gösterilen gayretler, 1968 
yılında daha genişliyen bir çapta devamı ve 
bilhassa gelişmemiş bölge olarak ilân edilen 
22 ilde öncelik kazanması temenniye şayandır. 

F) özellikle küçük müteşebbis için Sanayi 
3akanlığı standart yatırım ön projeleri hazır-
latmalıdır. A. İ. D. nin hazırlıkları memleket 
iartlarına göre yeterli bir uzmanlar grupuna 
nodel olabilir. 

G) Standartlar ve normlar tesbiti konulu
mda ve bunlara uyulmasının temin alanında 

3anayi Bakanlığının önemli görevleri vardır. 
Çalışmaların önceliklerini düzenlemek ve etkili 
jir murakabe sistemi kurmak zorunludur. 

H) Dış ödeme dengemiz açısından sanayi 
ürünlerinin ihracını artırmak lüzumu açıktır. 
Halbuki çeşitli mevzuat ve gereksiz şekilde ih
racatı köstekleyici nitelikte hükümlerle doludur. 
Fiyatı artırıcı satışın diğer şartlarını ağırlatıcı 
nitelikte pek çok hüküm şekil ve merasim var
dır. Bunları Sanayi Bakanlığı ilgili özel ve kamu 
kuruluşları ile işbirliği halinde tesbit edip gi
derilmesi için gereken teşebbüslere hemen geçil
melidir. 

Gerçi 12 . 12 . 1967 tarihli kararnamede bu 
aksaklıkların büyük bir kısmının giderilmesi 
için ileri ölçüde tedbirler getirilmiştir. Bunların 
tatbikattaki aksaklıkları giderilmeli ve yeni 
tedbirlerle takviye edilmeleri gerekir. 

K) Ortak pazara Türkiye'nin tam üye 
olması halinde sanayiinin yaşayıp gelişebilme-
şartlarını ayrıntılı ve sağlam incelemelerle tes
bit etmesi Sanayi Bakanlığının en mühim konu
larından birisidir. Bu hususta kâfi derecede 
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geç kalındığı endişesi mevcuttur. Biran evvel 
bir program ile hemen işe başlanmalıdır. 

L) Toplu iş sözleşmeleri; memleketin düze
ni içinde yerini almıştır. Şartlarımıza uyarak 
toplumumuz yararına hızla gelişmesini, bir fi
yat yükseltme mekanizması olmamasını sağla
mak lazımdır, ücret artışlarının verimlilik ya 
da kâr artışını esas alması görüşünü emek ve 
sermayeye kabul ettirmesi ve bu konularda ta
raflara kılavuz olarak araştırmalar yapmak ve 
yayınlamak Sanayi Bakanlığı için çok önemli 
bir ödev olmalıdır. 

M) Sanayi gelişmesinde yetişkin ve kabi
liyetli yönetici en önemli unsurdur. Bakanlık 
verimli çalışmayı mümkün kılacak olan sevk ve 
idare fonksiyonlarını bilen dürüst, çalışkan, li
derlik vasfına sahip yöneticilerin yetiştirilmesi
ni uygun bir program ile biç olmazsa koordina
tör olarak ele almalıdır. D. P. T. Devlet Perso
nel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Özel Teşebbüs 
kuruluşları ve diğer ilgili merci ve kuruluşlarla 
ahenkli bir işler koordinasyon hem programlar
da hem de gerçekleşmede unutulmamalıdır. 

N) î. D. T. de vasıflı yönetici sıkıntısı var
dır. Yetişkin yöneticilerin hizmette devamları
nı mümkün kılan şartlar hazırlanmamıştır. Yük
sek seviyeli yöneticiler bazen kabiliyetlerini 
göstermeye fırsat bulamamakta, bazen daha iyi 
ücret veren özel küçük teşebbüslere geçmekte
dirler. Bu mühim konuya da çâre mutlak su
rette bulunmalıdır. 

2. Sanayi Bakanlığına bağlı çok önemli ye
di I. D. T. leri üzerindeki görüşlerimiz de özet
le şunlar olacaktır; 

A) Sanayi Bakanlığının ilgili olduğu Sü-
merbank, Demir Çelik, SEKA, Çimento Sanayi, 
Azot, Şeker, Makine ve Kimya Endüstrisi kuru
mu İ. D. T. nin kuruluş kanun tasarısı biran 
önce Meclisler huzuruna getir ilmelidir. 

B) Sözü edilen i. D. T. nin malî bünyeden 
işletmeciliğe kadar çok çeşitli meseleleri De
netleme Kurulundan aktarılarak bakanlığa ve 
yüksek Meclisler huzuruna gelmiştir. Bakanlık 
bunlan uzmanların görüşlerini esas alan bir 
yönde halletme gayreti göstermelidir. Bâzı 
programlar (pancar borcu gibi) büyük vatan
daş kitlesinin yaşantısını çok olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bilhassa şeker stokunun fazla
laşması dolayısiyle pancar ekim sahalarının 
tahdidedilnıesi ekicileri malî yönden büyük hu

zursuzluğa sevketmiştir. Yıllardan beri pancar 
ziraatinin en ince teferruatına kadar öğrenen 
köylümüz en verimli ve yetiştirilmesini en iyi 
bildiği mahsulünün ekiminin kısıtlanması on
ları şaşırtmıştır. Bu gibi problemlere bakan
lık tez ve yeterli, bir çözümü araştırıp bulmalı 
gücü yeterse kendisi uygulamalı, Parlâmento
nun gücünü icabettiren bir çözüm yolu ise bun
ları bize sunmak görevindedir. 

C) Kendisine bağlı olan i. D. T. nin kârlı 
ve verimli olarak çalışması hususundaki yerli 
ve yabancı uzmanların raporları üzerinde ilgili 
bakanlıkların da koordinasyonunu sağlıyarak 
durulmalıdır. 

D) 440 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ge
reğince 6 ayda bir yapılan koordinasyon top
lantılarının gerçeklere uygun olarak ve sonuç 
alınacak nitelikte toplanmasını sekreterlik işle
rinden sorumlu olan Sanayi Bakanlığı sağlama
lıdır. 

E) İ. D. T. nin stok meselelerinin rasyonel 
bir çözüme bağlanması lüzumludur. 

F) i. D. T. nin ücret meseleleri ve toplu 
sözleşmede ortak tutumu bütün teşekküller için 
çok önemlidir. Ancak Sanayi Bakanlığı kendi
sinin ilgili bulunduğu teşekküller seviyesinde 
de olsa konuyu ele almalı ve müsait şartları bu
larak ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği kurma
lıdır. 

G) i. D. T. de iş değerlendirme çalışması 
yapılmalı ve ücretler bunların sonucuna göre 
ayarlanmalıdır. 

H) Sanayi Bakanlığı kendisinin ilgili oldu
ğu i. D. T. nin her biri için kârlılık, verimlilik 
ve diğer gerekli konularda hedefler tesbit etme
li ve bunlara erişilip erişilmediğini izlemeli, ba
şarı ya da başarısızlığa bunları temel almalıdır. 
Ayrıca personel eğitimi ve araştırma için müm
kün olan iyi şartları sağlamalıdır. 

Objektif ölçülere göre işe alma sistemi uygu
lanmalıdır. Uygun yer tasnifi yapılmak, liyakat 
esasına göre terfi edebilmeleri sağlanmalıdır. 
Personel kullanılmasında âzami tasarrufa gidil
meli. Sonra bu teşekküllerin kârlı ve verimli ça
lışmaları, kaynak yaratan kuruluşlar halinde 
olmaları, diğer taraftan özel teşebbüsler eşit 
şartlar içinde faaliyet göstermeleri sağlanmalı
dır. 

i) i. D. T. deki âtıl teçhizat ve işgücünün 
yararlı bir hale gelebilmesi için çareler bulu-
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nup tesbit edilmeli ve müsait bir programla 
gereken uygulamalar yapılmalıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yukarıda belir
tilen problemlerin iktidarımız zamanında olma
dığı aksine bâzılarının kangren olmuş biçimde 
çok eskiden beri mevcudolduğu bir gerçektir. 
Fakat böyle olması çözümleri için lüzumlu hare
ketlere arzulanan şekilde girişilmemiş olmasının 
elbette özrü olamaz. 

A. P. memleketin bütün dertlerine kısa, ke
sin, ucuz çareleri demokratik yoldan bulmak yo
lundadır. Büyük Türk Milletinin A. P. ne ilti
fatı başarısını ümidettiğindendir. Hiçbir millet 
bir partiye sonuna kadar sadece ümit ve tevec
cühte devam edemez. Biz mutlaka başarılı ol
mak zorundayız. 

Refah devleti olmaktan bahsediyoruz. Bu kı
saca sanayileşmek demektir. Sanayileşmede yo
lumuz karma ekonomiden geçmektedir. O. halde 
Sanayi Bakanlığı hem özel teşebbüsün genel sa
nayi sorunlarını çözmek, hem de ilgili iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin başarılı olarak yönelte
cek tedbirler almakla yükümlüdür. Bu bakım
dan teşekküllerin yöneltilmesinde, işletilmesin
de asgari yöneticilik ve işletmecilik şartlarının 
yerleştirilmesi ve finansman durumlarının yeter
li seviyede devamlılık gösteren bir şekilde tutul
ması şarttır. 

Memleket sanayiinin dertleri olarak dile ge
tirdiklerimizin ne kadar çetin şeyler olduğunu 
bilmiyor değiliz. Bu sebeple mucizevi başarılar 
elbette ki, beklememekteyiz. Lâkin başarıya gö
türen yolların pekçoğuna girildiğini, bâzılarının 
projelerinin yapıldığını görüyoruz. Tabiî bunlar 
büyük bir teşkilâtlanma yüksek seviyede ve çok 
sayıda vasıflı kişilerin görevlendirilmesi sorun
ları karşısında kalınmaktadır. Bunların halli
nin kolay olmadığı aşikârdır. Bizim aradığımız 
teşkilâtlanma için bile olsa yeterli görülecek ha
reketlerin başlamış olmasıdır. Bütün bu hare
ketlerin yöneticiliğini sadece Sayın Bakandan 
beklemek de doğru bir şey olmaz. Sanayi Bakan
lığında bu konulara vâkıf ve ilmî araştırmaları 
da yürütecek bir kadronun kurulması şarttır. 
Bu arada Millî Prodüktüvite Merkezinin kuru
luş kanunlarındaki belirtilen ilkeleri yerine ge
tiremediğine de işaret etmek isterim. Hem ka
mu ve hem de özel sektöre yararlı hale gelebil
mesi için bugünkü âtıl durumundan ya kurta

rılmalı veya malî imkânını sağhyan teşekkülle
re yük olmasına mâni olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın 
fiyat indirimleri ile ilgili olan tutumuna temas 
etmek isteriz. Sanayi Bakanlığının çeşitli ürün
lerinin fiyatlarında indirimler yapma çabaları 
şayanı takdirdir. Fikir itibarı ile benimser ve 
tebrik ederiz. Ancak biz A. P. li olarak iktisat 
kurallarından yararlanarak sonuç alabileceğimi
zi hatırdan çıkarmamalıyız. Fiyat mal miktarı 
ile müşteri miktarına ve onun alım gücüne tabi
dir. Mal az olursa fiyat yükselir. Kaba ifade 
ile şayet yüksek fiyatla satış yapılabiliyorsa mal 
miktarı yetersizdir. Fiyatı gerçekten indirmek 
istiyorsak mal miktarını artırmalıyız. Sanayi Ba
kanlığı çalışmalarının bu ölçüler içinde olduğu 
inancı içindeyiz. Ve bu çalışmaların başarılı, de
vamlı olmasını grupum adına temenni ederiz. 

Burada fiyatlarla ilgisi dolayısiyle montaj 
sanayii üzerinde önemle durmak isterim. 

«Türkiye montaj sanayimden geçerek sana-
yileşecektir.» iddiasını ciddiye alarak çok şey 
kaybetmiştir, kaybetmekte devamdadır. Buna 
son vermeliyiz. 

Montaj sanayii faydalı olmakla beraber ge
nel olarak memleketin döviz imkânlarının isra
fına, pahalılığa ve sanayileşmenin aksamasına 
sebebolmuştur ve olmaktadır, örnekler vere
ceğim : 

İthal edilen 7 tonluk bir kamyon 65 - 75 bin 
liraya satılmakta iken bugün 110 - 120 bin lira 
olmuştur. Otobüste, traktörde de aynı miktarı 
vermek mümkündür. Vatandaş montaj sana
yiinin bir çeşit kısmına uğramıştır, iddiasını 
reddetmek, bugünkü durum karşısında cidden 
zordur. 

Durumdan montajcıyı sorumlu tutarak sıy
rılmak kolay bir yol olabilirse de gerçek dışı
dır. Sanayici herbiri teker teker ele alındığında 
işe yatırdığı her lira için imkânlar elverirse 
en çok kazanç sağlamaya çalışacağı kesindir. 
Bu çabasında mevcut nizama uyduğu takdirde 
ona karşı söylenecek bir şeyimiz kalmaz. Sana
yiciye meşru olarak böyle bir imkânı bırakmıya-
cak bir sistem kurmamız lüzumludur. Bu sistemi 
kurmak zanedersem Sanayi Bakanlığının işidir. 
Montaj sanayiinde bu konu ile yabancı serma
ye komitelerinin, Maliye Bakanlığının, Devlet 
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Plânlama Teşkilâtının ilişkilerini de hatırdan 
çıkarmamalıyız. 

Çok önemli olan bu konuda biraz ayrıntılı 
bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de montaj sa
nayiinin kuruluşunda geçmiş iktidarlar zama
nında plânın kaynakları israf edilmemesi, âtıl 
kapasite yaratılmaması prensipleri gözetilme-
miştir. Bu sebeple meselâ kamyon montaj sana
yiinde o zaman için bütün Türkiye'de 20 - 25 
binlik, tratörde 10 -12 binlik kapasitelerin mey
dana gelmesine imkân verilmiştir. Halbuki o 
zaman ihtiyaçlar bunların yarısı kadardı. Bu 
kapasitelerin 5 te, 6 da biri ve bâzı alanlarda 
en çok yarısı ölçüsünde bir montaj imkânı ve
ren dış ödeme gücü açıkça belli iken böyle ya
pılmıştır. Dolayısiyle benim bildiğim 10 teşeb
büse kamyon - otobüs montaj yetkisi tanınmış
tır. Bunların herbiri imkânlara göre düşük olan 
bir yerli imalât yüzdesinin kısmen kendileri 
yapıp kısmen memleket içerisinden tedarik edip 
kalan kısmını da ithal ederek ve âtıl kalan çe
şitli güçlerin maliyetini de bunlara ekliyerek 
tümüne muayyen bir kâr ilâvesi ile piyasaya sür
mektedirler. 

Plân hedeflerine göre bu yıllarda 10 bin aded 
civarında bulunabilecek yurt içi talep karşısın
da yıllık montaj 3 400 - 3 500 ü ancak bulsa ge
rektir. Müteşebbisler kotalardan daha çok pay 
alabilmek için kapasitelerini en büyük göstere
cek biçimde cihazlanmakta ve kadro kurmak
tadır. Çünkü kotalara kamyon montajının gerek
tirdiği ithalât için konan dövizler kaba tâbirle 
fabrikalar arasında güçlerini gözeten bir emsale 
göre bölüsülmektedir. Çok işçisi, büyük binaya 
sahip bulunan, sermayesi yüksek olanın hissesi 
de büyümektedir. Yerli parçayı daha çok kullan
manın taksimde etkisi varsa da biraz evvel say
dığımız faktörlerin bunu tesirsiz kılması müm
kündür. Fiyatlar, maliyet + kâr esasına göre te
şekkül edebildiği için bu tutumdan montajcı
ların zararı olmamaktadır. Bu yanlış durum ve 
tutumunu yeni tedbirler alınırken Sayın Bakanı
mız tarafından dikkate alındığını memnunluk
la öğrendik. 

1960 - 1961 yıllarında bir uzmanlar grupu-
nun yaptığı ve galiba Türkiye Makina Mühen
disleri Odası kongresine sunulan raporda mem
leket ihtiyacının % 80 - 90 yerli imalât üzerin
den karşılıyabilecek bir fabrikanın 300 - 350 

milyon Tl. yatırımla gerçekleşeceği ifade edil
miştir. Halen memleketteki enaz 10 montaj te
sisinde yatan para bu miktara yakındır. Hal
buki bunların yerli imalâtı % 45 - % 50 yi geç
memektedir. Demek ki, korkunç bir israf söz ko
nusudur. Bizim gibi kaynakları kıt memleket
ler tek kuruluş ve tek marka düzenine gitmiş
lerdir. önce memleket şartlarına göre hangi özel
liklere haiz bir vasıta gerektiği tesbit edilmiş 
bilâhara ilgili bütün vatandaşların belli veri
lere göre sermaye dağıtımında pay sahibi olaca
ğı büyük bir Şirket kurulmuştur. Bu şirket bir 
tek marka ile gerekli işbirliğini yapmış ve onu 
imal edecek tesisi meydana getirmiştir. Bu şe
kilde hem kıt olan kaynaktan en çok yararla
nıldığı gibi, özellikle bir döviz israfı olan yedek 
parça meselesi de rasyonel bir çözüme bağlan
mıştır. Denilebilir ki, bu imkân bugün kaçmış
tır. Bundan sonrasını kurtarmak ve gelişen 
şartlardan yararlanarak mümkün olursa geç
mişin hataları düzeltilmelidir.' 

Biz deriz ki: Türkiye^de kamyon ve traktör
de kullanılacak dizel motorunu, dişli kutuları
nı, difransiyeli yapmak zamanı gelmiştir. Bun
dan daha fazla firmaya yapma izni vermek gibi 
geçmişin hatalarına benzer bir yola gidilmeme
lidir. Bakanlık traktör kamyon ihtiyacını karşı-
lıyacak güçte bir motor difransiyel fabrikası 
veya fabrikalarına gerektirdiği yatırımı ser
maye miktarını tesbit ettirip bu güçde bir A. Ş. i 
mevcut montaj fabrikalarının .iştiraki ile kur
mayı sağlamalıdır veya bir firmanın inhisarın
da olmamak üzere ve asgari 5 - 6 senelik yapı
lacak işleri programlamak ve daha kuruluşta 
imalât sanayi şeklinde kurulmak şartiyle mü
saade verilmelidir. 

Montaj için ithalât paylarının da buna tesir 
edecek bir faktör olarak kullanılması kolayca 
sağlanabilir, ayrıca Bakanlık mevcut montaj 
fabrikaları arasında bir ihtisaslaşma imkânını 
da araştırmalıdır. Arz etiğimiz yola gidilmezse 
memleket bundan çok zarar görecektir. İlâve 
edelim ki, bugünkü gidişi sürdürmek için mon
taj fabrikalarının yapacakları teşebbüsler gele
cek günlerin kendileri için tatsız gelişmelerin 
tohumunu ekecektir. Montajcılar bu yönden 
uyarılmalıdır. 

Konuşmamın başında kısaca temas ettiğim 
bir konuyu burada birazcık açıklamak istiyo-
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rum. Sanayi Bakanlığı refah memleketi olacak 
bir Türkiye için gerekli çalışmaları yapabile
cek zihniyete, tahayyül gücüne, buna uygun 
teşkilâtlanmaya mecburdur. Dünyanın gidişini 
izlemekte Sanayi Bakanlığı elbeteki ilgisiz kala
maz. 

Gelişmiş memleketlerin bugünden ikibin yılı 
için tasavvurları ve 1980 yılları için prog
ramlan vardır. Amerikan Hükümeti hesabı
na yapılan bu tip çalışmalar akıl almaz bir se
viyededir. Bizim kütüphanemize muntazaman 
gelen O. E. C. D. Teşkilâtının bir sayısında 
araştırma ve geliştirme için harcanan paralar, 
bilimsel gelişme için çeşitli memleketlerin ça
balarını, eğitimci ve yöneticilerin önemini gös
teren bir tablosunun özetini sunmak istiyo
rum. 

1963 yılında büyük O. E. C. D. memleketle
rinin araştırma, geliştirme için çalıştırdıkları 
adam sayısı ve harcadıkları dolar miktarı şöy
ledir. 

Amerika 21 milyar dolar 696 bin kişi 

Bir yabancı yazarın ifadesine göre Ameri
kan Hükümetinin memleketin araştırma - ge
liştirme harcamalarındaki katkısını gösteren 
aşağıdaki bilgiler ibret vericidir. 

Havacılıkta ve balistik füzeler alanında 

% 90 
Elektrik ve elektronik » % 65 
İlmî alet edevat » % 42 

Yine bir Devlet adamının şu ibret verici 
sözünü tekrarlamak istiyorum. (Modern dünya
da millî savunma, güvenlik gerçekte ekonomik 
ve ilmî kalkınmadan başka bir şey değildir. 

Önemli olan eğitimde diğer devletlerden dai
ma önde olmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; meselelerimizin çö
zümünde durumumuzu bir tarihî görüş için
de ele almak zorundayız. Yüzbinlerce kişilik 
orduları zamanının çok güç imkânları içinde 
binlerce kilometre ötelerde zaferlere götürdüğü 
zaman Türk Milleti bugünün süper devletleri
ni titretirdi. Gelecek yüzyılların neler© gebe 
olacağı milletlerin öğrenme ve kapasitelerine 
bağlıdır. Türk Milleti Büyük Atatürk'ün söy
lediği gibi (Azimlidir, çalışkandır) yılgınlık 
göstermez ve aklımızı kullanırsak, küçük he
saplarda bunalmaz, millî gücü tam seferber 
edebilirsek bizim de geleceğimiz çoik parlak 
olur. Binaenaleyh Türkiye'nin sorumluluğunu 
paylaşan bizlerin gelecek günlerimiz için güc 
kaynağı olan araştırma, geliştirme işini önemle 
ele almalıyız. 

Yarınki müreffeh Türkiye'mizin temelini 
teşkil edecek olan Sanayi Bakanlığının büt
çesi dolayısiyle Grupumuzun görüşlerini Yüce 
Senatoya arz etmeye gayret sarf etmiş bulu
nuyorum. Ve inanıyoruz ki, başta Sayın 
Sanayi Bakanımız olmak muhterem ve feragat 
sahibi bakanlık, mensuplarının bu konular 
üzerinde verimli çalışmalarına şahidolacağız. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin Yüce Türk Mil-
tine hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saat — 20,45 te toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

E — SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Büt

çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/442; Cumhuriyet Se
natosu 1/864) (S. Sayısı : 1060) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı, Enerji Ba
kanlığı, Petrol Dairesi 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Suphi Gürsoytrak'ta, Millî 
Birlik Grupu adına. Sayın Gürsoytrak, Sayın 
Karavelioğlu da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı hakkında söz almıştır. Siz ikisini bir
den mi konuşacaksınız, yoksa ayn ayn mı? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ben 
ikisini birlikte konuşacağım. 

BAŞKAN — İkisi birlikte yani 50 dakika 
konuşacaksınız. Buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabu Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Millî Birlik Grupunun Sana 
yi Bakanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçeleri hakkında görüş ve temenni
lerini ifade etmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Sanayi Bakanlığı bütçesini eleştirirken aynı 
zamanda ister istemez ikinci Beş Yıllık Plânın 
sanayi ile ilgili temel meselelerine de değinmek 
zarureti doğmaktadır. 

Zira Bakanlığın icraatının gerek temeli ge
rek yön ve şümulü, sınırı plân tarafından tâ
yin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu plâ
nın başarısı, bilhassa imalât kısmı olmak üzere, 
sürükleyici sektör olarak tanımlanan sanayi 
sektörünün başarısına bağlanmış bulunmakta
dır. 

Karma ekonomi düzeni içinde, kamu sektörü
nün toplam yatırımlar içinde payı, 1950 de 
% 36 iken 1960 da % 55 şe yükselmiştir. 

Ekonomimizdeki bu gelişme eğilimi dikkate 
alınarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
kamu ve özel sektör dengesi toplam ya
tırımların % 60, kamu sektörü % 40, özel 
sektör tarafından yapılacak şekilde tesis edil
miştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
birinci plân dönemine ait kamu ve özel sektör 
yatırım dağılımını gösteren tablo — 5 i incele
diğimiz vakit özel sektör yatırımlarının 1963 
den 1966 ya kadar sırası ile % 49,1, % 42,9 gi
bi daima azalan bir oranda gerçekleştiğini görü
yoruz. Başlangıçta 1963 te % 49 oranında yük 
sek seviyede görünen yatırım kapasitesi, Ereğ
li Demir ve Çelik Fabrikası yatırımlarının özel 
sektör yatırımları arasında gösterilmiş olmasın
dan doğmaktadır. 

Buna mukabil yeniden düzenleme tedbirleri 
ile bünye değişikliğine tabi olması, sık sık ge
nel müdürlerinin vazifelerinden alınmaları ve 
büyük finanasman güçlükleriyle karşıla*mala-
nna rağmen kamu sektörü yatırımları 1963 te 
% 51 den, 1966 da % 57 ye kadar devamlı ve 

I muntazam bir şekilde yükselmiştir. 
Birinci plân döneminde, plânın ilkelerinden 

I biri de özel sektör yatırımlarının büyük bir kıs-
I minin üretken iş kollarına yapılmasını temin et

mekti. 
Alman bütün özendirici ve güvendirici ted

birlere rağmen, özel sektörü konut yapımının 
cazibesinden kurtarmak mümkün olamamıştır. 

Toplam yatırımlar içinde konut yatırımları
nın payı 1963 yılında % 43,2 iken 1965 te % 46 
ya yükselmiştir. 

Birinci plân döneminde özel sektör yatırım
ları, ticaret, kredi ve vergi politikalarında alı-
nan çeşitli özendirici tedbirlerin uygulanmasına 
rağmen; süratli sanayileşmenin gerektirdiği öl-

1 çüde, imalât sektörüne, kaydırmak mümkün 
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olamamıştır. 1963 te imalât yatırımları izinde 
payı % 36,4 iken 1966 da % 23,9 düşmüştür. 

özel sektör yatırımlarının yurt sathına da
ğılması bakımından incelediğimiz zaman özel 
sektör sanayi yatırımlarının % 50 sinden faz
lasının istanbul'da ve civarında % 15 kadarı
nın izmir'de ve geriye kalanlarının da yurdu
muzun daha çok Batı bölgelerinde toplandığını 
görüyoruz. 

Oysa M, plânın önemli ilkelerinden birisi 
de yatırımların, bölgeler arasındaki dengesiz
liği giderecek şekilde bütün yurt yüzeyine da
ğılmasını temin etmekti. Bu maksatla plânda 
birtakım özendirici tedbirler de alınmıştı 

Birinci Beş Yıllık Plânda ekonomiye hız ve
ren bölgelerarası denge sağlıyan, fazla iş gü
cü istihdam eden en ileri teknolojiyi kullanan, 
devamlı ve muntazam gelişen sektör, kamu sek
törü iken, ikinci Beş Yıllık Plânda kamu özel 
sektör dengesi % 52 kamu, % 48 özel sektöre 
olacak şekilde kurulmuş bulunmaktadır. Buna 
göre kamu sektörünün yatırım payından hiç
bir rasyonel sebep yokken sekiz milyar kadar 
bir yatTim payı kesilerek özel sektör payına 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Büyük yatırım yapmak kapasitesine rağ
men yeteri kadar finansman kaynaklan bula
madığı veya ağır şartlar altında bırakıldığı için 
daha çok ve daha süratli yatınm yapmıyan ka
mu sektörünün aleyhine genel kredinin % 
75 ini özel sektör almakta devam ettiği halde, 
aynca özel sektörün ikinci plânda öngörülen 
oranda yatınm yapabilmesini mümkün kılabil
mek için 1970 yılından itibaren devlet bütçe
sinden özel sektöre 2,8 milyarlık bir transfer 
yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda sanayi sektörünün 
yıllık kalkınma hızı, % 12,9 olduğu halde ikin
ci Beş Yıllık Plânda bu hızın % 11,1 olarak tes-
bit edilmiş olduğunu görüyoruz. 

Halbuki bu sektörün 1967 yılındaki geliş
me hızı % 11,7 oranında idi. ikinci Beş Yıllık 
Plân için bundan daha küçük bir hızın tesbit 
edilmiş olması süratli kalkınma iddiası ile zıt
laşmaktadır. 

Nitekim sanayi yatırımlarının toplam yatı
ranlara oranı incelendiği zaman bu oranın 
1965 te % 33, 1966 da % 31, 1967 de % 32,3 ve 

1968 de % 33,8 olduğu hemen hemen sabit kal
dığı anlaşılmaktadır. 

1967 yılı programında imalât sektöründe ya
tıranlar 3 milyar 78 milyon lira olup toplam 
yatıranlar içindeki payı % 18,7 oranında, 1968 
yılı programında ise imalât sektörü yatırım-
lan 4 milyar 38,2 milyon lira olup toplam ya
tırımlar içindeki payı % 22,5 e çıkanlmıştır. 
Oranların yükselmesi zahiridir. Zira yapılan 
şey daha ziyade sanayi sektörü içinde madenci
lik ve enerji sektörünün aleyhine imalât sektö
rünün payını artırmaktan ibarettir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının sürük
leyici sektörü olarak tanımlanan sanayi sek
törü içinde en büyük yeri işgal eden imâlat 
sektörünün inkişafında; «Devlet İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminde imalât sektörü gelişiminin 
esas olarak özel sektörle bırakılmasını sağlaya
cak bir politika izlenecek denmektedir» 

Bunun mânası kamu sektörü, imalât sanayii 
sektöründe bundan böyle yatırım yapmayacak 
demektir. 

1968 -1972 döneminde yaratılması plânlanan 
33,4 milyar Gsmhda M, artışın % 38,6 sı 
gibi yüksek bir pay, imalât sanayiindeki ge
lişmelerle sağlanması öngörülmüş bulunmakta-
tır. Halbuki Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde alınan bütün özendirici tedbirlere 
rağmen imalât sanayii yatınmlannm payının 
1963 te 36,4 iken 1966 da % 23,9 za düştüğünü 
daha evvel açıklamıştım. Özel sektörün imalât 
eğilimi böyle iken esas sürükleyici sektör ola-
rakta kabul edildiğine göre ve plânın başansı 
buna bağlandığına göre, kamu sektörünün bu 
sektördeki üretken yatmmlannı önlemeyi, kar
ma ekonomiyi hakikaten benimsemiş bir zih
niyetle bağdaştıramadığımız gibi süratle kal
kınmak mecburiyetinde olan Türkiye'nin ger
çekleri ile de bugün görmemekte bilâkis son 
derece sakıncalı bulmaktayız. Zira, imalât sa
nayii; demir, çelik sanayii, makina imalât sa
nayii, kimya sanayii, kâğıt sanayii, çimento sa
nayii, petrol ürünleri sanayii, tarım aletleri ve 
makinalan imalât sanayii, karayolları taşıtları 
imalât sanayii, demiryolu taşıtları imalât sana
yii, dokuma ve giyim sanayii, gıda sanayi, de
mirden başka mamuller sanayii gibi üretken 
olanlan kapsamaktadır. Bu sanayii;, yatınm 
mallan ile temel anamallan üreten her ülkede 
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olduğu gibi Türkiye'de de sanayi sektörünün 
belkemiğini teşkil etmektedir. Biraz önce açık
ladığım plân hükmü değiştirilmediği veya ay
nen uygulandığı takdirde, bundan sonra ka
mu sektörü, yeni yatırım yapamıyacak ve eko
nomisinin hızla gelişmesi için gerekli olsa da 
veya sağlanan özendirici tedbirlere rağmen 
özel sektör yatırım yapmasa da veya ekonomi
de dar boğaz yaratsa da, yalnız başına yatırım 
yapmıyacak ancak özel sektör ile karma teşeb
büs halinde yatırım yapabilecektir. Ve uzun 
vâdede de imalât sektöründe faaliyette bulu
nan örneğin Karabük Demir - Çelik kompleksi, 
Sümerbank, Seka, Azot Sanayii, Kimya Sanayii, 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu gibi mües
seseler özel sektöre devredilecektir. Bu Türkiye 
gerçekleri ve halkın çıkarlarının aleyhine poli
tika maalesef tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Süratle ve dengeli bir surette kalkınmak ve 
kalkınmayı büyük bir hızla devam ettirebilmek 
için en kısa zamanda ülkenin bütün kaynak
larını, emeğini ve sermayesini optimum ölçüde 
verim sağlıyacak şekilde harekete geçirebil
mek maksadı ile imalât sanayiinde, kamu sek
törünün yatırımlarını durdurmak değil bilâ
kis eskisinden daha büyük bir hızla devam et
tirmek şarttır. Bir mecburiyettir, kanaatindeyiz. 
Dikkat edilirse kamu sektörünün faaliyetleri 
enfrastrüktür yatırımlardan zivade üretken 
yatırımlardır. Ekonomiye gerektiği hızı ver
mek ve devam ettirmek, geri kalmış bölgelere 
yatırımları götürebilmek, Devletin yüklendiği 
sosyal ödevleri biran evvel yerine getirebilmek 
için muhtacolduğu malî kaynaklan geliştirmek, 
endüstri, devrimini çabuklaştırmak ve tamamla
mak, Ortak Pazar içindeki ve dışındaki ulus
lararası müesseselerle rekabet edebilmek için 
kamu sektörünün, Birinci Plân dönemine naza
ran daha büyük hacimde yatırım yapması, Tür
kiye şartlarının ve sanayileşmiş ülkelerin geliş
me seyrinin dikte ettiği bir zaruret olduğu ka 
naatindeyiz. 

Türkiye'nin kamu sektöründe halen âtıl bu
lunan çok büyük bir endüstriyel kapasitesi var
dır. Örneğin Makina Kimya Endüstrisi Kuru
mu gibi Türkiye'nin madeni eşya imalât kapa
sitesinin beşte birine yakın bir güçtedir Muh
temelen bâzı dar boğazların giderilmesi ve tek
nik bilgi sağlanması halinde tekstil, çimento, 
şeker fabrikaları ile haddehaneler kurabilecek, 

yine aynı şartlarla dizel motoru, kamyon trak
tör, ihtiyacını belkide inşaat makinalannm bü
yük kısmını karşalıyacak güçtedir. 

Yılda 5 000 traktör ile 5 000 kamyonun or
talama % 50 sini öz imkânlan ile imal etmesi 
halinde MKEK nın yıllık cirosunun 250 mil
yon artması kuvvetle muhtemeldir. 

Halen yıllık kapasitesi 3 500 aded kamyon -
traktör olan özel teşebbüsün fabrikalarını MKEK 
fabrikalariyle kıyaslıyacak kadar yakından ta
nıyan her hangi bir bilgili kişi bu tahmini muh
temelen az bulacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri değil gelişmek
te olan ülkeler, sanayileşmiş, sanayi devrimini 
tamamlamış gelişmiş ülkelerin çoğunda da mev
cuttur. Örneğin, Almanya'da 269 aded. 

Avusturya'da 21 aded Fransa'da kamu te
şebbüsleri çok daha önemlidir. Sadece kamu te
şebbüslerinin yanında 1 100 e yaklaşık Tilyal-
leri ve iştirakleri de vardır. 

İtalya'da ise 143 adeddir. 
Fransa'daki bugünkü temayül özellikle, bü

yük tröstlerin karşısında, ekonominin kilit nok
talarında yeterli emniyet sağlamak uluslararası 
rekabette Fransız ekonomik kuruluşlarının ye
terince güçlü olmasını temin etmek ve sonuco-
larak millî ekonomiyi millî çıkara en uygun 
bir düzende geliştirmek amacına yönelmekte
dir. 

Hindistan'da, ingiltere'de, ispanya'da da 
iktisadi Devlet Teşekkülleri vardır. 

Türkiye'nin tarihî gelişmesinden faydalan
mak istemesek dahi bu sanayileşmiş ve Ortak 
Pazarda üye olacağımız ve rekabet ederek sınai 
ürünlerimizi satmayı tasarladığımız Ortak Pa
zar üyelerinden ders alarak iktisadi Devlet Te
şekküllerimize lâzımgelen önemi vermek lâzım-
geldiği kanaatindeyiz 

Mezkûr plân hükmüne göre iktisadi Dev
let Teşekkülleri, imalât sektörüne ancak terci-
han özel sektörle beraber karma teşebbüsler 
halinde yatırım yapabileceklerdir. Bu maksat
la kullanılmak üzere bu yıl bütçesine 100 mil
yon lira konmuş bulunmaktadır. Türkiye'de ha
len karma teşebbüs halinde 34 teşekkül mev
cuttur. 

Bu 34 karma teşekkülden sadece 11 i kârlı 
durumdadır. 

Bu teşebbüslerden başka ayrıca çeşitli se
beplerle, tasfiye halinde görünen ya da fiilen 
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tasfiyeye girmiş iken durdurulmakta bulunan 
pek çok bu nitelikte olan şirketler de mevcut
tur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri bizatihi kendi 
yatırımları ve işletmeleri için finansman bulma 
güçlüğü ile karşı karşıya iken ve hattâ bu se
beple Türk ekonomisindeki önemli fonksiyon
larını ifa edemezken onları daha ziyade siyasi 
sebeplerle karma teşebbüslere iştirak etmeye 
plânlı ve programlı bir şekilde zorlamayı sür
atli, dengeli ve istikrarlı kalkınmamıza büyük 
bir engel teşkil edeceği kanısındayız. Tasfiye
leri dahi kolaylıkla mümkün olamamaktadır. 
Bu denenmiş ve çok hatalı bulunan usulün ter-
cihan uygulanmamasını Türk ulusunun çıkarı 
için zaruri ve mutlak faydalı addediyoruz. 

1968 yılında ekonominin çeşitli sektörlerin
de toplam olarak cari fiyatlarla 20 milyar 850 
milyon liralık yatırım yapılması plânlanmıştır. 

Bu hacımdaki yatırımın, 10 milyar 673 mil
yon liralık kısmı kamu sektörü, tarafından ya
pılacaktır ki, oranı % 55 i bulmaktadır. 

1967 yılı programında ise kamu sektörü ora
nı % 57,4 idi. 

iki yılın programlarına göre ifade edilen 
oranlar karşılaştırıldığı takdirde önemli bir pa
yın, kamu sektöründen kesilerek özel sektöre 
ilâve edildiği kolayca anlaşılmaktadır. Kanaa
timizce bu, kamu sektörünün yatırım yapma 
ehliyetindeki noksanlıktan ziyade Türk ekono
misine yön verme durumunda bulunan bugün
kü iktidarın hissi tercihinden doğmuş bulun
maktadır. 

Bunun en açık delilini 1968 yılı programı 
tablo 72 de bulmak mümkündür. Buna göre ka
mu yatırımlarının gerçekleşme oranı 1963 yı
lında % 84 iken, 1966 da % 94,2, 1967 de ise 
% 93,6 gerçekleşeceği beklenmektedir. Özel 
sektörün 1968 yılı içinde % 45 oranında yatı
rım yapabilecek güce gelebilmesi için ayrıca dış 
finansman kaynağının % 39 u ve özellikle ku
rulacak karma teşebbüsler ve bâzı sektörleri 
teşvik için de bütçeden 447 milyon lira ile des
teklenmesi zarureti doğmuştur. 

Bu nevama serde çiçek yetiştirmektir. 
1966 -1967 yıllan kamu sektörü yatırım 

farkı 615 milyon lira iken özel sektör yatırım
ları farkı 887 milyon liradır. 

1967 yılı toplam yatırımlarında 1966 yılma 
nazaran bir yavaşlama vardır. Bu özel sektöre 

nazaran kamuda daha çoktur. Kamu sektörün
deki bu yavaşlamanın özellikle iktisadi Devlet 
Teşekkülleri yatırımlarındaki gerilemeden ileri 
gelmektedir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri 1966 yılında 
2 milyar 798 milyon liralık yatırım gerçekleş
tirmişken 1967 yılında ancak 2 milyar 700 mil
yonluk bir yatırım yapabilmişlerdir. Bunun ne
deni proje kredilerindeki aksamalar ile bu ku
ruluşların içinde bulundukları finansman güç
lükleridir. Programın 22 nolu tablosuna göre 
1966 yılında kamu sektörü yatırımları gerçek
leşme oranı % 94,2 dir. Bu sektör içindeki 
İDT lerinin yatırım oranlarının da % 94,8 ol
duğunu görüyoruz. 

1967 yılında kamu sektörü yatırımları ger
çekleşme oranı % 93,6 iken i. D. T. leri yatı
rımlarının bütün kamu sektörü yatırımları için
de birdenbire % 82 oranı ile en düşük olarak 
kaldığını görüyoruz. Mahallî idarelere ve ge
nel ve katma bütçeli müesseselere nazaran 
i. D. T. lerinin geri kalışını anlamak cidden 
güç bulunmaktadır. Bütün kamu sektörü için
de i. D T. leri eskiden olduğu gibi plânlı dö
nem içinde de en organize ve en yatırımcı mü
esseselerdir. Buna rağmen, genel ve katma büt
çeli müesseselerden geri kalış sebeplerini her 
halde bu müesseselerin yapısında ve yöneticile
rinde aramamak gerekir. Bütün mesele bu mü
esseselerin finansman bakımından yeteri kadar 
Hükümetçe desteklenmemeleri ve üvey evlât 
muamelesine tabi tutularak malî bakımından 
büyük sıkıntılar içine itilmeleridir. 

Bunun açık nedeni de özel teşebbüscülük 
fikrinden doğmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türk eko
nomisinde oynadığı yaratıcı ve itici gücü fren
lemek onun yerine özel sektörü esas unsur ola
rak koymak fikri ve arzusu bu neticelerin alın
masını doğurmuştur. Nitekim bütçe gerekçesin-
deki iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri ku
ruluşların yatırımları başlıklı tablo bu fikrimizi 
teyideder mahiyettedir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin toplam ya
tırımları; 1966 yılında 3 milyar 68 milyon iken, 
218 milyon artışla 1967 de 3 milyar 286 mil
yon, yine 196 milyon artışla 1968 yılında 3 mil
yar 482 milyondur. Her yıl mümkün olduğu 
kadar az yatırım yapmaları planlanmaktadır. 
Bu rakamlar program rakamlarıdır. Gerçek ya-
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tırımlar bu miktarların da altındadır. Örneğin 
1966 yılı 3 milyar 68 milyonluk program yatı
rımına karşılık iktisadi Devlet Teşekküllerince 
finansman güçlükleri sebebiyle ancak 2 milyar 
695 milyon liralık yatırım gerçekleştirilebilmiş
tir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ekonomik ge
lişmenin ihtiyacı olan kaynakları yaratmada et
kin bir kamu aracı olduğu gibi, yeni üretim tek
niklerinin yurda girmesini sağlıyan faaliyetle
rin yardımcısıdır. Sanayileşme hareketi, bugün 
memleketimizde iktisadi Devlet Teşekküllerine 
çok şey borçludur. Bu kurumların önderliğin
de başlıyan ileri üretim tekniklerinin yurda gi
rişi ve sanayileşme hareketinin devamı, her şey
den önce iyi kurulmuş, prodüktif işliyen, malî 
bünyesi sağlam, kaynak yaratan İktisadi Dev
let Teşekküllerine ihtiyaç gösterir. Bu teşekkül
leri sanayileşmenin bir aşaması yahut ara saf
hası farz ederek, belli dönem sonunda görevle
rinin sona erebileceğini düşünmek mümkün ola-
mıyacağı gibi yanlış da olur, kanaatindeyiz 
Çünkü sanayileşme devam eden; yeni teknik
leri, üretim, satış, pazarlama metotlarını yara
tan, problemleri olan organik bir bünyedir. 
Gittikçe kendisine olan ciddî ihtiyaç artar. 
Ekonominin temel taşı olur. Bugün bir ülke ik-
tisaden kalkınmış olsun yahut olmasın, bünye
sinde İktisadi Devlet Teşekküllerini barındır
makta zorunluluk duymaktadır. Bu, serbest 
piyasa mekanizmasındaki aşırı fiyat dalgalan
malarına engel olmak, kaynakların düzensiz ve 
aşırı israfını önlemek, mal ve hizmetlerin ülke 
içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak, 
ihtiyacından olduğu gibi, yukarda belirttiği
miz şekilde, kanunun finansman kaynaklarına 
katkıda bulunmak ihtiyacından da doğar. 

