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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Milli Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Bütçeleri kabul olundu. 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münase
betiyle Cumhuriyet Senatosunun Türk Silahlı Kuvvet
lerine güven, saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair 
önergeleri kabul olundu, gereğinin yapılacağı bildi
rildi. 

1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

7 . 2 . 1979 Çarşamba günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime ( 7 . 2 . 1979) saat 00.45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaîdı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canvolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz. 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanulhdı Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 37 nci Birleşimi açıyorum. 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Akşamdan kalan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı Bütçesine devam ediyoruz. 

A) SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
2. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) 

(1) 844 S. S ay ıh basmayan 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Ancak, dün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi ile ilgili verilmiş sorular vardı. Onları tuta
nağa geçmesi bakımından okutacağım, ondan sonra 
Sayın Bakan size geri kalan beş dakikanız için söz 
vereceğim. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır, soruları okutu

yorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Aydın 
Metin Taş 

Sağlık Bakanlığının Ankara'daki yataklı sağlık 
tesisleri hem Ankara'nın, hem de çevre illerin hasta
larının ihtiyacını karşılamakta güçlük çekmektedir. 
Zaman zaman hastalan yatırmakta çekilen sıkıntılar 
hepimizin malumudur. 

Trafik kazalarına maruz kalan âcil tedavi ve yar
dıma muhtaç vatandaşların tedavisi için kuruln Acil 
Yardım ve Trafik Hastanesi, Trafik Kazalarına Yar
dım Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında akdedilen 
bir protokolla Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmek
tedir. 

Bu yönü ile hem trafik kazasına maruz vatandaş
lara, hem de bölge halkına geniş hizmet veren bu 
hastanenin Üniversiteye bağlanması şayiaları dolaş
maktadır. 

Beş seneden beri milyonlar harcanarak kurulan 
ve geliştirilen, tam randımanlı hizmet sunmaya baş
ladığı Bakanlık tarafından liyakatla bu hizmetlerin 
yürütüldüğü Acil Yardım ve Trafik Hastanesinin 
bundan sonraki yıllar için işletilmesi ve trafik kaza
sına maruz kalan vatandaşlarımıza hizmetin sunul
ması hakkındaki Bakanlığın düşünceleri nedir? Bu 
hususta verilmiş bir karar var mıdır? 

BAŞKAN — Bir soru daha var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Delaletinizle Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki 

sorumun cevaplandırılmasını rica ederim. 
Konya 

Muzaffer Demirtaş 

1. Türk Kodeksi Kanunu yıllardır Yüce Parla
mentoya intikal etmedi, komisyonlarda takıldı kaldı. 
Bu hususta bir çalışmanız var mıdır? 

2. 5 Ocak 1978'den beri hastanelerimize ne ka
dar diş hekimi ve eczacı tayin edilmiştir? 

3. Konya Devlet Hastanesinde ve bazı kazaları-
mızdaki hekim açıklan ne zaman doldurulacaktır? 

BAŞKAN — Bir soru daha var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularıma Sayın Bakanın cevap ver

mesine tavassutunuzu rica ederim. 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 

7 . 2 . 1979 O : 1 

1. Haydarpaşa Göğüs Hastanesinde RH ve 
COMMBS testi kaç liraya yapılmaktadır? 

2. Beş yaşında bir çocuğun açık kalp ameliyatı 
için ameliyat esnasında anestezist ve perfüzyon için 
kaç lira tahmini para alınır? 

3. Bir günlük 2 nci sınıf ve 1 nci sınıf yatak 
ücreti nedir? Refakatçıdan kaç lira alınmaktadır? 

4. Sigortalı bir hastanın masrafları Sosyal Sigor
talardan tahsil ediltikten başka özel fark parası ne 
nispettedir? 

BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sürenizden beş dakikanız kalmıştır. 