Bundan ötürü, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin hisse senetlerinin veya tahvillerinin özel 
sektöre satılmasını finansman politikası olarak 
kabul etmeye imkân göremiyoruz. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin yanlış uygu
lama sonucunda, fazla personel barındıran ye
teri kadar kaynak yaratmıyan, âtıl kuruluşlar 
haline getirilmesi, hiçbir zaman özel sektöre 
devir işlemiyle çözümlenecek bir konu değildir. 
Aksine bu kuruluşlarda prodüktif araçlardan 
İsrarla vazgeçmemek, bu kuruluşları günlük 
politika dışında tutmak, idare, organizasyon, 
üretim metotlarına müdahale etmemek gerekir. 

Örnek olmak üzere Etibank, Türkiye Kömür 
İşletmeleri, Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
Gn. Md. Azot, M. K. E., kurumlarını ele alabi
liriz. 

1965 - 1967 yılında TKİ de yine işçi sayısı 
39 096 dan 40 611 e yükselerek % 4,2 artması
na karşı, memur sayısı % 18,7 artmıştır. Azot 
tesislerinde işçi sayısı % 17,8 artmış olmasına 
karşıt, memur sayısı % 31,8 artmıştır. Etibankta 
işçi sayısı % 17,7 arttığı halde memur sayısı 
% 14,5 oranında artmıştır. Bu durum İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde uygulanan personel poli
tikasının ne yönde kullanıldığını göstermek
tedir. 

Her halde İDT leri kabarık personel duru
muyla zarar eder hale getirilmekle bunların 
özel kesimle devrine ait gerekçe elde edilmiş 
olmamalıdır. 

Örnek olarak ele alman bu kurumların ya
rattıkları kaynaklar ve yatırımları karşılaştırı
lacak olursa, 1965 - 1967 yılları arasında per
sonel artışına paralel bir gelişmenin mevcut 
bulunmadığı görülür. TKİ de 2 yıl zarfında 
işçi sayısı % 4 ve memur sayısında % 190 artış 
olurken, ayrı süre içinde yatırımlarında 
% 12,5 bir azalma vukua gelmiş, kaynak
ları % 99 noksanlaşmıştır. Karabük De-
bir - Çelik tesislerinde de aynı durum mü-
şahade edilir. Memur sayısı % 27 isçi sayısı 
% 34, oranında artmış, buna mukabil yatırımla
rı % 38,5 ve kaynakları % 18 noksanlaşmıştır. 
Demek oluyor ki, personel bakımından geniş
leme, bugün sürdürülen düzenle, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kaynak ve yatırımlarına para
lel olarak vukua gelen bir gelişme projesi ol
maktan uzaktır. Bunun iki önemli nedeni var
dır. Birinci iktisadi Devlet Teşekküllerinin kad
roları politik amaçlı personel tayinleri ile şiş
mekte, ikincisi bu teşekküllerin yatırım hedef
leri bilinçli olarak kısıtlanmaktadır. Noksan 
tutulan yatırım hedefleri karşısında İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin malî bünyeleri sarsılmak
ta, verimlilik düşmekte, kaynak yaratma imkâ
nı ileriki yıllar için daha olumsuz biçimde etki
lenmektedir. Noksan tutulan yatırım hedefleri, 
ileriki yıllarda İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
finasman problemlerini muhtemelen daha çö
zümsüz duruma getirecektir. 

1964 yılında 6 milyar 844 milyon Tl. lık ka
mu yatırım programının % 39 İktisadi Devlet 
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Teşekküllerine ait iken bu oran 1965 yılı prog
ramında aynı oranı muhafaza etmiş, 1967 yı
lında % 36,5 a 1968 de de % 32,5 olarak plân
lanmıştır. 1964 ten itibaren, özel kesim yatırım
larının toplam yatırımlar içindeki payının, 1965 
te % 42,5 ve nihayet 1968 programında da % 45 
oranına yükseltildiğini görüyoruz, özel kesim 
yatırımlarının yansı ise konut inşaatlarına git
mektedir. Buna karşılık İDT yatırımları toplam 
yatırımlar içinde 1965 te % 23 bir pay alırken, 
bu oran 1968 yılı programında % 18 seviyesine 
indirilmiştir. Şüphesiz yukarıda da belirtil
diği gibi, İDT lerin yatırım faaliyetleri için
deki rolünün yıllık programlarla kısıtlanması, 
bu kuruluşların bugün içinde bulundukları 
kaynak yaratma çabalarını daha güç durumlar
la karşı karşıya getirecektir. 

iDT'lerinin kaynak yaratmak ve dolayısiyle 
otofinansman imkânına kavuşmak yolunda kar
şılaştığı güçlüklerden biri de, yatırım tercihleri 
sırasında ortaya çikan ve politik amaçlara yö
nelen etkilerle karşılaşmakta olmalıdır. Bu yön
den İDT lerinin prodüktif çalışmaları verimli 
yatırım alanlarına yönelmeleri tavsiye olunur
ken, öte yandan bu yatırımların tercih yerleri 
üzerinde sayısız siyasi etkiler bahis konusu ol
maktadır. Böylece İDT, bir yatırımın başlangı
cında, optimal kapasiteden uzak, maliyetleri 
yüksek, taşıma masrafları fazla tesisler kurmak 
durumunda bırakılmaktadır. İDT lerinin verimli 
alanlara yönelen yatırım tercihleri, politikadan 
uzak bilimsel metotlara ekonomik hesaplar sonu
cuna istinadetmelidir. 

İDT ninin kazanç sağlamasına esas teşkil 
eden fiyat tesbiti makanizması da bugün isabet
li olmaktan uzaktır. Maliyeti azaltan tedbirler 
yerine, fiyat zamları tercih olunmaktadır. Bu 
zamlar talep seviyesinin azalmasına sebeboldu-
ğundan, zamdan umulan satış hâsılatı elde edil
memektedir. Örneğin, 1967 yılının başında ya
pılan fiyat zammı dolayısiyle Şeker tüketimin
de azalma vukua gelmiştir Şubat - Eylül arası 
8 aylık devrede şeker satışları 1965 yılında 
282 000 ton, 1966 da 308 000 ton, iken 1967 
yılında aynı aylar zarfında tüketim 305 000 ton, 
seviyesinde kalmıştır. Şeker istihlâkinde yılda 
% 8,5 artış oranı mevcuttur. Eğer şeker fiyat
larına zam yapılmamış olsaydı, 1967 de aynı ay
lar zarfında şeker tüketimi 334 000 ton kadar 

olacak idi. Fiyat zammı dolayısiyle 30 000 ton 
azalma vukua gelmiştir, bu % 10 talep azalması
na tekabül eder. Fiyat artışına yakın bir oran ol
ması dolaysiyle, gelir artışı olmak mümkün ola
mayacaktır. 

Görülüyor ki, fiyat artışında umulan ge
lirler talep azalmasiyle bertaraf olmakta, vatan
daş sadece daha pahalı tüketime zorlanmış ol
maktadır. İDT de fiyat politikasında ilmî esasla
ra ve ekonomik araştırma sonuçlara dayanması 
zorunluğu vardır. Buna riayet olunmadığı takdir
de, İDT lerin kuruluş amaçları zedelenmiş olur. 

Krediler: Birinci Plân dönemi içerisinde 
gelişmekte olan Türk ekonomisine paralel ola
rak genel kredi hacmmda büyük bir genişleme 
olmuştur. 1963 te 13 milyar 757 milyon lira iken 
Ağustos 1967 de 25 milyarın çok üstüne çıkmış
tır. Bu dönem içinde toplam kredi hacmi ve 
dağılımını incelediğimiz vakit ekonomik amaçlı 
krediler içinde ticari krediler payın!n 1963 te 
% 46, 1966 da % 45 olmasına mukabil, ihtisas 
krerileri payının 1963 te % 3,5, 1966 da % 28 
oranında azaldığını görmekteyiz. 

Tüccara müteveccih kredi hacminin hem yük
sek oluşu ve hem de toplam kredi hacmi içinde
ki payının yıldan yıla (özellikle 1964 yılından 
sonra) artması bir yandan sanayileşme hareketi
ni frenlediği gibi öte yandan likidite sıkıntısına 
da sebebolmaktadır. örneğin, Merkez Bankası 
özel sektör kredilerinin % 46 sı ticari alana, 
% 21,5 sanayie, buna karşılık diğer bankalar 
kredilerinin % 60 ı ticari alana, % 8 i sanayi 
sektörüne yapılmaktadır. 

Banka kredilerinin kamu ve özel sektör ara
sında tahsisinde de büyük anormallikler mev
cuttur. Merkez Bankası kredilerinin % 60 ı 
kamu sektörüne, % 40 ı özel sektöre yapılmak
tadır. Ayrıca diğer bankalar kredilerinin % 12 
si kamu sektörüne, % 88 i özel sektöre yapıl
maktadır. Toplam olarak genel kredi hacminin 
% 75 i özel sektöre, % 25 i kamu sektörüne ya
pılmaktadır. 

1965 faktör fiyatları ile 1967 yılında 85 mil
yar lira civarındaki gayrisâfi millî hâsılanın 
içinde sanayi sektörü 13,9 milyar lira ile % 16,3 
lük bir yer tuttuğu halde tüm sanayi sektörü 
kredileri ancak % 12 civarındadır. 

Sanayi gelişmesini sağlıyacak kredi kaynak
larının kıt oluşunun yanında ayrıca kredinin ma
liyeti de çok yüksektir. Kredinin faizi, banka 
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yönünden % 10,5. Bu faiz haddine ayrıca % 2,67 
acyo ilâve olunarak %13,17 oranı elde edilmek
te, % 20 karşılığında Gelir Vergisi payı ile 
% 15,8 e yükselmektedir. Kredinin 91 vadeli 
senetlerle alınması halinde yıllık % 2,13 oranın
da tahakkuk eden pul bedeli de eklenmişse kre
dinin toplam faizi % 18 olmaktadır. 

% 18 faiz ödemesi ile sanayileşmenin finans
manını kredi politikasına dayandırmak güçtür. 
Sanayi sektörüne öncelik tanıyan, kalkınma ve 
sanayileşme esprisine uygun yeni bir kredi po
litikasının tesbit ve tanziminin zaruretine önem
le tekrar işaret etmek isteriz. 

Vergi, sistemi içinde sanayileşme hareketini 
olumsuz yönde en çok etkiliyen Kurumlar Ver-
gisidir. Kurumlar Vergisinin % 20 olarak mu
hafazası halinde, maliyeti % 18 olan faiz haddi-
nin sanayi için çok yüksek olduğunu söyliyebi-
liriz. 

Bugün yurdumuzda isabetli ve, istikrarlı bir 
ithalât plânı yoktur, ithalâtımızın kompozisyo
nunu incelediğimiz takdirde özellikle tüketim 
mallan ithalâtında gereksiz malların önemli bir 
pay taşıdığını görürüz. Peynir, çökelek, kabuk
suz yerfıstığı., süpürge yapmak için nebati mad
de, limonata, gazoz, ağaç sandık, eldiven, deri 
ceket, sosyete oyunlarına mahsus eşya, tüller, fi
le eldivenler, üstleri bez ayakkabılar, âdi cam 
mutfak eşyası gibi. Ayrıca diğer bir özelliği de 
1963 yılında, 8,8 milyon liralık porsenel sofra eş
yası ithal edilmiş, 1964 te 2 milyona düşmüş, 1935 
te 303 000 liraya düşmüş fakat bu sefer seldi de
ğiştirmiş porselen heykel ve süs eşyası şeklinde 
ithale devam etmiştir. 

Özellikle kimya sektöründe ithalât plânlama
sı çok ihmale uğramıştır. Bu sektörde ithal 
edilen ve tutarı 1965 yılında 245 milyon lira tu
tan kimya sektörü mallarının ikame olunması 
mümkündür. Bunlar teknik sülfirik asit, inor
ganik asitler, sodyum hidroksit, çinko oksit, 
mangenez gibi maddelerdir. Ayrıca 1966 yılı 
ithalâtını inceliyecek olursak ithalatı 50 milyon 
liradan fazla olan, yumuşak buğday, ayçiçeği 
yağı, meşine yünü, amonyum sülfat, süper fos
fat, mahrut gübre, külüm ve kütük, çelik boru, 
biçer - döver gibi dokuz kalemin tutarı 852 mil
yon liradır. Toplam ithalât hacmini % 13 ü 
Türk ekonomisinde 9 ayrı kalem üzerinde top
lanmaktadır. Bir ithalât plânlamasında, sana
yileşme kademesine girişte önce bu itfcal malla

rının ikame olunmasını esas kabul etmek lâzım
dır. 

, İthalât konusunda, 20 - 80 milyon lira arasın
da değişen gereksiz mallar ithalâtından vazgeç
mek, kimya sektörü ilâç ve boya sanayiinde 245 
milyon liralık ithalât ile tarım ve metalürji sek-
terlerinde önplânda 850 milyon liralık ithalât 
ikame etmek yoliyle, Türkiye'nin sanayileşmesi
ni teşvik eden alanlara en az bir milyar liralık 
fon tahsis etmek imkânı doğabilecektir. 

Bütçe raporunun tetkikinden Sanayi Bakan
lığının bu yıl meselelerine geçmiş yıllara naza
ran daha etkili ve daha hâkim olduğu anlaşıl
maktadır. 

Standart, kalite ve fiyat kontrolü konuların
da montaj sanayiinin, Bakanlığın en masum 
•müdahalesine karşı takındığı hırçın veya umur
samaz tavır 1968 yılında bu sanayi üzerinde da
ha büyük bir hassasiyetle durmayı gerektirecek 
niteliktedir. Sayın Bakanın bu istikametteki 
olumlu çalışmalarını takdir ediyor ve kendisini 
her saman için desteklemeye devam edeceğimiz
den emin olmasını söylemek isteriz. 

Geri kalmış bölgelere özel sektör yatırımla
rının gitmesi için Birinci Beş Yıllık Plâna naza
ran daha genişletilmiş olan yatırım indirimi, 
gümrüklerde sağlanan tam veya kısmi muaflık, 
farklı faiz hadleri ile imalât sanayiine yatırım
ları teşvik için alınan tedbirler ileri ve faydalı 
bir hamledir. Bununla beraber, aynı istikamette
ki Güney - İtalya tecrübesi, bu tedbirlerin i. D. 
Teşekkülleri tarafından öncelikle doğrudan doğ
ruya uygulanmadığı takdirde başarılı olamıya-
cağı istikametindedir. 

Küçük sanayicinin işletme ve donatım kre
disi problemi müessir bir hal-şekli beklemekte
dir. Zira bu kredilerin büyük bir kısmı abon
man rkedileri niteliğindedir. Şahıs kefaletine 
dayananı küçük krediler ihtiyaca yeterli olmadı
ğından çoğu zaman sanatkârlar tarafından kul
lanılmamaktadır. 5379 sayılı Kanunun tatbikin
de esnaf teşekküllerine girmiş olan tacir ve sa
nayiciler aynı zamanda esnaf kefalet koopera
tifine de kaydolmak suretiyle esnafa verilmek
te olan cüzi miktardaki kredilerden faydalan
dıklarından sayıları iki milyonu bulan esnaf ve 
ktbük sanayici Halk Bankası kredilerinden an
cak % 10 dan istifade edebilmektedir. Bu uy
gunsuz durumun süratle düzeltilmesi için bakan-
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lıkça ne düşünülınekbedir. Sanayi devrimini ya- I 
parak gelişmiş ülkelerin gelişme aşamaları ince
lendiği zaman çoğunda ortak bir nitelik olan sa
nayileşme devriminde sanayii itici bir güc ola
rak toprak reformunun yapıldığı görülmekte
dir. Sanayi devrimini yapmak çabasında oları 
Türkiye'de toprak reformunu yapmak mecburi
yetindedir. Böylece tarım kesimindeki gelir vs 
servet dağılımı sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak düzeleceği gibi sanayi ürünlerimiz için j 
nüfusumuzun üçte iki oranında olmak üsere j 
ilâve etken bir içpazar hazırlanacak ve reformda 
büyük toprak sahipleri topraklan karşılığı elle
rine geçecek büyük bedelleri sanayi yatırımları
na yatırarak ülkenin kalkınmasına yardımcı ola- { 
caklardır. Böylece Orta Çağ kalıntısı bir züm
re yurdun kalkınmasında etken bir unsur efor
ken aynı zamanda demokratik rejimin sağlam
laşmasına büyük ölçüde yardımcı olacaklardır. 
Bu hususta Sanayi Bakanının ne düşündüğünü 
öğrenmek isteriz. 

Türkiye'nin en kıymetli, varl-ğı olan enerji 
ve tabiî kaynaklarının aranılması, bulunulması 
ve millî çıkarlarımız yönünden harekete getir
mekle sorumlu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı, bütün bakanlıklar içinde her saman do
ğu sadece sorumluların bütün Türk vatandaş- | 
larının özel dikkat ve hassasiyetini üzerinde top-
lıyacağı bir Bakanlıktır. 

Komi itibariyle Anayasamızda özel bir yer 
alan bakanlıklardan birisi de Enerji ve Tabiî | 
Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Bu Bakanlık, bütün tasarrufları inin Afi c ya-
samızın tabiî servetler ve kaynakları Devletin 
hüküm ve tasarrufıındadır. Bunların aranma??. 
ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. 

Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi veya doğrudan doğruya özel teşebbüs j 
eliyle yapılması kanunun acık iznine bağlıdır. 
Hükmünü kendisine rehber, ölçü yapmak d:ırv.-
mundadır. 

Bu hükmü eleştirdiğimiz zaman r-u ponıı-cla? I 
Bakanlığın faaliyetleri için kriteryum olması ge
rektiği, kanısındayız. Bulunan ekonomik değer- i 
deki tabiî servetler ve kaynaklar, birinci dere
cede Devlet tarafından işletilmesi esas olmalı- ı 
dır. ~ I 

Bu her hangi mâkul ve makbul bir sebeple | 
mümkün olmadığı takdirde, ikinci derecede Dev
let, özel teşebbüsle birleşerek igletmeli, bu da j 

mümkün olmadığı veya yukarıdaki her iki şekil
de işletilmesi ekonomik verimlilik bakımından 
uygun ögürlmediği takdirde, doğrudan doğruya 
ilgili kanunda açıkça belirtilecek şartları içinde 
öseî teşebbüs tarafından işletilmesi esas olabi
lir. 

Bakanlığın bugün bütün faaliyetlerini bu an
layış çerçevesi içinde yürütebilmesi için her şey
den önce teşkilâtlanmasını tamamlamış olması 
gerekirdi. Sebep ne olursa olsun dört yıla ya
lım bir saman geçtiği halde teşkilât kanunu he
nüz Meclisten geçmemiştir. 

Geçici görevlerle getirtilmiş bulunan vazi
felilerle memleketimiz için son derece önemli 
ve mesuliyeti! meselelerin isabetle yürütüle-
miyeceğini takdir edeceğinizi zannediyorum., 

Birinci Beş Yıllık Plânın başlangıcından 
beri bir Maden Bankasının kurulması ısrarla 
belirtildiği halde maalesef bugüne kadar ger
çekleştirilememiştir. Yalnız Ocak ayı içinde ku
rulmasının (kararlaştırılmış bulunduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. 1968 yıl programında 
madenciliğin gelişmesi ve teşviki için 5 mil
yon lira ayrılmış bulunmaktadır, Sen dersçe 
kifayetsiz olduğu aşikârdır. Bu anlayış ile 
ve imkânları çok mahdut bulunan (Maden Yar
dım Komisyonu), Türkiye Madenciler Derneği 
ve krom müstahsılları Komitesinin yönetiminde 
de bundan fa~la madencilik yapılamıyacağı 
tabiîdir. 

• -»«m 
Sermayeye taallûk eden konularda müşkü

lâtı bir derece anlamak mümkündür. Fakat 
yıllık programların tedbirler kısmında yıllarca 
tavsiye edilen tedbirler yerine getirilebilirdi. 
Örneğin, «Demiryolu ve liman masraflarının 
yüksek olması, ihraç fiyatı düşük madenleri 
o".inlemekte, dolayısiyle bu konudaki yurt içi 
işletmelerin ihraç imkânlarını geniş ölçüde sı
nırlamaktadır. Bu nedenle Ulaştırma Bakan
lığı, demiryolu ve liman faaliyetlerini marji
nal maliyetler üzerine tanzim edecek bir ta
rife politikası uygulıyacaktır», demektedir. 
Hükümet tavsiye edilen tedbirleri benimseme
diği için bunlar yıllık programlarda çoğun
lukla tekrar edilir. Halbuki konu- maden ih
racatımızın istenilen seviyede olmasını engel-
liyen en önemli faktörlerden biridir. Buna rağ
men ihmal edilmektedir. 

Bugünkü şekli ile özel sektör madenciliği
nin tabiçtı, teknik kapasitesi, daha ziyade ma-
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den damarlarını kaybettirecek niteliktedir. Bu 
konunun Bakanlıkça önemle ele alınması ge
rekir zannediyorum. 

Madenciliğin isabetli ve istikrarlı sevk ve 
idare edilebilmesi ve gelişebilmesi için her şey
den önce en kısa zamanda, müessir bir şeikil-
de teşkilâtlanmak zarureti vardır. Maden Dai
resinin yetersizliği ortadadır. 

Mevzuatın yeniden elden geçmesi gerek
mektedir. 

Maden kanunu tasarısının Yüce Meclise 
sevk edileceği raporda ifade edilmektedir, 
temenni ederiz ki, esası Amerikalı meşhur 
uzman Mr. Sly'nin hasırladığı tasan değildir. 

Bugün maden sahaları üzerinde büyük bir 
spekülâsyon vardır. Madenlerini işletmiyenle-
rin imtiyazlarının feshedilerek sahalarını tek
rar süratle arama ve işletmeye açılması büyük 
bir zarurettir. 

Bir kiracı, (kullanmadığı bir evi nasıl sata
maz ise, maden ruhsat ve imtiyazlarının devri 
ve satışına o şekilde müsaade etmemek gere
kir. Bununla ilgili gerekiyorsa mevzuatta dü
zeltme yapılmalıdır. Bugün memleketimizde 
madenci adı altında, cevher üretmektense, ma
den hakları alıp satan aracı bir zümre tü
remiştir. Dernekleri vardır. Cevher ticareti 
aracılığı yapanlar hattâ Ticaret Bakanlığı gö
revlerinden olan ihracat tescil isini üzerlerine 
alarak asıl üreticiyi sömürme yolunu bul
muşlardır. Bu düsen hakiki madencilerimi
zin, emeklerinin karşılığını almalarına engel ol
duğu gibi madenciliğimizin de gelişmesine en
gel olmaktadır. Bu noksanlığın düzeltilmesi 
için Bakanlıkça her hangi bir tedbir düşünül
mekte midir? 

Büyük sermaye ve teknolojik imkânlara sa
hip bulıman kamu sektörünün bilhassa İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin madencilik faaliyetle
rinde başarılı ve verimli olabilmesi için yatı
rım imkânlarının asaltılmaması bilâkis çoğaltıl
ması gerekirken 1966 yılında 638 milyon lira 
olan yatırım gücü, 1937 yılında hemen hemen 
% 50 oranında azaltılarak 375 milyon liraya 
indirilmiş ve 1968 yılı içinde aynı seviyede 
tutularak 379 milyon lira elarak plânlanmış 
bulunmaktadır. Sanayileşmiş olan ülkelerin 
gelişme aşamaları incelendiğinde hemen he
men her ülke için ayrı ayrı olmakla beraber 
maMna sanayiinin harekete geçirinceye ka

dar itici, sürükleyici sektör olarak bir sek
törün önemli rol oynadığını görüyoruz. 

İsveç için kereste ve maden cevher ihracı, 
Rusya ve Kanada için hububat ihracı olduğu 
gibi Türk ekonomisinin bu aşamasında ma
dencilik sektörü aynı tarihi fonksiyonunda 
görülmekteysede gereken önemin verilmediği
ni esefle nıüşahade etmekteyiz. Hiç olmazsa 
bu sektördeki yatırımlar ihracat ve ithalât 
arasında bir denge sağlıyacak şekilde plânlan
mış ve ona göre uygulanmış.-olmalıydı. 

Dış ticaret etkisi 1965 yılında 337 milyon, 
1956 da 245 milyon, 1967 de 152 milyon ve 1968 
yılında 169 milyon lira aleyhe olacak, bu da bu 
konunun dahi ele alınmamış olduğunu göster
mektedir. 

Boraks cevherlerimize bir yabancı firma
nın musallat olduğu eskiden beri bilinmekte* 
dir. Geçen yılki müzakerelere dönmeden son 
yıl içindeki inkişaf üzerine görüşlerimizi ve is
teklerimizi belirtmekle yetinelim: Firma geçen 
devrede kapattığı 320 kadar sahadan vazgeç
miş. Esasen aramak için değil, işletmek için de
ğil işgal etmek için çaba sarf ettiğini o zaman 
belirtmiştik. Şimdi özel teşebbüsten satınaldığı 
Eskişehir (Kırka köyü) civarındaki 6 ruhsat 
sahasında bulunan geniş rezervleri imtiyaz ha
line getirmek için müracaat etmiş. Rezervler o 
kadar geniş ki, firma bunu, bu kadar rezervi 
daire öğrenirse imtiyaz vermez-diye endişelene
rek yaptığı sondaj ameliyelerine ait bilgiyi ver
mekten imtina -ediyor, imtiyaz talebinde İsrar 
ediyor. Her ne kadar imtiyazı almada arama 
ruhsatı sahibinin rüçhan hakkı varsa da Firma 
arama süresi sonunda 9 milyon ton rezerv bul
duğunu ifade ettiğine göre bulunduğu öğreni
len 500 milyon ton rezerv artık ruhsat sahibi
nin bulduğu değil sonradan çıkan ve devletin 
tasarrufunda olan kısımdır. Firma ya muhak
kak imtiyaz verilmek isteniyorsa ancak ille bul
duğunu ifade ettiği 9 milyon tonluk bir kısım 
verilir ve geri kalan kısmı millî rezerv olarak 
saklanır. 

Amerikan bahriyesinin petrol rezervleri ol
duğu gibi bor minerelı birçok sanayiin ham
maddesi olduğuna göre satışı süreklidir. Krom, 
çelik sanayiinin faaliyetine tabidir. Çelikte 
kriz olunca krom satışı durur. 1954 ve 1958 de 
olduğu gibi, bor minereli bu bakımdan yurdu
muzun en istikrarlı ihracat maddesidir. 
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Şimdi şu sorular ortaya çıkıyor: 
Bu yabancı şirket pimdiye kadar aldığı ma

mul tesis müsaadelerine göre yatırım yapmış 
mıdır? 

— Yılda ne kadar istihsal yapacak ki, 500 
milyon tondan fazla bir rezerv sahasını imtiya
zı altına almak istiyor? 

— Dairece bu rezervlerin bilinir, muhtemel 
ve mümkün rezervleri tetkik ve tâyin ettiril
miş midir? 

— Firmanın imtiyaz talebinden beri dairece 
ne gibi tetkikler yapılmıştır. Firma arama iş
lemlerine ait bilgi vermiş midir? Yoksa hâlâ 
vermemekte kararlı mıdır? / Firmanın bugüne 
kadar memleket yararına aykırı tutumu mev
cut hale geldiğine göre maden politikasında bu 
gibi halleri önleyici tedbirler düşünülmekte 
midir? 

Yeni «petrol kanununun hazır olduğunu fa
kat Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyo
nunun çalışmalarına intizar edildiği için Mecli
se şevki geciktirildiğini Mart ayında yeni ma
den kanunu tasarısı ile birlikte sevk edileceği
ni Bütçe Karma Komisyon çalışmalarından öğ
renmiş bulunuyoruz. 

1963 yılından beri, Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından biri olan petrol üzerinde hassasi
yetle durmaktayız. Kanaatlerimizin büyük bir 
kısmının Millet Meclisi Araştırma Komisyonun
ca da benimsenmiş olmasından ulusal çıkarları
mız bakımından kıvanç duymaktayız. 

Petrol sektörünü organizasyona tabi tut
mak için Türk Petrol Holding adı ile bir Ano
nim Ortaklığının kurulmak istendiği anlaşıl
maktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerin
de bu yılki yeni akımda bu olsa gerek. Hatır-
lıyacağımız gibi 1965 yılından bu yana bu or
taklığın özel sektöre devredilmesi için çeşitli 
tertipler düşünülmüş bulunmaktadır. 

Evvelâ TPAO nun hisse senetleri halka dev
redilecek dendi, sokak diye adlandırıldığı Türk 
kamu oyunun haklı baskısı ile vazgeçildi, bilâ-
hara ortaklık için son derece bir tesis olan Bat
man - iskenderun boru hattı özel sektöre devre
dilecek dendi. Uzun mücadelelerden sonra vaz
geçildi. 

Sayın Başbakanın 8 nci basın toplantısında 
açıkladığı gibi bu tesise harcanan 450 milyon 

| liraya karşılık boru hattının % 50 kapasitesi
nin kullanılmış olmasına rağmen daha ilk yılın
da TPAO na 132 milyon liralık bir hasılat sağ
lamış bulunmaktadır. 

Bu tesisin ortaklık elinde kalması bu millî 
müesseseyi her yıl daha da kuvvetlendirecek 
dolayısiyle millî petrol sanayiimiz de o nisbette 
gelişmiş olacaktır. 

Şimdi de hazırlanmakta ©lan Türk Petrol 
Holding Ortaklığına iştirak sebebiyle millî şir
ketimizin idaresinin yabancı şirketlere geçme
sinden endişe duymaktayız. Böyle bir kuruluşu 
yersiz ve lüzumsuz addediyoruz. Zira TPAO: 
luğu bir Holdingin yapabileceği bütün işleri eh
liyetle yapmaktadır, örneğin Petro - Kimya 
A. Ş. kurabilmiştir. Gerekirse diğerlerini de ya
pabilir. Basma intikal eden bir haberden TPAO 
nun yurt dışında Orta - Doğu'da petrol arıya-
cağını öğrenmiş bulunuyoruz. Her halde bir şa
ka olsa gerek. 

Yeni petrol kanununun çıkmasını beklemek
sizin üçüncü ve dördüncü bölgelerinde TPAO 
ğı için aramaya açılması üzerinde yine ısrarla 
duruyoruz. 

Arama faaliyetlerinin ve akar yakıt dağı
tım sisteminiiî bir elde toplanması zaruretine 
tekrar işaret etmek isteriz, izmir rafinerisinin 
kurulacağı katileşir katileşmez yabancı şirket
ler Ataş ve ipraş rafineri kapasitelerini tevsi 
talebinde bulunmuşlardır. Yabancı şirketlerin 
böylece millî rafinerilerimizin üretimlerine kar
şı Türk pazarına iyice yerleşmek istedikleri 
anlaşılmaktadır. Maalesef iktidar şirketlerin 
bu maksadını anlamamış görünmektedir. 1972 
de 8,8 milyon ton olacak yurt içi petrol tale
bimizi karşılıyamamız mümkünken bu tevsilere 
ve Marmara rafinerisinin bir milyon 700 bin 
ton kapasite ile kurulmasına müsaade etmekle 
15,7 milyon tonluk bir kapasite yaratmakta
dır. Bu aradaki 5 - 6 milyon tonluk fazla üre
tim kapasitesi millî müesseseler aleyhine bir 
durum yaratacaktır. Bu hususta Hükümetin ha
talı davranmakta olduğu kanaatindeyiz. 

Bu bütçenin, bütçeyi hazırlıyanlara ve uy-
gulıyanlara hayırlı olmasını grupum adına arz 
eder, saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu buyurun, 
C. H. P. Grupu adına Enerji Bakanlığı bütçesi 
ile ilgili olarak buyurun, 
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C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-

OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının 1968 yılı bütçesini C. H. P. Grupu adına 
eleştirmek üzere söz almış bulunuyorum. Söz
lerime Enerji Bakanlığının Teşkilât Kanununun 
bugüne kadar çıka^lmamış olmasından yalana
rak başlıyacağım. Bildiğiniz gibi bu Bakanlık 
25 . 12 . 1963 yılında İnönü Hükümeti tarafından 
kurulmuştu. Aradan geçen dört yıl içinde bu 
Bakanlığın Teşkilât Kanunu halen çıkarılama
mıştır. Halbuki 1964 yılında iyi olduğu kanı
tında olduğumuz bir kanun da hazırlanmış bu
lunuyordu. Bugün çok önemli konularla işti
gal eden bu Bakanlık kanunsuz olarak çalışmak
ta bizi endişeye sevk etmektedir. 

Dejprli arkadaşlarım, bu Bakanlığın diğer 
mühim konulardan birisi de enerjidir. Memle
ketimizin enerji politikası tam olarak düzenlen
diği kanaatini taşımıyoruz, ikinci Beş Yıllık 
Plân konuşulurken uzun ^vadeli hiç olmazsa 15 
yıllık bir projeksiyon üzerine dayanan bir 
enerji politikasının hazırlanmadığını söylemiş
tik. Palyatif tedbirlerle bir enerji politikasının 
yürütülmesine kanaatimizce imkân yoktur. Ener
ji politikası memleketin tabiî kaynaklarına da
yandırmak, onun hattâ damla damla çıkartılma 
pahasına dahi olsa yapılması gerekir. Bunlar 
bilinmeden memleketin kömür miktarları, mem
leketin su enerjisi, memleketin jeotermik ener
jisi, memleketin uranyum enerjisi, bütün bun
ların tam olarak bir etüdü yapılmadan dışarı
dan gaz ithal etmek gibi hususların ele alınması 
biraz şüpheli bir konu olarak bize gelmektedir. 
Şimdi memleketimizin senelik kalkınmasında 
% 7 bir hız sağlamak isterken enerjisinin de 
buna muvazi olarak % 5 ilâ %' 7 arasında bir 
hızı olması lâzımgelir. Dünyadaki enerji hızı 
artımı ise, % 3,5 civarında bir değer taşır. Böy
le bir ortam içinde enerji konusu dediğimiz gibi 
kendi öz kaynaklarımıza dayandıran bir plânın 
bir programın olması gerekir. C. H. P. nin gö
rüşü enerjimizin mümkün olan miktarlarını 
memleket içinden sağlamak noktasındadır. Bu
nu böyle kabul ediyoruz. 

Memleketin elektrik enerjisi santrallerin bu
gün 6 milyar kilovat saate varan bir üretimi ile 
son haddini bulmuş durumdadır. Keban Barajı 
1970 te bitecek, programa göre, ki bunlar büyük 
yatırımlardır, program aşımları daima olur, 

o zamana kadar % 12 bir artımla yılda 700 - 800 
milyon kilovat saat bir açık bulunacaktır. Bu
nun karşılanması ise memleketimizde termik 
santrallerle yapılması uygun olur kanaatindeyiz 
ve bunu da yine memleketin Seyitcmer kömür
leri ki bu bize 1,5 milyar kilovatsaatlik bir ta
kat imkânı verir. Bir de Zonguldak'taki taşkö
mürü tozları, bu da 1 milyar kilovat saatlik bir 
takat verir, 2,5 milyar kilovatsaatlik bir miktar 
elde edilmiş olur. Burada şu hususu prensiple
rimizden hareket ederek tebarüz ettirmek iste
riz : Eafinerlerin artık maddesi olarak f uel - cil 
bulunduğu müddetçe kullanılabilir. Çünkü 
bu maalesef halen petrolün yarı miktarını ithal 
ediyoruz. Ama bu santrallerin çalışması için 
dışarıdan fuel - oil ithali bizce doğru değildir. 
Linyitlerimizi, kömürlerimizi muhakkak değer
lendirmekte fayda vardır. Bu konuda bugün 
bir münasebetle arz ettiğim bir hususu tekrar 
edeceğim. Diğer milletlerin enerjisi kendi kont-
roîlarında olmıyan kaynaklara bağlama bakı
mından hassasiyetlerini göstermek için bir mi
sâl arz edeceğim, bu da Fransa'da geçmiştir. 
Fransa'da bildiğiniz gibi Fransız elektrik te
şekkülünün başındaki zat dışarıdan uranyum it
hal ederek atom. enerjisi istihsalini düşünmüş 
gerekçesi de % 60 ucuz olduğu için, memleketin
de bulunan uranyumun daha pahalı olmasına 
rağmen, De Gaulle tarafından derhal vazifesin
den uzaklaştırılmıştır. Milletler kendi ez kay
naklarını işletmeyi pahalı dahi olsa öngörmek
tedirler. 

Şimdi bu konuyu kısaca izah ettikten son
ra, gelelim memleketin diğer mühim bir önemli 
konusu olan petrol konusuna. Bu da petrol 
konusu her memlekette ve bilhassa geri kalmış 
memleketlerde, günün konusu halindedir ve 
münakaşa konusu olmaktadır. Memleketin bu 
zenginliklerine el uzatmak istiyen birtakım ya
bancı şirketler mevcuttur, bunlar burayı istis
mar etmek için çalışırlar, bununla da müca
dele etmek istiyen her yerde birtakım şuurlu 
çalışan insanlar vardır. Şimdi bizim memleke
timizde de petrol konusu başından itibaren yan
lış anlaşılmış bir politika ile, memltketin şart
larına uymıyan bir kanun neticesinde ve 1962 
den sonra ortaya çıkan hâdiselerin sonunda bir 
münakaşa konusu haline geldi. Bu petrol ko
nusu tartışmaları uzun zaman devam etmiştir. 
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Memleketin menfaatlerini düşünenlerle, yabancı 
şirketlerin yanında bulunanlar daimî olarak bu 
dâvanın karşısında olmuşlardır, öyle zaman
lar yaşadık ki, petrol konusunun değil böyle 
açık kürsülerden konuşulması, kapak kapılar 
ardında dahi konuşulmasının mahzurlu olduğu 
iddiaları ileri sürüldü. Denildi ki, bunlar teh
likeli konulardır, konuşmayalım ve bunu müm
kün olursa daima karşı karşıya iki kişi arasın
da halledelim. Bunun karşısındaki hareketler 
ise, dâvayı halka maletmek, bunun Meclis dı
şındaki bulunan basını, gençliği bütün kamu 
oyu ile beraber, petrol konusuna maletmek 
gayretleri gösterildi ve bugün görüyoruz ki ara
da geçen zaman zarfında memleketin şuurlu ola
rak benimsediği bu dâva artık kapılar arka
sında konuşulmaktan uzak olarak korkulacak 
bir devreyi atlatmış bulunmaktadır, işte bu
rada yabancı şirketlerin ve onların yardmıcıla-
rının bir dâvası da şu idi. Eğer siz bunları bu 
şekilde konuşursanız meseleyi sokağa düşürür
sünüz, meseleyi dejenere edersiniz, bu mesele 
o şekilde hallolmaz. Değerli arkadaşlarım, me
seleler kanımızca demokratik memleketlerde 
açık açık tartışarak hallonulur. Gizlilik, ka
pı arkasındaki münakaşalar.bu gibi iktisadi ma 
seleleri memleket çapında millî olan dâvaları 
halledemez. Sayın Bakanın bu bakımdan bir 
demecine dokunacağım, bir brifing dolayısiyle 
ve bir açılış merasimi dolayısiyle tekrar ede
rek, petrolü sokaktan kurtardıklarını söyledi
ler. Biz izah ettiğim gibi o kanıda değiliz, 
Petrol konusu millî bir dâva olarak ortaya çık
mıştır. Münakaşaları yapılmıştır, onun için 
mücadeleler yapılmıştır ve bugün değerini ka
zanarak memlekete malolmuştur. Bunun için 
deyimi kabul etmek imkânı bizim için yoktur, 
Kendilerinin de aynı şekilde düşüneceklerini 
temenni ederim. 

Sayın Bakanın bir brifing dolayısiyle yine 
bir beyanı oldu. Millî çıkarlara uygun olrrak 
politika yürütüldüğünü söyledi. Bir nebze de 
bunun üzerinde durmakta fayda vardır, bugün
kü petrol durumunu anlamak için. Petrol ko
nusu dediğim gibi uzun münakaşalardan sonrr. 
Adalet Partisinin Dördüncü Koalisyon Hükü
meti zamanında daha 1963 yılından başlıyan 
birtakım mücadelelerin sonunda muayyen bir 
gergin havaya girmiş bulunuyordu. O sırada 

iktidara gelen Adalet Partisi tutumu ve davra-
ı nişi ile halk efkarının heyecanım artırmıştır. 
| O zamanlarda iddia edilen millîleştirme kelime-
j sinin karşısında itham edici davranışları ile ve

ya millîleştirme dediğimiz zaman bunun gasbol 
duğu iddiası ile yapılan demeçler bu dâvaya 
inanmış olan kütleleri gaye! tabiî olarak hare
kete ve galeyana getirmiştir. Halk sokağa düş
tü iddiaları da burada bu bakımdan sakattır. 
Bundan sonra Adalet Partisinin tek başına ik
tidara geldikten sonra bir politikası vardır, ona 
da değineceğim. 

1966 yılından sonra ilk karşılaştığımız konu 
ATAŞ Rafinerisinin tevsii konusudur. ATAŞ 
Rafinerisi maalesef tevsi etmek hakkı yabancı 
şirketlere verirken hesabı yapmak gayet ko
laydır, büyük imkânlar tanıyor bir şekilde ve
rilmiş bulundu. Adalet Partisinin ilk yapmış 
olduğu, hareket, kanımızca millî çıkarlara uy
gun olmıyan bir tutum idi. 

İkincisi, petrol boriı hattının satılması mev
zuudur. Türkiye petrollerinin yatırım gücünü 
artıracak olan böyle bir boru hattının satılması, 
millî bir müesseseye dağıtması gayet tabiîdir İd, 
millî çıkarlarımızla bağdaştırmak mümkün de
ğildir. Bundan sonraki davranışları İkinci Beş 
Yıllık Plâna bakacak olursak, yatıran konu-
sunda zayıf olarak görürüz. Birinci devrede 
yapılmış olan 800 küsur milyon liralık yatırım 
aramalar için. bu sefer filvaki 925 milyon li
ra olarak bir miktar artımı ile gösterilmiştir. 
Ama bunun daha fazla miktarlara varması da 
bugünkü memleketin içinde bulunduğu şartlar 
için gereklidir. Ne yapıp yapıp, petrol yatırım
larına fazla miktarlar vermek ve bu yatıranları 
sağlamak gerekirdi. 

Bundan sonra rafineriler konusundaki alın
mış olan kararlara geliyorum. Geçen günkü ko
nuşmamda da söylemiştim. Daha önce Bütçe ve 
Plân görüşmeleri sırasında da arz etmiştim 
İkinci Beş Yıllık Plân bir plansızlıktır diye 
Bu sefer bakıyoruz. İkinci Beş Yıllık Plân içe
rsinde olmıyan bir husus 1968 yılı programın
da izmit rafinerisinin tevsii halinde ortaya çı
kıyor. Bundan da- ileri gidilerek 1968 yılı proğ-
r?,mmda olmıyan bir de Marmara Madenî Yağ 
Rafinerisi ortaya çıkmıştır. Bunları topladığı
mız zaman yine de ikinci Beş Yıllık Plânda 

l 1972 senesinde ihtiyacolan 10,5 milyon tonu 



O. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1968 O : 3 

aşan, 5 milyon tonluk bir rafinemi kapasitesi 
fazlası meydana geliyor. Bunlar 1971 yılında 
bitirilecektir. Kanaatimce bu iddialar bizim 
gibi memleketler için israftır. İtalya bugün 
% 30 fazla rafineri kapasitesini şart koşarken, 
kendi memleketinde o dahi bugün bunu yap
maktan vazgeçmiştir. Kapasiteleri mümkün ol
duğu kadar ürünlere, ihtiyaçlara yakın olarak 
götürmekte ve bundan tasarruf sağlamaktadır. 
Ama biz plânsız bir tutum içerisinde bu rafine
rileri kanımca hesapsız olarak tevsi etmek ve
ya yenilerini kurmak müsaadesi vermekteyiz. 

Bir konu da Türkiye Petrollerinin bilhassa 
arama konusudur. Biz eskiden beri Türkiye 
Petrollerinin iyi arama yaptığına ve teknik gü 
cüne inananlardanız. Ama ilk günden itibaren 
Adalet Partisi iktidara geldikten sonra rapor
törleri ile ve beyanları ile Türkiye Petrolleri
nin faaliyetlerinin daima yetersiz olduğunu ile
ri sürmüştür. Ama bugün görüyoruz ki, aynı 
Türkiye Petrolleri Irak'ta petrol aramak üzsre 
teşebbüse geçmiştir. Yani, kendi memleketi
nin dışında aramak için gidiyor. Bir parça 
bunu da tez?,t olarak bulduğumuzu söylemek 
mecburiyetindeyiz. Irak'ta yapılacak olan faa
liyetleri gayet tabiî M, yakından izliyeceğiz 
ve bu faaliyetlerin kendi memleketimizdeki faa
liyetleri aksatmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da kısaca tevzi 
işlerine dokunmak isterim. Memleketimizin 
tevzi işleri iyi gitmemektedir. Durmadan ra
fineri kapasiteleri artmakta, buna muvazi ola
rak millî tevzi teşkilâtımız gelinmemektedir. 
Petrol Ofisinin satışları % 25 civarında, bâzı 
rakamlara göre % 20 civarında dolaşır durur. 
Bu miktarlar memleket dâhilinde satılan pet
rol ürünlerinin, Petrol Ofisi tarafından satı
lan miktarlarıdır. Rafineriler, tevsiler yapıl
dıktan sonra % 60 -70 oranına çıktığı zaman 
yabancı şirketlerin bu ürünleri hangi şartlarla 
satacağını bugünden kestirmek mümkün değil
dir. Binaenaleyh derhal bizim Petrol Ofisi Ka
nunu diye hazırladığımız kanunun birleşmesini 
sağlamak gerekir. Sayın Bakan Karma Ko
misyonda, Mart ayında bir tedbir ile birleşti
receğini söylemişti. Göreceğiz inşallah, hayırlı 
bir faaliyet olur. Yalnız çok gecikilmiştir bu 
dâvada. Yedi yılı aşan bir müddet zarfında 
bu kanun maalesef çıkartılamadı. Memleket 

bundan çok ziyan etti. Bugün komisyonlarda 
herkesi bunun lehinde olarak görmekten şahsan 
zevk duymaktayım. Vaktiyle bunun konuşul
ması dahi yine böyle tabu, dokunulmaz olan 
şeylerdendi. 

Bir nokta daha vardır. Bu, Türkiye Pet
rollerinin tevzi işlerine girmesi: Bunu kısaca 
burada bir daha arz edeyim. Çünkü bu konu 
birçok yanlış anlamalara sebebolmakta, hatalı 
tutumları ortaya çıkarmaktadır. 1962 yılında 
o zamanki Petrol Ofisinin yatırım yapamıyaca-
ğı kanısına varan Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Türkiye Petrollerinin tevzi işlerine girmesini 
arzu etti. Yüksek Plânlama Kurulu, Hükümet 
bunu kabul etti, 1963 yılından sonra Türkiye 
Petrolleri Tevzi Teşkilâtını kurmaya başladı ve 
bu teşkilâtı kurduktan sonra dört beş sene zar
fında 250 ye yakın olduğunu öğrendiğimiz istas
yon sayısı ortaya çıktı. Sizi temin ederim ki 
bu kadar hızlı bir gelişme ve bu kadar yüksek 
bir sayıda istasyonu yabancı şirketler onbeş -
yirmi senede yapar. Muvaffakiyetli bir çalış
ma oldu ama, denildi M, efendim Petrol Ofis
le rekabet ediyor, karşı karşıya veya yanyana 
istasyonlar kurulmaktadır. Bunlar olmuş ola
bilir, bunlar hatadır ama prensipleri, bâzı ha
talara istinaden bozmak bence daha büyük bir 
hata olmuştur. Hükümeti bu kanun ve tedbir
ler gerçekleşinceye kadar Türkiye Petrollerinin 
yine tevzii işlerine girmesi lâzımdır. Çünkü gir
mediği takdirde bundan faydalanabilecek olan 
yabancı şirketler olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan yine Büt
çe Karma Komisyonunda Petrol Ofisinin mem
leket imkânlarını iyi kullanmak hususumda bir 
demeç oldu. Buna dokunmak istiyorum. 

Petrol ofisi son zamanlarda, bilhassa son 
yılda bâzı ithalâtlar yapmıştır. Bu ithalâtların 
bir kısmı birinci altı aylık devrede, ikincisi 
sene sonuna doğru yapılmıştır. Bunların mik
tarları, fiyatları burada elimde mevcuttur, ilk 
yapılan ithalât meselâ Sovyet Rusya'dan 110 
bin ton 19 dolardan motorin, 50 bin ton 20 do
lardan gazyağı, 50 bin ton 8,7 dolardan feul -.oil 
beş numara Bunların Rusya'dan navlun ücreti 
1,5 dolar, Romanya'dan gelen 1.80. Bu ücret
ler üzerinde yapılan bu ithalden sonra tamamı 
bitmeden fuel - oil gibi, bir maddenin bir de, Ro
manya'dan ithalâtı yapılmıştır. Bunların fiyat-
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lamna baktığımız zaman arada 1,5 dolarlık bir 
fark olduğu görülüyor. Bu 1,5 doları hesapla
mak mümkün. En son rakamları vereceğim. 
Memlekete bir miktar döviz kaybına sebebol-
muştur. Sayın Bakan bilmem bu hesaplardan 
haberdar mıdır? Bu rakamlar bana verilmiştir. 
Doğru olduğu kanısındayım. Hatalı olursa sa
yın bakanın düzelteceğine inanmaktayım. .Bun
dan sonra yine Romanya'dan aynı fiyatlarla bir 
ithalât daha yapılmıştır. Bu da, 20 - 20,5 dolar; 
21,5 dolar üzerinden. 19,5 dolardan ithal edilen 
fuel - oilin memlekete maliyeti 1,7 dolar kadar 
daha pahalıdır. Beş numaraya nazaran. Memle
ketimizin ihtiyacı fuel - oil olarak beş numa
raya daha fazla ihtiyaç vardır. Bundan sonra 
yine Petrol Ofisi serbest döviz ile İtalya'dan it
halât yapmış, bu ithalât 70 bin tonu 23,5 dolar
dan motorin, 30 bin tonu 24,75 dolardan ben
zin, bunların da rayiç fiyatlarında ton başına 
4 - 4 , 5 dolar arasında bir fark göstermektedir. 
Bunları topladığımız zaman, bütün hesapları 
yaptığımız zaman, eğer bu rakamlar doğru ise, 
726 bin dolar kadar fazla bir ödemenin oldu
ğunu görüyoruz. 

Şimdi bunun yanı başında bir de Mobil ile 
Türk Petrolleri madenî yağlarının ithal ettiği 
bdr parti vardır, 15 bin tonluk ki bunun 10 bin 
tonunu Mobil, 5 bin tonunu da Türkiye Petrol
leri madenî yağları ithal etmiştir. Bunların it
halini sayın bakanla encümende tartışmıştık, 
bu ithal durumunda da 33 dolar fark olmuştur. 
Rayice göre arada 13 dolarlık bir fark var. 
Bunun da toplmaı 195 bin dolar eder. sayın ba
kandan istirhamım, bu tonların üzerine eğilip 
bir neticeye bağlamasıdır. Petrol Ofisi diğer ta
raftan bâzı bankaların hisse senetlerini almak 
için 8 milyonluk müracaatının olduğu ileri sü
rülmektedir. Ve küçük bankaların hisselerini 
almak istemektedirler. Yani memleketin menfa
atlerini korumak bakımından bunları söylemek
te fayda vardır. Bildiğim kadarı ile Petrol Ofi
sinin vazifesi banka hisse senedi almak değil, 
daha çok tevzi yapmaktır. Sonra kısaca Beîpet 
konularına dokunacağım. Belpet İstanbul Bele
diyesi ile Petrol Ofisin kurmuş olduğu bir şir
kettir. % 50 ortaklığı vardır. Bunun kurulu
şundan sonra İstanbul'da Türk Petrol Ofisinin 
satışları gelişmiştir, duyduğumuza göre. Petrol 
Ofis bunu feshetmek arzusunu göstermektedir. 
Bunun için de yazışmaların, belediyeler arasın

daki yazışmaları sayın bakanın tetkik etmele
rini istirham ediyorum. Bu, 1965 ve 1966 yılında 
kâr etmiş bir müessesedir. Aslında tevzii şirket
lerinin kâr etmesi de bir mecburiyet değildir. 
Bugün tevzii şirketleri Mobil, Shell, British Pet
rolün blânçoları kârı göstermez, ancak anamü-
esseseler kâr eder, oraya aktarılır. Binaenaleyh 
bu konuda kâr etmek meselesi mühim olmamak
la beraber bu şirketin muhafazası gerekir. Isı-
rit şirketi; Türkiye Petrolleriyle Petrol Ofisin 
aralarında beraberce kurdukları bir şirkettir. 
istanbul da ufak miktarlarda Fuel - oil ve gaz 
yağı satmak için kurulmuştur, Bu şirket ilk yı
lı 14 bin lira ziyan etmiştir. 1965 senesinde ikin
ci yılı 700 bin lira kar etmiştir. 3 ncü yılında 
bir milyonun üstünde kâr etmiştir. Bu şirketin 
bâzı muamelelerinde eksiklik olabilir. Fakafc 
faydalı bir şeydir. Çünkü müstehlikin ayağına 
götürmektedir hizmeti ve kârlı müessesedir. 
Bunun da feshedilmek arzuları var, İstanbul 
piyasasından çekilmesi yazık olur. Bu sahada 
çalışması bakımından son günlerde onun kıy
metli başındaki satış müdürü olan Sırrı Bey, 
soyadını bilmiyorum, Sırrı Bey namındaki ar
kadaş vazifesinden uzaklaştırılmış, yerine eski 
bir politikacı getirilmiştir. Bu bakımdan sayın 
bakan bilmiyorum, haberdar mıdır, hâdiseden. 
Bu hâdiseler iyi çalışan idarecilerin herhalde 
şevkini artırmaz, azaltır. 

İki kelime ile de MTA nın faaliyetlerine do
kunarak sözlerime son vereceğim. MTA bildiği
niz gibi maden aramakla 33 seneden beri meş
gul olmaktadır. Fakat geçen senpde söylediğim 
gibi artık hali işbaa gelmiş, doymuş vaziyette
dir. Muhakkak olarak bu müesseseyi birkaç 
endüstri haline getirerek daha spesifik vazife
ler verecek, daha özel islere sevkedecek bir dav
ranışın içerisine girmek lâzımdır. Plânda, fil
vaki bakır - demir aramaları yapacaktır, diye 
daraltma istikametine gidilmiştir. Ama memle
ketin hemen ihtiyacı olan ve hemen ihtiyacı 
bulunmıyan birçok zenginliklerinin de aranma
sı lâzımgeîir. Meselâ linyitlerin durmadan aran
ması ve bütün linyit rezervlerimizin ortaya çı
karılması şarttır. Bunun yanı başında değer ta-
şımıyan birçok zenginliklerimizin de aranması 
lâzımgeîir. Yani, MTA. nm bugünkü şartla/ 
içerisinde dahi sistemli bir çalışmaya girmesin
de fayda vardır. MTA bugün bir zaruret olarak 
3 - 4 ncü bölgelerin açık olmaması dolayısiyle 
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petrol sahalarına girmiştir. Ama, 3 ve 4 numa
ralı petrol sahalarının muhakkak olarak açıl
ması lâzımdır ve onu Türkiye Petrollerinin ara
maları içinde toplamakta memleketin büyük 
menfaatleri vardır. Dağınık çalışmak kuvvet
leri birleştirmemek memleketin menfaatlerine 
ve çıkarma değildir. • Binaenaleyh, önümüzdeki 
faaliyet yılı içinde eğer Hükümet 3 ncü ve 4 ncü 
bölgeleri açma imkânlarını sağlarsa memlekete 
büyük bir hizmet etmiş olur, biz de kendisini 
alkışlarız. Yalnız MTA artık bu işten vazgeç
meli. Çünkü bildiğim kadarı ile eleman kifa
yetsizliği vardır. Türkiye Petrolleriyle birleşe
rek bu işin kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Be
nim sözlerimin sonuna geldim, bâzı hususları an
latamadığım için özür dilerim. Sözlerimi biti
rirken sayın bakandan şu istirhamda bulunaca
ğını. 

Bu söylediklerimiz, bilerek ve yapıcı olarak 
anlatmıya çalıştığımız hususlardır. Memlekete 
çıkacak bakanlar, çok kere dinliyoruz, filân 
zamanda şu yapıldı, siz daha evvel şöyle yaptı
nız, biz bunu daha iyi yaptık, münakaşası de
ğildir. Vaktiyle yapılan işler hatalı ve ekıik 
olabilir. Ama bugün yapılan işlerin hatalı oldu
ğunun farkıma varılmışsa ve hataların düzel
tilmesi gerekir. O zaman söylenmiş de, yapıl
mamış ise geçmişde hata da olabilir. Belki de 
söylenenler, atıflar, doğru olmıyabilir. Ama 
her halükârda geçmişde olan bir hata bugünün 
bir hatası olmaktan çıkamaz. Bu hata bugün 
tekrar edilirse daha büyük hata olur. Binaena
leyh, ben bu gibi şeylere bilhassa bir polemik 
havaya girilmemesini istirham ediyorum. Ken
dilerine ben burada açık kalplilikle bildikleri
mi arz ediyorum. 

Bu suretle bu yıl bütçesinin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. Adalet 
Partisi Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun pek 
muhterem üyeleri. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ait 
görüş ve temennilerimizin bir kısmını bundan 
önce Bayındırlık Bakanlığının Bütçe müzake
relerinde Yüce Senatoya arz ve izah etmiştik. 
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Bugün de yüksek huzurlarınızda Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi içerisinde mütalâa olunan adı 
geçen Bakanlığın Devlet Su İşleri dışındaki il
gili ve bağlı kuruluşlarına ait görüş ve temen
nilerimizi Adalet Partisi Senato Grupu adına 
Yüce Heyetinize arz ve izaha çalışacağız. 

Görüş ve temennilerimizi arz etmeden önce 
grupum ve şahsım adına hepinizi hürmetle se-. 
lamlarım. 

önce Türkiye'mizin endüstriyel, ekonomik 
ve sosyal kalkınmasında en mühim unsur olan 
elektriği enerji politikamızın perspektifleri 
içinde değerlendirmek suretiyle mâruzâtımıza 
kısa pasajlar halinde arz ve izahata çalışaca
ğız. 

EİEİ yurdumuzda mevcut enerji kay
naklarını etüdederek bunların sağlayacağı im
kânları meydana çıkarmak ve bunlar arasında 
elektrik ve enerji politikasına uygun olanları 
tesbit ederep Türkiye'nin elektriklendirme 
plânlarını hazırlamak ve bu plâna giren tesis
lerin projelerini tanzim etmek gibi çeşitli gö
revleri yerine getirmek amaciyle 1935 yılında 
2819 sayılı Kanmnla kurulmuş köklü müessese
lerimizden birisidir. 

Birinci plân döneminde üretim, dağıtım ile
tim kapasitelerinin yılda % 13 lük bir artış gös
terebileceği öngörülmüş ve bu maksatla plân dö
neminde 5 milyar civarında bir yatırım yapıla
rak % 12 civarında gerçekleşme olmuştur. 
1983 - 1969 3/ılları içinde enerji bakımından cid
dî sıkıntıların olacağı kanaatindeyiz. Enerji 
talebi gün geçtikçe büyük ölçüde artmaktadır. 
1982 - 1963 yıllarında sırası ile 1 448 ve 1 480 
M.W. elan alınabilir net güc 1967 yılında 2 186 
M.W. a yükselmiştir. 

îieriki yıllarda meydana gelecek sıkıntıla
rın izalesi için mevcut çalışma ve proje tatbikat 
larma muvazi olarak Keban'ın kademeleri olan 
Fırat Havzası, Dicle Kızılırmak, Seyhan, Cey
han, Sakarya, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz 
Havzalarında bu bütçe yılında etüt ve proje ça
lışmalarına başlanılması düşünülen ve bu mak
satla 55 362 000 Tl. toplam yatırımı ön
gören çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak Türkiye'nin enerji problemlerinin halli 
için bu sektörün günün şartları içinde modern 
bir kuruluş haline getirilmesi gerekmektedir. 
Tasarı halinde olan Türk Elektrik Kurumunun 
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(Yani Tek'in) 'kanunlaşması ile ileriki bütçe 
tatbikatlarında olumlu tesirleri olacağı şüphesiz
dir. Esasen elektrik sektörü bugün vergi ve 
faizlerin düzensizliği teknik eleman yetersizliği 
işletmelerdeki malî ve idari güçlükler ile eko-
mjik standartlar ve normalizasyon eksiklikleri 
de en büyük problemlerdendir. Bu sebeple hâ
diseye modern Devlet anlayışının esnek görüş
leri içerisinde idari, hukukî teknolojik ve malî 
yönlerden en kısa zamanda çözüm bulunmasının 
zaruretine inandığımızı ifade etmek isteriz. Zira 
memleiktimizde 1967 yılındaki büriit Enerji 
üretimi 6 250 000 000 Kw/h iken 1972 yılında 
bu değer takriben iki misline yaklaşarak 
11 850 000 000 Kw/h olarak artacaktır. Bunu 
temin için de ikinci plân döneminde 8,7 milyar 
liralık bir yatırım öngörülmüş olup bunun 1968 
yılı bütçesinde muhtelif kuruluşlar tarafından 
ancak 1 700 milyarlık kısmı sarf edilecektir. 

Bu mevzuda maruzatımızı bitirirken iki nok
taya da temas etmeden geçemiyeceğiz. 

1. Elektrik sektöründe geniş ölçüde farklı 
tatbikatlar gören vergi ve resimlerle faizlerin 
gözden geçirilerek günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi, 

2. Sanayiin gelişmesini sağlamak amaciy-
le organize Sanayi bölgelerinde tamamlanacak 
Sanayi dallarında özel tarifelerin uygulanması. 

Yukarıda arz ettiğimiz bu iki hususim ger
çekleştirilmesinde tatbikat' bakımından büyük 
faydalar olduğunu ifade etmek isteriz. E.İ.E.İ. 
idaresi ve elektrik sektörü hakkındaki görüşleri
mizi kısaca arz ettikten sonra şimdi de yüksek 
huzurlarınızda malûm politikacıların uzun bir 
müddetten beri siyasi oltalarına demagojik bir 
yem olarak taktıkları ismi etrafında büyük fır
tınalar yaratmak istedikleri petrol konusuna 
geçmek istiyorum. 

Petrol dünya siyasi plâtformunda ağırlığı 
olan stratejik ve ekonomik bir maddedir. Bu
lunduğu ve ticari hayatta kullanıldığı tarihten 
bu yana ona sahibolan ülkelere büyük bir refah 
ve saadet sağladığı gibi aksine kudretsiz ülke
lerin elinde o devletlerin siyasi istikrarsızlığına 
ve devamlı huzursuzluklarına vesile olmuştur. 
Birinci ve İkinci Cihan Harblerinin sevk ve ida
meleri ve harb sonrası Petrole sahip ülkelere sız
ma çapaları petrol endüstrisinin, tekelini elinde 

tutan güçlü devletlerin her türlü kıyasıya mü
cadeleleri bu maddenin ehemmiyetini bir kere 
daha ortaya koymaktadır. 

1954 yılında kabul edilen 6326 sayılı Petrol 
Kanunu ile Petrol aramaları ve petrol faali
yeti yapmak hakkı yabancı şirketlere de tanın
mış ve bu kanunu mütaakip 36 yabancı şirket 
memleketimize gelerek arama faaliyetlerinde 
bulunmuştur. Buna beş yerli şirketi de ilâve et
mek lâzımdır. Bunların büyük bir kısmı muh
telif sebeplerden memleketimizi terk etmiş olup 
3 ü Tiirk, 11 i yabancı olmak üzere sadece 14 şir
ket petrol çalınmalarına devam etmektedir. Bu
güne kadar memleketimize petrolün arama is
tikşaf, inkişaf, istihsal, rafinaj ve sair işlemleri 
için 2 milyarın üzerinde yabancı sermaye ithal 
olunmuştur. 

Arama işlemlerini terk eden yerli ve yaban
cı şirketlerin sarfiyatları ise 346 milyon liradır. 
Bu çalışmalar neticesinde Eanıan ve G-arzan'a 
ilâveten 15 yeni bölgede petrol keşfedilmiştir. 
Bundan başka Siirt bölgesinde DODAN gaz sa
hası T, P. A. O. tarafından keşfedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; petrolün kârlı olduğu 
kadar aynı zamanda rizikolu ve büyük yatırım 
gerektiren teknik ve bilgi istiyen tecrübeye da
yanan bir endüstri dalı olduğu yüksek malûm
larıdır. 

Bugün bütün dünyada petrol faaliyetleri 
bu vadide büyük mesafeler katetmis güçlü ser
maye ve teknik ve ekipmana sahip beynelmilel 
şöhreti haiz tanınmış yabancı şirketler tarafın
dan yapıldığı ve bunlardan faydalanmak sure
tiyle millî müesseselerle işbirliği yapılarak müş
tereken yürütüldüğü artık bilinen bir hakikat
tir. Son yıllarda memleketimizde petrol bulun
madığı şeklindeki menfi bir' propagandanın asla 
varidolaınıyaeagı zira Romanya, Baku ve Musul, 
Kerkük üçgeni arasında kalan memleketimizin 
coğrafi ve jeolojik yapısının petrol bulunması 
hususunda büyük bir ümit verdiği gözden kaç
mamaktadır. 

Kaldı ki, 1940 dan bu yana devamlı olarak 
artmakta bulunan yerli petrol üretimimiz 1967 
yılında takriben 2 750 000 tona ulaşmıştır. Bu 
rakamı büyük bir petrol memleketi olarak bil
diğiniz Romanya'nın yıllık 12,5 milyon istihsa-
liyle mukayese edecek olursak büyük bir mer
hale katetmis olduğumuzu görürüz. Ancak millî 
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petrol politikamızın asıl hedefi en önce istihlâ
kin tamamını yerli üretimle karşılamaktır. 1972 
de ham petrol istihlâkimiz 11 milyon tonu aşa
caktır. Bugün vasatı bir ton ham petrol ithali 
için İS.- 14 dolar ödendiğine göre yerli istih
salle ihtiyaçlarımızı karşılamanın dış ticaret 
dengemizde döviz tasarrufu bakımından ne ka
dar önemli olduğu aşikârdır. Türkiye petrolcü
lüğü Hükümetimizin bu millî dâvada gösterdiği 
hassaiyeti derecesinde süratle inkişaf etmekte
dir. Bilhassa T.P.O. nın faaliyete geçmesinden 
sonra petrol aramaları ve hem petrol istihsali 
gerçekten büyük inkişaf göstermiştir. Ayrıca 
petrol nakliye tesisleri, yeni petrol boru hattı 
ile modern rafineri tesisleri kurulmuştur. 

Petrol üretim ve sanayiimizdeki gelişme du
rumunu tahlil etmeden önce Petrol Kanunu ile 
birlikte bu konudaki faaliyetleri düzenlemek, 
takibetmek maksadiyle teşkil edilmiş bulunan 
petrol dairesinden söz açmak istiyoruz. Petrol 
dairesi maalesef gelişen petrol sanayiimize mu
vazi olarak hizmetlerini zamanında yapacak ve 
Hükümete gerekli tedbirler almak üzere yardım
cı olacak şekilde takviye edilememiştir. Bu iti
barlar petrol dairesi reisliğinin gördüğü hizme
te ve bundan beklenen neticelere uygun bir şe
kilde takviyesini arzu ve temenni etmekteyiz. 

Petrol Dairesi halen aramadan istihsal edi
len ham petrolün tasfiyesine vs petrol mahsulle
rinin tevzi şirketlerine arzına kadar olan ame
liyeleri murakabesi altında bulundurmaktadır. 
Buna mukabil satış ve tevzi işleri Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Enerji ve Kay
naklar Dairesine bağlı Akar yakıt şubesi Mü
dürlüğünce yürütlmektedir. Petrol Sanayii bü
tün safhalariyle bir kül teşkil etmesine ve muh
telif safhalar arasında yakın ilgi ve bağlılık 
hattâ entegrasyon bulunmasına göre bu işin tek 
elden tedviri petrol politikasının daha olumlu 
bir şekilde takibini mümkün kılacak ve mura
kabenin tesirini artıracaktır. Bu sebeple petrol 
ürünlerimizin tevziatı ile ilgili faaliyetleri de 
petrol dairesinin vazife ve salâhiyetleri hudud 
içine alacak şekilde tedbirler alınmasını uy
gun görmekteyiz. 

Bundan başka Hükümet programında ifade 
ve beyan olunan prensipler dâhilinde Hükümeti
miz memleket menfaatlerine sıkı sıkıya bağlı 
olan petrol politikasına ve İkinci Beş Yıllık Plâ

nın ilkelerine uygun düşecek mahiyette 6326 sa
yılı Petrol Kanunun tadilini lüzumlu addetmek-
yiz. Zira asrımızda en süratli gelişmeler ekono
mik ve teknolojili sahalarda olmaktadır. Bu 
itibarla 1954 tarihinde o günün şartlarına uy
gun olarak hazırlanan Petrol Kanunu günümüz-
â'â teknolojinin ve ekonominin baş döndürücü 
terakkilerine muvazi olarak gelişmiş ve gelişe
cek ihtiyaçlarımızı da karşılıyacak bir şekilde 
tadilini milli menfaatlerimize uygun görmek
teyiz. Geçmiş 14 yıllık tatbikat ve alınan neti
celer bu tadilâtın yapılmasında en büyük bir 
tecrübe imkânını sağlamış bulunmaktadır. Fil
hakika bu hâdiseyi petrol Endüstrimizin türlü 
cepheleriyie kurulmasını da bir geçiş dönemi 
olarak kabul edersek millî menfaatlerimiz açısın
dan zararlı değil bilâkis kazançlı olduğumuzu 
görürüz. 

Bu inançladır ki Petrol Kanunu tadilinin 
millî inanç ve menfaatlerimiz acısından Türk 
petrol araştırmalarına modern bir anlayış geti
rerek bu vadideki faaliyetlerini açıklığa ka
vuşturacak ve Türk Petrol Sanayiinin büyük im
kânlarla daha verimli çalışmasına kanaatimizce 
geniş çapta yardımcı olacaktır. 

Esasen Hükümet programında ve yıllık icra 
programlarında Petrol Kanunu uygulanmasın
daki aksaklıkların giderilmesi ve ekonomimize 
en yararlı hale getirilmesi diğer taraftan ham 
petrolün ithal fiyatlarının daha da düşürülme
si öngörülmüş bulunmaktadır. 

"""13 
Keza gelişen petrol ürünleri ihtiyacımızı kar

şılamak ve ham petrolü menfaatlerimize en uy
gun pazarlardan alarak kuracağımız millî rafi-
nerileride tasfiye etmek düşünülmüş ve bu 
maksatla izmir'de 3 000 000 ton kapasiteli 4 ncü 
rafineri tesislerinin inşasına 1967 yılında fiilen 
başlanmış bulunmaktadır. 

Yukarıdaki izahlarımızdan da anlaşılacağı 
gibi Millî Petrol Sanayiimizin inkişafı İçin ve 
bu konudaki faaliyetlerin ödeme dengemiz ve 
millî ekonomimiz bakımından yakından izlene
rek gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmış ve 
çalışılmaktadır. Ancak bu konudaki her türlü 
tereddüt ve istismarı bertaraf etmek üzere 1967 -
1983 bütçelerinde ve Hükümet programında yer 
alan ciddî tedbirlerin biran önce gerçekleşti
rilmesini gönülden temenni etmekteyiz. 
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Böylece petrol dairesi hakkında kısaca arz i 
ettiğimiz mâruzâtımız içerisinde petrol hakkın
daki görüşlerimizi çok kısa zaman ölçüleri için
de ifadeye çalıştık. 

Şimdi 1954 yılında Petrol arama istihsal l 
nakil ve rafineri konusnda faaliyette bulunmak 
üzere kurulan T.P.A.O. lığı hakkındaki g'örüş
lerimizi Yüce Senatoya arz ve izaha çalışacağız. ı 

1962 - 1972 arasındaki plân tatbikatları 
bakımından 10 senelik devreye bakacak olur
sak Enerji Kaynakları içinde en büyük geliş- I 
me potansiyellerinin Petrol ve Petrolle ilgili 
ürünlerde olduğunu görürüz. Enerji Kaynağı 
olan petrol aynı zamanda bugün büyük ölçüde I 
gelişmekte olan Petro - Kimya Sanayiinin de 
hammaddesini teşkil etmektedir. Bu sebepledir I 
ki, gelecek yıllarda Türkiye'nin petrol ve* pet
rol ürünlerine ihtiyacı büyük ehemmiyet ve | 
mâna kazanacaktır. 

* i 
T. P. A. O.- lığmca yapılan tahminlere göre 

1968 bütçe yılında ham petrol ihtiyacımız 
6 000 000 ton civarında olacak bu ihtiyaç vtey-
der pey artarak 1972 yılında takriben 11 000 000 
tona yaklaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, petrolle ilgili faali
yetler birbirlerine çok yönlü olarak bağlı ve 
birbirlerinden ayrı olarak yürütülmesi imkânsız 
olan çalışmalardır. Bugün Dünyanın çeşitli yer
lerinde faaliyet göstermekte olan resmî ve özel 
bütün Petrol teşekkülleri petrolün aranması, is
tihsali, nakliyatı, rafinajı, petro - kimya ame
liyeleri ve pazarlanması, gibi hizmetleri bu say
dığımız bütün faaliyet sahalarına teşmil edil
miş entegre kuruluşlar halinde yapmaktadırlar. 

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 | 
yılında çıkan 6326 sayılı Petrol Kanunu ile ku- j 
rulmuş olan TPAO lığın petrol sanayiinin | 
bütün dallarında enterge olarak faaliyet göste
rebilecek özel hukuk hükümlerine tabi bir ku
ruluş halinde meydana getirilmiştir. O zamandan j 
beri geçen 13 yıllık süre, içerisinde TPAO 
nın petrolün aranmasından pazarlanmasma ka
dar geniş bir faaliyet sahası içerisinde faydalı 
çalışmalarda bulunarak Türk ekonomisi içerisin
de ihmal edüemiyecek bir yer işgal etmiştir, 

500 000 000 Tl. sı kuruluş sermayesine sa-
hibolan TPAO nın sabit kıymetlerinin hali 
hasır değeri 1,5 milyar liranın üstündedir. J 
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TPAO lığının 1968 yılındaki gelirleri 
792 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Bu ra
kam 1966 da 330 milyon, .1967 yılında ise 558 mil
yon lira 'olarak gözükmekte 1966 - 1968 yılları 
artış nîsbeti ise % 55 civarında süratli bir tem
po takibetmektedir. 

TPAO iığı bugüne kadar geniş bir ara
ma faaliyeti gğöstererek sırasiyle Batı Raman -
Baman - Garzan - Magrip - Germik - Çelikli ve ' 
Kurtalan olmak üzere 6 bölge de petrol bularak 
bu sahalarda istihsale geçmiştir. Ortaklığın 
elinde halen geniş bir arama gücü mevcuttur. 
Elinde bulunan 12 güçlü sondaj kulesinin bir 
kısmını münhasıran arama faaliyetlerine bir 
kısmını da istihsale tahsis etmiş bulunmakta
dır. 

Bu, güçlü ekipman ve teknik kadronun da
ha derin sondajlar yaparak sondaj kuleleriyle 
daha da takviye edilerek ileriki yıllarda çok ge
niş imkânlarla derin petrol aramaları yapmak 
suretiyle petrol dâvamızın gerçekleştirilmesini 
sağlamak grupumuzun en büyük temennisidir. 

Diğer v taraftan 1968 yılı içinde TPAO lı
ğının halen petrol aramalarına kapalı olan 3 ve 
4 numaralı sahaların petrol aramalarına açıl
ması fikrini büyük bir memnuniyetle destekle
mekteyiz. Zira bugüne kadar yapılan etütlerin 
gösterdiğine göre halen kapalı olan bu sahalar 
da memleketimiz için çok önemli bâzı petrol 
imkânlarının bulunması kuvvetle muhtemeldir. 

Zira dış ticaret dengemiz içinde döviz rezerv
lerimizden geniş sarfiyatlara yol açacak büyük 
çapta ham petrol ithali zorunda bulunduğumuz 
dikkate alınırsa Türkiye'deki petrol aramaları
nın kapalı sahalara bütün arama gücü ile yönel
tilmesinde kaçınılmaz müstaceliyet vardır. Di
ğer taraftan petrol sahasındaki çeşitli faaliyet
lerine büyük yatırımlar yapması plânlanan 
TPAO nın arama faaliyetlerine 1968 yılında 
ayırdığı 72 milyon Türk lirası bugüne kadar 
yapılan yıllık harcamalar içerisinde bir rekor 
teşkil etmektedir. Ancak ekonomik bünyemizde 
yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde bü
yük önem arz eden petrol faaliyetlerimizi otofi-
nansman yoluyla karşılama zorunda olan millî 
müesseselerimiz TPAO nın hiç olmazsa bü
yük risk taşıyan petrol arama sahasında bütçe
den transfer yatırımlarının desteklenmesi, cliğer 
benzer memleketlerdeki tatbikat ve çalışma ko-

« 
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laylığının sağlanması bakımından millî menfa
atlerimize uygun mütalâa etmekteyiz. 

Bundan başka istihsal bakımından plân ilke
lerine uygun olarak memleket ihtiyacımızın 
mümkün mertebe yerli kaynaklardan temin edil
mesi, dış tediye dengemiz bakımından ve döviz 
tasarrufu yönünden ve ayrıca millî güvenliğimiz 
bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. 
Memleketimizde yerli ham petrol istihsali bil
hassa 1961 ten itibaren çok süratli bir gelişme 
göstermiştir. 1964 yılma kadar toplam ham 
petrol ihtiyacımızın % 21 ni aşmıyan yerli üre
timin 1965 te c/c 33, 1966 da % 40, 1967 de ise 
% 51 mertebesine çıkmış bulunmaktadır. 1968 yı
lı istihsalimizin de ihtiyacımızın c/c 50 sinden 
fazlasına cevap verebileceği tahmin edilmekte
dir. Ancak bu arada bilhassa yabancı petrol şir
ketlerinin memleketimizde yapmış oldukları ara
malara ara vermeleri ve bu arada bâzılannm 
tamamen aramadan vazgeçmesiyle halen çalışan 
şirketlerin de bu işte gayet tedrici ve yetersiz 
hareket etmeleri gelecekteki istihsali kısıtlayıcı 
bir durum, arz ettiği kanaatindeyiz. Bu sebep
ledir ki bundan evvel arz ve ifade ettiğimiz gibi 
kapalı sahaların biran evvel aramaya açılma
sını buna ilâveten yerli istihsali teşvik edici bâ
zı tedbirlerin alınmasını grupumuzca uygun mü
talâa etmekteyiz. 

Bu cümleden olmak üzere TPAO nıın 
1967 yılında 6 istihsal belgesinden elde ettiği 
1 000 000 tonluk ham petrola nazaran 1963 yı
lında 1 200 000 ton hık bir istihsali öngören 
programın ele alınmasını daima büyük bir ilerle
menin teminatı addetmeyiz. 

öte yandan TPAO lığı 1968 yılında şans
lı çalışmalar yaparak 1 veya 2 petrol sahası bu
larak bunları istihsale imkân bulacağı ümidi 
içindeyiz. Bu ümidimizi 1968 yılı içinde yapıla
cak istihsal için dahi 92 milyonluk bir yatırımın 
konması mucibi memnuniyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, ham petrolün is
tihsal edildiği veya ithal edildiği noktadaki ra
fine edileceği mevkie kadar taşınması çeşitli 
yönlerden büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
husus bilhassa emniyet, sürat, maliyet ve istih
sal kapasitesi emniyeti bakımından petrol için 
çok mühimidir. Batman - İskenderun boru hat
tı yapılmadan önce kara ve demiryolu tanker

leri ile yapılan nakliyat petrol istihsalimizi sı-
nırlıyan en büyük engeldir. 

Nitekim bu dar boğazın giderilmesi maksa-
diyle boru hattının işletmeye açılmasiyle bir
den bire ham petrol istihsalimizde % 35 - 40 
nisbetinde bir gelişme olmuştur. 3,5 milyon ton 
kapasiteli Batman - Dörtyol boru hattının Mag-
rıp sahası ile Şelmo sahasından Batman termi
naline 1967 yılında başlıyan boru hattı» irtiba
tının 80 kilometrelik kısmının 1968 yılında ik
malinin sağlanmasını zaruri görmekteyiz. Bu 
yılki bütçe ile Batman - Dörtyol boru hattının 
eksikliklerini de içine alan petrol nakliyatı ya
tırımları 46 milyon Türk lirasıdır. 

Diğer taraftan memleket dâhilinde üretilen, 
gerekse dışarıdan ithal edilen ham petrolün 
Türkiye dâhilinde rafine edilmesi bir taraftan 
memleket güvenliğinin sağlanması, diğer taraf
tan mamul petrol yerine dâhilde rafine edilmek 
suretiyle daha ucuza temin edileceği gibi kârlı 
bir ameliyenin yapılması memleketimizin döviz 
tasarrufu bakımından çok faydalı ve müspet bir 
hizmet sayılmaktadır. Nitekim yapılan hesapla -
ra göre dışardan alınan 1 ton ham petrolün Tür
kiye dâhilinde işlenmesiyle aynı ham petrolün 
rafine edilip mamul olarak Türkiye'ye ithali 
arasında beher ton başına ortalama 6-7 dolar net 
döviz kaybı meydana gelmektedir. Bu yüzdendir 
ki, mevcut rafinerilerimizin tevsii ile 4 ncü İzmir 
rafinerisinin inşası suretiyle rafinaj kapasitele
rimizin ihtiyaçlarımızı karşılıyacak bir seviye
de tutulması keyfiyeti hem döviz tasarrufu ve 
hem de millî güvenlik ve emniyetimiz bakımın
dan büyük bir önemi haiz olduğuna inanmak
tayız. Bu bakımdan TPAO nın da aynı mak
satlarla takibsttiği hizmet politikasını memnu
niyetle karşılamaktayız. 

Ancak gün geçtikçe süratle artan ihtiyacı
mızı emniyetle temin edecek rafineri kapasite
sinin zorunluğu Türkiye'yi kısa zamanda rafi
neri kapasitemizi artırmaya zorlamaktadır. Bu 
nedenlerdir ki, TPAO lığının 1968 yılında 6,4 
milyon ton olan rafineri kapasitesini 1978 yı
lında 25 milyon tona çıkarmak için yapacağı 
plânlı çalışmalarda büyük bir isabet görmekte
yiz. 

Rafineri kapasitesi tahminlere göre 1971 
sonlarında 9,5 milyon ton olacaktır. Bu arada 
tedbir alınmadığı takdirde büyük çapta mamul 
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petrol ithalinin zaruri olacağı düşünülerek bu 
dar boğazın makul ölçüler içinde izalesi maksa-
diyle ipraş rafinerisinin 1970 yılında tamam
lanması kaydiyle tevsiine müsaade edilmiş 
olunmasını bu esbabı mucibe ile uygun ve ye
rinde bir tedbir olarak mütalâa etmekteyiz. 

Kaldı ki, Ataş, İpraş ve Batman rafinerile
rinin tevsii ve İzmir rafinerisinin inşası dahi 
ileriki yıllarda ihtiyaçlarımıza cevap verecek 
bir durumda değildir. Zira bunların toplam 
kapasiteleri 1974 yılında 14,7 milyon, 1978 de 
de 25 milyon ton civarında olacaktır. Bu iti
barla ileriki plân dönemlerinde Karadeniz ra
fineri tesislerinin de bu arada düşünülmesi za
ruri olmaktadır. Rafinaj sanayii için 1968 yılın
da 242 milyon liralık bir yatırımın bütçeye kon
masını bu mevzuun ciddiyeti yönünden uygun 
ve yerinde görmekteyiz. Bu yatırım münhası
ran izmir rafinerisinin inşasına sarf olunacak
tır. Bu izmir rafinaj tesislerimizde madenî yağ 
imalinin düşünülmesi ve projelendirilmesi de 
memleketin büyük bir ihtiyacına cevap vere
cektir. 

Bugün dünyada yeni bir sanayi dalı olan 
Petro - Kimya Endüstrisi Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının kurduğu Pet - Kim Şirke
ti tarafından yürütülmektedir. İpraş rafinerisi
nin yanında kurulmakta olan bu tesisler 1969 
yılında ikmal edileceklerdir. Bunların memle
kette kurulacak yan sanayie yeni imkânlar 
yaratacağı ve büyük çapta döviz sağlıyacağını 
memnuniyetle görmekteyiz. Aynı tesislerin iz
mir rafinerisi yalanında da kurulmasının çalş-
maları bu memnuniyetimizi bir kat daha artır
maktadır. 