Ancak, okunan sorular elbette uzundur. Dilerseniz 
yazılı cevap verme hakkınız vardır. Süreye titizlikle 
uyamk zorundayız. 

Buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili)- — Ya
zılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

1978 yılı çalışmaları arasında yer alan önemli 
faaliyetlerden biri de, sıtmanın yok edilmesi için 
gösterildiğimiz çabalardır. Bilindiği gibi sıtma, 
1975 yılından bu yana her yıl beş kat olmak üzere 
artmakta idi. Tedbir alınmadığı takdirde 1979 yılın
da vaka sayısı 1 milyona yükseleceği gibi, bu durum
da daha da devam edilirse, her sene beş kat artarak, 
1980 yıllarında Türkiye'de sıtma adedi 2 milyona 
varacaktı. 

Bu vahim durum karşısında Bakanlığımız bu yı
lın başında meseleyi açıklığı ile ortaya koymuştur ve 
Dünya Sağlık Örgütünün de yardımını istemiştir. Çok 
büyük çalışmalar sonunda, 1977 yılının sonunda de
vir almış olduğumuz 110 bin sıtmalı varken ve bu 
yıl da bu adedin aynen kalmasının bir başarı adde
dilmesi gerekirken, bu yıl sıtmanın 89 bine düşürül
düğü ne bir vakıadır. Bundan dolayı bu konuda 
çalışan bütün sağlık personelini huzurunuzda teşek
kürle ve minnetle anıyorum. 

Yine bu sıtma ile birlikte diğer bulaşıcı hastalık
larla da yapılan mücadele sonunda çok büyük sayı
lacak neticelere varılmış ve Türkiye'de kolera dahil, 
büyük bir enfeksiyon ve salgın görülmemiştir. 

Değerli senatörler; 
Bütçenin durumuna gelince: Bakanlığın 1979 yılı 

Bütçesi toplam olarak 17 milyar 62 bin liradır. Bu 
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Ödemelerin verilmesi halinde, bütçenin genel bütçe
deki oranı % 6,5 olacaktır. Bu duruma göre, mem
leketimiz, % 5 veren İran'ı, % 4 veren Peru'yu ve 
% 6 veren Kostarika ile % 5,5 veren Seylan'ı geçmiş 
durumdadır. 

Yapılan araştırmalara göre, sadece koruyucu hiz
metlere yönelik bir çalışmanın bütçedeki payı 
r,'c 10'dur. Sadece koruyucu hizmetlere yönelik çalış
manın payıdır bu. 

Anayasanın 49 ncu maddesine göre, sağlık ve 
tedavi edici hizmetleri ücretsiz olarak halka sunmakla 
görevli bir Bakanlığız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu yerine getirmek için ise, Bütçenin % 18'i 

gerekmektedir. 
Şimdi size soruyorum: Hem Anayasanın 49 ncu 

maddesine göre 40 milyon Türk vatandaşının sağlık 
hizmetlerini bedava ayağına götürmekle yükümlü bir 
Bakanlığız, hem de genel bütçeden % 6 oranında 
verilen bir bütçe ile bunları bana yap diyorsunuz. 
Tabii ki, bu çok zordur. Bunu, maddeten olması 
imkânsızdır; ama Bakanlığımız Devletimizin bu
günkü durumunu düşünerek, bunu elinden geldiği 
kadar bu bütçe ile yapmaya çalıştı ve çalışacaktır da. 

Dışardan finansman kaynakları temin eden yeni 
kanunları yakında Yüce Meclislere sevk ediyoruz. 
Bunlar Yüce Meclislerin takdirinden geçtikten sonra, 
eğer kabul buyrulursa, bu takdirde Anayasanın 
49 ncu maddesinin vermiş olduğu yükümlülüğü ye
rine getireceğiz. 