Şimdi de ithal petrollerinden bahsetmek is
tiyorum : -

11 . 5 . 1964 tarihinden itibaren Caltex it
hal ham petrolü fiyatında % 10,016 tenzilât yap
mış bunu 15 . 6 . 1964 ve Ataş grupu şirketleri 
takibetmişlerdir. Bunların varil başına tenzilât
ları takriben 20 cent olup, bunun nisbeti Shell 
ve B. P. % 10, Mobil de % 9 olmuştur. Bilhassa 
Ataş grupu şirketleri 1.5.1965 tarihinde 25 cente 
ve 9.9.1965 tarihinden itibaren de tenzilâtlarını 
35 cent'e çıkarmışlardır. B. P. de 1 . 3 . 1966 
tarihinden itibaren varil başına 40 cent tenzi
lât yapmayı kabul etmiştir. Bu fiyat indirimle-
rindeki olumlu faaliyetleri mütaakıp Enerji 

Bakanlığının başkanlığında daire temsilcileri
nin ve B. P., Mobil ve Shell yetkililerinin de 
iştirakiyle yapılan toplantı sebebiyle bu husus
ta bakanlığın müspet faaliyetleri ile müzakere
ler sonunda Mobil ve Shell şirketleri 1 . 3 . 1966 
tarihinden itibaren B. P. gibi varil başına 40 
cent indirim yapmayı kabul ettikleri gibi 
15 . 6 . 1964 tarihinde de 20 cent ile başlıyan 
indirimi de 40 cente iblâğ etmişlerdir. Bu faa
liyetler Adalet Fartisi hükümetlerinin ve onun 
Enerji Bakanlığının bu petrol mevzuunda Türk 
maliyesine ve millî petrol dâvasına hizmetleri
nin en müşahhas delilleridir. 

Diğer taraftan bugüne kadar FOB fiyatı 
üzerinden % 10 nisbetinde varil başına 18 cent 
fiyatla Caltexçe ithal edilen Suudi Arabistan 
petrollerinin Süveyşt hâdiseleri sebebiyle ithal 
edilememesi sebebiyle bunun yerine Doğu - Ak
deniz limanlarından ithal edilen Kerkük ham 
petrolüne Petrol Dairesince Ataş grupu şirket
lerinde olduğu gibi varil başına 35 cent indirim 
tatbik edildiğini ve bunun son defa da 40 cente 
çıkarılması için çalışıldığını memnunlukla öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan Enerji Bakanlığının başkan
lığında Petrol Dairesi temsilcileri ile Ataş gru
pu şirketleri arasında yapılan müzakerelerde 
28 . 10 . 1967 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan 14 . 10 . 1967 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı ile Ataş grupu rafineri şirketlerinin ben
zin, gaz yağı, motorini beynelmilel parite fiyat
larından % 8 indirim ile tevzi şirketlerine sat
maları sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle Hükümetimizin son Orta - Doğu 
hâdiseleri sebebiyle petrol mahsul fiyatlarının 
cüzi de olsa artış kaydettiği bir zamanda rafi
neri teslim fiyatlarında indirim sağlıyarak ara
daki farkı Hazineye intikal ettirmesi hususları
nı Adalet Partisi Senato Grupu olarak müspet 
ve muvaffakiyetli hizmetler olarak addetmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Petrol gibi dünyada olduğu gibi memleketi

mizde de en önemli bir mesele olan bu dâvada 
iktidar ve muhalefet gruplarının millî menfa
atlerin gerektirdiği bir politikada asgari müş
tereklerde birleşmek suretiyle bu mevzuun yurt 
çıkarlarına en uygun şekilde ortaya konması-
smm mümkün olacağı inancım samimî olarak 
taşımaktayız. 
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BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Kara-
ağaçlıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU) — Bağlıyorum efendim. 

Filhakika türlü maksat ve., vesilelerle ger
çek millî menfaatlerimizin korunması hususun
da kamu oyunda şüpheler uyandıran ve bağım
sız bir Devlet olmanın haysiyetini zedeliyecek 
derecede de istismara kadar götürülmüş olan 
ve geride bıraktığımla 1967 yılında Kızılay 
meydanlarına ve sokak kaldırımlarına düşürül
mek istenen petrol meeslelerimizin Hükümeti
mizce Devletimizin sahibolduğu şerefli ve iti
barlı varlığına yakışır tarzda hukukî, ilmî ve 
ekonomik yönleriyle millî güvenliğimiz içinde 
açık ve alenî prensiplere bağlanması millî men
faatlerimize uygun hizmet anlayışının getiril
mesi mümkün olmuş ve bu hakikatler bütün 
Türk Milletine gerçek yönleriyle öğrenilmiş 
ve uçurulan tezvirat balonları geriye bıraktı
ğımız yılda birer birer patlamış olması sebe
biyle hâdise bu dâvanın iç yüzü Türk Milleti
nin sağduyulu idrakinden geçerek günün ışığı
na çıkmış ve böylece hakikatler herkesin zih
ninde tebellür etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, lütfen cüm
lenizi tamamlayın... 

A. P. SENATO GRUPU ADINA KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, diğer bakanlığın bünyesine dâ
hil olan Stibank, MTA, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu, Petrol Ofisi gibi büyük kuru
luşlara ait görüş ve kanaatlerimi arz ve ifade 
etmek istiyordum, Sayın Başkanım müsaade 
ederse beş dakikada cümlemi bağlıyayım... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu biliyor
sunuz ki, daha altı dakika da geçmiş bulun
maktadır.. Lütfen cümlenizi tamamlayın. 

A. P. SENATO GRUPU ADINA KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bağlıya
cağım Sayın Başkanım; bağlıyorum efendim. 

Yeraltı servetlerimizin, enerji kaynaklarımı
zın kıymetlendirilmesinde ve işletilmesi işi ile 
vazifeli olarak faaliyette bulunan Etibank hak
kındaki görüşlerimi kısa kısa arz edeceğim. 

Yeraltı ve yerüstü maden cevherlerinin eko
nomik ve teknik kurallara uygun olarak çıka
rılmasında ve yurdumuzun sosyal ve endüstri
yel kalkınmasında büyük yeri olan elektrik 
enerjisinin üretim ve dağıtımında büyük vazife

leri olan Etibank, haddizatında geniş çapta ka
mu hizmeti ifa etmektedir. Bunun faaliyetleri
ni şu sakilde kısaca bütçeye girmiş faaliyetle
rini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Artık faaliyetleri geçin de ne
ticeye gelin, faaliyetlerin neticesine... 

A. P. SENATO GRUPU ADINA KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Başkanlığın arzuları
na uyarak sözlerimi burada kesiyorum. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin Yüce 
Türk Milletine ve onun bu yolda inanmış olan 
vazifelilerine hayırlı olmasını candan temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Yeşilyurt.. Yeşilyurt da sırasını Sayın Tuna'ya 
vermiştir, Sayın Tuna buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da birşey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü? 
MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdiye 

kadar gruplar bir kişi ile temsil ediliyordu, ki
fayette buna göre altı kişi konuştuktan sonra 
yapılıyordu. Görülüyor ki, iki kişi ile... 

BAŞKAN — Bu hususu yeterlik zamanın
da söylersiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlarım, gruplarımızın söz
cüleri gruplarımız adma rpn etmek istediğimiz 
fikirleri topluca arz etiler. Gecenin şu saatinde 
esessn 10 dakikalık bir zaman ayrılmıştır. 
Bu kadar büyük bir Bakanlığın, Bakanlıkla 

I ilgili teşekküllerin, neresinden başlayıp, nere
sinde bitireceğiz? Ben de bilemiyorum, Dağı
nık olacaktır. Bu dağınıklığın zamana ve teş
kilâtın büyüklüğüne bağışlamanızı rica ederim. 
Şimdi şu 10 dakikalık zaman içinde birkaç 
dakikalık zamanı., çığımdan çıkan bir müza
kere şekline hasretmeye mecburum. Arkadaş
larım; bh burada Sanayi Bakanlığı bütçesini 
görüşüyoruz. Bütçeler icranın, tasarruflarının 
bir yıükık elden geçirilmesidir. İcra ne yapıyor, 
ne yapması lâzımdır, bu bütçede görüşülür. 
Şim'li buradaki müzakerelere ben oturduğum 
yerden dikkat ettim, diğer bakanlıklarda da 
dikkat ettim. Burada konuşanlar bâzı arka
daşlarımız başka siyasi partinin, başka bir 
doktrinin görüşüne sahiptir. Şimdi Bakanı ve 
Sanayi Bakanlığını bmm görüşümüz istikame-

1 tinde tasarrufta bulunsun. Hayır arkadaşla-
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rım Sanayi Bakanlığı sizin görüşünüz istika
metinde tasarrufta bulunamaz. Si-? bu fikirle
rinizi Beş Yıllık Plân yapılırikon dermeyan 
edebilirsiniz. Fakat, şu kısa bir zurnan ev
vel bu Parlâmento Be? Yıllık Plânı, hazırladı, 
icra hangi istikameti verecek bunu tesbit etti 
ve bunu bakanların eline verdi. Bakanlar 
bu plânı tatbikle mükelleftir. Bıı^lln T. î, P. 
in ideolojik görüşlerini Sanayi Bakanlığı tat
bik edemez. Parlâmento çoğunluğu bu gö
rüşü tasvibetmeırJstir. Yahut her hangi muha
lefet partisinin arzu ettiği görüşü tatbik ede
mez. Bu bütçede tasarrufların münakaşası ya
pılırken kendi ideolojik gülüşlerimiz onları de
ğiştiremez. Bu halin yanlış bir tatbikat 
olarak, yanlış bir müzakere şe&li olarak de
vam edegelmekte olduğunu gördüğüm, için 
10 dakikanın bir kısmını da buna ayırmaya mec
bur oldum. Bugün muhalefet partilerinin takibe-
deceği yol, kendi ideolojik görüşünü icraya 
empoze etmek değil, kabul edilen Bo~ Yıllık 
Plân içerisinde, kabul edilen esaslara muha
lif hangi tutum vardır, bunu tebarüz ettirmek
tir. Fakat bunun dışında benim dileğime uy
gun tasarruf yapmadın, hatalıdır,' şöyle olur... 
Hayır olmaz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hakikatte 
öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Haser. 

AHMET ,NUSRST TUNA (Devamla) — 
Rica ediyorum, Sayın Hazer, ince zekâlısınız, 
şunun çığırından çıkmakta olduğunu siz de mü-
şahade etmektesiniz. Bütçe konuşuluyor. 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş-
mıyalım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Plânda âmenna yeri var, olduğunu söylediler. 
Faka t bütçe konuşulurken artık icra yolu 
tesbit edilmiş plânlı devreye girdik, plân di
yoruz, efendim plânı biz getirdik âmenna, 
hepsi âmenna ama plânın kabul ettiği esasla
rın dışına icrayı çıkartmaya uğraşacak ve bu 
yolda direktifler veren, o yolda talepte bulu
nan bir zihniyet var, demek plân üzerinde kal
mıyor. Plânın fikri icabı münakaşası bu de
ğil. Şimdi bu kısmı bu şekilde ifade ettikten 
sonra, diğer mevzua geçiyorum ve görüşme
lerimiz ve ınünaikaşalanınızın da pîâınıı icraya 
gösterdiği yollarda inhiraf var mı yok mu ona 

I muvazi olarak neler kaydedebiliriz, bu hudut 
dâhilinde kalınmasını rica ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi dolayısiyle ben kısaca bir iki 
noktaya temas, edeceğim. Bizim Anadolu'nun 
bir kaderi var, Anadolu'da işte dört - beş 

I vilâyetimiz gelişmiş, büyümüş. Sekiz on vilâ-
I yetimiz gelişme yolunda. Fakat, büyük bir vi

lâyet kütlesi maalesef geri kalmış durumda. 
Bu geri kalmış vilâyetlerin bir kaderi var. Ye
tiştirir, evlât yetiştirir, büyük şehirlere ih-
raçeder. İş adamı yetiştirir biraz tutunur, ora • 

i da gelişir, sermaye sahibi obur, büyük şehir
lere ihraçeder. Tüccar yetiştirir, bulunduğu 
yerde kazanır Allah daha çok versin, şöyle ar
tık bir iş sahibi olma yoluna girdiği zaman o 
diyarı terk eder büyük şehirlere gider. Muhterem 
arkadaşlar Anadolu'nun kuruldu kumlası kade
ri budur. İmkânlarımızı ihracederiz. Yetiştirdi
ğimiz evlâtlarımızı ihracederiz, büyük şehirle
re gider. Anadolu her zamanki mütevazi haliy
le kalır. Bu böyle yıllarca, asırlarca devam 
eder, aynı yerde kalmışlığın ruhlarda uyandır
dığı bir heyecan var. Onlar da büyük şehirle
rin hasretini çekmekte, büyük şehirlerdeki me
deni hale, ekonomik kımıldayışa kavuşmak 

i arzusunu bilmektedir. Bugün Anadolu'nun han
gi şehrine gidersek gidelim, bir fabrika hasreti 
vardır. Fabrika bacası tütecek, fabrika dü
düğü ötece!«'ir. Ama o belediyeyi kalkındıra
cak mı kalkmdırmıyacak mı ama mutlak bir 
şey varsa bir fabrika hasreti vardır. Bu has
ret o kadar ileri gitmektedir ki, bir misal Vere
yim: Benim temsil bölgem olan Kastamonu'da 
mütevazi bir kiremit fabrikası yapılacaktı. Bir 
kiremit fabrikası, bir memleketin iktisadi ha
yatına da tesir yapabilecek? Yani büyük şart
la ne tesir yapabilir? Bu fabrika ile alâkalı ol-
mıyan ne kadar tüccar varsa bu fabrikanın 
borcuna imza koymuştur. Fabrikada ortak de
ğildir, fakat bu tesis kurulsun diye imza koy
muştur. Niye koymuştur? Oradaki fabrika bi
zim memlekette bir fabrika var, hasretine ka
vuşacak ve orada bir fabrika düdüğü duya
cak. Biz bu suretle içtenlikle hasretini çekti-

j ğimiz bir mevzuun, muhterem mümessilleri 
buradayken bunları söylemek isterim. Anada-

i lu'nun her köşesi sizin kıymetli mesainizden 
beklemektedir. Buraya bir fabrika kurulur, 

| burada bir fabrika bacası tüter diye. Binaen-
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aleyh bunu şuraya g-etirmek istiyorum. Bugün 
istanbul'a giderken zamanla hakikaten oranın 
bunalmakta olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu
nalmıştır. izmit'ten oraya gâremezmisiniz buna
lan bir şehir var. işçiler hücum etmiş, fabri 
kanın arkasında is sahası açılma yoluna gidil
miştir, büyük şehirlerin etraf mı gecekondu 
zırhı çevirmiş. Bir taraftan büyük bir hasret 
bekleyiş. diğer taraftan hakikaten istiabı asan 
bir sıkışıklık var. Plânımız tatbikle mükellef 
oldupıımuz -plânımız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var S^yın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Baş

kanım biz daha başladık mı? 
BAŞKAN —Evet. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Mü

samahanızı rica edeceğim. 
BAŞKAN — 44 gece konuşmanıza başlamış

tınız. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Şimdi v»en artık bilmem ne söyliyeyim bunun 
üzerine? Şimdi bunu vatan sathına yayacak 
tedbirleri almaklığımız lâzım. Bi*ıde eskHen 
kalma bir ekonomik görüş var. Efendim, fab
rikanın hammaddenin bulunduğu yerde bulun
ması lâzım. Yahut istihlâk merkebinde bulun
ması lâzım. Bu sefer Tanrı nasi^etti biz de 
şöyle bir Avrupa'yı gittik gördük arkada^r 
fasla isçi istihdam eden fabrikaların orman böl
gelerine yerleştirilmiş olduğunu memnuniyetle 
müsahade etmekteyiz. Oranm iktisat Nâzın 
izahat verdi, dedi ki; burada isçi ucuzdur. Na
kil vasıtası mevzuu halledilmiştir. Bugün Kas
tamonu'dan Ankara'ya bes kurusa gider Anka
ra'ya üç kurusa sfelir. Şu nakil vasıtası mev-
zuunun halledilmesi muvacehesinde isçi ücreti 
mühim bir mevki is*ral etmektedir. Ormanlık 
safhalarda ziraat arazisi az olduğu için, çünkü 
iş sahası yok. İsçi çok daha ucuz, büyük şe
hirlerdeki bedelin yarısına yakın ücretle temi
ni mümkün. Aradaki matematik hesaplarla 
fazla isçi istihdam eden müesseseleri orman köy
lerine doğru kaydırmışlar, bu suretle köylü
yü bulunduğu yerde tutmak, büyük şehirleri 
tazyik etmek zaruretini ortadan kaldırmışlar 
dengeli içtimaî bir nizam teessüs etmiştir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Biz bu kabil bir tatbikatı beklediğimizi ifade 

etmek isterim. Diğer mevzulanm daha pek çok, 
temas edip vaktinizi almak istemiyorum, bu ka
darla iktifa edeceğim. Sanayi Bakanlığı büt
çesinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bütçesinin 
aziz milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
cümlenizi hürmetle selâmları. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Sayın Başkan müsaade ederseniz bir muayyen 
bütçeye g'eçip g-eçmiyeceğimizi ifade etmemizin 
lâzımgeldiğini hatırlatmak istiyorum. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin görüşülüp gö-
rüşülmiyeceği hususu. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bütçesinin görüşülüp g-örüsülmiyeceği hususu 
Sanayi Bakanı ve Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarının konuşmalarına bağlıdır, 
uzun sürerse görüşmeleri Turizm ve Tamtma 
Bakanlığı bütçesine geçmemize imkân yok. 
Ama lütfedip de konuşmaları kısaca olursa bu 
bütçeye geçme imkânı vardır. Kendilerine tek
rar soracağım bes dakika sonra bunu tekrar 
Y^ks^k Umumi Heyete bildireceğim. Ama eli
mizde değil ^akanlara bao-h *>ir durum, istişare 
edelim ondan sonra bir İM dakika sonra size 
arz ederim. Buvurun S^yn Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym se
natörler, türlü safhalardan sonra henüz 10 ya
sını idrak içinde bulunan ve fakat *>ir r>Pn 
devresinde yanılacak harcamaların 1/3 nün ya-
tırımlariyle yüklü ağır bir vazife ile hasbasa 
olan Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde söz al
mış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, konuşma zamanı az, 
buna sebebolanlarm biraz evvel bu kürsüce 
bundan şikâyetçi olduklarına maalesef yine Hz 
splhidolduk. Anayasa ile 10 pim içinde p^rü-
sülmesi p-ereken bütçenin tümü üzerinde 6 saat 
konuştum diye burada zamanı israf e^in. dı^r-
da övünenlerin devamlı düzen deliklini fik
riyle düzeni bozma çabalarını böylece tesbit et
miş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, söz haklarının kısıt
lanmasının Bakanlığın hayrına olmuştur diye 
yüksekten atanların 4 yıldan beri de aynı şey
leri tekrar ettikleri yolundaki itirafları ile bağ
daştırmaya imkân yok. Rahatlıkla ifade ede
rim ki, eski, köhnemis ve köhnediği de 50 yıl
dır tatbikatçısı olan ülkelerce yavaş yavaş ka-
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bul edilen sistemleri birtakım uydurma kelime
lerle ifadeye kalkışmak asla bu memlekete bir 
imkân ve fayda sağlamaz. Esasen demokratik 
nizamı benimsiyen büyük Türk Milleti, onun 
Anayasası da bu köhne düşünceleri ne kabul 
eder ve de tatbike imkân verir. Yöntemlerine 
g'öre memleketin varlıkları envanterini yapa
caksın buna g'öre insan gücü ve maddeleri tes-
bit edip bu fizikî plândan sonra sanayileşme
nin ancak bu envantere hükmedecek Devlet 
eliyle mümkün olacağı koşulu kendi tabirleriy
le G. E. P. si sözcüsünce iddia edilmektedir. 
Bu tarifin gelin doktirinde yerini bulup Ana
yasamızla bağdaşıp bağdaşmadığını araştırma
dan sahibine iade edelim. Sözcü arkadaşım hu
kukçudur. O zaman A. P. iktidarına sanayii 
kurmada Devlet eliyle hareket etmiyor diyemez, 
Diyemez çünkü, bu memlekette varlıkların hep
si Anayasa teminatı altındadır. Ne mülkiyeti, 
ne de angarya usulü insan gücünü bir araya 
getirip Devlet emrinde toplıyamazsınız. 

Sanayi Bakanı da bu Bakanlığa bağlı 7 te
şekkülün bağında bulunan arkadaşların 2 yıldır 
C. H. P. Sözcüsünün tarifinden dahi çok uzak 
Devlet teşebbüslerini rayına oturtmak için ne 
büyük sıkıntı çekmiş ve gayret sarf etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; ben teknik bir insan 
değilim ama, hukukçu olarak C. E. P. nin nu-
kukçu. olan sözcüsü sayın arkadaşıma yine sor
mak isterim. Neden 440 ve 488 sayılı kanunları 
C. H. P. si iktidarı zamanında çıkarma mecbu
riyetini hissetmiştir? Neden kârlılık ve verim
lilik prensibini vaz'etmiştir? Yine sormak is
terim; tutarsınız, koşulsuz, yöntemsiz, köhne 
antik tabirleriyle tarif ettiği Garp aleminin sa
nayileşme sistemini görmez de insan gücü ve 
hammaddeyi emrine alan Devletçi sistemi ön
der, devrimci ve ilerici olarak kabul ederek bizi 
C. H. P. sinin bu sistemine inatla karşı gelmekle 
itham eder? Kendi tabiriyle söylüyorum, deney
lerle sabittir ki, bugün Almanya, Fransa, İtal
ya, ingiltere bütün Garp alemi ağır sanayii 
hangi sistemle kurup, teknolojisini bu merte
belerine gelmişse büyük Türk Milleti de o yol
da sanayileşecektir. Ama asla Sayın Gündoğan 
arkadaşımın düzen ve yöntemiyle olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa ve plânının 
kabul edip millî bünyemize en uygun olan de
mokratik nizam içinde karma ekonomi sistemiy-

I le Türk Milletinin gücü yine onun menfaatleri 
istikametinde çok yakın zamanda vekar ve hay
siyetine yakışan ileri sanayii kuracaktır, 2 
yıllık A. P. iktidarını 20 yıl olarak okuyan gö
zün, sadece yolu üstünde bulunan o yerden de
vamlı geçmesine rağmen İzmit - istanbul ara
sındaki müstakbel sanayiin kuruluşunu gör
mez. Son olarak Sanayi Bakanlığı bütçesi ra
poruna da dercediîmiş, Doğu'nun 22 vilâyetini 
içine alan sahada yapılacak yatırımlar için ta
nınan yatırım, Gümrük ve Gelir Vergisi indi
rimlerini neden görmemeziikten gelir? 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, 
vazifesi cümlesindeki bütün sahalara kemali 
ciddiyetle rahatlık getirmeye çalışan Eâym Sa
nayi Bakanı ve değerli erkanından malûm ve 
mâruz sıkıntıya rağmen büyük bir topluluğu 
yakından alâkadar eden ve hakikaten sıkıntı 
içinde bulunan şeker pancarı çiftçilerinin ?eker 
fabrikalarından olan pancar bedeli alacakları
nın biran evvel ödenmesi yolundaki gayretlerini 
de bile bile yine de bu derdi bir defa daha bu
radan ifade etmenin hoş görülmesini dilerini. 

MEHMET HAZER (Kars) — Eekişehir köy
lüleri değil mi? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Beyefendi, 
zâtıâlinizi biz senelerdir dinledik. Si? de defa
larca, Kars'tan bahsettiniz, nişin konuştunuz? 
Ben bölgemin dertlerini burada dile getirmekle 
vazifeliyim. O halde lütfen dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Hazer müdahale etmeyin 
lütfen. 

MEHMET HAZER (Kars) - Ben bir şey 
söylemiyorum,. sabahtan beri boş konuşuyor da 
onun için söyledim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onun tak
dirini size kimse tevdi etmedi. 

BAŞKAN — Sayın Hazer dolu ve boş konuş
masını ancak Başkanlık takdir eder lütfen mü
dahale etmeyin. Sayın Ucuzal siz de karşılıklı 
cevap vermeyin efendim.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmasını bilsin, 

BAŞKAN — Müdahale ettim derhal. Kısma
yın ve karşılıklı sinir hareketlerine geçmeyin. 
Tatlılıkla meseleler halledilir, Sayın Hazer mü
dahale etmeyin Sayın Ucuzal sis de devam edin 
buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) - Ayrıç?, ala
caklı bulunan köylülere ve müstahsile şirket 
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memurları tarafından ödemedeki müsavi kolay
lıkları göstermelerini ve şeker satılmadan Hazi
ne istihsal Vergisini şirketten aldığı için sizin 
alacağınız paralar ödenmiyor diye kasıtlı ma
lûmat verilmemesi yolunda da gerekli tedbirin 
alınmasını bekler; 

Bu çok ağır memleket meselesinde görevli 
olanlara basarılar diler, bütçesinin âzis Türk 
Milletine refah ve saadetler getirmesinin dile
ğiyle Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanların bildirdikleri 
konuşma müddetine ve sırada bulunan saym 
üyelerin adedine göre, Sanayi Bakanlığı daha 
üç saatlik bir görüşme müddeti istemektedir. 
Bu sebeple Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesini bugün için görüşmek mümkün olamaya
caktır. 

Sayın Çetin buyurun. 

ALÂEDBİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; Türkiye'de ger
çek bir zirai reform yapılabilmesi de sanayimi
zin süratle gelişmesine bağlıdır. Türkiye'de köy
lerin ve ziraatin gelişmesi de sanayimize pazar 
olma bakımından yine en mühim rolü oynar. 
Dolayısiyle ne ziraatimizi sanayiden, ne sana
yimizi de ziraatimizden ileri tutmak değil, iki
sini de bütün gücümüzle ilerletmek zorundayız. 
Yalnız bilhassa bu iki konu birbiriyle o kadar 
irtibatlıdır ki, sanayimizi kurarken toprakları
mızı da ıslah etmek, sosyal bünyemizi de bir 
düzene sokmuş oluruz. Meselâ memleketin ve
rimli bölgelerinde maalesef iyi düşünülmeden 
şeker fabrikaları kurulmuştur. Halbuki orada 
ziraat o kadar çeşitlidir ki, o kadar polikültür 
vardır ki, pancar ziraati hattâ rantabl sayıl-
mıyabilir. Ama Orta - Anadolu için fevkalâde 
hayatidir. Çünkü arpa veya buğdaydan başka 
bir şey ekmiyen bu bölgede şeker fabrikası kur
dunuz mu orada pancar ziraati gelişir, pancar 
toprağı derince nüfuz ettiği için toprağı hava
landıran ıslah eden ve dolayısiyle bu verimsiz 
toprakları verimli hale getiren bir ziraattir. 
Şu halde görülüyor ki, iyi düşünülerek yapıla
cak bir sanayi politikası fevkalâde tahribedil-
miş, erozyona uğramış, harabolmuş olan top
raklarımızda yeniden hayatiyete kavuşturacak
tır. Bunları bir misal olarak arz ettim. 

Şimdi diğer sosyal bakımlara sayın arkada
şım Nusret Tuna da temas etti. Türkiye'de öyle 

bölgeler var ki artık bu münakale imkânları 
karşısında az gelişmiş bölgelere doğru fabrika
ları vatan sathına yaydığımız gün, Türk mil
letinin hakikaten dengeli bir kalkınmasını sağ
lamış olacağız. Şimdi bütün bunlar yine kâfi 
değil. Sayın Sanayi Bakanımızın bilhassa bu 
konuyu gayet iyi takdir edeceklerine kaani ola
rak şunu da arz etmek isterim ki, Türkiye'de 
bilhassa Anadolu halkını yalnız renober olmak
tan veya hoi durumuna sokmaktan kurtarmak 
zorundayız. Servet de vatan sathına yaymak 
zorundayız. Bunu yine ısrarla arz ediyorum, 
elinde daha ziyade toprak bulunan Türk köy
lüsünü bâzı usullerle yalnız işçi olarak değil, 
sanayi bölgelerine bizzat sanayici olarak, biz
zat sermaye sahibi olarak sanayi bölgelerine 
akıtmak zorundayız. Böylece de serveti vatan 
sathına yaymış oluruz, muvazene daha güzel 
teşekkül etmiş olur. Bu da Avrupa'da, gelişmiş 
memleketlerde olduğu gibi emlâk ve bilhassa 
arazinin bir nevi ipotekli senetler halinde mu
amele görmesi ve bunu tesis edecek bankaların 
kurulmasına vabestedir. Şunu unutmamak lâ
zım ki, bilhassa köylülerimizde birikmiş serma
ye bulmak güçtür. Ama bugün gittikçe kıymet
lenen geniş araziler temin etmek, meselâ 300 -
500 er dönüm olan 5 - 10 köylünün birleşip, bir
kaç milyon ipotekli senet, kredi yolu ile, sanayi 
sahasına kaydırılması mümkün olacaktır. Bu
nun üzerinde bilhassa durulmasını zaruri görü
yorum. Ağır sanayi fevkalâde hayatidir. Ağır 
bir sanayi kurulmadıkça, ne döviz tasarrufu 
mümkün olur, ne de hakikî mânada sanayi ge
lişir. 

Kısa kısa mâruzâtımı arz ediyorum, Onun 
için ikinci bir konuya geçiyorum. İthal malları 
yerine kaim olacak sanayi kurulmadıkça keza 
döviz tasarrufu yapılamıyacağı gibi ithalâtçı 
sanayi sahasına kaymaz. Dünyanın her yerinde 
böyledir, Türkiye'de pek fazladır. Bizde sana
yinin düşmanı maalesef ithalâtçı olur. Ekseriya 
da ticaret ve sanayi odalarına bu zihniyet hâkim 
bulunur. Sebebi ise, sanayi zor bir branştır. 
Yüzds kârı bizdekini bilmiyorum ama, normal 
milletlerden azdır, zahmetlidir, "işçi konusu var, 
iptidai madde konusu var, finansman M var, 
konuları gayet geniş, zevkli fakat zahmetli bir 
sahadır, ithalât ise, senede bir kere yapılır ama, 
büyük kârlar bırakan bir branş olduğu için o 
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yol tercih edilir. En çok dikkat edeceğimiz ve 
mücadele edeceğimiz husus şudur ki, ithalâtçıyı, 
ithalâtın yerine kaim olacak sanayi kısmına çe
kici kolaylıklar g-östermek zorundayız. Bu saf
haya gelmediği takdirde biz bunu başka yollarla 
temin etmek zorundayız. Aksi takdirde ithalât 
cazip bulunduğu müddetçe yerli sanayi gelişe
mez. 

Yatırım malları sanayii de çok mühim. Kal
kınan bir memlekette meselâ elektrifikasyon me
selesi var, telekominikasyon işlerimiz var. Bü
yük bir isabetle telefon ve malzemeleri yapan, 
aynı zamanda telefon santralleri kuracak 
bir fabrikanın istanbul'da temellerini at
mış bulunuyoruz. Şimdi, bu gibi yatırım mal
ları yapan sanayi kurulmadığı takdirde, zahiren 
kalkınırız ama, süratle fakirlesiriz. Çünkü it
halâtımız da süratle artar. Büyük bir varlık 
içinde istikbalde büyük bir malî sıkıt?ya milletçe 
düşmek gibi bir durum hâsıl olur. Bu sebeple
dir ki. hangi sahada *renis yatırımlar yapılacak
sa süratle onun sanayini de kurmak zorundayız 
Türkiye'de elektrifikasyon isi vardır, milyarlar
ca lira Gidecektir. Bunun Avrupa'ya bitmemesi 
için bu elektrifikasyon nroie^i tahakkuka daha 
ba^la^a^an ona ait bütün lüzumlu sanayii de 
kurmak zorundayız, Hükümetin bilhassa bu 
yolda ^it+i^im görmekle ha1ri^a+^n memnun ol
mamak müm>ün defnidir. Pimdi Türlüye'de ba
zı verli konular var. Bu. hai^a refah vetiren 
belki niic sanavi kollan, ama, halka refah o-eti-
recek konulardır. Bunlardan birisi kendir ko
nusudur. 

Bugün kendir sanayiinin durumu iyiye işit
miyor, şahsan fazla biloim yok. Anadolu'daki 
kendir ziraati belki tehlikeli bir durumdadır. Bu 
ne olacaktır? Ya buraya ziraatcilerle anlaşıp 
kendir yerine başka bir ziraat ikâme edelim ve
yahut da kendir sanayiini hakikaten himaye 
edici bjr sanayii çeliştirelim. Acaba kendir sa
nayii üzerinde Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

ikincisi tiftik mevzuudur. Geniş bir köylü 
kütlesi bunlarla meşgul dünyanın en güzel sal
larını beliki vaktiyle biz yapıyorduk, tiftikten 
hakikaten çok enteresan kumaşlar yapılır, daha 
birçok şeylerde kullanıldığı iddia edilir, başka 
memleketlerde. Ama zor bir sanayidir, ipliğini 
yapmak zor, dokumak zor, kıymetli ve güzel hoş 
bir sanayidir. Fakat biraz zor sanayi olduğu 
söylenir. Bunun için acaba ne düşünüyorlar. 

Makina Kimyanın imkânları pek çok, fevka
lâde gelişmiş bir branş, fakat tam olarak istifa
de ettiğimizi iddia edemeyiz. Son zamanlarda 
başında bulunan zatların bizzat Bakanı alâkası 
ile burada kıymet ifade etmiyen birçok şeylerin 
kıymetlendirildiğini ve birçok teşebbüslere gi
rildiğini görmekteyiz. Ben şuna kaaniim ki, Ma
kina Kimyanın elinde mevcut makinalarla Tür
kiye'de bugün imâl edilmiyen pek çok şeyleri 
imâl etmek mümkündür. Bir de silâh imalâtı, 
esefle beyan ederim. Bu imalât uzun zaman 
durdurulmuştur, bunun mutlak çaresine baka
lım, hem kendi hiç olmazsa hafif silâhlarımızı 
imâl ederek en mükemmel dünya standardmda-
ki hafif silâhları imâl etmenin mümkün olduğu
nu ilgililer söylüyorlar, hem de bu asırda her 
şeyden döviz kazanmak zorunda olduğumuza gö
re, birçok milletler bizden bu silâhları talebede-
bilirler. Bu suretle de ihraç imkânını bulmuş 
oluruz. 

Bir de Makina Kimyanın ve diğer Devlet 
fabrikalarının muhitinde küçük sanayiin kaldı
rılması mümkündür. Bâzı bunların artık mal
ları vardır, bunu toptan piyasaya çıkarıp, bâzı 
ihracatçıların elleri ile muayyen şahıslara para 
kazandırmak yerine, simdi dâhildeki bâzı sana
yicilere seçecek şekilde kolay usuler tatbik edil
mekte olduğunu ^örmekteyiz. bu sayanı şükran
dır. Buna mümkün olduğu kadar küçük sana-
vimizi kaldıracak ve memlekette imâl edilerek 
hafice mamul şekilde ihraç edilecek şekilde ki 
faaliyetlerini artırmaları şayanı temennidir. 

Bir tek istirhamım daha var bu da Enerji 
Bakanlığı hakkındadır. Kızılırmak'm ıslâhı pro
jeleri var, çalışılıyor biliyoruz, çok şayanı şük
randır, bilhassa onun susuzluğunu giderecek 
tertipler peşindedir, Devlet Su İşleri. Bu bir 
tasarıdır, bu hususta bir izahat istiyoruz. 

Maden Bankası biran evvel kurulmalı, bil
hassa Anadolu'da linyit istihsaline hız verilme
lidir. 

Bir de bütan gazı en ücra köylere kadar git
melidir ki, mahrukattan istifade ile ormanların 
korunması mümkün olsun. 

Büyük de bir idealimiz var, bunun müjdesini 
alabilir miyiz bilmiyorum Sayın Enerji Bakanı
mızdan. Barajlar yapılıyor, ucuz elektrik elde 
edileceği ümidindeyiz. Acaba yakında, hiç ol
mazsa beş on sene sonra bâzı büyük şehirlerimizi 

— 1086 — 



O. Senatosu B : 31 8 . 2 . 1968 O : 3 

elektrikle, yalnız tenvir değil teshini de mümkün 
olabilecek midir? O zaman hem şu gaz belâsın
dan ve havalarımızı zehirlenmesinden - kükürt 
ve karbondioksit dolayısiyle - hem de medeni 
bir teshin vasıtasına erişelim, hem de ormanla
rımız korunmuş olsun. Bilhassa bu hususta bize 
iyi, ümit verici bir izahatta bulunurlarsa müte
şekkir kalırım. 

Böylece sözlerimi bağlıyorum, teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri, Sanayi Bakanbğı 1968 yılı bütçe kanun ta
sarısı üzerinde kısa süre olan 10 dakika içinde 
görüşlerimi arz ve izah etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı Tür
kiye'mizde tek yatırım Bakanlığıdır. Bu se
beple bu Bakanlık ve bu Bakanlığa bağlı bulu
nan 7 tane dev umum müdürlük hakkındaki gö
rüşlerimizi 10 dakikaya sığdırmanın ne kadar 
zor olduğunu, müşkül bulunduğunu takdirleri
nize bırakarak ben yalnız ve yalnız Sanayi Ba
kanlığında şeker pancarı mevzuuna temas ede
rek Bakanımızın çalışmalarını takdirle sözleri
me başlıyacağım. 

Sevgili arkadaşlarımız, Sanayi Bakanı ve Ba
kanlığın mensuplarına şunu ifade etmek isterim 
ki, halkın içinde ve haktan yana olarak, hak
tan yana olmak bir sanattır, bir duyuştur, bir 
fazilettir, bir görüştür, bugünkü anladığımız mâ
nada ve diğer gıda maddelerinde fiyat artışları 
devam ettiği halde bu Bakanlık ve Bakanlığın 
başında bulunan Sayın Mehmet Turgut bâzı 
mevzular üzerine eğilerek muvaffak olmuş ve bu 
muvaffakiyetini, kaderini iktidarın muvaffak 
olmasına bağlamış bulunan millete intikal ettir
miştir. Şöyle ki, aziz arkadaşlarım, Sanayi Baka
nımız bütün cesaretiyle ve kendisinde mevcut 
bulunan fıtri yaradılışı olan kabiliyetiyle mon
taj sanayii üzerine eğilmiş, montaj sanayiinde 
hakikaten bir ucuzluk temin etmiştir. Yine sev
gili arkadaşlarım, Bakanımız lâstikler üzerinde, 
lâstik fabrikaları ile görüşmüş, gitmiş ve konuş
muş, icabeden tetkikatı yapmış lâstik fiyatları
nın yüksek olduğunu tesbit etmiş ve lâstik fab
rikaları gazetelerde indirim yaparak birbirleriy
le yarış etmişlerdir. Yine bu Bakanlık, Sümer-
bank mamullerinde bilhassa hail la, az gelirli va

tandaşlar tarafından kullanılan iplik sanayii, 
şayak, ayakkabı ve kunduralarda indirim yapa
rak vatandaşlara büyük faydalar temin etmiş
tir. Yine Bakan, kendi kudretiyle traktörlerde 
ve biçer - değerlerde Türkiye'nin ikinci büyük 
kurtuluş kapısı olan ziraatte beşer bin lira bir 
indirim temin etmek suretiyle hakikaten vazi
fesini mutlak ifa etmiştir. Yine çelik ve demir
de de yüzde 10 bir indirim yaparak bu Bakan
lıkta, diğer fiyatlarda bir artış olduğu halde, 
bu bütün dünyada dahi öyledir, mutlak fiyatlar
da bir artış olduğu halde, bu Bakanlığın hak
tan yana, halk içerisinde, haktan yana olması 
sebebiyle ve bu duygu ile, bu düşünce ile, hiz
met aşla ile bu felsefenin içinde bunları temin 
etmiş bulunmaktadır. Bizim burada vazifemiz 
çalışanları takdir etmek, teşvik etmek ve aziz 
arkadaşlarım, onlara bundan sonraki çalışmala
rında ışık tutmaktır. Şimdi benim hakikaten 
sevdiğim ve hürmet ettiğim Bakanımın bu ka
dar muvaffak olan, sanayi mamullerindeki indi
rim hususundan başka biraz da diğer mevzular 
üzerine eğilmesini rica ederim. 

Şimdi diyebilirim ki, sevgili arkadaşlar, ben 
demin şeker pancarı mevzuuna temas edeceğim 
dedim. Demin benden evvel konuşan bir arkada
şıma söz attılar. Ben buna üzüldüm. Ben de ni
hayet Anadolu'nun çocuğuyum, bundan bir gün 
evvel Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşüldü, İs
tanbul'un mavi denizinin çocukları azotun, iyo-
tun çocukları buraya geleliler dediler İd, balık 
ürünleri kanunundan bahsettiler, çıkmadı diye 
yakındılar, gayet taMî onlar kendi seçmenleri 
ile görüştüler, kendi mahallî dertlerini buraya 
getiriyorlar ve bu dertler burada söylenerek ona 
göre deva bulunmak isteniyor. Ben Anadolu'nun 
çocuğuyum, ben seçim bölgeme gittiğim zaman 
bana şeker pancarı müstahsili soruyor, sen vazi
fe yapmıyorsun, benim şeker pancarım ucuz di
yor. Şeker pancarımı veriyorum, beş ay oldu 
halen parasını alamadım diyor. Ben bunu bu 
kürsüde millet huzurunda dile getireceğim, Hü
kümetim benim, iktidarım benim, ben söyliyece-
ğim bunun cevaplarını Bakanım verecek ona gö
re vatandaş da karar verecek ve diyecek ki, şe
ker pancarları fiyatı ucuz olduğu halde, artırıl-
mamasmm sebebini Bakan şöylece izah etti diye
cek ve vatandaş bundan netice istihsal edecek
tir. Deminden beri izah ettiğim bu hususu baş-
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ka şekilde kabul etmemenizi rica ederim, Hak
tan yana olan, halkın içinde olan, haktan yana 
olan sevgili Bakanımızın bu nokta üzerine eğil
mesini rica ediyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Ocak, 
Şubat halen benim seker pancarı müstahsilini 
şeker pancarını satmıştır, fakat bunun parasın 
alamamıştır. Bundan evvelki konuşmamda sez
gili Bakanımız bu kürsüden gelecek sene şeker 
pancarı müstahsilinin satmış olduğu şeker pan
carının karşılığını aynen ve aynen Toprak Mah
sulleri Ofisinde buğday satan müstahsilin, buğ
dayını verdiği zaman parasını nasıl alıyorsa, bu
nun da temininin yollarım bulacağız, çalışaca
ğız demişti ve şimdi ben kendisinden rica ediyo
rum, gelecek sene burada bu paraların vaktin
de ödenmesi sebebiyle teşekkür etmek imkândı 
vermesini rica ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, şeker par a ^ ' > 
rı bugün benim görüşüme ve v a t r ^ d ^ ı ı ^ 
rüşüne göre hakikaten ucuzdur B " - ~ -
nm kilosu 20 kuruştur, tonu 200 i r 1 ' * 2 
bir mukayese yapacak olursak gayjt ı » S 
rak anlaşılır. Sene 1957, şeksr p°rc n :~ : -
su 15,5 kuruş, tonu 155 lira; sert yme 1 "T 

buğdayın kilosu 50, sene 1958 ~ekev ;^n - -
nm fiyatı 1955 e nazaran bir kur j " noi *" 
kilosu 14,5 kuruş, tonu 145 lira ? n a ' ı 
ym fiyatı 1955 yılında 80 kurr~ J I J g 
% 60 bir artışla 1968 de buğday n <"" ^ı V 
ruş, o halde 1955 ve 1957 yılma J I 1 -" >'z 
sak, bir ameleyi, bir yevırâyec^ " c 
pancarı müstahsilim 4 - 5 liraya ca" A rS , 
de bugün amelenin ve yevmiye* f* ^ " 
geri 10 - 12,5 liradır. Yine 1955 ~* I . 
yakıt-, nazarı itibara alırsak, yine 1?5~ 
traktör sürücülerinin dekar oları1 rl^ı 
miktarı nazarı itibara alırsak, ' ıs, " r 

vardır. Bunların da yerine getiı1! "- ıı +e 
ni etmek benim senatör olarak aı h r \ > ̂  " 
vazifemdir. Ama bu arada bir -\ ba^r ^ " I 
yapmak lâzım, o da Şeker Pan^a i Â ^ r C 
taklığını tebrik etmek lâzım, a,> r ^ ı '*-
zım. Senelerdir burada mücadel - ı , t

 T 

mis, senelerdir konuştuğumuz 1 a**:- . _ ^ " ' , ' 
şeker pancarı müstahsıiına yap: i v A 

daşlarım. Şöyle ki, Şeker Pancaı: Ar o 
lığı benim köylümün yanında Bo." t : 
eliyle omuzlarında kendisinin teki r - ^ '* 
likte, mivzeri ile birlikte, tohu. ^ " ı 
gübresi ile birlikte ve sulama iç, i . a ~ :ı 

pompii ile birlikte köylünün yanında, onunla 
beraber ve Türkiye'de ilk defa köylü ile Hükü
metin, vatandaşla Hükümetin elele, gönül gönü-
i8. muhabbet içinde çalıştığının en büyük varlı
ğıdır. Bsm şeker pancarının bu müstahsil dert
lerinin Yüce Senatonun huzurunda dile getir
dim, bunlara haktan yana olan Bakanımızın 
eğilmesini ve bu dertlere bir çare bulmasını te
nisimi eder, Sanayi Bakanlığı bütçesinin memle
ketimize ve milletimize ve bütün mensuplarına 
hayırlı olmasını gönülden temenni eder, Yüce 
Senatonun muhterem üyelerini saygılarımla se
lâmlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Berkol. 

HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; inanın hoşa gitmek için 
konuşmıyacağım. Ama Sayın Enerji Vekilini 
huzurunuzda tebrik etmek isterim. Çünkü sene
lerden beri üzerinde çok konuşulan iki mevzuu 
hallettiği kanaatine şahsan varmış bulunuyo
rum. Bunlardan birincisi; Maden Kanunu. Ta
dil mi edilmeli, yenisi mi getirilmeli. Karar ve
rildi, yenisi geliyor. Buna şahsan bir madenci
nin derdini bilen bir insan olarak büyük sevinç
le ve kıvançla karşıladım bu hususu. 

ikincisi, senelerden beri ama çok senelerden 
beri Türk madencisinin bir derdi olan bir mev
zuu daha hallettiğine inanıyorum. Maden ban
kası mevzuu. (A. P. sıralarından, «Olmadı da
ha.» sesleri) Olacağına kanaat getirmiş bulunu
yorum. Bütçe Komisyonunda yapılan görüşme
lerde 8 Ocak tarihinde Enerji Bakanlığında, 
Maliye Bakanlığının bir seneden beri, iki sene
den beri çıkartmış olduğu bütün müşküllere 
rağmen netice alındığını Sayın Enerji Bakanı 
ifade etti. Yeni Maden kanunu, 6309 sayılı 
Maden Kanununun yerine kaim olacak, buna 
da inanıyorum, şahsan bendeniz. Eskisi kötü bir 

I kamu mu idi? 1954 senesinde çıkartılmış, bir ka-
\ nundur, iyi düşünülmüş, üzerinde tartışılmış; 

birçok yenilikleri ihtiva ediyordu. Ama tatbi
kat gösterdi, tatbikat iyi tatbik edilemediğini 
gösterdi. Yine gördük ki, 6309 sayılı Kanun bir 
türlü emniyet telkin edemedi madenci nezdin-
de, kifayetsiz kaldı, teşvik edici olamadı. Yö
netmelikler Kanununun derpiş ettiği şekilde ya 
hasırlanamadı, ya tatbik edilemedi. Millî bir 
maden politikasının tesisini sağlıyamadı 6309 
sayılı Kanun. Hele birçok hususiyetleri ihtiva 
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eden Maden Kanunu bakımından, ecnebi ser
mayenin ki maden konusunda zaruri olduğuna 
şahsan inanmaktayım. Ecnebi sermayeyi de 
lâyıkı ile celbedemedi, 6309 sayılı Kanun. Va
kit müsait değil, bunların sebepleri üzerinde dur
maya imkân bulamıyorum. Ama çok tartışıldı, 
bütün üyelerin bu hususta fikir ve kanaatleri 
vardır. Şimdi daha mühim olanı yenisinin nasıl 
olması ieabettiği hususunda ileri sürülecek fi
kirler, banlar ela tartışıldı. Geçen sene Devlet 
sektörü, hususi sektör bu konuda bir toplantı 
da yaptı, birkaç gün sürdü bu toplantı. Bunun 
dışında Sayın Bakanlık enine boyuna tetkikat 
yaptı, Kanaatimce yeni Maden kanununun bir 
kere Lu:\rti ve kolaylığı getirmesi şart. Zaten 
Maden Dairesinin bugünkü mevzuatla çok yük
lü olan İlinin basite ircaı gerekmektedir. Bunu 
da ancak yeni Maden kanunu getirecektir. Bu 
hususta çalışılıyor, daha evvel ifade ettim, muh
telif vesilelerle. Balanız 6 500 işletme hakkı 
talebi var. Bunlardan 5 bini 1957 senesinden 
beri teraküm ederek bugüne kadar gelmiştir, 
neticeye bağlanmamıştır 20 bine yakın ilk mü
racaat dosyası beklemektedir, 9309 sayılı Ka
nunun mevzuatı dâhilinde. Halen işletme imti
yazı. işletme ruhsatı ve araştırma ruhsatı olarak 
mecmu saha çalışmakta Türkiye'de. Bunların 
kontrolü lâyıkı ile yapılamamaktadır, bunu iti
raf etmek p^rekir. 35 bin dosyada 500 saha ça
lışıyor. % 1,5 nisbetinde. Bu dosyalar nerede? 
İki geç bıı sene yapıldı, zaruri idi, tenkid etmi
yorum. Ama dosyalar nerede? Bendenizin öğ
rendiğine göre bu dosyalar iki veya üç çatı ka
tında, hattâ bir çatı katının da yıkılmasına ka
rar verilmiş, dosyalar oradan da taşınmakta. 
Bunu yeni Maden kanunu düzeltmeli, buna gö
re sürati, kolaylığı temin etmeli. Bu kanun eşit
lik getirmelidir, Nerede eşitlik getirilmelidir? 
Devletle ezel sektör arasında bir eşitlik getir
meli. Anayasanın 130 ncu maddesi. Bu eşitliği 
getirmek zarureti vardır. M. T. A. kapatıyor, 
kendine has kanunu vardır, kapatıyor. Bakı
yorsunuz bir ruhsat hakkı sona ermiş, sabah 
9 da gidiyor bir madenci oraya gidip müraca
at edecek, birçok müracaatçı varsa aralarında 
kura çekilecek ve bu iş yapılıyor. Bir madenci 
gidiyor müracaat ediyGr, aradan 2 ay geçiyor 
ve, Maden Dairesinden bir cevap geliyor; M. 
T. A. buraya şu tarihte müracaat etmişti, ka
patmıştır. Eşitlik yok. Eşitliği sağlamak gere

kir. Emniyet, itimat ancak bu suretle gelecek
tir. Bunun yanında madenciliğin ilerliyebilme-
si için birtakım malî teşvikin de gelmesi lâzım
dır. Buna mukabil kabul ediyorum, ikrar edi
yorum; bunu Sayın Bakanlıkda muhakkak ça
lışmaları ile tesbit etmiştir. Madencinin de mu
kabil vecibeleri olmalıdır. Çünkü demin bahset
miş olduğum 35 bin dosyada çalışan 500 maden 
sahasında, sadece Maden Dairesinin kabahati 
yoktur, aynı şekilde madenci de bu kanunun 
açık tarafından istifade etmek suretiyle bu ruh
satı istihsal etmekte birtakım gecikmeler tev-
lidetmektedir. Bunların hallinde hakikaten iç
ten gelen bir duygu ile tebrik ettiğim Sayın Ba
kanı önümüzdeki sene de, Allah kısmet ederse, 
sağ kalırsam ve bu Maden kanununda bizlere 
derecei şu arzu ettiğimiz, hakikaten şu bahset
tiğim hususlarda tashihat yapamamışlarsa ken
di kusurum varsa, kendi kusurumu da ikrar 
etmek suretiyle Sayın Bakanı elbette ki ten
kid etmek hakikini da kazanmış olacağım. Ve 
bunu da çok iyi niyetlerle meşbu olarak yap
makta tereddüdetmiyeceğim, 

Maden Bankası üzerinde bir tek noktaya 
dokunmak isterim . Madenciliğin Plânlamada 
da derpiş edildiği gibi, işaret edildiği gibi bir 
ihtisas konusu olduğuna göre, Maden Ban
kasının da turizm konusunda Turizm Ban
kasının olduğu gibi bir ihtisas bankası olması 
gerekir. Bunu bankalar kuruyor, bir ta
lihsizlik, Odalar Birliğinin bütün gayretle
rine rağmen sermaye temin edemiyor, ser
maye temin edemeyişinin burada münakaşa
sını yapacak değilim. Etti, ediyorla geçti iki 
sene, etti ediyorla geçti son bir sene, bunu da 
Maliye Bakanlığı bütçesinde yine nasibolursa 
konuşur, Maliye Bakanlığının kendime göre 
haklı olduğuna inandığım kusurları üzerinde 
muhterem senato üyelerinin huzurunda ko
nuşmayı çok arzu etmekteyim. Odalar Bir
liği Maden Yardım Komisyonu vasıtasiyle su 
bir türlü kurulamıyan Maden Bankasının va
zifesini yapmakta ve burada bir tecrübe ikti-
sabetmiş, bulunmaktadır. Bendeniz sadece 
şunu söylemekle iktifa edeceğim; yeni kurula
cak Maden Bankasını, kim kurarsa kursun 
ama özel sektör eliyle kurulmasından zevk ve 
kıvanç duymaktayım, muvaffak olacağına 
kaaniim. Şu şartla : İhtisas bankası olmayı 
ve verilecek krediler ds riski, projeyi ve kade-
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meli kredilendirllmeyi eğer prensip ittihaz 
ederlerse. 

Kaynak mevzuunda bir üzüntümü ifade et
mek isterim. Ama hemen arkasından niye 
teselli olduğumu da yine ifade etmek iste
rim. Kaynak temininde bakıyorsunuz sadece 
madeniclik sektörüne bütçeden 5 m'lyon lira 
ayrılmıştır. 20 milyon lira da dış kaynak
lardan , kifayet edeceğine kaani değilim 
ama yine de bir adım olacaktır. Ama, den
mektedir ki, şayet bu para plase edilirse sek
törler arasında birtakım aktarmalar yapmak 
imkânı ve salâh'yeti, Devlet Planlama Teşki
lâtına verilmiş bulunmaktadır. Ümidimiz de 
budur. Velhasıl hulâsa etmem icabederse, Ma
den Bankasının kalkınma bankacılığı hüviye
tinde çalışması şarttır, ihtisas bankası olması 
şarttır. Maksat ve gayeleri üzerinde çok dik-
atle durmak lâzımdır. Sevk ve idaredeki pren
sipler demin söyled'ğim anlayış içinde ve ma
den politikası anlayışına uygun bir şekilde 
derpiş edilmeli, merkezi İstanbul, Ankara 
olur ama, bir Sanayi Kalkınma Bankası var, 
merkezi de istanbul'da, iyi hizmet germekte
dir ama, bunu dengeli kalkınma devres'nde 
Anadolu'nun sathına bâzı şubelerini yay
makta elbette fayda vardır, Ankara mı, İs
tanbul mu, olmalı, bunu Sayın Bakanın tak
dirine bırakıyorum. Müddetim doldu, MTA 
ve Etibank konusunda takdir etmekle beraber, 
acı da olabilecek bâzı tenkidlerde bulun
mak isterdim. Ama şunu ifade ederek bitir
mek isterim bu vaziyette sözlerimi. Maden poli
tikasının tâyini zaruri, bunun birtakım kısa 
vadeli, ve uzun vadeli tedbirleri muvacehe
sinde yine tedibrlerinin alınması gerekmek
tedir. Bilahssa ;hraç mevzuu düşük fiyatlı ma
denleri de hakikaten naklinde, navlunda, li
man tahmil tahliye masraflarında mâkul had
leri derpiş etmekte Sayın Enerji Bakanlı
ğının kıymetli Bakanın büyük müzahareti ol
ması gerekmektedir. Patlayıcı madde huşu-^ 
sundaki; maden direği mevzuunda madenc'lere 
kolaylık gösterilmeli, velhasıl Maden Banka
sının ve Maden Kanununun iyi bir şekilde tadli 
suretiyle bu işlerin 10 - 15 - 20 seneden beri 
düzelemiyen bu işlerin, iktidarımız devrinde 
ve çok kısa bir zamanda düzeleceğine her şeye 
rağmen inanmaktayım. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını, kısa 
müddet olduğu için bir çoklarını da arkadaş
larım ifade ettiği cin, çok kıymetli Sanayi 
Bakanını istediğim gibi tebrik edemediğim, 
sevgimi, saygımı belirtsmediğim için kendin
den özür diyelerek; saygılarımla huzurlarınız
dan ayrılıyorum, değerli senatörler. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ? Yok, Sayın Ha-
zer? Yok. Sayın Baysoy? Buradalar. 

Yeterlik önergesi de vardır fakat henüz al
tı kişi olmamıştır ve son sözü de bakanlardan 
sonra Sayın Baysoy'a vermek üzere Sayın Ba
kanları sıra ile çağıracağım. Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı buyurun. Sayın Ba
kan daha önce 45 dakikadan az konuşacakları
nı bildirmişlerdir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Daha kısa zamanda da bitmesine gayret 
edebilirim. Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri bundan birkaç gün 
önce, huzurunuzda Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı Ba
yındırlık Bakanlığı içerisinde görüşülürken Ba
kanlığımıza bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün fa
aliyetleri hakkında Yüce huzurunuzda mütalâ
alarımızı arza imkân ve fırsat bulmuştuk. Be
yan etmek gerekir ki, bir bakanlığın bütün fa
aliyetlerini Yüce Huzurunuzda tüm olarak ifa
de etmek o itibarla bir bakanlığın icraatını 
bir gün içerisinde kısa saatlerde de olsa tak
dim etmede hizmetlerin takdirinde kusurların 
tesbitinde Yüce Heyetiniz için ve bakanlığımız 
için büyük faydaları vardır. Ne çare ki, bu 
şekilde bir bütçe müzakeresinin icrasından mah
rum bulunmaktayız. Bâzı arkadaşlarımız ve 
grup sözcüleri bu konuyu 25 . 12 . 1963 yılında 
kurulmuş bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 4 yılı aşkın bir zaman içerisinde 
bir teşkilât kanununa sahibolmamasma bağla
mak ve tahsisan şimdi mesuliyet deruhde etmiş 
bulunanları bu bakımdan tenkid etme yolunu 
ihtiyar etmiş bulunmaktadırlar. Dikkatten kaç
mamaktadır ki, 25 . 12 . 1963 tarihinde kurulan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını tenkid 
edenlerin zamanında hiç olmazsa bir seneyi, 1,5 
seneyi bulan bir devre içinde de bir teşkilât ka
nununun Meclislere sevk edilmemiş bulunduğu 
bir vakıadır. Böyle olmakla beraber 18 Ocak 
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1968 tarihinde Teşkilât Kanununu Yüce Mec
lislere takdim etmiş bulunduğumuzu ve 
9 . 2 . 1968 günü saat 15,30 da da Enerji Ko
misyonunda görüşülmesine başlanılmak üzere 
gerekli hazırlıkların yapıldığını arz etmek isti
yorum. 

Muhterem senatörler biz faaliyetlerimizi ça
lışmalarımızı Hükümet Programına istinadettir-
mekteyiz. ikinci Beş Yıllık Plâna istinadettir-
mekteyiz. Enerji politikamız maden politikamız 
bakanlığımızın konuları arasındaki bütün me-
selelerdeki politikalarımız Hükümet progra
mında, Yüce Meclislere arz ve takdim edilen 
seçim beyannamemizde millete taahhüdolunan 
esaslara istisnadetmektedir. Tabiatiyle bu esas
larla mutabık olmıyanlar bizi kendi zaviyele
rinden kendi programları bakımından tenkid 
etmekte haklıdır. Bu kendi görüşleridir. Zaten 
görüşlerimiz arasında fark olmasaydı siyasi 
partilerin vücuduna ihtiyaç hâsıl olmazdı. Bina
enaleyh, bir enerji politikasından yoksun oldu
ğumuz iddia edilebilir, nitekim iddia edilmiştir. 
En iyi niyetlerle programlarımızı Hükümet 
programımızdaki taahhütlerimizi ikinci Beş Yıl
lık Plân, bir plansızlık denmiş olmasına rağ
men, maksat ne ise hüküm ona göre verilir şek
lindeki mecelle kaidesine göre. (Doğru doğru 
sesleri) 

Doğru diyenlere ben de doğru değildir diye
ceğim. Biz bu dokûmanlardaki politikaları tat
bik ediyoruz, tatbikte devam edeceğiz. Biz 
tatbikte devam edeceğiz beğenmiyenler tenkid-
de devam edecekler, Yüce Meclisler de bir se
viyede vatan sathında bir başka seviyede bu
nun muhasebesi yapılacaktır. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı umumiyetle su ve toprak, 
madenler, enerji ve petrol konularında hizmet 
ifa etmektedir. Konuları itibariyle memleketi
mizin alt yapısını teşkil eden hizmetlere taallûk 
eden bu mevzularda mahiyeti itibariyle, tabiat 
unsurunun ne kadar büyük olduğu izahtan va
restedir. Tabiatta mevcudolan bu kaynakları 
büyük milletimizin hizmetine tahsis etmek için 
1967 yılı için ve mütaakıp yıllar için uzun vâ
deler bakımından bundan sonraki nesiller için 
esaslı çalışmalar yapılmış ve esaslı tedbirler 
düşünülmüş bulunmaktadır. Bir enerji politika
sından yoksun olduğumuz, palyatif tedbirlerle 
enerji meselelerini halletmek istediğimiz şek

lindeki görüşün haklı olmadığını ifade etmek 
için bâzı misalleri arz etmeme izin vermenizi 
rica ediyorum. 

1935 yılında nüfus başına 28 Kilovat saat 
elektrik enerjisi isabet eden memleketimizde bu 
rakam 1960 ta 101,1962 de 121,1964 te 142,1965 
te 157, 1966 da 172, 1967 de 187 kilovat saate 
çıkmış bulunmaktadır. 1972 de 318, saate 1980 
de 620 saate, 1985 te 890 saate 1987 de 1 100 
saate göre programlandınlmaktadır. Bizi pali-
yatif tedbirlerle suçlıyanlarm bu rakamları din
lemelerini ve bilmelerini isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Tabiî 
ve tarihî bir gelişim sonucu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Bir konuyu 
eğer A. P. müspet istikamette hallediyorsa bun
lar tabiî bir gelişim oluyor da, bir Bakanlığın 
kuruluşu bahis konuşu olduğu zaman 25.12.1963 
tarihinde İnönü tarafından kuruldu diye isim 
zikretmek suretiyle ifade buyururlarken tabiî 
bir kuruluş addedilmiyor. Bu tabiatiyle bizim 
alışkın olmadığımız yerinden zevkli müdahale
lerde bulunan Sayın Gündoğan'm partisinin 
anlayışıdır. Tezeği ve odunu Türkiye'de yakat 
olarak kullandırmamak bakamından bir politi
kayı takibedenler ve bu mevzuda büyük mesa
fe alanlar mesafe alan iktidarlar yani huzuru
nuzda bulunan iktidarlar bir enerji politika
sından mı yoksundur. Bütan gazını LPG yi yıl
da beşyüz bin tona çıkarmak için bu maksat
ları da ihtiva etmek üzere rafinerilerimizi te
sis etmek gayreti içinde bulunan iktidarları
mız mı. enerji politikasından yoksundur?. Kö
ye bütan gazını götürmek suretiyle köylümü
zü tezekten ve odunu yakıt olarak kullanmak 
suretiyle ormanı tahripten kurtarmak istiyen-
ler mi enerji politikasını tatbikten yoksun
dur? Palyatif tedbirlerin sahibidir? Yoksa Tür
kiye'de hidro - elektrik santrallerin devrini 
açan onu temadi ettiren iktidar mı paliyatif 
tedbirlerin sahibidir? Bunu sormak isterdim, 
arkadaşlarım. Tenkidi hüsnü telâkki ediyoruz, 
ama tenkidin insaflı olması iktiza eder. Bir Si
yasi parti sözcüsünün Türkiye'de gerçekten bü
yük baraj lan hayali dahi bâzıları için mümkün 
olmıyan büyük barajları, hidro elektrik sant-
rallarını muvaffakiyetle bu memlekete getiren 
tatbik eden o sebeple barajlar kralı diye isim
lendirilen Sayın Başbakanı ya kendisine yanlış 
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rakamlar verilmek suretiyle veya henüz hik
metini keşfedemediğim bir sebep ile başka ra
kamları vermek suretiyle teşhir etmek yolunu 
müsaade ederseniz isabetli telâkki etmiyorum, 
bundan vazgeçilmesi iktiza eder. Bakınız ger
çek nedir? Sayın Gündağon Seyhan Barajının 
39 milyonluk keşfi yerine 428 milyon liraya ma-
lolduğunu söylediler. Yanlış tesbidetmediysem, 
Hirfanlı Barajı için 140 milyon yerine 441 mil
yon, Kemer Barajı için 90 milyon yerine 322 
milyon, Demirköprü barajı için 92 milyon ye
rine 424 milyon, dediler. Bu suretle memleke
tin paralarının boşuna harcanmış olduğunu da 
ifade buyurdular. Bu sözler bundan 7 - 8 sene 
evvel çok söylendi, gerçeğe aykırı olarak söy
lendi, ama. 

Yanlış bilgiler ve/ilmek suretiyle ifade etti
rildi tahkikat komisyonlarına intikal etti, tah
kik mevzuu oldu, şimdi ben hakikî rakamları 
arz ediyorum. Sayhan barajının ilk keşfi söy
lendiği gibi ve iddia edildiği gibi 39 milyon 
değil, 106 milyen 830 bin Türk lirasıdır. Son 
keşif 353 milyon 82 bin liradır. Ancak, bu pro
jenin 17 milyon 630 bin dolarlık dış ödeme pa
yının bir kısmı dolar 2;82 iken, 9,02 Türk lira
sından ödenmesi mecburiyetinin hâsıl olması se
bebiyle keşif bedeli bu suretle artmış bulunmak
tadır. Aynı şekilde Hirfanlı barajı 358 milyon 
liraya mal olmuştur, bunda döviz payı 24 milyon 
dolardır. Demirköprü barajına, döviz payı 17 
milyon dolardır. Ayrıca bunların maliyetleri 
ilk keşiflere dâhil olmryan bir idare elinde ka
lan ekipmanın l:edeM ds bunlara dâhil bulun
maktadır. Bu çapta büyük inşaatlarda vâki olan 
temel ve sair sebeplerle keşif artışına her za
man sebebolmaktadır. Eunlann projeleri dün
yanın tanınmış proje firmalarına yaptırılmakta 
inşaat ise projeyi yaptıran firmalara değil baş
ka milletlere mensup firmalara yaptırılmakta
dır. Bu bakımdan projelerde bizzat projelerle 
aynı firmanın bir şişirme yapması önlenmiş ol
maktadır. Bu hususim da dikkatle incelenmesi 
iddia sahibi tarafından iktiza ederdi. 

Yine aynı partiye mensup diğer grup sözcü
sü arkadaşım İpraş'm tevsii meselesini ele al
mak suretiyle plâna ve programa aykırı hare
ket ettiğimiz iddiasmda bulunurken buna ta
kaddüm eden beyanında ben saten İkinci Beş 
Yıllık Plânın plansızlık olduğunu ifade etmiş

tim, demiş olmasına rağmen ikinci Beş Yıllık 
Plânın 445 nci maddesindeki tesbit edilen he
deften habersiz olduğunu da ortaya koymakta
dır. Aynen ikinci Beş Yıllık Plân şöyle diyor -
«Üretim gelişmelerini sağlıyacak husus, kapa
site genişletilmelerinin ve yeni rafineri yapı
mının gerekli samanlarda tamamlanması ikti
za eder.» Ne yapıyoruz? 1972 de tamamı bize 
intikal edecek olan İpraş rafinerisini ihtiyaç
larımız muvacehesinde, müteakip yıllardaki ih
tiyaçlarımız muvacehesinde dışarıya petrol için 
döviz vermemek, döviz tasarrufu sağlamak ha
lamından bir yılda 10 milyon dolarlık döviz ta
sarrufu temin etmek bakımından tevsie gidiyo
ruz, Türkiye'yi başka türlü güçlü kılmanın, 
başka türlü Türkiye'yi fakirlikten kurtarma
nın yolu var mı? Biz bunu yapıyoruz. Bunu ya
pınca da haksız birtakım ithamlarla karşı kar
şıya bulunuyoruz. Eğer daha fazla zaman olsa 
idi İpraş'm tevsiinin bize neleri temin ettiğini 
huzurlarınızda mufassal olarak izah etmek is
terdim. Fakat bir hususa işaret etmek zarureti 
vardır. Bu konular ariz ve amik Bütçe Komisyo
nunda da görüşüldü. Bütçe Komisyonunda uzun 
uzun İpraş'm tevsii sebepleri, tevsiinin muhik 
sebepleri ve delilleri diğer meselelerle birlikte 
Orta - Doğu krizi sırasında ithale mecbur oldu
ğumuz petrollerin fiyatı da dâhil olmak üzere 
bugün huzurunuzda dile getirilen konular te
ker teker ifade edildi, izah edildi. Buna rağ
men yine bunlar huzurunuza getirilmektedir. 
İşte asıl bu mantığı anlamaya imkân yoktur, 
gayet küçük meseleler. 

Isılit Şirketi Müdürünün değiştirilmesi me
selesi, petrol ofis faaliyetlerinin iki devre halin
de mülâhaza edilerek, asıl söylemek istedikleri
ni ifade etmemek suretiyle idari mekanizmada 
yaptığımız değişikliklerin isabetsizliğini ifade 
etmek istemektedirler. Gerçek ise böyle değil
dir. Rakamlar yaptığımız idari tasarrufların 
doğruluğuna delildir. Bunları da huzurunuzda 
biraz sonra arz ederek, meseleyi biraz daha vu
zuha kavuşturmak yolunu tercih edeceğiz. Yine 
burada hazırladığımız kanunun, maden kanu
nun bir Eli Tasarısı olmaması temennisi izhar 
edildi. Ayrıca petrol kanun tasarısının Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığını yabancı şahısla
ra satmak gibi birtakım hisselerini yabancılara 
vermek gibi durumlardan bahsedildi. Yine Bo-
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raks meselesinden bahsedildi. Halbuki Boraks 
konusunu huzurunuzda bir ölçü içerisinde mü
nakaşa etmiştik, Yüce Senato ittifakla bir araş-

"'tırma komisyonunu bizini de arzumuzla, istir
hamımızla teşkil etti. Komisyon mesaisine baş
lamış bulunmaktadır. Gerçekler hepinizin huzu
runa getirilecektir. Araştırma konusu olan bir 
meselede yeniden mütalâa serd etmeyi lüzum
suz addediyorum. Belki buna Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün imkân vermediğini sanıyo
rum. Ama biz maden bakımından, tabiatiyle 
Boraks bunda dâhildir, tesbit ettiğimiz politi
kayı, kuruluşlarımıza hükümet programı isti
kametinde icra ettiriyoruz. 

Petrol bakımından, maden bakımından, 
muarızlarımız ve muhaliflerimiz ne derlerse de
sinler. Türkiye'de hukuka bağlı Devlet rejimi 
içersinde, kanun hükümleri cereyan eder. Biz 
kanım hükümlerine millî çıkarlarımıza, kanun
lara uygun olarak yetkilerimizi kullanmak su
retiyle istimal etmekteyiz, bu tatbikatımıza 
devam edeceğiz. Ne ecnebi sermayeden korku
muz vardır, ne ecnebi sermayeye antipatimiz 
vardır. Ecnebi sermaye gelirse Türkiye'ye ta-
libolursa, Hükümet olarak bizim için taliplerle 
iyi müzakere etmek, aldanmamak, sömürtül-
memek meselesi bahis konusudur. Yoksa ecnebi 
sermaye düşmanlığı bilmeden, anlamadan ecne
bi sermaye düşnıenlığı bizim siyasi felsefemizde, 
Hükümet programımızda yoktur. Daha birkaç 
gün önce İstanbul'un, 1289 yılındaki enerji me
selesini halletme bakımından enerji açığını ka
patmak bakımından İsviçre den temin edilen bir 
kredinin müzakeresi yapıldı; hem de büyük çe
kişmelerle, ciddî çalışmalarla yapılmak suretiyle 
şimdi teferruatını açıklamada henüz mazurum. 
Çünkü imza etme işi bitmemiştir. Tesbitlsrimize 
gere memleketimiz için avantajlı 152 milyon İs
viçre Franklık bir kredi temin edilmiş bulun
maktadır. Bu demek değildir ki Türkiye'ye her 
.gelmek istivan, hangi şartlarla olursa olsun gel
mek istiyen ecnebi sermayeye müsaade edilecek
tir. Hayır, böyle bir şey yok. Türkiye'nin men
faatlerine uygun olduğu takdirde Sovyet Rus
ya'dan, Romanya'dan, Polanya'dan, Amerika'
dan, Kanada'dan, menfaatlerimize uygun olduğu 
takdirde dikkatli, anlaşmalar yapmak kayıt ve 
şartiyie ihtiyacımız varsa elbette kredi alacağız. 
Bu memleketi fakrüzaruretten kurtarmak için 
t i ran önce, bir dakika önce Türk Milletini kal-

j kındırmak için, mutiu Türkij'c'yi yaratmak için 
gerçekten halktan yana olmak için Türkiye... 

! FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
I toprak reformu... 
i ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I REFET SEZGİN (Devamla) — Türkiye'yi evet 

sizin beğendiğiniz tâbirlerle çağdaş uygarlık se
viyesine biran önce vâsıl olmak için bu yollara 
başvuracağız. Eğer bu anlayış farkımız olmasa 
idi, biz de sizden olurduk. 

I Sayın Başkan bir istirhamım olacak, müte
madiyen konuşmama sataşmak süratiyle müda
hale etmek istiyenlere sisin Cumhuriyet Sena
tosu muhterem üyelerine vâki saygımdan eğer 
cevap vermiyorsam, bu sataşmaya devam, eden
lerin bunu başka şekilde mânalandnmamalarmı 
rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Siz konuşmanıza devam edin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Devamla) - - Ama Sayın 
Başkandan bir istirhamım var, bu müdahaleler 
ortanın solu müdahaleleridir. Rica ederim dik
kat buyursunlar, yoksa kendilerine aynı üslûp 
içersinde cevap vermekte mâruz olacağım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, orta
nın sağı veya solu yok, her hangi bir şekilde 
müdahale yapılmasın efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Devamla) — Bir saym grup 
sözcüsü Türkiye'nin enerji bakımından ve umu
miyetle bütün meseleleri bakımından kendi, im
kânlarımızın kullanılması suretiyle enerji kay
naklarımızın harekete getirilmesini, ifade ede
rek, Irak'tan, tabiî gaz getirilmesi, meselesinin 
isabetli olmadığını ifade buyurdular. Çünkü, 
bunun kaynağı başka yerdedir buyurdular, bi
zim kontrolumuzda değildir dediler. Doğru de
ğil, kontrolü bizde değil, doğru ama, getirilme
mesi doğru değildir. Getirilmemesi bu çağda 
artık doğru değildir. İran'dan Leningrad'a Rus
lar tabiî gaz götürmektedirler. Cezayir'den 
Fransa'ya tabiî gaz götürülmektedir. Rusya'
dan Leningrad'dan, italya'dan tabiî gaz götü
rülmek istemektedir. Daha ne kadar süre Tür
kiye'de tezek yakılmasına, Türkiye'de odunun 
yakıt olarak kullanılmasına müsaade edilmesi 
lâzımgeldiğini bilmiyorum. Her halde bunu 

[ söyliyenler bilmektedirler. 
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«Efendim, birgün gelir de membamda bu 
tabiî gaz kesilir, yapılan masraflar boşa gider. 
«Bu görüşte bir ağırlık, bir ciddiyet yoktur. 
o kadar yoktur ki, evvelâ tabiî gazı depolamak 
imkânı vardır. Bu imkânlar vardır Türkiye'de. 
Bunların etütleri yapılmaktadır. Ciddî etütleri 
yapılmaktadır. Böyle bir hal bahis konusu ol
duğu takdirde eğer onu önliyecek hiçbir çare 
yoksa Türkiye'nin elinde buna karsı büyük koz
lar vardır, büyük imkânlar vardır. İzin verir
seniz memleketin menfaatleri bakımından bun
ları alenî olarak ifade etmiyeyim. Bu işle meş
gul olanlar,' kendisini bu işin mütehassısı adde
denler ve gerçekten tabiî kaynaklar bakımın
dan bizim sathi bilgilere sahibolduğumuzu za
man zaman beyan edenler yüksek bilgileri içe
risinde bu. meseleleri bilmek mevkiindedirler. 

Muhterem senatörler, hemen hemen bütün 
senatörlerin ve sözcülerin üzerinde durduğu 
Petrol kanun tasarısını Mart ayında Parlâmen
tomuza takdim edeceğiz. Maden kanun tasarı
sını 1950 den mülhem olarak değil, ama Türk 
teknisyenlerinin ve madencilerle birlikte yap
tığımız bir toplantıda Türk çocuklarının fikir
lerinden istifade etmek suretiyle hazırladığımız 
bir tasarıyı yine Parlâmentoya Mart ayında tak
dim edeceğiz, ikinci Beş Yıllık Plân ilkelerin
de bulunan pazarlama meselesini bir organizas
yonda toplıyan çalışmalarımızı ümidediyorum 
ki, Mart ayında sona erdireceğiz ve bu ikinci 
Beş Yıllık Plân ilkelerinden bulunan petrolün 
aramadan pazarlama safhasına kadar geçen bü
tün safhalarını ihtiva eden bir kuruluşun, ki, 
ismi petrol olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Kanun tasarısını da yine Mart ayı içerisinde 
Yüce Meclislere takdim etmenin imkânını bula
cağız. 

Bir brifingde - Sayın Cumhurbaşkanına arz 
ettiğimiz bir brifingde - petrol konusunu ger
çekten sokaktan kurtardığımız tarafımdan ifa
de edilmiştir. Bu doğrudur. Ama, bizim bu be
yanımızı tenkid edenlerin beyanına iştirak et
memiz mümkün değildir. Bizim inancımız şu
dur, parlömanter demokrasilerde bu meseleler 
Parlâmentolarda halledilir, sokakta halledilmez. 
Sayın Cumhurbaşkanı huzurunda yaptığımız 
konuşmada petrol meselesini bu sebeple Parlâ
mentoya, millî iradenin mümessillerine Türk 
milletinin mümessillerine takdim etmek sure
tiyle meseleyi getirmiş bulunduğumuzu, bunu 

mesuliyetsiz kişilerin münakaşasından kurtar
dığımızı ifade için bu doğrudur. Biz bir yerde 
görev alan şahısların, görevleri icabı yaptıkları 
tasarruflar sebebiyle o görevlerinden ayrıldık
ları zamanlarda boraks savaşçısı* veya petrol 
savaşçısı diye adlandırmalapmın doğru olma
dığı inancı içerisinde bulunuyoruz. Bu inanç
tan hareket edenler, kendilerini bu surette tak
dim edenler gerçekten bu meselelerde Türk 
milletinin çıkarlarına, Türk milletinin menfaat
lerine uygun hareket edenlerin davranışlarını 
isabetli telâkki edemiyorlar, etmemektedirler. 
Kendi zaviyelerinden haklıdırlar. 

Yine sayın sözcü, Türkiye petrollerinin 
Irak'ta arama yapmasını ele almak suretiyle 
iktidarımızın T P A O faaliyetlerini yeterli 
görmediğini, evvelce, ama şimdi Irak'ta petrol 
aramak gibi bir çelişmenin içine düştüğünü id
dia etmektedirler. T P A O nm petrolün bu
lunması bakımından faaliyetini evet yeterli gör
müyorduk, doğrudur. Türkiye'nin istihkak etti
ği petrolü T P A O Türkiye'de buluncaya ka
dar bunun faaliyetlerini yeterli görmiyeceğiz. 
Bilmiyorum sayın sözcü benim bu düşüncemde 
beraber midir, değil midir? Bunun altında dö
vizimizi yabancılara vermemek vardır. Türkiye 
petrolleri belki talihsizlik, belki Türkiye'de ger
çekten petrolün ademi mevcudiyeti sebebiyle 
eğer bulamıyorsa, bulamamışsa bundan üzülmek 
lâzımgelir. 27 Nisan 1967 tarihinde T P A O 
lığının artık istasyon açmaması sadedinde al
dığımız bir kararın da hangi maksatla ittihaz 
edilmiş olduğu bu sayın sözcünün anlamaması 
hakikaten gariptir. T P A O lığının sayın söz
cünün övdüğü devrelerde faaliyetlerini Türki
ye'de petrol aramasına tahsis edeceği yerde 
ağırlığını Türkiye'de istasyon açmaya, paraları
nı bu istikamette sarf etmeye devam ettiğini 
bildiği ve o politikanın tatbikçisi olduğu cüm
lenin malûmudur. Elbette ki, bunu müdafaa 
edeceklerdir. Bizim inancımız şudur ki, T P 
A O nm asıl faaliyeti Türkiye'de petrol bul
masıdır. İmkânlarını yatırım imkânlarını bu 
maksada tahsis etmesidir. O karar bu sebeple 
alınmıştır. Pazarlama meselesi ciddî bir konu 
olarak önümüzdeki senelerin meseleleri de dâhil 
olmak üzere izmir rafinerisinin hizmete giriş 
tarihi, ipraş'm tevsiinin bitiş tarihi de dikka
te alınmak suretiyle bugün de üzerinde çalıştı
ğımız teknik çalışmalarını yaptığımız ve Türki-
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ye'de istihlâk edilecek petrolü en geniş ölçüler 
içinde, millî pazarlama şirketimize, millî pazar
lama teşkilâtımıza ifa ettirmek yolu aranmakta
dır. Bu husustaki çalışmalarımız ikmal edilmek 
üzeredir. 

Binaenaleyh, mesele elbette ciddî olarak, el
bette Türk Milletinin menfaatlerine en uygun 
surette ele alınmış bulunmaktadır. Petrol Ofi
sin ithal fiyatlarından bahsetmek suretiyle bir 
teşkilâtın yapmış olduğu resmî ithali şaibeli 
göstermek gibi bir düşünce içerisinde Sayın To-
paloğlu'nun hareket etmiş olmasını üzüntü ile 
karşıladığımı ifade etmek isterim. Gerçekten 
dünyadaki petrol fiyatlarının arttığı, Orta - Do
ğu buhranı sebebiyle arttığı tarihten sonra it
hal edilen petrollerin fiyatlarında yükselme 
vardır. Sovyet Rusya'dan ondan evvelki devre
ler içerisinde yapılan anlaşmalar gereğince 
çok uzun süre önce gerçekleşen fiyatlar sebe
biyle yapılan ithalâttaki fiyatları esas almak 
suretiyle bir mukayese yapmanın ne kadar ha
talı olduğu aşikârdır. Beynelmilel parite fiya
tına uygun olarak 33 dolardan yapılan ithalâtı 
da yine Orta - Doğu buhranından sonra yapı
lan ithalâtı da Sayın Topaloğlu isabetsiz bula
rak memleketin dövizlerini dışarıya fazla ola
rak Petrol Ofisin verdiğini ifade ettiler. Bun
lar gerçeğe uygun değildir. Verdiği ifade, bu
yurduğu rakamlar doğrudur. Fakat, dünya 
şartlarından her gün değişen, dünya şartların
dan ve değişen fiyatlardan neşet etmektedir. 
Kendileri bunu bilecek durumdadırlar. 

Sayın senatörler, 3 ve 4 ncü kapalı bölgele
rin açılması hususunda Petrol Dairemizde bir 
aya yakın bir zamandan beri çalışmalar yapıl
maktadır. Halen kapalı bulunan bölgelerde Da
rende'de Tuzluca'da ve Tekman'da sondaj ya
pılmaktadır. Bu sondajlar son günlerde iklim 
şartları sebebiyle durmuş bulunmaktadır. Bun
lardan birisinde petrol emaresine raslanmıştır, 
ama biz çeşitli vasıtalarla mükerreren petrol 
bulundu Türkiye'de diye beyanat verip bilâha-
ra, bunun petrol olmadığı su olduğu gibi bir 
vakıayı yeniden Türkiye'ye, Türk Milletine tak
dim eden bir zihniyet içinde bulunmadığımız 
için henüz kesin netice istihsal etmediğimiz ci
hetle bir açıklama yapmamış bulunmaktayız. 
Ham petrol istihsalimiz TPAO nun istihsali ile 
birlikte 29 . 12 . 1967 tarihinde Petrol Daire
sine bildirilen Shell Şirketinin Güney - Kur-

kan'da günde 600 varil ve 34,7 kraviteli olarak 
bulmuş olduğu yeni bir petrolle birlikte saha
larını geliştirmesi de dikkate alınmak suretiyle 
programımızda bu rakam bu şekilde ifade edil
memiş, ondan sonra gerçekleşmiştir. 1968 yılı 
içerisinde 3 milyon 530 bin tona erişmiş olacak
tır. Yine Petrol Ofisin Türkiye'deki petrol is
tihlâkinin ancak yüzde 20 sini karşıladığı Sa
yın Topaloğlu tarafından ifade edildi. Bu raka
mı nasıl bulduğunu anlamak mümkün değildir. 
1964 yani, kendilerinin zamanı iktidarında bu 
rakam % 23,1 idi. 1987 % 30,4, programımıza 
göre 1968 de % 35 olacaktır. Bell - Pet. Şirke
tinin tasfiyesi meselesi doğrudur. Biz Muraka
be Heyetinin raporlarını da dikkate almak su
retiyle hareket edeceğiz, hareket etmekteyiz ve 
Petrol Ofisin bu iştiraki sebebiyle zararının de
vamına mâni olacağız. Tabiatiyle idari organda 
bulunan şahısların hangi sebeple değiştirilmek
te bulunduğunu huzurunuzda ifade etmiyece-
ğim. Sayın Topaloğlu bir misal verdiler. Ben 
şahıslar hakkında konuşmakta mazurum ama 
tasarruflarımızın şahsi meselelerle ilişkili olma
dığını, hizmetlerin ifası ile alâkalı bulunduğu
nu bilhassa ifade edilmek istenen Petrol Ofis 
tasarruflarının ne kadar isabetli olduğunun ko
misyonlarda ve bugün Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini düzenleme Komisyonunda cereyan etmiş 
bulunan murakabeden anlamak mümkündür. 