Sayın Doktor Talât Doğan'ın, tıp fakülteleri için 
söylemiş olduğu sözlere halen ve aynen iştirak edi
yorum. Bahsetmiş olduğu tüzükleri ise, kendi söyle
diği doğrultuda çok yakın bir zamanda hazırlandı, 
hatta yerine getirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 

Sayın Hocam Prof. Dr. Irmak, talebeliğimizden 
beri göstermiş olduğu yolların bir güzelini daha bize 
gösterdiler. Not aldık. 

Keza, Sayın Senatör Abadan da, söylemiş olduğu 
ilmi, bilimsel sözlerle bizlere ışık tuttu. 

Bunların eleştirileri dikkatle nazarı dikkate alına
cak ve gereği en kısa zamanda yerine getirilmeye ça
lışılacaktır. 

Sayın hemşerim ve meslektaşım Ahmet Karayiğit, 
benim, bu işin içine katmasa dahi, full - time'den ya
na olduğunu söyledi. Kendisinin zaten bundan ev
velki Ful - Time Kanununun altında imzası vardı. 
Her ne derse desin, bu imzayı atmış olmakla Türk 
tıp tarihine altın harflerle geçecektir. Varsın ben 
geçmeyiyim; ama Full - Time Kanunu muvaffak 

olsun ve bunu yerine getirenler bundan onur duysun. 
Ben razıyım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Konuşmamı bağlıyorum. 
Hükümetimizin sağlık bölümünden sorumlu Ba

kanı olarak ülkemizin çoğunluğu yoksul insanlarına 
bölge farkı gözetmeden sağlık güvencesini getirmeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle yepyeni bir örgütlenme ile 
yepyeni bir Sağlık Bakanlığı meydana getirme çabası 
içindeyiz. Her yıl bin çocuktan 150'sini kaybeden 
çaresiz insanlarımıza sağlıklı yaşama güvencesini ver
mek için uğraşıyoruz ve yılmadan da uğraşacağız. 

1979 yılında daha başarılı çalışmalar yapacağı
mızı sizlere bildirirken, Bakanlığım adına hepinize 
saygılarımı sunuyorum ve Yüce Milletimize, sizlere 
sağlıklar diliyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın Ali Oğuz, son söz zatiâlinizin, buyurun 
efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığının müm
taz mensupları, muhterem arkadaşlarım; 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 

memleketimize ve Milletimize hayırlı olmasını ve ha
yırlara vesile olmasını Allahtan dilerim. 

Aziz kardeşlerim; 
İnanıyorum ki, doktorluk mesleği, mesleklerin en 

ulvisi ve en güzeli. Yine inanıyorum ve herkes itti
fak halinde ki, insanın sağlığından daha aziz bir şey 
yoktur; insanın canından, sağlığından daha aziz bir 
şey yoktur. Bir yakınımızın hastalandığı zamanki 
telâşımızı, bir yakınımızın sıhhatini kaybettiği za
man ki endişemiz ve üzüntümüzü hepiniz tatmışı-
nızdır. Bunun tarifine lüzum yok. Onun için Dev
letin en yüksek mevkiinde oturan, devletlerin en 
güzelini ve en azametlisini yaşamış olan bir hüküm
darımız dahi, Kanuni Sultan Süleyman Han, «Halk 
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.» buyuruyorlar. 
Ne güzel, ne anlamlı şey. Buradaki «Devlet» hü
kümdarlık, hâkimiyet, ondan daha azizi demek ki, 
sıhhatmiş. 