Sayın senatörler, bir arkadaşımız mütalâa
larında bâzı İktisadi Devlet Teşebbüslerinin za
rar etmelerinden ve fazla memur istihdam et
tiklerinden bahsettiler. Etibank ve Türkiye Kö
mür işletmelerini emsal olarak göstermişlerdir. 
Filvaki Etibankın 1966 yılma nazaran 1967 
yılında işçi miktarında % 17, memur miktarın
da ise % 10 oranında bir artış mevcuttur. An
cak bu artış özel sebeplerden neşet etmekte
dir. O programa alınmış bulunan yeni tesis pro
jelerinden ve onlara eleman temininden neşet 
etmektedir. Zannediyorum M, bu mütalâa serd 
edilirken bu husus dikkate alınmamıştır. Eti
bankın zarar ettiği de varit değildir. 1965 te 
246 milyon 1966 da 272 921 bin, 1967 de 374 500 
bin lira Etibank kâr etmiştir. 1968 yılında ise 
385 milyon lira kâr edeceği prevü edilmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye Kömür işletmelerine gelince, Tür
kiye Kömür işletmelerinin ilk defa benim bil-
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diğime göre uzun senelerden beri ilk defa cüzi 
de olsa 1867 yılı sonunda kâr ettiğini ifade 
etmek isterim. Türkiye Kömür İşletmelerinin 
işçi sayısında ve memur adedinde bahsedilen 
artışların olduğu hususu da doğrudur ama bu 
iki husustan neşet etmektedir. Birisi Çorum ve 
Beypazarı'nda jeııi işletmelerin faaliyete geç
mesinden ikincisi de 1965 Martında yürürlüğe 
giren ve münavebeli işçilere ücretli hafta tati
lini tanıyan kararnameden neşet etmiş bulun
maktadır. 

Sayın Suphi Gürsoytrak maden ruhsatı ve 
imtiyazlarının satılmaması lâzımgeldiğini, bu 
hal üreticiyi bir nevi sömürme mahiyetinde 
bulunduğunu, bunun için bakanlıkça bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğini ifade ettiler. 

Maden ruhsatlarının satılması konusu. Ma
den Kanununun hükümlerine göre cereyan et
mektedir. Umumiyetle Maden Kanunu bakımın
dan sayın senatörlerin ifade buyurdukları mü
lâhazaları huzurunuzda takdim edeceğimiz ma
den kanunu tasarısının görüşülmesi sırasında 
münakaşa edeceğiz. Bu meseleler bir kanun 
mevcut ve ilga edilmemiz iken, tatbik edilecek, 
tatbik edilmesi muktezi bulunduğu cihetle ka
nun hükümlerine aykırı bir tedbir mevzuu ola
mazlar. (Doğru sesleri) Hukuka bağlı devletin 
başka seklini tasavvur etmek de mümkün değil
dir. O itibarla sorduğu bu konuda başka bir 
tedbirimizin mevcudolmadığmı ifade etmek is
terim. 

Sayın Alâeddin Çetin arkadaşımız, ucuz 
elektriğin bir teshin vasıtası olup olmıyacağmı 
sordular, bu dünyada mümkün değildir ve kul
lanılan bir yol da değildir, mesele bol bol ve 
ucuz enerji teminidir. 

Bütan gazının köye kadar götürülmesi ge
rektiği hakkıdaki fikirlerini paylaşıyoruz. Bu 
ihtiyacı takdir ettiğimiz için bunu biran evvel 
gerçekleştirmek bakımından rafinerlerinin tev-
siini de düşünülmekte ayrıca ithaline de teves
sül edilmektedir. Bakanlığımızın yaptığı çalıştığı 
çalışmalar sonucunda 1 Şubat 1968 tarihinden 
itibaren bölgelerin mesafelerine göre yüzde 
on nisbetinds Bütan gazı fiyatlarında bir indi
rim sağlanmış bulunmaktadır. Sayın senatörler 
bu saatte sisi daha fazla meşgul etmek istemiyo
rum. Maruzatımı söyle bağlamak istiyorum; ya
tırım oranları her yıl artan bir hızla devam 

eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Par
lâmentomuzun ilgisine mazhar olur, önümüzdeki 
günler içinde Teşkilât Kanununa kavuşur ise 
sayın senatörlerin bu celsede olmadı ama bun
dan önce tesmiye ettikleri yedsk Bakanlık ol
maktan kurtulacak ve ikinci Beş Yıllık Plân 
döneminde 19 milyar liraya varmakta olan ya
tırımlarını gerçekleştirmek bakımından Parlâ
mentomuzun her iki kanadının itimadına lâyık 
bir çalışmanın içine girmiş olacaktır. Esasen 
kadrosu itibariyle pruğranılanınızı gerçekleştir
mek gücüne sahip bulunan Bakanlığımız teşki
lâtı görevlerini kanun hükümleri içinde has
sasiyetle ve yerinde ifa etmektedir. Biz hiz
met mevkiinde iktidar olarak kaldığımız sürece 
Sayın Gündoğan arkadaşım mazur görsünler on
ların arzu ettikleri fikirleri değil A. P. iktidarı
nın Hükümet programını ve bu programda tes-
bit edilen maden politikasını, petrol politikasını 
Türkiye'yi kalkındırmak için Türkiye'yi refa
ha ulaştırmak.için cehaleti ve sefaleti Türkiye'
den tardetmek için inandığımız ve buna karar
lı olduğumuz politikayı tatbikte devam edece
ğiz, saygılarımı sunarım efendim (Alkımlar). 

FİKRET GÜNDOĞAN {İstanbul) — Bir an
al soracağım, Ataş rafinerisinin tevsii için Mil
let Meclisinde kurulan komisyonda bütün parti 
üyelerinden müteşekkil komisyon üyeleri tev-
siin aleyhinde karar verdiler mi vermediler mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Millet Mecli
sinin teşkil etmiş olduğu Araştırma Komisyonu
nun raporunu henüz ben okumadım, Ama verebi
lirler, her halde vermişlerdir, vermiş olabilirler 
Komisyonun vermiş olduğu v rapor Meclislerde 
münakaşa edilecektir. Komisyonun raporunda 
Hükümet olarak mutabık olmadığımız noktalar 
olabilir, Hükümet programımıza aykırı bir müta
lâa Komisyon raporunda yer alırsa mutabık ol
madığımızı Yüce Meclislerin huzurunda ifade 
edeceğiz. 

| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir sual 
daha. Sayın Bakan derler ki, arkadaşlarım yok, 
ama grupu temsil ediyorum. Petrol dağıtım iş-

| lerinden Türkiye Petrollerinin bundan böyle da-
| ğıtım merkezleri açmasını önleme kararı aldık. 

Sayın Bakan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
| lığını kuran kanunda bu ortaklığın dağıtıra j :; -
' lerini açmaya yetkili olduğuna dair kanun rna:-.-
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delerinin mevcudiyetine rağmen böyle bir karar 
almaya hangi kanun tadili ile gitmişlerdir, söy
lerler mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — 27 Nisan 
1967 tarihinde Türkiye Petroleri Anonim Ortak
lığının yeniden istasyon açmaması hakkında bir 
idari karar ittihaz ettiğimizi arz etmiştim. Bu 
bir idari karardır, bu kararın tatbikatı da şöy
le yapılmaktadır. Bazan başka şirketlerden 
transfer yapmak suretiyle yabancı şirketlerden 
önemli ittihaz etmiş olduğumuz, memleket men
faatlerine ve nefine gördüğümüz, tesbit ettiği
miz politikaya uygun talepler zuhur ettiğinde 
bu kararımızı ten dil etmek suretiyle gerekli 
müsaadeyi istisnai olarak Türkiye Petrollerine 
vermekteyiz. Bu kanun hükümlerinin bir idari 
kararla ilgası değildir, bu bir idari tedbirdir. 
Bir süre için ittihaz edilmiş bulunan bir tedbir
dir, bu. Bunu takdir etmelerini istirham ederim. 
Bir süre için itithaz edilmiş bi tedbirdir. Tabia-
tiyle idari kararla bir Kanunun ilga edilmesinin 
mümkün olmadığını hukukçu olan Sayın Gündo-
ğan arkadaşım bilirler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — öyle 
ise yaptıkları hareket kanun dışı hareket midir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Kanun dışı 
hareket değildir, memleketin menfaatlerine uy
gun harekettir. Maksadı da Türkiye Petrolleri
nin imkânlarını Türkiye'de petrol bulmaya tah
sis edici bir yol bulmaktır. Eğer bununla mu
tabık değillerse bir beyanım yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bugün elin
de mevcut sermayenin, teknik elemanları şayet 
tâbirimi mazur görün, burnunun dibinde 30 - 35 
yıl Türk mühendisinin, Türk teknisyeninin, Ma
den Tetkik - Arama Enstitüsünden gelip hazırla
yıp keşfettiği sahalarda, yani burnunun dibinde 
ecnebi şirketler bulmamış olsa Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı bu güçle bugün methet
tiğiniz Shell şirketi petrolünü çıkarmaktan 
âciz kalırlar mı, kalmazlar mı idi? (Bu nasıl su
al sesleri). 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Ben suali 
anlamadım ama Shell şirketini ben methetme
dim bu husustaki beyanını Sayın Gündoğan'a 

iade ederim. Ben beyle bir şirketi methetme
dim. Shell şirketinin 29 . 12 . 1967 tarihin
de Güney Kurkan'da günde 600 varil ve 34,7 
graviteli bir petrol bulduğundan bahsettim. Bu 
hoşunuza gitmedi mi sizin? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakan, biraz evvel aynen söyle buyurdular. Biz 
1954 te çıkarılan Petrol Kanunu hükümlerini 
aynen uygulaıııaya devam edo^eğis. Biz hukuk 
devletiyiz, dediler. Bİ3 de buna dayanarak. 
(A. P. sıralarından bunda şüphen mi var ses
leri) Türkiye'de 35 yıldım beri Türk parasiyle 
haritaları yapılan, bütün tetkikleri yapılan, je
olojik bütün araştırmaları yapılan sahalara şa
yet bu ecnebi şirketler arama ruhsatı ile gidip 
orada petrol çıkarma yerine bugünkü kudreti 
ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gitmiş 
olsaydı aynı graviteli petrolü çıkarmaya kud
reti yeter mi idi yetmez mi idi? Sual bu. An-
laşılmıyacak ne var bunda? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SESG-ÎH (Devamla) — Şimdi ikinci 
defa biraz daha iyi anlattılar da.. (Gürültüler) 
Benim, Sayın Gündoğan'ın beyanlarını anlama
manı mümkün değil. Çünkü aynı dille konuşmu
yoruz, biraz konuşuyoruz, mâiiur görsünler. Şim
di cevap vereyim; Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı bulsuyık. elbette memnun olurduk., 
Türkiye'de bundan kim memnun olmaz. Bunun
la Sayın Gündoğan vatanperverliğin kendi in
hisarında olduğunu ifaie etmek istiyorlarsa 
veya kendilerini Türkiye Petrollerinin dostu, bi
zini, millî şirketin düşmanı olduğumuzu söylü-
yoıiarsa aldanıyorlar. En as onlar kadar millî 
şirketlerin dostuyuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan,. 

BAŞKAN — Bayın Bakan bitirsin lütfen on
dan sonra sorunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Bu husus
taki tasarruflarımız, bu husustaki çalışmaları
mız, bu husustaki gayretlerimiz kimseye dil 
uzattırmıyacak bir mertebeye vasıl olmuştur. 
Ben zannediyorum ki beni mazur görsünler baş
ka kelime bulamıyorum kıskançlığı içinde mi 
hareket ediyorlar yoksa. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Bakanım, bir millî şirketin, bir millî ortaklığın 
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gücünün eskidenberi Türk parası ile hazırlan
mış yerlerde, geçitleri hazırlanmış yerlerde pet
rol çıkarmaya yeterli olup olmadığını sordum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, yeter
li olduğunu söyledim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bana 
nutuk söylediler, bir başka sualim var. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahi-
sar) — Bu yeni bir usul müdür Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit bir dakika Sa
yın Bakan. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, sabaha kadar bu böyle devam 
eder, başka sualleri de varsa hepsini toparlasın 
birden sorsun bitsin bu. Hepsini sonra sorsun. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan cevap verme
yin siz. Sayın Karayiğit müdahale etmeyin ve 
sinirlenmeyin Sayın Gündoğan soru hudutları 
içinde sorularınızı sorabilirsiniz, buyurun. Yal
nız karşılıklı münakaşaya sebep vermemek üze
re buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Bakan, Irak'tan tabiî gaz alınmasına dair 
kararlan olduğunu, Sayın Bakan ağzından bir 
defa teyidetmiştir. Bu gazın kesilmesi tehlikesi
ne karşı hangi tedbirlerin alınacağına dair açık
lamada bulunamadılar ve üstü kapalı olarak 
geçiştirdiler ve birtakım güçlerimiz olduğundan 
bahsettiler. Acaba Enerji kaynağı olarak bu ta
biî gazdan istifade eden endüstrimizin, gazın si
yasi sebeplerle veya başka sebeplerle bu gazı ve
ren memleket tarafından, yani ırak tarafından 
kesildiği zaman ne tedbirleri vardır, bunu lût-
fedemezler mi acaba. Elimizde ne gibi kuvvet 
var. Bu endüstri tesislerimizi karşılayabilecek 
şekilde tabiî. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar soru sor
mak üyenin hakkıdır. Lütfen müdahale etme
yin, lütfen Ucuz al müdahale etmeyin soru sora
bilir hakkıdır. 

Sayın Bakan lütfen. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Irak'tan ta
biî gaz getirilmesi hakkında bir prensip anlaş
mamız vardır. Bu prensip anlaşmasına göre ge
rekli teknik çalışmalar yapılmaktadır, teknik 
çalışmalar devam etmektedir. Sayın Gündoğan 
benim bâzı sebeplerle Irak'tan tabiî gaz geldiği 

ve bir gün sanayide de kullanılacak olan bu ga
zın kesilmesi ihtimali halinde ne gibi tedbirleri
mizin bulunduğunu ifade etmediğimi söylediler. 
Evvelâ şunu arz etmek isterim, devletler ara
sında anlaşmalar yapılır, bu anlaşmaların ihlâl 
edileceği kaziyesinden, kaideten hareket edil
mez. Eğer Sayın Gündoğan'm mantığı ile hare
ket edilirse hiçbir devletin diğer devletle müna
sebette bulunmaması iktiza eder bu bir. 

ikincisi, Irak'm durumu ile Türîdye'nin du
rumu her bakımdan coğrafi durumu, iktisadi 
durumu, askerî durumu, bütün durumu meydan
dadır. Bir mukayese yapmaya da lüzum görmü
yorum. Maruzatımda bütün ihtimaller aleyhe 
gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin bunu karşı-
lıyacak başka kozlarının bulunduğunu ifade et
tim ve bunun açıklanmasının mahzurunu da işa
ret ettim, yine o mahzura bu maruzatımda işa
ret ediyorum ve bunu açıklamakta mazur oldu
ğumu arz ediyorum. Saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Yüce Senatonun değer
li üyeleri sözlerime hepinizi hürmetle selâmlaya
rak başlıyorum. Konuşmamı iki kısımda hülâ
sa etmek isterim. Birinci kısımda Bakanlığın 
iki senelik faaliyetlerini sadece rakamlara daya
narak vereceğim, ikinci kısımda tenkidlerde 
bulunan arkadaşlarımı cevaplandırmaya çalışa
cağım. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde Tür
kiye'nin sanayi kalkınmasında umumi olarak sa
nayi sektöründeki kalkınmada büyük bir geliş
me olmuştur, ilk üç yılın Birinci Beş Yıllık Plâ
nın üç yılının ortalama yıllık kalkınma hızı 
% 8,5 tur. Halbuki son iki yılın ortalama yıl
lık kalkınma hızı % 11,3 tür. Aradaki fark 
% 33 mertebesindedir. Ve bu rakamlar için 
büyük bir değerdir. Birinci Beş Yıllık Plân dev
resinde kalkınma hızlarını arz edeceğim zaman 
plân devresinin son iki yılındaki sıçramanın 
bu gibi rakamlarla büyük ölçüde olduğu görüle
cektir. Nitekim, kalkınma hızları 1963 te % 8, 
1964 yılında % 8,6; 1965 yılında % 8,9; 1966 
yılında % 10,6; 1967 de de % 12 olarak ta
hakkuk etmiştir. Son iki yıldaki sıçrama elbet
te ki, kendiliğinden olmamıştır. Birinci Beş 
Yıllık Plânda sanayi sektörü için % 12,3 kal
kınma hızı derpiş edildiğine ögre, bu hıza en çok 
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yaklaşan yıllar 1966 ve 1967 yılları olmuştur. 
Sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeyi Sa
nayi Bakanlığına bağlı iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin elde ettikleri neticelerden de görmek 
mümkündür. Bu durum teşebbüslerde yatırımla
rın tahakkuk ettirilmesinde, kapasitelerin yüksel
tilmesinde ve kârların artırılmasında açıkça görül
mektedir. Bu teşebbüslerde elde edilen neticeler, 
büyük ölçüde mevcut kapasitelerin daha iyi de
ğerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Teşekküllerin 
hemen hepsinde yatırımların tahakkuk nisbeti 
yükselmiş ve yüzde yüze yaklaşmıştır, hattâ ba
zılarında yüzde yüzün de üzerine çıkmıştır, is
tihsal hemen hemen her sanayi kolunda artmış 
ve bu artışlar büyük ölçüde kâra tesir ederek 
kârların yıldan yıla yükselmesini temin etmiş
tir. Bunları ayrı ayrı okuyarak, birer birer or
taya koyarak zamanınızı almak istemiyorum. An
cak son iki yıllık yatırım tahakkuk nisbetleri 
ortalamaları ile yatırım istihsal ortalamalarının 
1965 yılı ile mukayesesini arz edeceğim ve kâr
ları da 1965, 1966, 1967 yılları için huzurunuzda 
ifade edeceğim : 

Sümerbank Genel Müdürlüğünde son iki yı
lın yatırımları tahakkuk nisbeti yıllık ortalama
sı % 102 dir. Bu nisbet 1965 yılında % 44,5 idi. 
Yine aynı Umum Müdürlükte son iki yıldaki is
tihsal artışı nisbeti 1965 yılma nisbetle % 1, 
mertebesindedir, kârı ise sıra ile 1965 yılında 
49 milyon, 1966 yılında 96 milyon, 1967 yılında 
122 milyon olmuştur. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumunda du
rum daha iyidir. Bu Kurumda son iki yılm or
talama yıllık yatırımları tahakkuk nisbeti 
% 98 dir. Bu nisbet 1965 yılında % 95 idi. Son 
iki yılın istihsal ortalamasmdaki artış, 1965 yı
lına nisbetle % 53 artırılmıştır. 

Kârlara gelince: 1965 yılının 31 milyonuna 
karşılık 1966 yılında 42 milyon ve 1967 yılında 
81 milyon kâr elde edilmiştir. Bundan sonraki 
genel müdürlüklerde istihsal artışlarını tonla 
ifade etmek mümkün olduğu için tonla ifade ede
ceğim. Demir - Çelik işletmelerinde yatırımların 
son iki yıllık tahakkuk nisbeti ortalaması 
yüzde yüz civarındadır. 1965 yılında bu rakam 
% 39 i( î. İstihsalde son iki yılm ortalaması 
533 bin tondur. 1965 te bu rakam 428 bin 
ton idi, kâr, 1965 yılının ise 25 bin Tl. sına 
karşılık, 1966 da 50 milyon, 1967 de 98 mil

yon olmuştur. SEKA Genel Müdürüğünde son 
iki yılın yatırımlarının tahakkuku nisbeti 
ortalaması % 76 dır. Bu rakam 1965 te % 3,2 
idi, istihsalde iki yıllık ortalama artış iki 
yılın ortalaması 107 bin tondur. Bu rakam 
1967 de 97 bin ton idi, kâr 1965 yılının 20 
milyonuna karşılık 1966 yılında 37 milyon, 
1967 yılında 45 milyon olmuştur. Şeker Fabri
kaları Anonim Şirketinde son iki yılm yatı
rımlarının tahakkuk nisbeti % 95 dir 1985 
te bu rakam % 65 idi. Son ikiyılkk ortala
ma istihsal artışı 692 bin tondur. 1965 
istihsali 521 bin ton idi. 1966 da kâr 5 mil
yon, 1967 de 59 milyon olmuştur. Şekere yap
tığımız zam bu kâra dâhil değildir. Çi
mento sanayiinde iki yıllık yatırımların ta
hakkuk nisbeti ortalaması % 92,5 dir, 1965 
te bu nisbet % 80 idi, istihsalin iki yıllık 
ortalaması iki milyon 214 bin tondur, 1965 
teki istihsal 1 milyon 495 bin ton idi. 

Kâra gelince : 1965 yılının 15 milyonuna 
karşılık 1966 da 30 milyon, 1967 de 68 mil
yon olmuştur. 

Azot Sanayii Anonim Şirketi yatırımla
rının iki yıllık hakiki neticeleri ortalaması 
% 90, 1956 daki nisbeti % 20 idi. İstihsalin 
iki yıllık ortalaması 151 bin tondur. Bu ra
kam 1965 yılında 144 bin ton idi. 

Kâra gelince : Maalesef bu müessese henüz 
kâra geçmemiştir ve zarar etrrrştir. Fakat za
rarları da yıldan yıla azalmaktadır. Şöyle ki : 
1985 yılında 54 milyon Tl. zarara karşılık 
1966 da 4,5 milyon, 1967 de 42 milyon lira 
zarar etmiştir. Her sene gübre fiyatlarında 
da ikişer kuruş ucuzlatma yapıldığı halde. 
Nihayet Meclislerimizde b:r zamanlar dediko
dusu çok yapılan Ereğli Demir - Çelik Fab
rikasında istihsal 1965 te 180 milyon ton
dan, 1966 da 320 bin tona, 1967 de 446 bin 
tona, çıkarılmış ve 1967 yılında 30 milyon 
kâr etmiştir. Muhterem arkadaşlarım, bu ne
ticeler hiç şüphesiz kendiliğinden olmamış
tır. Ve bu neticelerin alınmasında iktidarı
mızın, iktisadi politikasının , iktidarımızın, 
idarede yaptığı tasarrufların büyük rolü ol
muştur. 

Bu kürsüde umum müdürlerin sık sık de
ğiştirildiğini ifade ettiler. Evet arkadaşla
rım, icabettiği zaman umum müdürler sık 
sık değiştirilecektir. Yalnız umum müdürleri 
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değiştirirken hedefimiz sadece ehliyetli, ha
reketlerinde, haslı tedbirlerinde isabetli ve 
hizmet ederken,, heyecanlı kimseleri aramak
tır. Sadece istihsalin artırılmasını, kârın 
yükseltilmesini, prodüktivetenin yükseltilmesi 
hedef olarak alıyoruz. Bu hedefe en iyi ge
lecek arkadaşlarımızı bulup çıkarıyoruz, Biz 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin almış olduğu 
bu neticelerden memnun değiliz, teknisyen 
arkadaşlarımız bu neticeleri daha iyiye, daha 
güzele, bu kârları daha yükseğe çıkarmak için 
uğraşmaktadırlar. Bundan da müspet netice 
alacaklarından eminim. 

Buraya kadar Birinci Beş Yıllık Plânın son 
iki yılının rakamlarına dayanarak iktidarımız 
zamanındaki elde ettiğimiz neticeleri kısaca arz 
ettim. Şimdi İkinci Beş Yıllık Plân devresine 
girilmek üzeredir. Ve bu bakımdan bu yıllar 
sanayiimiz için kritik yıllardır. Geride bırak
tığımız iki yıl müspet neticeler alınmış, bü
yük adımlar atılmıştır. Fakat her şeye rağmen 
bu iki yıl bir hazırlanma devresi, bir derlenip 
toparlanma devresi ve bir programlaşma ve 
plânlaşma devresi olmuştur. Bu bakımdan önü
müzdeki yıllar, kalkınma daha hızlı kapasite
ler daha büyük ve alınacak tedbirler çok daha 
müspet olacaktır. Bunun için ikinci Beş Yîlhk 
Plânda sanayi kısmına daha geniş imkânlar 
hazırlanmıştır. Sadece imalât sanayii için ay
rılan para 25 milyar Türk Lirasıdır. Sanayi 
sektörü için ayrılan yatırım ise, 38 milyar 
Türk Lirası. Bu miktar toplam yatırımın, 
% 34 dür. Bu miktar yatırım birinci beş yılda 
aynı sektör için ayrılan yatırımın iki mislin
den fazladır. Sanayi sektörüne ayrılan yatı
rımların tahakkuk ettirilebilmesi için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 1968 yılı programı hazır
lanmış ve bu programla birlikte tedbirlerin bü
yük bir kısmı 12 .12 . 1967 tarihinde ilân edil
miştir. Bu tedbirlerin babında Bcğ-a vilâyetle
rimizde yapılacak yatırımlarda % 80 vergi in
dirimi kabulü gelmektedir. Tarım sektöründen 
imalât sanayiine kadar çeşitli sanayi kolların
da % 60 dan % 80 e kadar kabul edilen vergi 
indirimleri gelmektedir, imalât sanayiinin muh
telif kolları için % 70 ten % 100 e kadar ka
bul edilmiş bulunan gümrük muafiyetleri gel
mektedir. Bunların sanayiimiz için yepyeni 
imkânlar olduğu inancı içindeyiz, Aynı za

manda büyük bir teşvik edici imkânlardır. 
Maliyeti ucuzlatıcı ve yatırımları daha kısa 
zamanda tahakkuk etmesini sağlayıcı imkânlar
dı. Bu imkânlar ve buna ilâve edilecek diğer 
imkânlar ve alınacak tedbirlerle sanayi daha 
hızlı bir gelişme devresine girecektir. Sanayici
lerimiz daha şevkli çalışma ve daha büyük gay
ret içine gireceklerdir. Yatırımların hızla arta
cağından, kapasitelerin kısa zamanda büyü 
yeceğinden, prodüktüvitenin ısrarlı bir şekilde 
yükseleceğini Muhterem Senato üyeleri arka
daşlarımın emin olmasını rica edeceğim. Bu kısa 
girişten sonra, şimdi en son cevabı Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsüne bırakmak üzere 
arkadaşlarımın konuşmalarını cevaplandırmaya 
çalışacağım. 

Evvelâ Sayın Suphi Gürsoytrak arkadaşı
mın konuşmasına arzı cevabediyorum. Arkada
şımın konuşması bir Sanayi Bakanlığı bütçesi 
konuşmasından çok bir plân tenkidi mahiyetin
de olduğu için ben içinden Sanayi Bakanlığına 
aidolanları, cevaplandıracak ve bâzı hatalı ra
kamları düzeltmeye çalışacağım. Sanayi sektö
rü kalkınma hızının Birinci Beş Yıllık Plânda 
% 12,9 olduğunu söylediler. Bu doğru değil
dir, % 12,3 dür. Tahmin ediyorum, ilk baskı
lardan alınmadır, bu rakam İkinci Beş Yıllık 
Plânda sanayi sektörünün 11,1 olarak kalkınma 
hızını söylediler. Bu, Plânlama ile İstatistik 
Enstitüsü arasında münakaşa mevzuudur. As
lında % 11,1 değil, % 12 dir. Plânlama ile 
istatistik Enstitüsü arasındaki bir hesap farkın
dan ileri gelmektedir. Plânın imalât sektörü 
hakkında getirdiği hüküm arkadaşımız tarafın
dan son derece yanlış anlaşılmıştır. Plânın bu 
sahadaki (hükmünün mânası şudur: Her hangi 
bir sanayi kolunda, imalât sanayiinin her han
gi bir kolunda eğer hususi teşebbüs ile Devlet 
aynı işi yapmaya talip ise hususi teşebbüs ter
cih edilecektir manasınadır. Zaten plânı bütü
nü ile tetkik eden, yıllık programını bir defa-
cık okuyan kimseler bunun böyle olduğunu gö
receklerdir. Arkadaşımın anladığı gibi plânın 
bu maddesini bu mânada anladığımız takdirde 
demir ve çelikten, kâğıt sanayiine, rafineriden. 
gübre sanayiine kadar hepsinin hususi teşebbüse 
bırakılması icabeder M, tatbikat böyle değildir. 
Tatbikat böyle olmadığına göre bu anlayıştaki 
yanlışlığı arkadaşım düzeltirse memnun oluruz. 
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Ayrıca biraz önce 1968 programında mev- j 
cut olan vergi indirimleri Gümrük muafiyetleri 
de bunun sadece hususi teşebbüse aidolmadığım 
göstermektedir. Arkadaşımın tenkidlerinm bü
yük bir kimi bu anlayış üzerine bina edildiği 
için bu anlayışı değiştirdiği takdirde bu ttenkid-
lerin büyük bir kısmı kendiliğinden ortadan kal
kacaktır. 

Makina Kimyanın üzerinde durdular. Ve 
Makina Kimyada büyük kapasitede bulundu
ğunu söylediler, dorudur. Fakat bu kapasitenin 
hepsine bir günde çıkmak da mümkün değildir. 

Arkadaşımız Makina Kimyanın faaliyetlerini 
Karma Bütçe Komisyonundaki raportör arkada
şımın raporundan okumuş olsa idi, bizim bu 
boş kapasiteleri nasıl değerlendirdiğimizi görür
dü. Ben huzurunuzda bunu arz etmek istiyo
rum. 1965 yılı fiilî istihsali 450 milyon Türk 
lirasıdır. Makina Kimyanın, 1966 yılında bu 
582 milyona çıkmıştır. 1967 yılında 793 milyona 
çıkmıştır. 1968 yılında ise bir milyar olarak 
programlanmıştır. Makina Kimyanın, mamulle- j 
rinde tenzilât yapıldığını nazarı itibara alırsak 
normale doğru hangi hızla ilerlediğimiz görüle
cektir. Arkadaşım konuşmasından hemen hemen 
bütün Avrupa memleketlerindeki iktisadi devlet 
teşekküllerinin sayısını verdiler. Bu sayılar 
doğrudur. Yalnız bir mâna ifade etmez. Eğer 
arkadaşım bunların hususi teşebbüs içersindeki 
nisbetini vermiş olsalardı o zaman belki bundan 
bir mâna çıkarmak, belki bundan bir netice çı
karmak mümkün olurdu. 

Yine arkadaşlarım bunlar halikında Avru
pa'da yazılmış olan kitapları, bunlar hakkında 
Avrupa'da verilmiş olan raporları gözden geçir
miş olsa idi ve bunlara ait bilgileri buraya getir
miş olsaydı, yine bunlardan birtakım münaka
şalar, birtakım neticeler çıkarmak mümkün 
olurdu. Meselâ ben kendilerine tavsiye edeyim, 
geçen sene Fransa'da 500 küsur teşekkül hak
kında Parlâmentonun Bütçe Komisyonunda ha
zırladığı 300 küsur sayfalık raporu okusunlar. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında tahmin 
ederim ki fikirleri değişecektir. 

Arkadaşlarımın İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki tenkidleri umumi birtakım tenkid-
lerden ibarettir. Ve her devrede her zaman 
yapılabilecek tenkidlerdir. Ben kendilerine İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin hangi noktaya 
doğru gittiğini göstermek bakımından bir mu

kayese yapmak isterim. Sanayi Bakanlığına 
bağlı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 ve 
1087 yıllarında insangücü basma istihsal edilen 
bin Türk lirası olarak değeri şudur; yani yıllık 
istihsal insangücüne böldüğümüz zaman elde 
edilen rakamlardır, Sümerbank: 1964 te insan 
başına, 26 700, Türk lirası düşüyormuş, istihsal
de 1967 de 32 600 Türk lirası olmuştur. 

Makina Kimya : 1984 te insan başına, 36 200 
Türk lirası düşüyormuş, 1967 de 52 600 lira 
olmuştur. Demir ve Çelik işletmeleri 1964 te 
insan başına 62 000 Türk lirası düşüyormuş, 1967 
de 70 400 Türk lirası olmuştur. SEKA da 36 
bine düşüyormuş, 45 bin olmuş; şeker sanayiin
de 59 bine düşüyormuş 75 bin olmuş; çimento 33 
bine düşüyormuş, 59 bin olmuş, Azot Sanayiin
de 47 bine düşüyormuş 50 bin olmuş. Bu teşek
küllerin hangi istikamete doğru gittiğini gös
termektedir. Eğer arkadaşım bu rakamları tet
kik etmiş olsaydı tenkidinde herhalde başka 
bir dil kullanırdı. Bilhassa işçi ve memur sayısı 
bakımından umumi konuştu. Misali yalnız iki 
umum müdürlüğünden verdi. Halbuki Sanayi 
Bakanlığına bağlı umum müdürlüklerde gerek 
işçi sayısı ve gerekse memur sayısı muayyen 
ölçülerle tahdit edilmiştir ve bu ölçülerin dışı
na çıkılamanıaktadır. şeker istihlâki mevzuunda 
bir mukayese yaptı; ve bana öyle geliyor M, 
biraz çabuk karar verdi. Böyle banka ciroların
da istihlâklerde, istihsallerde birkaç aym neti
cesine bakarak hüküm vermek insanı çok defa 
yanlış neticelere götürür. Nitekim arkadaşımı 
da hataya düşürdü. Yıllık olarak şeker istih
lâkini ele alırsak 1966 - 1967 arasında 1967 
nin lehinedir netice. 1966 da 494 bin, 1967 de 
507 bin ton olarak şeker istihlâk edilmiştir. İt
halât ikamesi mevzuunda arkadaşımızın fikirle
rine iştirak etmemek mümkün değildir. Sanayi 
politikamızda ithalât ikamesine ehemmiyetle 
yer verildiğinden arkadaşımın emin olmasını 
rica ederim. 

Küçük esnafa kredi temini için ne düşündü
ğümüzü sual olarak sordular. Arz ediyorum. 
Küçük sanayii geliştirme istikraz fonu 1966 yı
lı programından mevcut 232 milyon liralık teş
vik fonu ile büyük ölçüde takviye edilecektir. 
Halk Bankasının kredilerinin yüzde 70 i küçük 
sanayi ve esnaf için tahsis edilmiştir. Bunun 
1988 kredi hacmi bir milyardan biraz fazladır, 
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Bakanlık emrindeki küçük sanat kooperatifle
rinin geliştirme fonu bu yıl geçen yıla nisbetle 
iki misli artırılmıştır. 

Güven Partisi sözcüsü arkadaşım ciddî tir 
çalışma neticesinde hazırladığı konuşmasında 
ileri sürdüğü fikirlere iştirak etmemek mümkün 
değildir. Kendilerine teşekkür ederim. Temen
nileri nazarı itibara alınacaktır. Zvten çalışma
larımızın büyük ekseriyeti kendilerinin temen
nileri istikametindedir. Sanayi bölgeleri mev
zuunda pekçok problemlerle karşı karşıyayız. 
Arsa problemi vardır, yol problemi vardır, su 
problemi vardır. Bu mevzuda geçen iki senelik 
zaman da daha ziyade hazırlanma yılları ol
muştur. 933 Sayılı Kanunda bu meseleleri hal
ledecek çok hükümler vardır ve bugünlerde ka
rarnamesi çıkarmak üzeredir. Tatbikata geçince 
işlerin daha kolay ve daha çabuk yürüyeceği 
inancındayız. 

Lâstik sanayii mevzuunda söylediklerinin 
üzerinde durulacaktır, arkadaşlarım not almış
tır. 

Zirai âlet ve makinaların üzerinde durul
maktadır ve gerekli tedbirler birer, birer alın
maktadır. 

A. P. Grupu adına konuşan Ahmet Karayi-
ğit arkadaşıma teşekkür ederim, temennilerine 
iştirak ediyorum. Not alınmıştır, temennileri 
çalışmalarımızda bize rehber olacaktır. 

Ahmet Nusret Tuna arkadaşım bir fikir or
taya attı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bir Av
rupa memleketine gittiğim söyledi. Fabrikaları 
ormanlık yere kuruyorlar. Çünkü orada işçi üc
retleri ucuzdur dedi. Toplu sözleşme sistemine 
girdiğimize göre içşi ücretlerinin şurada veya 
burada ucuzluğu nıevsuubahis değildir. Bütün 
sanayi kollarında, yani her sanayi kolunda tek 
toplu sözleşme yapılmaktadır. Meselâ tekstil 
sanayiinde yapılan toplu sözleşmeye Türkiye'
nin her tarafında bulunan fabrikalar da dâhil 
olmaktadır. Bu balamdan şurada veya burada 
işçi ücretlerinin ucuzluğu mevzuubahis değil
dir. Maalesef gönül fabrikaların bütün vatan 
sathına yayılmasını istiyor fakat teknik ve eko
nomik şartlar da fabrikaların muayyen bölge
lerde toplanmasını icabettiriyor bunun ikisinin 
ortasını bulmak da pek o kadar kolay değil
dir. 

I Ömer Ucuzal arkadaşını, şeker bedellerinin 
ne saman ödeneceğini sordular. Şeker bedelleri 
gsçen seneden daha erken ödenecektir. 

Sayın Yeşilyurt arkadaşıma teşekkür ede
rim. Yalnız, Bütçe Eonıisyonımunda da konuş
tular, orada ben söyledim, zannediyorum arka
daşım. yoktu, bu halktan yana tabirini ben be
nimsemiyorum. Ve biz halktan yana olmayı ka
bul edemiyoruz. Çünkü, biz halktanız, halkın 
içindeyiz, halkla beraberiz. Halktan yana ol
mak için îıalkm dışında olmak, halkın yukarı
sında olmak, halktan başka bir yerde bulunmak 
lâzımdır. Biz böyle değiliz. Biz halkın içinde
yiz ve halktanız. Bu bakımdan halktan yana 
tâbirini ben kabul etmiyorum. Şeker pancarı 
fiyatları bedelleri biraz evvel arz ettim. Geçen 
£2ne;len daha erken ödiyscektir. Şeker fiyat-

| larma gelince; burada biz Hükümet olarak şe
ker pancarı fiyatlarının ucuz olduğuna kaani de-
gılı-z. Ben kendilerine bunun rakamlarını ver
mek isterim. 1059 yılında seker pancarı fiyat-

I lan Kg. olarak 15,5 Krg. idi. Dönüm başına 
çiftçinin eline 1959 yılında 331 lira geçmiştir. 
19G3 yılında seker pancarı bedelleri 14,08 kuruş
tur, kilosu. 1965 yılında dönüm başına çift-

[ çinin eline 408,49 kuruş geçmiş, 1967 yılında yi
ne pancar fiyatları aynıdır, çiftçinin eline dö-

i nüm başına 495>49 kuruş geçmiştir. Çiftçinin 
eline ga^eıı para 1966 da 1959 a nisbetle % 20 

I fasla, 1967 de yüzde 49,50 daha fazladır. Bu
nun yanında gübre fiyatları, ucuzlatılmış, trak-
ter fivatlan ucuzlatılmış ve buna ilâve olarak 
da dönüm basma randıman 1959 - 1967 arasın-

i 

da yüzde 60 mertebesinde artırılmıştır. Biz çift
çinin elino fasla para geçmesini temin etmek 
istiyoruz, Buru da pancar fiyatlarına zam ya
karak d"?'il d^rüm basma randımanı artırarak, 
çiftçinin alrb'Ti malları ucuzlatarak gidilecek bir 
metodu tercih etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, C. H. P. söz-
clhü Sayın Fikret (Tündoğan'a cevap vermek 
istiyorum. Evvelâ bir nokta}7! bâzı arkadaşla
rımızın bilmesi gerekmektedir, Artık Türkiye'
de bilgisiz politika yapılamaz. Çalışmadan, me
selelere vakıf olunmadan plân nedir, problem 

nedir, bunlarda ne yazılıdır ne yazılı değildir? 
Tetkik etmeden, okumadan bu kürsüde konuş-
suîmamahdır. Konuşulduğu takdirde Yüce Se
natonun zamanını i^al etmekten başka bir şey 
yapmış olmayız. Plân nedir ve plânda ne yazı-
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lıdır? Plân, bir hedefler manzumesidir, bir 
prensipler mecmuasıdır. Bu ölçülere göre plân
da hangi sanayi kollarından, hangi fabrikaların 
yapılacağı elbette yazılı olamaz. Ama, hangi 
sanayi sektörlerine ne miktar yatırım yapılana
cağı yazılıdır ve bunlar plânda vardır. Hangi 
tesislerin kurulacağı ise elbette yıllık prog-
rramlarda olacaktır ve 1968 yılında başlanacak, 
bu programda vardır. Bu program 12 . 12 . 1967 
tarihinde neşredilmiştir. Burada hangi sanayi 
kollarına ehemmiyet verildiği de vardır. Hangi 
sanayiin daha önce ve daha çabuk kurulacağı, 
bu sanayi kolları için tesbit edilen vergi indirim
leri, gümrük muafiyetleri ile birer birer gös
terilmiştir. Arkadaşımız bunları okumaz, bun
ları bilmemezlikten gelir veyahut da bunları tet
kik etmez belkide eder, etmez görünür, ondan 
sonra gelir, iddia eder, itham eder. 

Adalet Partisi İktidarının sanayi programı 
olmadığını, sanayi politikası bulunmadığını ileri 
sürer. Bu meseleleri bilenler, bu programları ba-
zırlıyanlar ve bu politikayı tesbit edenler bu id
dialara acı acı gülerler. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bütçe konuşmalarını 
hazırlamak kolay değildir. Bilgi ister, emek is
ter, anlayış ister. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Çünkü, bütçe dolayısıyla bu kürsüden 
söyleyene bakılmaz, söylenene bakılır. Çünkü, 
buraya gelenler teknisyenlerdir, mütehassıslar
dır, çalışmaları yapmış, programları hazırlamış 
kimselerdir. Neyin nerede olduğunu bilen kim
selerdir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Şimdi benim sanayi politikası hakkında fi
kir değiştirdiğime cevap vereyim. Benim bu Par
lâmentoya geldiğim günden beri fikirlerim or
tadadır. Kürsülerde konuştuğum ortadadır; ya
zı yazdığım, ortadadır; geldiğim gün ne konus-
muşsam, hangi fikri müdafaa ettim ise, bugün 
de aynı fikri müdafaa etmekteyim. Benim ko
nuşmalarımda bir santim inhiraf ettiğim varit 
değildir. Ve bunu hiç kimse iddia edemez. Dün 
ne düşündüysem (söylediysem) bugün de onu 
düşünüyorum ve her zaman düşündüğüm gibi 
hareket ediyorum. Arkadaşımın söyledikleri, bü
tün konuşması boyunca ikiyüz yıldan beri her 
sosyalizm taraflısı kitapta okumuş, okumuş 
okunmaz hale gelmiş ve her sosyalist düşünceli 
kimselerin dilinde kılişeleşmiş birtakım fikirler
dir bunlarla ne her hangi bir memleket kalkı

nır, ne Türkiye kalkınır, yeni bir fikir varsa ge
tirsin burada münakaşa edelim. 