Onun için politikadan arınmış olarak, bu Ba
kanlık Bütçesi üzerinde ne kadar hayırhah şey söyle-
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sek hiç birisi zayi olmuş, kaybolmuş şey değildir. 
Gönül tabii ki, bu hayırlı hizmette teşvik edici en 
güzel sözlerin söylenmesini isterdi; ama ne var ki, 
dün gece yine birbirimizi inciten sözleri söyledik, ge
cenin saat biri olmasına rağmen, yine de bazı mülâ
hazalarla bu Bütçenin çıkarılması gecikti. Diliyorum 
ki, bundan sonraki çalışmalarımızda hiç olmazsa 
mümkün olduğu kadar arkadaşlarımızın birbirlerine 
karşı temiz bir dil kullanması ve birbirimizi incitecek 
sözlerden sakınmasında hayır vardır. Çünkü, bir an 
evvel bu hizmetlerin görülmesinde sayılmayacak ka
dar fayda vardır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Anayasa, sağlık hizmetlerini tarif ederken, herke

sin beden ve ruh sağlığı içinde, düzenli, dengeli, ge
leceğinden emin, huzur içinde yaşamasını, Devletin 
vatandaşa sağlamakla yükümlü bulunduğunu hükme 
bağlamış ve bunun için Sağlık Bakanlığına vazife 
vermiştir. 

Bu kadar hayırlı bir hizmeti yürütenlerin tabii ki, 
problemleri olacaktır. Bu problemlerin çözülmesin
de, bu hizmetlerin görülmesinde bizim de onlara yar
dımcı olmamızdan daha tabii bir şey yoktur; ama 
bu yardımcı olma hizmetini onlara en yakın, en güzel 
şekilde, en tatlı bir dille nasıl ifade edeceğiz, bunda 
da ittifak halinde olmamız mecburiyeti vardır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türkiye'de sağlık meselesi, diğer meseleler gibi 

çok hayati bir meseledir. Yeterliliğini, memleketin 
bütün ihtiyaçlarını da karşıladığını söylemeye imkân 
yoktur; fakat buna rağmen yine de çok az imkân
larla bu hizmetleri görmeye çalışanları teşvik etmek 
de vazifemizdir. Dilimizin döndüğü kadar, aklımı
zın erdiği kadar tekliflerimizi de buraya en halisane 
niyetlerle getirip ortaya koymak da vazifemizdir. 

Ben derim ki, Türkiye'de sağlık hizmetleri gören 
ve bu hizmetlerin ifası için, bu hizmetlerin başa
rılması için hastaneler kuran müesseseler vardır. Bu
nun en başında hemen Sağlık Bakanlığı, hemen 
onun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu, onun ya
nında üniversiteler, vakıflar, belediyeler, Devlet De
miryolları, PTT, Polis Hastanesi gibi daha bir 
hayli sayıp dökebileceğimiz müesseselerin kendine 
göre sağlık hizmetlerini yürüttüğüne şahit oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir sel düşününüz ki, önündeki bütün engelleri 

çağlayarak yıkar, götürür ve onun azameti önünde 
kimse güç dayandıramaz. Bu hizmet getirir, bu kuv
vetli br akımdır; ama onu küçük musluklara, kanal

lara kanalize ederseniz, tesirini yitirir. Benim inan
cım odur ki, Türkiye'deki bütün sağlık hizmetlerinin 
birleştirilmesinde fayda vardır. Bunun için mutlaka 
bir çalışma yapılmalıdır. Üniversiteler hastane hiz
metlerini, Sağlık Bakanbğı emrindeki hastaneler de, 
polis, Milli Savunma Bakanlığı hatta belediyeler, 
vakıf elindeki bütün sağlık tesislerini Sağlık Bakan
lığı emrine verdiği takdirde, hizmet tekelden yürütü
lür, israftan kurtulunur ve bu hizmetler tek elden 
daha faydalı istikametlere doğru yönelmiş olur. Bu
nun çalışmalarını yapmakta hesapsız fayda olduğuna 
inanıyorum. Bilmiyorum böyle bir çalışma var mı?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Doktorun mecburi hizmet görmesi hususunda bir 

temayül daha evvelki senelerde de belirlenmişti. Biz 
sadece doktorluk mevzuunda değil, memleketin ihti
yaç duyduğu; fakat mahrumiyet mıntıkalarına gön-
deremediği hizmetlerin hepsinde bir mecburiyet ko
nulmasında ben fayda mülahaza ediyorum. 

Dün neredeyse Sağlık Bakanlığı Bütçesini değil, 
Tam Gün Çalışma Yasasını yeniden bu kürsülere ge
tirmek noktasına geldik. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Eğer, Bakanımız burada, «Biz doktor gitmeyen 

yerlere doktor gönderebildikf» diyorsa, bu Kanun 
başarıya ulaşmıştır. Karşılığı ne olursa olsun, bun
dan sevinç duymak lazım. O Kanunun müzakeresi 
münasebetiyle ben buradan sizlere fikrimi arz eder
ken şunu söyledim:p Bir sürü kanunlar geçirdiniz. 
Bunların en mükemmelini yapabildiniz mi?.. Hayır 
hepsi noksan çıktı. Çünkü, beşerin yaptığı her za
man noksandır. Kemâl, mükemmeliyet Allah'ın sı
fatıdır; insan noksan yapar, sonra düzeltir. Her ka
nunu yapacaksınız, getireceksiniz, sizden daha güzel 
düşünen birisi onun noksanım bulacak, başka çare
niz yoktur. 

Emekli Sandığı Kanununun bütün noksanlarını 
tamamladınız mı, Sosyal Sigortalar Kanununun bü
tün noksanları ikmal edildi mi?.. Hayır. Bu Kanu
nun da noksanları olacak, bunu da bir gün ikmal 
edeceksiniz. Bugünkü sancılar, o getirdiğimiz Ka
nundaki noksanlıkların ortaya çıkmasının sancıları
dır; ama bu kadar üzerinde durulup da, bunun mü
nakaşalara götürülmesinde, bunun uzun uzun bu 
kürsüleri işgal etmesinde bir fayda yoktur. 

Ben inanıyorum ki, eğer Sayın Bakan Siirt'in, 
Hakkâri'nin ilçelerine doktor gönderebildiyse, bu 
Kanun başarıya ulaşmıştır. Trahom merkezine, Adı
yaman'a göz doktoru gönderebildiyse bu Kanun ka
nun hedefine ulaşmıştır, başka çaresi yoktur. Çüıı-
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kü, «Siz doktoru üç yoldan gayri başka bir yolla 
gönderemezsiniz!» demiştim. Birisi, ona verdiğiniz 
manevi değerlerle, git Allah rızası için çalış, bunu 
yapamazsınız şimdi. 

BAŞKAN — Saym Oğuz, süreniz tamamlandı. 
rica ediyorum, lütfen. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Toparlayım muhterem 
Başkanım. 

İkincisi, seni zorla gönderiyorum hükmü ile gön
derirsiniz. 

Üçüncüsü, para verip göndereceksiniz, başka yo
lunuz yoktur. Eğer bugünkü idareciler bunu yapabi-
liyorlarsa, biz kendilerini tebrik ederiz. Dileriz ki, 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gitmediği bir köşe 
kalmasın. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Genel sağlık sigortası mutlaka çıkartılmalı. Bize 

her türlü sağlık hizmetleri yetiştiği için, ayağımızda 
bulunduğu için biz bunun kıymetini bilmiyoruz; ama 
çocuğuna bir ilaç alamayacak derecede, akşam evine 
bir kilo ekmek parasını görürememenin ıztırabı ve 
çocuğunun ilacını alamamanın ıstırabını duyan in
sanları düşünürseniz, bunun ne kadar ehemmiyetli 
olduğunu anlarsınız. 

Onun için sağlık sigortası mutlaka ve mutlaka 
çıkmalı. Eğer siz huzur ve saadet içerisinde evinizde 
rahat iken, bir başka kardeşiniz, komşunuz ıstıraplar 
içerisinde bir doktora gidememenin sıkıntısını çeki
yorsa, ilacını alamamanın ıstırabını çekiyorsa, bu 
ıstırabı sizin de duymanız lazım. Aksi halde müm
kün değil. 