Arkadaşım program ve plân olmadığını id
dia ettiler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama se
nin yaptığın boyacılık. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TUBGUT 
(Devamla) — Sayın arkadaşım biz sizi gayet 
sessiz dinledik. Siz de bizi sessizce dinlerseniz 
kolay anlaşılır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama 
biz size taarruz etmedik. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Arkadaşım program ve plân ol
madığını iddia ettiler. İnsan plân ve programı 
okumazsa, bunlarda ne var, ne yok diye bak
mazsa elbette böyle konuşur. Ben arkadaşıma 
rakamlarla cevap vermek isterim. Her halde ar
kadaşımız bu rakamları duyunca şaşıracaktır. 
Meselâ arkadaşım dediler ki, Adalet Partisi ya
tırım malî ve stratejik sanayiler için her hangi 
bir şey düşünmemiş, ne programda, ne plânla
mada bir şey yoktur. Ben rakam söylüyorum bu 
mevzuda Birinci Beş Yıllık Plânda 3 milyar 
351 milyon lira, para vardır, para konmuştur, 
İkinci Beş Yıllık Plânda 12 milyar 952 milyon 
lira para konmuştur. Ama bunları arayıp çıkar
mak emek ister. (A. P. sıralarından, 4 misli, 4 
misli sesleri.) Yine mesele 1968 yık programı tat
bik edildiği zaman hangi sanayi kollarına önce
lik verildiğini, yani arkadaşım eliyor ki «hangi 
sanayii evvelce yapacağız, hangi sanayii sonra 
yapacağız böyle bir sanayi programı yoktur.» 
diyor. Ben de diyorum ki, 1968 programım oku
duğu zaman hangi sanayi koluna öncelik veril
diği görülecektir. Nitekim Resmî Gazetenin 
12 . 12 . 1967 tarihli Resmî Gazetenin 6 ncı say
fasından başlıyor; ve sekizinci sayfanın birinci 
kısmı sonuna kadar devam ediyor, arz edsyim; 
imalât sanayii, gıda sanayii alt sektörü ihraca
ta yönelmiş gıda sanayii gümrük muafiyeti ta
nımıştır. Tekstil sanayii 100 binin üstünde ol
duğu takdirde % 70 gümrük muafiyeti tanın
mıştır. Orman ürünleri işletme sanayiine % 70 
gümrük muafiyeti tanımışız, geçiyoruz karşı say
faya, suni gübre tahsisleri % 100 gümrük mu
afiyeti tanımışız. Demek ki, suni gübre tesisleri
ni diğerlerine tercih etmişiz. Daha evvel yapıl
sın diye. Devam ediyor; Demir - Çelik entegre 
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tesisleri yüzde yüz gümrük muafiyeti taznmısıs, 
demek ki, diğerlerine tercih etmişiz. Aliminyunı 
imal tesisleri için yüzde yüz gümrük muafiyeti 
tanımışız, demek İd, diğerlerine tercih etmişiz, 
iniyorum aşağıya taşıt sanayii, gemi inşaat sa
nayii yüzde yüz gümrük muafiyeti tanımışız, 
demek ki, diğerlerine tercih etmişiz, firigoroıik 
taşıtlar imalâtı sanayii yüzde yüz gümrük mua
fiyeti tanımışız, demek ki, diğerlerine tercih et
mişiz. Arkadaşlarım bunları okumamış diyorlar 
M, hangi sanayn hangisinden evvel yapacağı 
belli değil diyor... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bun
ların hangisi makina donatım sanayii? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Gün-
doğan; devam edin Sayın Bakan. 

* SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Arkadaşım üzülmesinler. Keha
netleri tahakkuk etmiyecek ve Türkiye'de sa
nayi kısa samanda kurulacaktır. Kendisine 
tavsiyem kendi dünyasından dışarı çıksın, ha
yal âleminden kurtulsun ve Türkiye'nin şartla
rını öğrenmeye çalışsın. «Makina teçhizatı sana
yii» diyorlar programda vardır, malana teçhi
zat sanayii için 1968 programında etüt için pa
ra konmuştur, etütler bitmiştir, 117 milyon li
raya bu fabrika çıkacaktır. Bu fabrikanın înırııl-
ması için Makina Kimya vazifelenrlirilmiştir, 
ama bunu okumalı M, bilmesi lâzım. Sonra «Pro
jesi iki milyona çıkan ve kendisi üç milyona çı
kan bir tesis vardır» diyorlar, böyle bir tesis 
varsa ismini söylesinler, tahkik ettireyim. 

BAŞKAM — Sayın Bakan sia de lütfen tah
rik edici şekilde konuşmayın. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Baraj mevzuunda verdikle:! mi
sallere gelince; verdiği misallere hakikaten üzül
memek mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından 
«Siz daha pancarı anlamadınız» sesleri.) (A. P. 
sıralarından, sen katını aldın nıı sesleri, gülüş
meler.) Bu devrin kapatılmasını istiyoruz. Bir
çok yalanlar söylenmiştir, birçok lâflar söylen
miştir. Yalan söylenmiştir, doğru söylenmiştir 
bunların muhasebesini yapmak bize bir fayda ge
tirmez. Bu devri kapatalım, bu devir hakkında 
tarih hükmünü versin. O devre dönersek kimin 
zararlı, kimin faydalı çıkacağını da Allah bilir. 
(A. P. sıralarından, biz de biliyoruz, sesleri.) 

Bırakalım şu baraj bu olmuş, bu baraj bu olmuş 
bunlar fayda getirmez, bırakalım da yarın ne 
yapacağımızın muhasebesini yapalım. 

Arkadaşlarım montaj sanayii mevzuunda dur
dular, bâzı arkadaşlar da durdu, montaj sana
yiinde bizim de şikâyetlerimiz vardır. Yalnız 
montaj sanayii mevzuunda çok şeyler söylemek 
de mümkündür. Montaj sanayiinin bugünkü du
rumundan hiç kimse memnun değildir. Ancak 
bu durumdan daha evvelce sanayicilerimizi de 
mesul tutmak yanlış, hatalı bir yol olur. Siz 
Hükümetler olarak hiçbir programa bağlama
dan, kayıt, şart ortaya koymadan müsaadeyi 
verin 8 - 1 0 milyon Türk lirasına kamyon imal 
etmeyi, 15 - 20 milyon Türk lirasına traktör yap
mayı hayal edin hesabınız, kitabınız olmasın, 
üç gün sonra düşünecek ve gerekli tedbirleri ala
cak çalışma yapılmasına birbuçuk sayfalık mü
racaatlara, birbuçuk satırla müsaade verin, on
dan sonra da çıkın montaj sanayiinde müraca
atlarda gördük motor ve dişli kutusu imali için 
hazırlıklar bitmiş, motor imali için ilk müsaade 
iki gün evvel verilmiştir. Bu projeye göre ku
rulacak fabrika 197,5 milyon liraya mal olacak
tır, yıllık kapasitesi de 40 bin aded motor ola
rak tesbit edilmiştir. İlk motor iki yıl incide 
piyasaya çıkacaktır, ilk yıl verme nisbeti % 65 
in üstünde olacaktır, her yıl % 5 artacak ve 
5 nci sene sonunda % 85 nisbeti yerli olacaktır. 
37 beygir gücünden 136 beygir gücüne kadar 4 
tip motor yapacaktır. Şimdi muhterem arka
daşlar, bir motor firmasına bu şartlar altında 
müsaade verilmiştir. Motor firması montaj sa
nayii almıyacak. Eğer montaj sanayiine bu şe
kilde çalışarak, bu şekilde formül hazırlyıarak 
müsaade verilse idi montaj sanayii bugünkü 
halde olmazdı. Şimdi cevapları bu şekilde arz 
ettikten sonra arkadaşlarımın soracakları sual
lere hazır olduğumu bildirmek isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Öyle ise 
soralım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztekin. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Bakanın verdikleri izahatı dikkatle dinledim, 
kendilerine teşekkür ederim. Yalnız üç sanayi 
kolundaki rakamların yatırım orantılarının son 
iki yılını tevhidetmek suretiyle rakamların ya
tırım orantılarının son iki yılını tevhidetmek su
retiyle benim içimde bir tereddüt ve şüphe hâ
sıl oldu, bizi tenvir ederlerse memnun oluruz. 
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Demir - Çelik imletmelerinde 1966 yılındaki 
yatırım başarı nisbeti % 119 iken 1069 yılında 
% 84 e dürmüştür, bu düşüş sebebi nedir, bi^i 
tenvir ederlerse memnun kalırız. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TUBGüT 
(Devamla) — Benim söylediğimde böyle bir 
şey yoktur,.. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Siz son 
iki yılı bildirdiniz. Ben bütçe raporundaki ra
kamları tetkik ettim... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Ben ne söylediğimi biliyorum... 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Ya
ni başarıyı her hangi bir mülâhaza ile % 84 ile... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Efendim, oradaki rakamlara dik
kat etmek lâzımdır, yıllardan birisi yüzde 109 bi
ri de yüzde 84 te kalmış. Yılbaşı dolayısiyle 
birinden diğerine atlama olmuş. Hesap atlaması 
olmuştur. İkisinin ortalamasını almak lâzım
dır. Yıllar arasında muhasebe mecburiyetlerin
den bunlar yapılmaktadır. 

MUKADDES ÖZTEKİN (Adana) — Yalnız 
yatırımlar için de ayrı gösterilmiştir. Aynı şey 
Şeker İşletmesi için de söylenebilir, yatırım ba
şarısızlığı diyebilirim, kusura bakmayın, başka 
bir şey için değil. Meselâ 1968 da yüzde 109 a 
çıkmıştı hakikaten tebrike şayan ama 1967 ele 
yüzde 80,3 e tevhidettiniz 1965 e nisbetle yük
sek bir rakam. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Olabilir, olabilir, en düşüğü 1965 e 
nisbetle yüksektir. 1964 e nisbetle daha yüksek
tir. Şimdi, bunlar arasındaki fark iki şeyden 
gelmektedir. Bir yılbaşı hesaplarından, bir de 
başlangıçtaki programlardan, bir kısmı fazla 
çıkmakta, fizikî yatırım tahakkuk etmektedir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Kısmen 
anladım. Raportör arkadaşlar bunları nihai ra
kam olarak vermiş hususi sanayide de bu durum 
var. Arzu ederseniz yazılı olarak verirseniz 
memnun olurum... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hay, hay. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Bakanı alâka ile dinledim. Beyanının so
nunda Türk sanayiine eğilindiğini söyledikten 
sonra Devlet plânının özel sektör için de emredi
ci olması lâzım geldiği kanaatini hissettim. Aca

ba ben mi yanlış anladım, yoksa özel sanayii 
inceledikten sonra bu tezi savunacak bâzı ge
rekçeler verdi Sayın Bakan, bir kelime cevap 
yeter, teşekkür ederim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Arkadaşım yanılmıyorlar, ben 
iyi izah edemedim. Devletin özel sektöre hiç
bir şekilde plân içine alıp emredici bir plân 
içine almasına taraftar değiliz. Yalnız Devlet 
özel sektöre yardım etmek, yol göstermek mec
buriyetindedir. yardım edip yol gösterirken de 
anahedefi iyi tesbit etmek, yapacağı yardımın 
istikbalini garanti etmesi lâzımdır. Yoksa em
retmek diye bir şey mevzuubahis değil. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Yani projelerini de Devlet mi yapacaktır?. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hayır efendim, hayır, projele
rini getirecektir. Meselâ verdiğimiz proje 10 
bin adedlik motor için gelmişti. Biz hesabettik, 
kitap yaptık yılda 10 bin aded motor imal eden 
bir fabrikanın gayriiktisadi olduğunu gördük. 
Dedik ki, projeniz bu şekilde gayriiktisadidir. 
Biz şöyle düşündük yeniden düşünün, yeniden 
tetkik edin gelm yeniden tetkik ettiler geldiler, 
hakikaten siz doğru düşünüyorsunuz bunun 
10 bin değil, 40 bin olması lâzımdır dediler, biz 
de buna göre müsaade ettik. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Yani efendim, emredici oldu. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hayır efendim, emredici değil, 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Bakan sözlerinin başında iktisadi Devlet Te
şekkülleri kârlarının yıldan yıla arttığını mi
saller vererek ifade ettiler, bunu ifade ederler
ken bir nevi kurucu olarak bu ifadeden son 
derece biz de memnun olduk. Acaba bu teşek
küllerin zamanla Hükümetin elinden çıkması, 
Hükümet programında ve İkinci Beş Yıllık 
Plân müzakerelerinde tebellür eden fikirlerde 
bir değişiklik yapmalarına vesile olacak mı? 
Olmıyacak mı? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Fikirlerde her hangi bir değişik
lik yapılmasına vesile olmıyacaktır. Çünkü ina
nıyorum ki, bizim beş milyon kazandığımız fab
rikada hususi teşebbüs 10 milyon kazanmakta-
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dır. Devletin tabiatı icabı biz kazandığımızı ar-
tırır artırır 6 - 7 milyona çıkarırız, fazla çıka
ramayız. 10 milyona çıkaramayız. 

BAŞKAN" — Sayın Gündoğan buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Eğer 

müsaade buyurursanız söylemediğim sözleri ba
na izafe ettiler. Sayın Bakanın, gezdikleri, gör
dükleri halde iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu yazdığımız için sualimiz olacaktır. Bundan 
başka türlü kurtulamayız ben ne dedim o ne 
diyor 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan evvelâ soru 
işini halledelim, meseleyi şimdi halledelim. Bir 
dakika sataşma iddiası veyahut söylemediğiniz 
sözleri söylemediğiniz halde size söylenmiş gibi 
iddia edildiği şekilde içtüzüğün 65 nci maddesi 
gereğince söz istemek hakkınız vardır, fakat 
Başkanlık bunu o zaman takdir eder. Bu baş
ka. Şimdi soru müessesesini işletiyorum, isterse
niz soru müessesesinden önce sataşmayı istiyor
sanız onu halledelim. Sayın Bakanı ve sizi dik
katle dinledim. Sayın Bakanın sizi konuşmala
rınızda fikirleriniz, size izafe edilen söylemediği
niz sözleri size yükler bir mahiyette görmek 
mümkün değildir. Ancak, sataşmada da bir nok
tada oturumu idare eden Başkan olarak bütçe
yi okumak emek ister, tetkik ister o sebeple 
tetkiksiz, emeksiz şekilde konuşmayı ancak sa
taşma olarak kabul eder. Sadece bu hususa mün
hasır olarak size söz verebilirim dikkat eder
seniz, bağlı bir husus için söz verebilirim. Yal
nız bunu işletmeden evvel soracağınız soru var
sa Sayın Bakana sorun, çünkü size kürsüyü 
verdikten sonra artık Bakanı soru için buraya 
çağıramam. Eğer yalnız hakkınız sataşmada bir 
noktaya mahsus olmak üzere bunu kullanırsa
nız, soru hakkınız varsa şimdi kullanabilirsi
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, öyle anlaşılıyor bütçe müzakereleri 
zamanına sığdırmak zorunluluğu bizi bu hal
lere düşürüyor ben soru sorarken konuşmak 
istediğim şeyleri... 

BAŞKAN — Hayır soru soracaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 
Sayın Başkanım soruyorum, bu kürsüden ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin kendi iktidarları 
devri de verimi artırıcı kârlılık duruma geçişi
ne ait rakamlar okudular ve bunun dışında Sa

nayi Bakanı olarak sanayi kesiminde her han
gi bir haber vermediler, bunu biz eskiden beri 
görmekte olduğumuz, yaratıcısı olduğumuz ve 
yaratmakla övündüğümüz iktisadi Devlet Teşeb
büsleri eli ile, yani Devlet eli ile kalkınma yön
temi midir değil midir? 

BAŞKAN — Soruyu gerekçesiz soracaksı
nız, iktisadi Devlet Teşebbüsleri şeklinde kal
kınmaya gidiliyor mu gidilmiyor mu? Yani me
tot olarak kalkınmada iktisadi Devlet Teşeb
büsleri de yararlanacak mı yararlanmıyacak mı 
sualleri rica ederim bu şekilde sorun. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Evvelâ sualin birinci kısmını arz 
edeyim, ben sadece iktisadi Devlet Teşebbüsle
rinden bahsetmedim. Umum sanayi kalkınma
sından da bahsettim. İki yıllık sanayi kalkınma 
hızlarını huzurunuzda ifade ettim. 

İkincisi iktisadi Devlet Teşekkülleri kurul
muşlardır. Kuruldukları zaman sanayiin kal
kınmasına yardım etmişlerdir, bugün de kendi 
ölçülerinde yardım etmektedirler. Bunu hiç 
kimse inkâr edemez. Yalnız, kalkınmayı büyük 
ölçüde, ekseriyetle netice itibariyle iktisadi Dev
let Teşekküllerine gidecek şekilde mi yapaca
ğız, yoksa hususi sektöre ağırlık verecek şe
kilde mi yapacağız münakaşa bundan çıkmak
tadır. C. H. P. bunun iktisadi Devlet Teşekkül
leri vasıtasiyle diğer bir ismi ile devletçilik va-
sıtasiyle olacağına inanmaktadır. Biz bunun 
ağırlığının özel sektör tarafı olacağı inancı 
içindeyiz. (C. H. P. sıralarından böyle değil, 
değil sesleri) (Yanlış söylüyorsunuz sesleri) 

iktisadi Devlet Teşekküllerini 100 verecek, 
bis 40 ile almışız. Bunu 60 a çıkaracağız, 70 e çı
karacağız. Fakat, bunu yüze çıkarmak lâzım
dır. Biz 40 ile aldığımızı 60 a, 70 e çıkarıyoruz 
diye iktisadi Devlet Teşekkülleri fikrini esas 
alıp kendi fikrimizden vazgeçmiyoruz demek 
değildir. Biz 40 ı 60 a 70 e çıkarıyoruz, belki 
seksene çıkaracağız, ama ondan daha yukarıya 
devlet yoliyle çıkarılacağına kaani değiliz, ama 
bir fabrikanın 100 vereceğine inanıyoruz, icabe-
derse misal vereceğim mesele bu (Gürültüler) 
(Soru usule uygun sorulmuyor sesleri) ikinci 
sualim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi 
tetkiksiz konuşmadan bahseden.. 
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BAŞKAN — Gerekçesiz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gerek

çesiz evet. Sayın Bakan şurada okuyacağım 2 
nci 5 Yıllık Kalkınma Plânından tablo 3 deki şu 
rakamlara bir itirazınız var mı madencilik, gıda 
sanayii dâhil. Üçüncü tablo sanayiinin madenci
lik ve gıda sanayii dâhil sanayii kesiminin yi
ne yurtiçi payı şöyledir. 1962 de % 16,7, 1963 
te % 16,8, 1964 te % 17,5, 1965 te % 18,4, 1966 
da % 18,6 mıdır? madencilik ve gıda sanayii 
dâhil, sanayi kesiminin ve yine yurt içi gelirle
ri ikinci Beş Yıllık Plânın 3 ncü tablosunda ya
zılı olduğu gibi midir? Değil midir? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Herhalde Sanayi Bakanı plân
daki bütün tabloları ezberliyecek durumda de
ğildir. Ezberlemeye mecbur da değildir. Arka
daşım eline tabloyu almış Sanayi Bakanı kür
süde bu şu tabloya uygun mudur değil midir 
diyor. Bu suale ben cevap vermiyeyim, sadece 
susayım cevabım da susmak olsun müsaade
nizle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi 
benim okuduğum hususu Sanayi Bakanının da 
bilmediği ortaya çıktı, ikinci sual, linyit kö
müründe yüzde 73 devlet sektörüne aidolduğu 
yüzde 23 nün de 180 firma ile özel sektör 
elinde bulunduğu doğru mudur değil midir, de
mir de özel kesim payının yüzde 17,5 olduğu ve 
20 firma tarafından paylaşıldığı, diğer üreti
min kamu teşebbüsünde olduğu doğru mudur 
değil midir? Bakır ve linyitte; tamamen dev
let sektörü mü hâkimdir yoksa bakır ve manga
nezde tamamiyle hususi sektör mü hâkimdir? 

Petrol devlete ve yabancı özel sermayeden . 
fazla yerli özel sektörün elinde binde beşten 
gayri imkân var mıdır, bu doğru mudur değil-
midir? 

Taşkömüründe hâkim özel sektör olmadığı 
doğru mudur, değil midir? linyitte okudum, 
demirde okudum, filân, sualimi bitireyim. 

Demir çelikte yüzde 90? 

BAŞKAN — Tamam mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ha
yır, müsaade buyurunuz sual hakkımı kesmeyin 
lütfen. 

BAŞKAN — Tamam mı diyorum, kesmiyo
rum, tamam mı, diye soruyorum, kesmiyorum. 

(Gürültüler.) («Soru sorma İçtüzük hükümle
rine göre olması gerekir» sesleri.) Sayın Kara-
yiğit müdahale etmeyin. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahi-
sar) — Bir hukukçunun soru hakkını suiisti
mal etmesi ne demektir? 

BAŞKAN — Lütfen müdahele etmeyin. Sa
yın Gündoğan bir imtihan değil, soru hak
kınızdır. Bir imtihan müessesesi değildir. 

Sayın Gündoğan soru hakkınızdır. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tü

ketim malları sanayiinde gıda sanayii 17 mil
yar liralık üretim yapar, Plâna yazılan do
kümanlara göre, şeker sanayii, et sanayii, 
balık sanayii kimin elindedir? Bisküi ne
bati yağ sanayii kimin elindedir, bili
yorlar mı nisbetleri nedir? Dokuma sanayiin
de yer alanlar konusunda bunun kaçta kaçı Dev
letin, kaçta kaçı özal sektörün elindedir? 
Deri sanayiinde nihayet müsaade ederseniz 
özel sektörün sanayinin hiçbir yerinde yüzde 
16 nisbetinde yoik olup olmadığı özel kesimin 
imalât sanayiinin ancak yüzde 16,5 unu 
kapsadığını, özel kesimin imalât sanayiinde 
%16 lık oranın % 30 kadar olup olmadığını. 
Özel kesimin % 50 hâkim olduğu dairelerde 
yerli özel kesim payının % 30 olup olmadı
ğını acaba Muhterem Sanayi Bakanı tarafın
dan bilmiyor mu. Benim bildiklerim yanlış 
mıdır doğru değil midir? Ve bir de lütfen 
bir daha ağızlarından partime ve bana men-
subolduğum partime bizim olmıyan bir fikri 
doktrine dahilmiş gibi imalı sözler çıkarsa 
müsaade ederlerse kend'lerine bu kürsüden 
benim sahibolmadığım fikirleri izafe ettiklerin
den dolayı çok daha ağır mukabelede bulun
mama müsaade edecekler mi? 

BAŞKAN — Şimdi sorunuzun sonundaki 
biliyorlar mı sökünde değil de sorunuzu bu hu
susta Sayın Bakan neler düşünüyorlar, bu 
soru bu şekilde olacaktır. Biliyorlar mı bilmi
yorlar mı şeklinde değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru 
mu değil mi? 

BAŞKAN — Evet doğru mu değil mi diye 
sorabilirsiniz, ama biliyorlar mı, bilmiyorlar 
mı, şeklinde değil. Ne düşünüyorlar, bilgileri 
nelerdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru 
mu değil mi şeklinde sorabilirim. Plândaki 
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bu miktarlar hususunda ne düşünüyorlar, bu 
hususta ki, bilgileri nedir? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsamahmıza 
sığınarak arz etmek isterim ki, bu sualler 
biraz ciddiyetin dışına çıktı. Çok özür dile
rim, arkadaşım plândan çektiği ve elindeki 
kâğıttan okuduğuna göre, doğru olması gere
kir. Yalnız benim bunu burada bilmem mecbur 
mu, değil mi, ben bunu burada bilemem yal
nız ben kendisinin okumadan söylediklerini 
burada rakamlarla ispat ettim. Arkadaşım 
dedi ki, şu yok, bu yok, ben de bunu Birinci 
Plânda şudur İkinci Plânda şudur, Birinci 
Plânda 3 milyar 250 milyon, İkinci Plânda 12 
milyar 950 milyon şeklinde söyledim. 

İkincisi, ben hiçbir kimseye mensub olmadığı 
veya serd etmediği fikri maletmek istemem. Bu 
benim ne politik ahlâkıma, ne şahsi ahlâkıma 
uymaz. Ben dedim ki, arkadaşıma söyledikleri 
sosyalizmle alâkalı kitaplarda, eskimiş ikiyüz 
senedenberi söylene söylene klişeleşmiş kelime
lerdir, dedim. Bunda ne partisi, ne kendisi, 
itham edilmiştir. Ama söyledikleri böyledir. 
Bunda ısrar ediyorum, icabederse başka bir 
zaman zabıtları da getiririz, bu şekilde yazıl
mış olan kitapları da getiririz, ben kendisini 
davet edeyim daha tatlı bitirelim, bunu gel
sin bir gün Bakanlığa, ben bunları kendisine 
sosyalizm hakkında fikir yazılmış olan kitabı 
açarız, kendi konuşmasını da açarız, görürüz. 
Ben eğer yanlış söylemişsem özür dilerim, ken
disi söylediğini söylüyorsa özür diler, mesele 
biter gider. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Sayın 
Yeşilyurt? 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Bir hu
susun tavzihine hukuki zaruret hissetmekteyim. 
Reis Beyefendi ben iktidannıın ve içinde bulun
duğum partinin halkın içinde olduğunu halk
tan yana değil, haktan yana olduğu tâbirini 
kullandım. Tahmin ediyorum ki, bu kelime 
yanlış anlaşıldı. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT (De
vamla) — Teşekkür, ederim özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak buyurun 
sorun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — 
Efendim, Sayın Bakan sorularıma ve sanayi 

sektörü ile ilgili tenkidlerimi cevaplarken bir 
kısım meseleleri okumadığımı ileri sürdüler ve 
yine plân mevzuunda sanayii ilgilendiren kı
sımları yanlış anladığımı ifade ettiler. Ben şim
di plândan aldığım kısmı kendilerine tekrar 
okuyacağım, bu noktanın vuzuha kavuşması 
bakımından. İkinci Beş Yıllık Plânın 5 nci 
bölüm (C) fıkrasının beşinci bendine göre «İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sektörü ge
lişiminin. uzun vâdede esas olarak özel sektöre 
bırakılmasını sağlayıcı bir politika izlenecektir.» 
denmektedir. Kendileri bu hükümle beraberler 
mi, değiller mi bunu öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Evvelâ bu fikrim altında imzası 
olan bir Bakanım ve bu fikri tasvibediyorum. 
Yalnız bu fikir sizin anladığınız şekilde değil 
Sayın Gürsoytrak. Bu istikbalde imalât sanayii 
günün birinde hususi teşebbüse geçecek şekil
dedir. Yoksa bugünden imalât sanayiinde Dev
let yatırım yapmıyacak mânasına alınmaz, O 
cümleyi bir daha okursanız, tahmin ediyorum 
ki, Yüce Senatonun üyeleri de benim görüşüm
de olacaklardır. Yani oradaki kasıt zaten yıl
lık programlarla bu tesbit edilmiştir, oradaki 
kasıt ikinci plânda hemen Devletin işten elini 
eteğini çekmesi demek değildir. Adalet Parti
sinin programında da vardır. Adalet Partisi
nin programında karma ekonomi esas alınır. 
Fakat hususi teşebbüs karma ekonomi içinde 
esas alınır. Yani ağırlık hususi teşebbüs tara-
fmdadır. O cümle bunun bir başka şekilde ifa
desidir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — Bu 
fıkranın son kısmında Sayın Bakan, «Devlet 
özellikle genel gelişmeyi hızlandıran alt yapı 
yatırımlarını geliştirecek ve toplum refahına 
yönelen eğitim, sağlık gibi sosyal amaçlı ya
tırımları yapacaktır.» denmektedir. Bundan 
benim anladığım, kamu sektörünün artık ima
lât sektörü alanında yatırım yapamıyacağı is
tikametindedir. Bunu açıkça plân bu şekilde 
ifade etmektedir ve 1968 yılı programının tat
bikatında kamunun imalât sektöründeki faali
yetinin başlibaşma serbest bıırakıldığı, ancak 
birtakım öncelikler tanıdığınız istikametinde 
karma teşebbüsler halinde yatırını yapılmasını 
öngörmüştünüz ve bunları uygulamak için de 
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plâna geçirmiş bulunuyorsunuz. Bu anlayış da 
yanlış mıdır? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sayın Gürsoytrak arkadaşını 
sektör sektör plânı tetkik ederse, görecektir 
ki, Devletin hangi sektörlerde yatırım yapmı
yacaksa o tasrih edilmiştir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
imalât sanayiinde diyorum, Beyefendi. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Evet, imalât sanayiinin hangi sa
nayi kollarında yatrım yapmıyacaksa, o tasrih 
edilmiştir. Sektör, sektör tetkik ettiği zaman 
faangi sanayi kollarında yatırım yapmıyacaksa 
şu sanayi kolunda yeni yatırıma gidilmiyecek-
tir, sadece tevsi yapılacaktır diye tasrih edil
miştir. Sanayi kolu, sanayi kolu tetkik ettiği 
zaman bunların hangisinde yapılacak, hangi
sinde yapılmıyacak vardır. Umumi olarak ya-
pılmıyacaktır mânasına gelmez. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Mamafih, bunun böyle olmasını ben tercih 
©derim. 

İkinci sorum şu: Efendim, yabancı ülkeler 
hakkındaki verdiğim İktisadi Devlet Teşekkül
leri adedlerinin doğru olduğunu kabul ettiniz. 
Fakat o ülkelerde iktisadi devlet teşekkülleri
ne verilen önem hakkında yargımın yanlış ol
duğunu ima eder tarzda ifadede bulundunuz. 
Bunu şöyle belirtmeye çalıştınız. Şayet Fran
sız Parlâmentosunun Fransa'daki İktisadi Dev
let teşekküllerinin hakkında neşretmiş olduğu 
raporu okusalardı fikirleri böyle olmazdı, de
diniz. Buradan şöyle bir neticeye varmak doğ
ru olur mu? Fransa'da İktisadi Devlet Teşek
külleri artık önemini kaybetmiştir. Binaena
leyh bunun gibi diğer ülkelerde de önemlerini 
kaybetmişlerdir. Netice itibariyle Türkiye'de 
daha fazla geliştirilmelerine lüzum yoktur, ol
duğu gibi kalmalıdır. 

Türkiye'de daha fazla geliştirmeye lüzum 
yoktur, olduğu gibi kalmalıdır, zaten zamanla 
da özel teşebbüse devretmeye çalışacağız fikri 
doğru mudur, yanlış mıdır? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sayın Gürsoytrak, Fransa'daki 
durum şudur: İktisadi Devlet Teşekkülleri za
rar etmektedir, büyük ölçüde bu mesele parlâ
mentoya gelmiş, ve mesele olarak gelmiştir. 

Bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 30Ö 
küsur sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
porda iktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet 
tarafından işletilemediği ve bunların ne yapıp 
yapıp elden çıkarılması gerektiği fikri ileri sü
rülmektedir. Onu kasdettim. Türkiye için İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin bugün hususi te
şebbüse devredilmesi arzu edilse bile bu müm
kün olamamaktadır. Bu bir zaman meselesidir. 
istikbalde bu hususi teşebbüse devredilecek şe
kilde programlanmasında fayda vardır. Meselâ 
ben size tekstil sanayiini almak isterim. Haki
katen bugün Devletin elindeki fabrikalar müm
kün olduğu kadar iyi çalıştırmak için uğraşıl-. 
masına rağmen aynı kapasitede, aynı istihsal 
ölçülerine göre yapılmış, aynı yıl, aynı yaşta 
olan fabrikalar hususi teşebbüsün elinde daha 
iyi işlemektedir. Devlet, devlet olarak kaldığı 
müddetçe bunlarda istenilen operasyonu yap
malı son derece güçtür. Siz icrada da bulundu
nuz. Bunun ne kadar zor olduğunu her halde 
bilirsiniz tahmin ediyorum. Çiftçi geliyor, pa
muğa zam •istiyor, parti farkı gözetmeksizin 
bütün mebus arkadaşlar telgraftan telefona ka
dar pamuk fiyatları düştü Çukurova'da şöyle 
oldu, Ege'de böyle oldu diyenler pamuğa zam 
istiyorlar. 

işçi geliyor işçiye zam istiyor, memur zam 
istiyor, kaput bezine zam yaptığımız zaman 
müstehlik bağırıyor, bunun bu 3 - 4 kuvvetin 
ortasında iktisadi Devlet Teşekkülleri ezilip 
kalıyor. Bunları hususi teşebbüs gibi çalıştır
mak isterim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Bu 
noktada görüşlerimiz arasında çok büyük fark
lar var. Bunu münakaşa mevzuu yapmak iste
miyorum. 

Benim bir diğer arz edeceğim husus da sa
nayi sektörünün Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında kalkınma hızı 12,9 olarak ifade edil
miştir. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sonradan değiştirildi Suphi Bey. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Zatı 
âlinizin de imzasım taşıyan yıllık programlar
da 12,9 olarak ifade edilmektedir. Biz dokü
manlara göre iş yapıyoruz. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında 12 olarak ifade ediliyor. 
Yalnız Karma Bütçe Komisyonu raportörünün, 
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raporunda 12,1 olarak ifade ediliyor. Bunları 
söylemekten kasdım, sizin benim okumadığım 
kanaatine nereden vardığmızdır. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Size böyle bir ithamda nasıl bu
lunabilirim. Okumamışsınız diye bir ifadede bu
lunmadım. Sadece tashih etmek için söyledim. 
Eğer o mânada aldı ise özür dilerim. Hepinizi 
hürmetle selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan ısrar etmi
yorsunuz, artık mesele halledildi değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yeni 
bir kitap tavsiye edecektim kendilerine. 

BAŞKAN — Kendisine bilâhara tavsiye 
edersiniz. Buyurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, konuşmalarımı 
uzatmıyacağım. Çünkü Sayın bakanlarımızın 
verdiği izahatlardan tatmin oldum. Mesaileri
nin devamlılığını minnetle karşılarım. Yalnız 
şahsan üzerinde çok durduğum bir konuya te
mas etmek için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şuna inanıyo
rum, ki; Türkiye topraklarının bekası, Türk 
halkının teminat altına alınması, yurdun or
man ve ağaç miktarının, bugün mevcudolan 
% 12 den, % 30 a çıkarılmasiyle sağlanabilir. 
bir. ikincisi de, artan nüfusumuzun, iaşesini, 
yiyeceğini ve giyeceğini karşılıyacak zirai ürün
leri artırmaya mecburuz. Bunları normal ola
rak ilgili ziraat kısımları elbette yapacaktır. 
Fakat, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın buna büyük yardımcı olması lâzımdır. Yine 
beyanlardan öğreniyoruz ki, bir taraftan Irak'
tan tabiî gaz getirmekle, diğer taraftan kifa
yet etmediği zamanlarda bütan ĝ azı ithal et
mekle, bu işi ele almışlar ama, bâzı eksik taraf
ları vardır. Bunların da müsaadeleriyle üzerin
de hassasiyetle durma!aı*ını istirham edeceğim. 
Meselâ; bu Orta - Doğu mevzuu dolayısiyle bir 
ara Orta Anadolu ve Doğu Anadolu da bütan 
gazı birden bire bulunmayıverdi. Şimdi tasav
vur edin bir eve gidiyorsunuz yakacak başka 
bir şeysi yok. Ya tezeği yalanıştır; ev koku 
içinde, yahut bahçesinden kestiği yaş ağacı ka
dın uf leye iifleye, yakmaktadır; ev duman için
de... Hamdolsun bütan gaz oraya girince ne 
tezeğin kokusu kaldı, ne de ağacın dumanı. Bu-
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na alışan bir insanı tekrar onları yakmaya mec
bur etmek kadar kötü bir şey yok. Ben bunun 
şahidi oldum arkadaşlar, seyahatlerim sırasın
da. Adam geldi «sen efendi beni buna alıştırdın, 
benden parasını da peşin aldın, ama, şimdi gaz 
vermiyorsun, vereceksin gazı» diye gaz bayii-
nin yakasına yapıştı haklı. Çünkü diyor ki; 
•-,Ben eve gidince kadın beni eve sokmuyor» 
Bu cidden memnuniyet verici bir şey. Şu halde 
böyle yokluk yaratılacak hâdiseler nazarı iti
bara alınarak, oralarda, bâzı yerlerde gaz de
poları yapmanın çok faydalı olacağı kanısında
yım. Nitekim, şimdiden istediğiniz kadar gazı
nız mevcudolsun, oraya sevketmeye kış müsaa
de etmiyor, önümüzdeki sene bunları nazarı 
itibara alırlarsa, çok memnun kalacağım. 

İkinci bir mevzu; şu yer yer Anadolu'nun 
muhtelif yerlerinde bulunan linyitler üzerinde 
biraz daha süratle hareket etmelerini temenni 
edeceğim. 

Bir de Sayın Sanayi Bakanından bir rica
mız olacak. Muhterem arkadablanm, Türk sa
natkârının hakikaten buluşu, çalışışı bambaşka 
birşey ama, birçok yerlerde çok kötü şartlar 
içerisindeler. İzbe yerlerde, ufacık dükkânlarda 
çok kıymetli sanatkârlar var. öyle zannediyo
rum ki bunlar biraz derlenip toparlansa bizim 
bugün ihtiyacımız olan ve dışarıdan ithal etti
ğimiz birçok parçaları bunlara yaptırmak müm
kün olacaktır ve dolayısiyle büyük sanayii kü
çük, ufak ufak nüveler pekâlâ karşılıyabilecek-
tir. Bu bakımdan, bu konu üzerinde bir çalış
maları var mı yok mu, bilmiyorum ama böyle 
bir görüşümü arz etmek istedim. Hepinizi hür
metle selâmlarım ve bu bütçenin memlekete ve 
ilgili bakan ve bakanlık arkadaşlarımıza da ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı ve Petrol Dai
resi Başkanhğı 1987 yılı bütçe kanun tasarısı 
üserindski görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çiyoruz, bölümleri okutuyorum. 

— Sanayi Bakanlığı : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 — 
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Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 11 227 884 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 290 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hiümet giderleri 116 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... "Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 173 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 202 977 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alınılan ve büyük onarımları 7 386 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 369 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/442; Cumhuriyet Se
natosu 1/864) (S. Sayısı : 1060) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okuyoruz. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yıh Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 563 023 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 148 310 İka ki, top
lam olarak 2 709 333 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 170 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 309 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 75 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34,000 Malî transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 62 723 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 78 286 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım : 

(1 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
v i ı i ikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 709 333 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde — 2. 

B — CETVELİ 
B/2 — Vergi dışı gelirler 

63.000 Çeşitli gelirler 11 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72,000 özel gelirler 2 698 332 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyup oylarınıza 
sunacağım. 
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(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddev: riyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1988 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerimle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fık
ralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1968 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işa- [ 
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli j 

(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cet
velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacaJk ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü bu sabahki Birleşimde açık oylarını
za arz edilecektir. Bugün saat 10,00 da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 2,20 

>ct-
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Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe karnın tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 130 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 4 
Çekinsorler : 0 

Oya katürmyr.nlar : 51 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLTÎ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENlZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğiu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Üeagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞx\NE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı'burun 
Haılûlk Berkol 

| Rifat Öztürkçine 
I İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA. 
Nüvit Yetkin, 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Kefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEJt 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaç 
Nadir Nadi 
Zerin Tiizün 

DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sanrı Çağlayangil 
(B.) 

[Reddedenler] 

GİRESUN 

İhsan Topaloğlu 

[Oya katümtycmlarj 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

Saffet Ural 
ÇORUM 

Safa Yalcuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikr«t Gündoğ&n 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunaj 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

\_Aç%k üyelikleri 

Balıkesir 
Bitlis 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumeuoğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragrıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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GÜNDEMİ 

31 NCİ BİELEŞİM 

8 . 2 , 1968 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER' 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESt KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — 1968 Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) [Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1968] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say ısı : I0 

1968 YILI 

Petrol Dairesi Başkanlığ 
Bütçesi 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /442) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-645/7711 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kan 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demir el 
Barbakan 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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PETROL DAlRESÎ BAŞKANLIĞI 1968 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ 

Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 
57 memur kadrosundan 18 adedinin mukavele ile istihdam edilmesi hasebiyle ve 2 kadron 
37 kadronun maaş tutarları hesabolunarak geçen yıl ödeneğinden 39 G97 lira noksaniyle tekl 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.210 Hikmetliler ücreti : 
Terfi süresini dolduran bir kısım hizmetlilerin terfilcrini sağlıyabilmck ve yeniden alınması 
ve 1 işçi kadrosu ilâvesinden dolayı geçen yıl ödeneğinden 33 041 lira fazlasiyle 301 950 lira te 

12.250 Yabancı Uzmanlarla Yardımcıları ücreti : 
2 aded 800 liralık uzman yardımcısı ile 1 aded 7C0 liralık sekreter kadrolarını işgal eden kims 
bara alınarak, hesaha müstenidc:ı G 390 lira fazlasiyle 37 2G0 lira teklif olunmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
18 aded ihtisas mevkii kadroda istihdam edilmekte olan mukaveleli' personelin maaşlarına yap 
narak geçen yıl ödeneğinden 257 750 lira fazlasiyle 1 083 C00 lira teklif olunmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Her ay ödenen çocuk zamları nazarı itibara alınarak ayda 400 lira hesabiyle, geçen yıl ödeneğ 
l'jra teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
Personel adedine göre 3 doğum zuhur eder mülâhazasiyle G0O lira teklif olunmuştur. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Eski yıllar ödemeleri nazarı itibara alınarak ve birkaç memurun devamlı tedavileri göz 
ödeneğinden 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Petrol Dairesi Ba§k. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Bölüm Madde 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerine konulan ödeneklerin % 6,5 nu teşkil eden miktar ol 
miktar geçen yıla nazaran 684 lira noksandır. 

12.520 Kasa tazminatı : 
Muhasebe Müdürüne her ay ödenen 250 lira ile Muhasebe Müdür Yardımcısına ödenen 19 
5 280 lira teklif olunmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
6326 sayılı Petrol Kanununun 18 nci maddesi gereğince Daire Reisine ayda 500, idarî R 
vinine ve iki aded Teknik Müşavire 400 er liradan ödenmekte olan Temsil ödeneğinin y 
'olunmuştur. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
13 mühendisin petrollü arazideki tetkikatları ve sondaj faaliyetlerinin kontrolü ile Reis v 
•katlarını yerinde yapmaları vediğer memur ve hizmetlilerin görevleriyle ilgili tetkikatları 
karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden 15 000 lira fazlasiyle 65 CCO lira teklif olunmuştu 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Fizikî tedaviye tabi ve kaplıca tedavisi lüzum gösterilen memurların vesait ücretlerini 
ğinden 500 lira fazlasiyle 1 00 Mira teklif olunmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Her yıl toplanan Milletlerarası Petrol Kongresine katılacak Türk delegeleri ile yine m 
disi bulunan petrol sanayiinin her gün daha muğlâk ve mürekkep tarafları meydana çıkm 
leri halledebilmek için Batı dünyası ile temasta bulunmamız kaçınılmaz bir zaruret olara 
olacak seyahatler için geçen yıl Ödemeği kadar 50 C00 lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı Tismanlarîa yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 4060) 
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Bölüm Madde 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
İdarenin iş hacmi geçen yıllara nazaran fazlalaşmış olmasından geçen yıl ödeneği kâfi gelec 
tu r. 

13.120 Basılı kâğıt ve J defter alımları ve giderleri : 
Dairece her yıl neşredilen faaliyet bıoşörlerinin kâğıt bedellerini karşılamak ve defter v 
için eski yıllarda olduğu gibi 16 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Münhal kadrolara yapdan tâyinler dolayısiyle noksan masa ve sandalyelerin ikmali ile bir h 
geçen yıl ödeneğinden 7 500 lira fazlasiyle 25 OCO lira teklig olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Abone olunan ecnebi mecmualarla yerli mecmua ve kitapların bedeli okwak geçen yıl ödeneğ 

13.150 Yakacrjı alımları ve giderleri : 
Dairenin kalorifer kömür bedeli ile havagazı bedellerini karşılamak üzere geçen yıl yapda 
24 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
15 müstahdeme verilecek elbise, ayakkabı ve palto bedeli ile 4 iş gömleğinin tutarı 7 8 
miktar geçen yıl ödeneğinden 1 935 lira fazladır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönettimle ilgili alımlarda geçen yıl s 
'500 lira, fazlasiyle 4 500 lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
Dairede ortalama olarak günde 4 damacana içme suyu sarf edilmekte, bundan başka dairen 
hir suyu bedeli de yılda 750 lirayı bulmakta olduğundan geçen yıl ödeneğinden 500 lira fazla 
tur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Dairede günde sarf edilen 1 kilo salbun, 2 kutu vim, toz bezi, süpürge ve sair temizlik ma 
geçen yi İki kadar 3 0CÖ lira teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma gidorleri : 
Dairenin elektrik masrafı ortalama olarak ayda 750 lira hesabiyle yılda 9 000 lira tutmakta 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Bölüm Madde 

sisat bakım ücreti, elektrik malzemesi, ampul ve sair masraflar için de senede 6 000 lira 
»kadar 15 000 lira teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiye 
için ve petrol hakkı sahipleri şirketlerin kanundan doğan haklariyle ilgili olup dairece ya 
üzere geçen yıl ödeneği gibi 4 000 lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Posta idaresine ödenen telgraf ve pös'ta pulu geçen yıl ödeneği ihtiyacı karşılamadığı içi 
olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon muhaberatına ait geçen yıldalki ödemeler nazara alınarak, santral, ve telefon cihazl 
mirlerini temin için geçen yıl ödeneği kadar 10 000' lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarm igderlori : 
Daire taşıtlarının benzin ve tamir masraflarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı kadar 

13.610 Kira bedeli : 
Dairenin işgalindeki Konur Sokak No. : 37 ve 39 numaralı binaların mukaveleleri gereği 
lira noksaniyle 146 000 lira teklif olunmuştur. 

14.000 14,110 Yangından \ korunma ve sigorta giderleri : 
Yönetmeliğin 46 ncı maddesi gereğince gerekli malzeme için 10 000 lira teklif olunmuş 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Mahkeme harçları evvelden tâyin ve tesbit edilecek bir masraf olmayıp vukuu melhuz 
lira teklif olunmuştur. 

14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci madesi gereğince komiserlere ver-lecek ücret ve giderleri : 
1968 yılma intikal eden ihtilaflı mevzulardan 10 tanesinin her biri için 2 5C0 lira hesabi 
lira teküf olunmuştur. 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği giderler : 
Petrol hakkı sahipleri tarafındın, kendi petrol ameliyatlarından kullanılmak üzere T 

' lerinin dünya cari fiyatlarını uygunluğunu göstermek üzere (ithal malları fiyat tesci 
maları icabettiğinden, bu dairere ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere 
noksaniyle 40 000 lira teklif olunmuştur. 
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Bölüm Madde 

14.34i 3325 eayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak cj*harılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 
Daireye gekm konutlara izaz ve ikramlar ile çelenk ve sair masrafları karşılamak üzere geç 
•3 000 lira teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 
Dairenin tahtı işgalinde bulunan binanın, bakım, tamir ve badana işlerinin dairemize aidol 
için geçen yıl ödeneğinden 2 00O lira noksaniyle 4 000 lira teklif olunmuştur. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.003 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Morkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenmesi gereken 
muştur. 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

34.630 6035 saylıı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
6085 sayılı Kaiıunüri 56 nci' maddesine istinaden'beher araba için 100 lira hesabiyle 3 ves 
muştur. 

S5.000 35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisseleri : 
Aylık ve hizmetliler ücretleri ödeneğinin % 1 ne tekabül edan miktar ile 5404 sayılr Kanun 
sesi ile baremin 3 ncü ve 4 ncü derecelerinde iki memurun ikramiyelerine ,tekabül eden m 
çen yıl ödeneğinden 10 580 lira fazlasiyle 53 926 lira teklif olunmuştur. 
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Bölüm Madde 

35.710 Sanayi Bakanlığı memurları vo hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine : 

85 memur ve hizmetlinin % 60 nın öğle yemekleri karşılığı olarak hesaba müsteniden ve g 
siyle 8 797 lira teklif olunmuştur. 

36.000 36.300 Gsçen yıllar borçları : 
Şirketlerin yaptıkları malzeme ithalâtının fiyat tescil ve tetkikleri için ilgili Daire R 
eden faturalar karşılığı 18 883 lira ödenek teklif olunmuştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğ 

36.400 ilâma bağlı borçlar : 
Dairemizin halen işgali altında bulunan icarı mahkeme ilâmiyle artırılmış olduğundan bu 
olunmuştur. 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Memleketimiz iktisadiyatında petrolün gittikçe artan önemi, gerek basınımız, gerek umumi halk efkârı Parlâ 

nuların her cephesiyle ve hassasiyetle incelenmesi gerektiği fikrine kuvvet kazandırmıştır. 
Bu itibarla, 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı yönünden, yurdumuzdaki petrol faaliyetlerinin şematik bir tablo 

I - PETROL ^SANAYİİMİZİN BUGÜNKÜ DURUMU : 

1. — Arama faaliyetleri : 
a) Faaliyet gösteren şirketler : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girmiş olduğu 1954 yılından bugüne kadar petrol aramak rmıksadiylc memleketim 

Bunlardan 25 i (Ek : 1) faaliyetlerini tatil ederek Türkiye'den ayrılmış bulunmaktadır. 
Petrol aramak ve tasfiye etmek üzere kurulmuş olan 5 yerli şirketten ikisi ile bir yerli - yabancı sermayeli 

muştur. 
Faaliyetlerini tatil etmiş olan yerli ve yabancı şirketler petrol aramaları için 346 milyon Tl. sarf etmişlerdir. 

Böylece halen arama faaliyetlerine devanı eden 3 yerli ve 11 yabancı olmak üzere 14 şirket mevcuttur. 
b) Elde edilen sonuçlar : 
Petrol Kanunu tatbikatının başladığı tarihten bugüne kadar açılmış, olan arama kuyuları Ek : 5 te gösterilmişt 

velce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara Tır. d an bulunan Baman ve Garzan petroliü .sahalarına ilâveten 15 y 
tur. Ek : 8 de bulunan sahalar ve bulunan şirketler tablo halimle gösterilmiştir. Bunlardan başka V. .Siirt Bölgesin 
için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına işletme ruhsatı verilmiştir. 

Maalesef, 1967 yılında yapılan aramalarda müspet sonuç alınamamış ve billu-ssa ecnebi şirket, aramalarında 
tur. 

2. — Hain petrol istihsali : 
Halen ham petrol istihsal etmekte olan şirketler Ek - 3 te gösterilmiştir. 
Yerli ve yabancı şirketler tarafından keşfedilen sahaların inkişaf ettirilmesi neticesinde ham petrol istihsali d 

lunmaktadır. Son iki yılın istihsali Ek : (i da verilmiştir. J955 yılında hanı petrol istihsali .178 596 ton iken, bıı 
tona ve 1967 yılında da 2 750 000 tona yükselmiştir. 1967 yılı petrol istihsali geçen yıla nazaran % 35 bir artış 
1955 yılma nazaran yüzde bin beşyüzdür. 
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Geçen 1906 yılı hampctrol ihtiyacımızın % 37,5 u yerli istihsal ile karşılanmışken, 1967 yılında ham petro 
bir seviyeye erişmiş bulunuyoruz. 

Yukarıda bahsedilen arama, inkişaf ve istihsal ameliyeleri için yabancı şirketler tarafından bugüne kad 
maye ithal edilmiş bulunmaktadır. 

3. — Ham petrol nakliyatı : 
350 milyon Tl. sarfiyatla inşa edilen Batman - İskenderun boru hattı vasıtasiyle V nei bölgede istihsal ed 

rak Dörtyol terminaline taşınmakta ve buradan da gemilerle rafinerilere sevk edilmektedir. Boru hattının k 
Aşağıda, 1967 senesinde boru hattı ile taşman ham petrol miktarı ile 1968 yılında şirketlerin taşıtmayı d 

tir. 
Şerkctler 1967 1968 

T. P. A. O. 
Shell 
Mobil 

2 812 105 Varil 
6 089 570 Varil 
3 593 962 Varil 

5 293 130 Varil 
8 006 250 Varil 
2 790 620 Varil 

Toplam 12 495 637 Varil 16 090 000 Varil 
Böylece 1968 yılında % 32 fazla nakliyat yapılacaktır. 

4. — Tasfiye işleri : 
Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten şirketler Ek : 4 te gösterilmiştir. 
Petrol Kanunu yürürlüğe girdiği tarihlerde, 330 000 M. ton nominal tasfiye kapasitesi mevcutken, bugün 7 

rafinerisinin temeli atılarak inşaatına başlanmıştır. Bu rafinerinin kurulması ile yurdumuzdaki rafinerilerin n 
ulaşacağı gibi, memleketimiz madenî yağ ihtiyacı da yurt içinden karşılanmış olacaktır. 

ATAŞ ve İPRAŞ rafinerlerinin kurulması için yurdumuza 935,5 milyon Tl. değerinde yabancı sermaye itha 
Pctro - kimya (PETKİM) tesisleri kurulma faaliyetleri hızla devam etmektedir. 
Ersan Petrol Sanayii A. Ş. ne, Kâhta ham petrolünün memleketimiz asfalt ihtiyacı yönünden değerlendireb 

tasfiyehane belgesi verilmiştir. 

II - 1968 YILI PROGRAMI : 

1. Arama : 
1968 senesinde arama faaliyetinde bulunabilecek olan şirketlerin adları ile sahiboldukları ruhsatnamelerin 

çümleri Ek 9 da gösterilmiştir. 
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% İstihsal : 
Müstahsil şirketlerin 19G8 yılı programlarına göre bu yıl toplam olarak 3 000 000 ton civarında ham petr 

1210 000 tonu yerli şirketler tarafından üretilecek ve geri kalan 1 790 000 tonu da yabancı şirketler tara 
1968 senesi istihsali bu suretle 1967 senesine nazaran takriben % 9 nisbotindc bir artış kaydetmiş olacaktır 

3. Nakliyat : 
1968 senesinde istihsal edilecek olan 3 000 000 ton hara petrolden takriben 2 280 000 tonu - Batman İskender 

geri kalan petrolün büyük bir kısmı Batman Rafinerisinde işlenecektir. 
4. Tasfiye işleri : 
Türkiye'nin toplam olarak ve rafinerlere göre, yıl içinde tasfiye edilecek, yerli ve ithal ham petrolleri ile bunla 

sulleri miktarı Ek - 7 de gösterilmiştir. 
Mahsul istihsalinde, göz önünde tutulacak unsurlar olarak, bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, a) Orta mahsul 

leri c) Yerli ham petrol verim ve kabiliyetine uyarlık göz önüne alınacaktır. 

YIL İOÎNDE RAFİNERİ VE FABRİKASYONLARDA YAPILACAK ÖNEMLİ FAALİY 
Batman Rafinerisi : 
Ağır petrol istihsalinin istenilen seviyeye çıkamıyaeağı anlaşıldığından Kok'ing Ünitesi programdan çıkarılm 
Mevcut rafinaj kapasitesinin 700 GO0 M. tondan 1 0CÖ C0O tona çıkarılması için lüzumlu mühendislik çalışm 

cut kuvvet santrali kapasitesinin 5 000 KW tan kademeli olarak 30 OOO KYV a çıkarılması da öngörülmüştür. 
îpra/ş Raf iner" si : 
Tcvsilerlc ilgili çalışmaların 1967 yılında yapılamıyan kısmı olarak kuvvet santrali için bir kazan ilâvesi yapıla 
Müsaadesi verilen kükürt ünitesi için proje çalışmaları yapılacaktır. 
Rafineri 2 200 000 M. Ton tevzili kapasite ile çalışacaktır. 
Aynı şiı'ket ayrıca kapasitesini 5,5 milyon tona çıkarmak için Petrol Dairesine yeni bir müracaatla bulun muş 

Ataı Rafinor'ci : 
Evvelce müsaadesi verilmiş bulunan tevsi fanaliyctirıo başlanacak ve tevsiiıı tamamlanması için lüzumlu 

Dördüncü Rafineri (izmir Rafinerisi) : 
Arazi mubayaası ve istimlâkler tam aralanacak'.ir. Mühendislik hizmetleri bitirilecek, alt yapılara başlanacak 

taja da başlanarak devam edilecektir. 
'*••• Sosyal tesisler, ambar, atelye v.s ve- su temini hususundaki mühendislik ve proje çalışmaları bitirilecekt 
edilecektir. Yıl içinde rafineriye mütaallik işledin takriben 228 700 C00 Tl. lık bir kısmı tamamlanmış olacaktı 
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Ercan Asfalt Rafinerisi : 
Nihai mukavelenin imzalanması, makina ve malzeme siparişlerinin yapılması tamamlanacaktır. Sosyal tesis 

ambar v. s. inşaatları tamamlanacak ve rafineri yıl sonuna doğru tecrübe çalışmalarına başlıyacaktır. 

Marmara Madenî Yağ Rafinerisi : 
Belge verilmesi hazırlıkları bitmek üzeretir. Belgeyi mütaakıp yıl içinde lüzumlu etüt ve mühendislik 

mamlanacaktır. 

Potro - Kimya Anonim Şirketi (PETKÎM) : 
Pctro - Kimya kompleksi ile ilgili olarak devam edecek işler : Polietilcn, Vinilklorür Monomer, PVC, Tc 

kali rıhtım ve dolgu, bakım - onarım atelyesi \ c malzeme ambarı gibi yardımcı tesislerin tamamlanmasına 
KlM, 1968 yılı sonuna doğru faaliyete geçmiş olacaktır. 

III - PETROL DAİRESİNİN 1367 YILI İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARI 
1. Umumi olarak : 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, V No. lu Siirt Bölgesinde Şclmo sahasında istihsal edilen Mo 

petrolü Batman - İskenderun boru hattına taşımak üzere 4 . 12 . 1967 tarihinde Şelmo - Batman boru ha 
Ersan Petrol Sanayii Anonim Şirketine, VI No. lu Gaziantep Bölgesinde Kâhta sahasında istihsa1 ettiği h 

istasyonu civarında kurulmak üzere 27 . 10 . 19G7 tarihinde günlük kapasitesi 2 7G0 varil olan tasfiyehane 
Marmara Petrol Rafinerisi Anonim Şirketine, I No. lu Marmara Bölgesi Trakya sahillerinde tasfiyehan 

tetkikler bitirilmek üzeredir. 
Türkiye Petrolleri Ar/olim Ortaklığına, V No. lu Siirt Bölgesinde 7 aded işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 

Petrol Kanunu gereğince petrol faaliyetleri takip ve kontrol edilmiştir. 

2. Boru hattı ham petrol nakliyatı ve taifesi : 
Millî petrol istihsal ve endüstrisini kısa zamanda geliştirmek ve daha verimli bir hale getirmek hedef ve 

350 milyon Tl. sarf edilerek Türkiye Petrolleri A. O. tarafından inşa edilen Batman - İskenderun boru ha 
başından itibaren faaliyete geçmiş ve sene sonuna kadar millî ve yabancı şirketlere aidolmak üzere cem'a 
edilmiştir. 

1967 yılı faaliyet dönemi zarfında bu tesis irin takriben 15 000' G€0 Tl. değerinde bir munzam yatırım 
sonu itibariyle yatırım toplamı 365 000 000 Tl. na baliğ olmuştur. 

Mezkûr boru hattı için öngörülen nominal kapasite 70 COO gün/varil (11 000 m3) olup geçen bir yıllık 
12 495 637 varil ham petrol sevkiyatı yapıldığı anlaşılmakla takriben % 50 kapasiteye ulaşıLlığı müşahade 
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i lk tatbikat yılı olan işletme devresinde cern'an % 50 kapasiteye tekabül eden 12 495 C37 varil ham petr 
yüzde nisbetlcri aşağıda gösterilmiştir : 

Şirketler Toplam sevkıyatın yüzdesi 

T. P. A. 0. 
MOBÎL 
SHELL 
TOPLAM 

% 22,5 
% 28,8 
% 47,7 
% 100 

Boru hattı işletmesi, bir tecrübe devresi mahiyetinde mütalâası uygun bulunan işbu bir yıllık süre zarfı 
Petrol Dairesince uygun görülen muvakkat bir tarife ile çalışmıştır. 

Mahiyeti itibariyle, sevk edilen hamule hacmiyle ters vo mesafe ile doğru orantılı, miU'dıavvİl (diferansiyel) bir 
petrol nakliyatına ait varil başına ücret ve şirketler itibariyle ödenen Pipo - Linç nakliye ücretleri aşağıda iki cetve 

Müstahsil şirketler itibariyle Boru Hattı işletmesine ödenen meblâğ ve % nisbetleri (1967 faaliy 

Şirketler 

T. P. A. O. 
MOBIL 
JSIIELL 

Toplam 

Sevk edilen 
varil 

2 812 105 
3 593 9G2 
G 089 570 

12 495 G37 

% 

22,5 
28,8 
48,7 

100 

Ödenen iicr'et 

31 9G4 521 
41 G82 498 
52 105 735 

125 752 753 

% 

25,4 
33,1 
41,4 

100 
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Aylar itibariyle tatbik olunan tarife 

(Vari! başına Tl. olarak) 

Şirketler 

T. P. A. O. 
BATMAN 
T. P. A. O. 
DİYARBAKIR 
MOBİL 
SHELL 
DİYARBAKIR 

1.1.1967 ilâ 
1 . 8 . 1967 

10,59 

7,65 

10,11 
7,65 

Eylül 

12,21 

10,34 

11,70 
8,63 

Ekita 

11,95 

10.11 

11,46 
8,46 

Kasım 

11.68 

9.88 

11,24 
8,29 

Tatbik olunan bu tarifenin nisbeten yüksek olması ham petrol sevkıyatının henüz ha emen nisbcten düşük kapasite 
ileride kuyulara! inkişafı vo iatjbsalin artması ile tarifenin de o nisbettc ucuzlaması mümkün olacaktı.'. 

3. — ithal ham petrolü fiyatları : 
11 . 5 . 1964 tarihinden itibaren Ca.ltex, ithal ham petrolü fiyatında % 10,016 tenzilât yapmış, bımıı 15 . 6 . 1964 

şiı'ketleri de takibotmişl erdir. 
ATAŞ Grupu şirketlerinin 'tenzilâtı varil başına takriben 20 Cent olup, nisbeti de Shell ve BP.'de % 10, MobMde % 
Biiâhara ATAŞ Grupu şirketleri 1 . 5 . 1965 tabirinden itibaren bu tenzilâtı 25 Cont'e, 9 . 9 . 1905 tarihinden i 

BP de, 1 . 3 . 1966 tarihinden jlibaren varil banma 40 Cent tenzilât yapmayı kabul otmişdr. 

Geçen yıl Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Ba^ka.nhğmda., daire temsilcileri ile, BP, Choîl ve Mcbil yetkilile 
nunda, Mobil ve Shell şirketleri de, 1 . 3 . 1960 tarJlmıden itibaren, BP. gibi varil başına 40 Cent indirim yapmayı 
tarihinde 20 Cent ile başlıyan indirim de 25 Cent'e iblâğ' edilmiş ve bu suretle memlekete küeümseııemiyecek dereced 

Bundan bagka, bugüne kadar FOB fiyatı ürerinden % 10 nisbotmde varil başına 18 Cent tenzilâtla Caltexço ithal e 
son Süveyş hâdiseleri sobcbİyle ithal edilemediğinden, yerine Doğu - Akdeniz 1 imanlarından ithal edilen Kerkük ham 
Grupu şirketlerinde olduğu gibi Varil başına 35 Gen t indirim ta/tbik edildiği ve bunun son defa da 40 Ccnto çıkarılması 
tür. 

Bunun, önümüzdeki yıl için Caltex'lo yapılacak fiyat indirimi müzakeresine iyi bir zemin teşkil edeceği hakkındak 
isterik. 
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4. — Hanı petroldeki fiyat indiriminin mahsullere intikali : 
Ham petrol fiyatlarında sağlanan indirim, mahsullere bir nisbet dairesinde inikas ottirilmedlği surette, bu indir 

feri yolu ile dışarıya geri gitmesi tabiî idi. Bu maksatla mahsul fiyatlarının ayarlanarak aradaki farkın Akaryakıt 
Hazineye aktarılması düşünülmüş ise de, rafineri teslim fiyatlarında indirim yapılmadığı müddetçe bu maksadın .is 
sebeple, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Başkanlığında, Petrol Dairesi tomsHci'l'cri ile ATAŞ Grupıı şirketleri 
'konu da ele -alınmıştır. Neticede, 28 . 10 . 1967 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 14 . 10 . 1967 tarihli Bakanlar 
ledilmiş ve ATAŞ Grupu rafineri şirketlerinin benzin, gazyağı ve motorini beynelmilel paritc fiyatlarından % 8 i 
eağ'lanmışliA 

Aynı indirimin İPRAŞ\ı da uygulanacağı öğrenilmiştir. 
Bu suretle Hükümetin son Orta - Doğu hâdiseleri sebebiyle petrol mahsul fiyatlarının cüzi de olca artış kaydetti 

larında indirim sağlayarak, aradaki farkı Hazineye intikal ettirmesi başarılı bir hareket olmuştur. 

IV - TEMENNİLER VE TEKLİFLER : 

1. — Petrol Dairesi Teşkilâtı : 

a) Umumi olarak : 
Petrol Dairesi, Petrol Kanunu çerçevesi dâhilinde kurulmuş bulunmaktadır. Kadroları, peıtrol sanayiimizin o za 

tir. Halbuki Kanunun neşir tarihi olan 1954 yılından bugüne kadar yurdumuzda hem petrol ameliyelerinin mikta 
sanayiinin muğlâk ve mürekkep tarafları meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu suretle Devlet kontralarının yeterli 
nün [takviyesine ihtlyacolduğu kesinlikle anlaşılmış İl-'. 

Dairenin teknik personeli ile üst kademesini teşkil öden idareci ve müşavirlerin mukavele ile istihdamına imkân 
kadar ödenek ayrılmaması ve uzun süreli mukaveleler tanzimine imkân verilmemesi sebebiyle bugüne kadar Dairey 
nunun maksadını gerçekleştirmek imkânını vermemiştir. Zira, yapılan hiamet devamlı bir âmme hizmeti olduğu 
yapılmasına Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 51 nci maddelerine istinaden Sayıştayca müsaade edilmemekte 
tadır. 

Kaldı ki, memleketimizde petrol endüstrisinin çok yeni ve bu endüstri ile ilgili teknik, hukukî, idari, iktisadi, ma 
«denecek kadar az olduğu göz önünde bulundurulursa, mevcut elemanların hizmetinden Devlet teşkilâtında istifade e 
edici ücretlerle istihdam usulüne ihtiyaç vardır. Aksi takdirde zaten mevcudu pek az olan yetişmiş elemanların özel 

Ayrıca, şirketlerin hususiyet arz eden malî denetimini petrol sanayiini iyi bilen elemanlarla yapabilmek için Da 
olarak tavzif edilecek hesap uzmanları ile takviyesi lâzımdır. Bütün bu hususların temini için de Petrol Kanunu t 
lise şevki gerekmektedir. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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b) Petrol Dairesinin bina ihtiyacı : 
Dairenin halen kira ile oturmakta olduğu bina her bakımdan yetersiz olup, hususiyle kuyulardan alman numune 

fazası şöyle dursun, bunları koyacak yeri dahi yoktur. Gerek müstakbel petrol aramaları, gerek sair maksatlar için 
ve ancak milyonlarca Tl. sarfiyie elde edilebilen bu numune ve karat]arın değerlendirilmesi bilhassa M. A. Enstitüsü 
dır. Bu bakımdan M. T. A., Enstitüsünün inşa ettirdi'ği yeni tesislerden birinin şitmdilik Petrol Daires'inin istifadesine 
bulmaktayız. Aynca, Dairece M. T. A. Enstitüsü tes'sierinin bulunduğu arsada müstakil bir bina inşa ettirilmek iç.in 
kadar cevap veum'emiş bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtının incelemelerini biran önce neticelendirmesini temenni et 

c) Akaryakıt Şubesinin Petrol Dairesine bağlanması : 
Halen petrol faaliyetlerimin ilk safhası olan aramadan istihsal edilen ham petrolün tasfiyesi ve petrol mahsulleri 

yapılan petrol ameliyeleri Petrol Kanunu gereğince Potrol Dairesinin murakabesi altında bulunmaktadır. 
Ancak petrol endüstrisinin son halkasını teşkil eden satış, ve tevzi işlerinin tanzim ve kontrolü Enerji ve Tabiî Ka 

naklar Dairesine bağlı, Akaryakıt Şubesi Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
Potrol sanayii bütün safhalariyle bir kül teşkil etmesine ve muhtelif safhalar arasında yalan ilgi ve bağlılık, hattâ 

tek elden tedviri, petrol politikasının daha, olumlu bir şekilde takibini mümkün kılacak ve murakabenin tesirini artı 
sulleririin tevziatı ile ilgili faaliyetleri de Petrol Dairesinin vazife ve salâhiyetleri hududu içine alacak şekilde tedbirler 

d) Petrol Kanunu tadili çalışmaları : 
Potrol Kanunu tadil tasarısının hazırlanması konusundaki ihzari çakışmalar sona ermiş bulunmaktadır. Bu çalış 

maddesinde tarif olunan maksada uygun tarzda petrol kaynatklanmızın süratle, fasılasız ve verimli şekilde değerlendi 
ve işletime ruhsatnameleri müddetlerinin mâkul ölçüler dâhilinde ayarlanmasının ve buna muvazi olarak petrol amel 
tirilmesi ve bununla ilgili muamelelerde kolaylı]-: ve sürati temin edecek şekilde teknik, idari ve hukukî mahiyette kan 
edildiği; keza Potrol Daires'inin görevini tam ve eksiksiz yerine getirilmesini mümkün kılacak surette takviyesi cihetin 
nilin iştür. 

İhzari çalışmaları tamamlanmış olan tasarının II aküme t programına uygun şekilde biran önce Meclise şevkinde b 
gecikmesi arama faaliyetleri üzerinde menfi tesirler doğurmakta ve tereddütlere yol açmaktadır. Nitekim son iki yıl i 
rımlarda ve arama hızında önemli düşüşler meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu itibarla petrol mevzuatımızın ve p 
süratle kanunlaştırılması yoJiyle açıklığa kavuştu mim asın da katî zaruret bulunduğuna inanıyoruz. 

Petrol Dairesi, 1968 malî yılı bütçe, kanunu tasarısı hakkındaki görüşlerimizi, dilek ve temennilerimizi Yüksek 
saygı ile arz ederiz. 

BÜTÇE RAPORTÖRLERİ 

ismail Yeşilyurt Osman Salihoğlu 
Yoagat Senatörü Sakarya Senatörü 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S, Sayası :. 1060) 
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Petrol arama faaliyetlerini sona erdirerek Türkiye'den aynlan yabancı şirketlerin ve petrol haklarını terk 
terir tablo : 

Yerli ve 
Yabancı şirketler Yerli Şirketler Müşterek 

Esso Standard .(Turkey) Inc. Etta Limited Şirketi istanbul 
California Asiatic Oil Co. Marmara Petrol 
Texaco Overceas Petroleum Rafinerisi A. Ş. 
Tennessee Turkey Inc. 
Deilman Petrol Limited 
Marmara Petroleum Corporation 
Gilliland Oil Corporation S. A. 
Turkish Amerikan Oil Co. (Cizre) 
Turkish American Oil Co. (İskenderun) 
Bolsa Chica Oil Corporation 
D. D. Feldman Oil And Gas Inc. 
Tidewater Oil Company 
Atlantic Refining Çoımpany 
Texaco Setboard Inc. 
Deutsch Erdöl Aktiengesellsehaft 
Pauley Petroleum Inc. 
Compagnie D'Exploration 
Petroliere 
Mesopotamian Petroleu-m 
Corporation 
North Central Oil Of Turkey 
Middle East Inc. 
Associated Oil And Gas 
Of Turkey 
Societe De Participations 
Petrolieres 

Petrol Dairesi Bajk. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Continental Oil Company 
Of Turkcy 
Clark Middle East Oil 
Corporation 
Perkins Oil Company 

Memleketimizde arama faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı şirketler : 
Yabancı Şirketler Yerli Şirketler 

Mobil Exploration Mediterrarıean Inc. 
N. V. Turkse Shell 
Turkish G-ulf: Oil Comjmrıy 
Panoil Company 
Aiaddin Middle East Limited 
Landa Middle East Oil Company 
Gewerkschaft Ehverath 
International Petroleum Inc. 
Woods Middle East Petroleıum Corp. 
Trans World Oil Limited 
Wyo.ming International Oil Company 

Türkiye Petrolleri A. O. 
Ersan Petrol Sanayii A. Ş. 
Yurt Petrol Limited 

Memleketimisdc ham petrol istihsal eden yerli ve yabancı şirketler 
Yerli Şirketler Yabancı Şirketler 

Türkiye Petrolleri Anonim O, 
Ersan Petrol Sanayii A. Ş. 

Mobil Exp'loration Mediterranean Inc. 
N. V. Turkse Shell 
Pancoil Company 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten şirketler 
Yerli ve Yabancı Müşterek 

Yerli Şirketler Sermayeli Şirketler 

Türkiye Petrolleri Anonim O. 

Yabancı Şirketler 

1. Mobil Refining Company ine. 
2. Rafinaderij Shell Mersin N. V. 
3. BP. Overseas Refining Company 

Limited. 

(ATAŞ) 

İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
(İPRAŞ) 

1955 ten Kasım 1967 sonuna kadar açılan kuyular 

Şirketler 

T. P. A. 0 . 
Diğer sirkatler 

Genel toplam 

Arama 
Aded 

80 
136 

216 

Teşbit 
Aded 

44 
41 

85 

İnkişaf 
(İstihsal) 

203 
20 

223 

Enjeksiyon 
Aded 

8 

8 

Jeolojik 
istikşaf 

Aded 

22 

22 

Petrol Dairesi BHşk. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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1966 vo 1967 yıllarındaki yerli hampetrol istihsali (M. ton) 

Şirketler 

T.P.A.O. 
Ersan 
Mobil 
Shell 

Toplam 

1966 

765,599 
41,173 

521,369 
712,980 

2,041,121 

1967 

1,000,000 
50,000 

650,000 
1,050,000 

2,750,000 

Not : 1967 yılının Aralık ayı beyanı henüz gelmemesi sebebiyle son ayı tahminidir. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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İşlenecek 
Haınpetrol 

Yerli : 692 405 
tthal : 
Yokun C92 405 

1968 yılı rafineriler istihsal programı (M. Ton) 

Yerli : 745 000 
tthal : 1 383 000 
Yokun 2 128 000 

Yerli 
tthal : 
Yekûn 

: 1 530 900 
2 077 100 
3 ms ooo 

Yorli : 
t'tihal : 
Yokun 

2 968 3 
3 460 10 
G 428 40 

istihsal edilecek 
Mahsuller 

Rafineri yakıt Gazı 
L. P. G. 
Nafta 
Benzin 
Jetyakıtı 
Iprajet 
Gazyağı 
Solvent 
Motorin 
Puel Oil No. 4 
Fuel Oil No. 5 
Fuel Oil No. 6 
Asfalt (Cut - back) 
Asfalt (Cut - back) 
Asfalt (Blown) 

Yekûn 

Batman 

16 827 
10 000 

88 366 

20 000 
3 000 

66 722 

304 811 
118 390 
36 000 
10 000 

674 118 

Rafineriler 

İpraş 

40 000 ' 
104 000 

385 000 
165 000 
30 000 

106 000 

438 000 
45 000 

254 000 
488 000 

48 000 
19 000 

At aş 

40 800 
38 300 
17 700 

509 900 

390 500 

077 100 
18 600 

243 900 
1 243 400 

Yekûn 

2 122 000 3 480 200 

97 
152 

17 
9.83 
165 

627 
300 
700 
266 
000 

30 000 
516 

3 
1 481 

63 

500 
000 
822 
600 

497 900 
2 036 

166 
55 
10 

6 276 

211 
390 
000 
000 

318 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



— 23 — 

Petrol Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra keşfedilen petrol sahalarını göste 

Şirketin adı 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
California Asiatie Oil Co. ve Texaco Overscas Pet
roleum Co. (Bu saha Ersan'a devredilmiştir.) 
Mobİl Explora.tion Medkerranean Inc. 
Mobil Exp'loration Moditorranean Inc. 
Mobil Exploration Mediterranean Inc. 
N.V. Turkse Shell 
N.V. Turkse Shell 
N.V. Turkse Shell 
N.V. Turkse Shell 
N.V. Turkse Shell 
Petropar (Soeiete de Participations Petrolieres) 

V No. 
V No. 
V No. 
V No. 
V No. 

VI No. 
VII No. 

V No. 
V No. 
V No. 
V No. 
V No. 
V No. 
V No. 
V No. 

Bölgesi 

lu Siirt 
lıı Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 

lu Gr. Antep 
lu Adana 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 
lu Siirt 

Yılı 

1958 
1961 
.1961 
1961 
'1963 

1958 
1960 
1962 
1964 
1961 
1963 
11964 
1964 
1966 
1965 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 1/442 
Karar No. : 109 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1967 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen (Petrol 
kanunu tasarısı) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Petrol Dairesi .Reisi ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
şüldü : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yıîı bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetv 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 146 310 lira k 
nek teklif olunmktadır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörlerimizin raporu okunduktan sonra g 
Kaynaklar Bakanı, geniş bilgiler vermiştir. Memleket iktisadına olan tesirleri ve sağladığı faydalar bak 
1954 yılında yürürlüğe giren Petrol Kanunu sayesinde, birçok yabancı sermaye gelerek petrol arama ve 
yerli ve 11 yaJbancı olmak üzere 14 şirket faaliyetlerine devam etmektedir. Bu şirketler tarafından ke 
ham petrol üretimi her yıl artarak 1955 yılma nazaran % 1 500 artış göstermiştir. Ham petrol ihtiyac 
karşılanmaktadır. Arama ve üretim faaliyetleri ıböyle memnuniyet verici !bir duraıma gelirken nakliye v 
man - İskenderun boru hattı ile ham petrol süratle rafinerlere ulaştırılmaktadır. Ataş ve îprajş rafinerleri 
atılmış, Petro - Kimya tesislerinin yapımına hızla devam edilmektedir. Petrol Dairesinin ham petrol fiyatların 
derdk Ataş gurubunda yapmış olduğu % 8 indirim büyük faydalar sağlamıştır. Aynı halin tpraşa da uygula 
rici olmuştur. Petrol konusunda yapılan arama, üretim ve tafiye faaliyetleri her yıl artmakta olduğunda 
cunda yurdumuz, daha büyük bir refah düzeyine ulaşacaktır. Petrol Dairesinin faaliyetlerini olumlu karşıl 
terli bularak maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; tasarının tümü vo bağlı cet ve ileri aynen 'kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Adıy 
Aydın Aydın Sakarya Bolu M. A. 

/ . Sezgin t. Cenap Ege N. Bay ar II. 1. Cop 

Petrol Dairesi 'Bask. Bütçesi (S. Sayısı : .1060) 
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Ankara 
Y. Köker 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
B. Soyer 

Sinop 
/ / . İşgüzar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
/ . Angı 

İzmir 
/. Gür san 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfu» 

S. Karaman 

A. 

A. 

Balıkesir 
E. Güreli 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
II actpaşaoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
§. Ağanoğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

Balıkesir 
F. Islimyelİ 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Sakarya 
ö . Salihoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Çanakka 
Ş. İnan 

İstanbu 
II. Berko 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
Y. AJca 

Trabzon 
Söz hakikim m 

A. R. Uzun 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1D68 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 563 023 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
146 310 lira ki, toplam olarak 2 709 333 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 2 709 333 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1968 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve taJısiline 
1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipıer, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı İle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki 
16.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21.5.1955 gün ve 
6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 y l m d a kullanılamaz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Petrol Dairesi Başkanlığı 196 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci m 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci.m 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

Pstrol Dairesi Baışk. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşılığı 
olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler 'bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer 
taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cetve
linin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 7. — (Geçen 'yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

fo) 1954-1966 bütçe yıllarına aidolup da Mühaseibei Umumiye Kanunu
nun 93 ncü ımaddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R.) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Dışişleri Bakanı 
S. Demlet 8. öztürk t. S. Çağlayangü 

Devlet Bakanı Devlet Bakam Millî Eğitim Bakanı 
/ / . Atabeyli K. Ocak 1. Ertem 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Ticaret Bakanı 
S. T. Miiftüoğlu II. Dinçer A. Türkel 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan 1. Tekin 

Petrol Dairesi Bask. 

Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

MADDE 7. -— Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu ma 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ulaştırma Ba 
S. Bilgiç 

Sanayi Bak 
M. Turgu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Turizm ve Ta. 
V. Â. Özkan N. Kür§ad 

Ticaret Bakanı 
B. Dağdaş 

isi (S. Sayısı : 1060) 
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(AA) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 399 699 2 170 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak Öde

meler 

ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti! 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardır 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 j Doğum yardımı 
.12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılığı 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

571 869 

571 860 

Kesim toplamı 

ncıiarı ücreti 

Kesim toplamı 

1 125 029 

268 909 
30 870 

825 250 

71 827 

3 60O 
600 

4 725 
8 000 

54 902 

532 164 

532 163 

1 422 210 

301 950 
37 260 

: \ . r l 083 0€H> 

69 819 

4 8ün 
800 

1 
10 000 
54 218 

5 280 5 280 

Petrol Dairesi'Bâ§k. Bütçesi': . ÇS^Sİiyisî s 1060) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1987 Ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Holüm to 

Lira Lira 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları, 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 66 002) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı: 75.001) 

1 
50 000 

500 

50 000 

î 

25 200 

116 003 

1 
65 000 

1 000 

50 000 

1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 302 410 309 

Petrol Daireöi Ba§k. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ 
ALİMLAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt ve defter alınılan ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş ahırdan ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
14.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri' 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ 
GİDERLER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

103 410 

6 

16 
17 
30 
24 
5 

000 

000 
500 
000 
000 
910 

4 000 

25 000 

3 000 
3 000 

15 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

Hükümetçe istenen 
Lira Bölüm to 

Madde Lira 

113 345 

6 000 

İG 000 
25 000 
30 000 
24 000 
7 845 
4 500 

25 500 

3 
3 
15 

500 
000 
000 

4 000 

12 000 

2 000 
10 000 

Petrtol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

T A Ş I T İ Ş L E T M E V E O N A R M A Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gi
derleri 

KİRA GİDERLERİ 
13,010 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GÎDERLEBÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kanunun 2.1 nci maddesi gere

ğince komiserlere verilecek ücret ve gi
derleri 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27,38,51,52, ve 116 
ncı maddelerinin gerektirdiği! giderler 
GÜVENLİK: GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.341 3325 sayıl! Kanun'un 3 ncü m addesimin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 ucu maddesinin gerek
tiği giderler 

Petrol- Dai 
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1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

13 000 13 000 

150 000 146 000 

125 502 7 

125 500 75 500 

500 500 
10 

25 

40 

000 
500 

000 

000 

25 000 25 000 

100 000 40 000 

2 • . • 2 

1 

Bask. Bütçesi (S. 'Sayısı : 1060; 
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1967 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 9 000 7 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil' giderleri 3 000 3 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

16.810 Bina onarımı 6 000 4 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 1 899 699 2 170 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 302 410 309 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 125 502 75 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 9 000 7 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 2 336 611 2 563 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

II - Transferler 

34.000 MALI TRANSFERLER 5 301 

BAĞIMSIZ BÜTÇ3LÎ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil müdafaa fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi1 ve sandığa iştirak his

seleri 43 346 53 926 

301 

1 

300 

51 971 

301 

1 

300 

6 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

196 
1967 yıll tahminleri Hükümetçe tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları ve Hizmet
lileri Yardımlaşma Derneğine 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 ilâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği1 ihtiyaç nisbetînde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

8 625 

3 500 

3 501 

5 301 

51 971 

3 501 

60 773 

8 797 

18 886 

59 400 

78 28 

5 30 

62 72 

78 28 

146 31 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

— ş e 

fi — CETVELİ 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madd« Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lir» Lira L 

B/2 — Vergi dışt gelirler 

63.000 ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelMter 

63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Devreden nakit 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

21 001 

21 000 

1 

2 287 383 

329 000 

2 566 383 

21 001 
2 566 383 

2 587 384 

11 000 

1 

2 348 332 

350 000 

2 

2 

2 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Tarihi 

16 . 3 . 1965 
21 . 5 . 1955 

6 . 6 . 1957 

Numarası 

6326 
6558 
6987 

ÖZETİ 

Petrol Kanunu. 
Petrol Kanununun ıbâzı maddelerinin tadili ve 'bâzı maddeler 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
lerini tadil ve bâzı 'maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkı 

1). 

1 
1 

11 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
4 
4 
4 

Memuriyetin nev'i 

Topoğraf 
Ressam 
Doktor 
Diibilir Daktilo 
Malzeme Eksperi 
Topoğraf Yardımcısı 
Şoför 

» 
» 

Memur 
» 
» 

(D) Cetveli 

Aded Ücret 

1 1 250 
1 1 250 
1 300 
1 1 250 
1 1 250 
1 800 
1 800 
1 600 
1 500 
1 800 
1 8'00 
\ 800 

D. 

4 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
9 
4 
6 

Memuriyetin 

Memur 
Telefoncu 
Daktilo 

» 
» 

Bekçi 
îşçi 
Hademe 

» 
» 

Dağıtıcı 

nev'i 

Kaloriferci ve Bahçıvan 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



E - CETVELİ 

T. 0. Petrol Dairesi Reisliği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personeli giderleri 
12.250 Yabancı uamıaınlar'la yardımcı

ları ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

PETROL DAİRESİ REİSLİĞİ 
7 Kısım Şefi 1 800 
9 Memur 1 600 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1060) 



R — CETVELİ 

İ968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygulan 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılm 
taşıt cetveli 

Satmalına Bedeli 
Adedi Cinsi Markası 'tarihi Lira Kullanıld 

1 iStation Wagon Fort konsül 16 . 8 . 1960 36 420 Daire hizm 
'1 » » 
I' * > İT 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Karar sayısı : 6/7878 

KARARNAME ÖRNEĞİ 

Ücretleri Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçesinin (E) cetveline dâhil ödeneklerden karşılanacak olan 
hizmet süreleri yazılı cem'an üç aded kadro; 1 . 3 . 1967 - 29 . 2 . 1968 (tarihleri arasında geçerli olmak üzere. 
sine göre, Bakanlar Kurulunca 13 . 3 . 1967 tarihinde onaylanmıştır. 
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