Aile planlaması mevzuunda... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, imkânı olmayan şeyi 

yapıyorsunuz. Çünkü, bu Bütçe dünden kalan bir 
bütçedir. Daha ileride görüşeceklerimiz malumunuz, 
rica edeyim toplayın efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Aile planlamasını biz 
Bakanımızın ve arkadaşlarımızın düşündüğü gibi dü
şünmüyoruz. İnşallah 100 milyonluk bir Türkiye'yi 
bütün meselelerini halletmiş, kalkınmış bir Türkiye'yi 
hedef almanın lüzumunu düşünüyoruz ve bir de 
şunu arz edip huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçki, sefahat ve gece eğlenceleriyle ve her türlü 

kötülüklerle hasta ettiğimiz insanların tedavileri ile 
uğraşacağımıza, gelin hastalıkların sebebi olan sefa
hat, kötülük ve her türlü vücudu yıpratıp hasta
lık âmili olan şeylerden de bu Milleti arındırmanın 
çarelerini bulalım. Hastalığın amillerini ortadan kal
dırırsak, bir gün hastalık da ortadan kalkmış olur. 

Teşekkürlerimi arz ederim. Milletimize, Sağlık 
Bakanlığımıza ve bütün insaniyete, hayırlara vesüe 
olsun bu Bütçe. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ile 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 

111 

112 

113 

114 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri l 433 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Koruyucu sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 6 940 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ana - çocuk sağlığı ve aile 
Planlaması 649 813 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yataklı tedavi kurumları 7 800 204 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sosyal hizmetler 662 287 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan trasferler 43 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Sena
tosu: 1/608) (S. Sayısı : 869) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğüne 1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (76 884 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum efendim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

A — Cetveli 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 077 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan 
bulaşıcı hastalıklardan korun
ma 64 316 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 491 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (76 884 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum efendim. 

Gelir 
Türü 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

B — Cetveli 

Lira 

1 Vergi gelirleri 50 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 322 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 26 557 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı (C) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (R) işaretli 

cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka= 

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanun ve kanun hük-
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mimdeki kararnamelerin uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği 
takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen 
gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işa
retli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Yalnız, bu son bütçe açık oya sunulacaktır efen

dim, kupalar gezdirilsin. 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programlarımızda Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi görüşmeleri başlıyor. 

Sayın Bakan?.. Hazırlar. Komisyon?.. Hazırlar. 

Sayın üyeler; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde Grupları adına 
Söz alan sayın üyeleri okuyorum : Adalet Par

tisi Grubu adına Sayın Kâmran Jtnan, Sayın Metin 
Toker Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na, Sayın Ahmet Yıldız Milli Birlik Grubu adına, 
Sayın Uğur Alacakaptan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Sayın ismail İlhan, Sayın Abdullah Köseoğlu, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın tskender Cenap Ege, Sayın 
Ahmet Remzi Hatip, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Uğur 
Alacakaptan, Sayın Selâhattin Özgür, Sayın Veli 
Uyar, Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, Sayın Şebip Ka-
ramullaoğlu, Sayın Besim Üstünel. 

Sayın üyeler; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesine başlarken kısaca bir 

hususu yine hatırlatmakta yarar görüyorum. Biliyor
sunuz bugün yarım saat gecikmeyle bugünkü prog
rama başladık. Sürelerde göstereceğim titizliği arka
daşlarımın hoşgörüyle karşılayacakları kanaatinde
yim ve bu duygular içerisinde Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Kâmran İnan, buyurun efendim. 
Grupların süreleri 45'er dakikadır efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) 
— ikinci hakkı kullanma tatbikatmız nasıl olacak 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, yeri geldiği zaman ifade 
edeceğiz. Zatıâliniz konuşun, tabii konuşma hakkınız 
dolduysa, bunu düşüneceğiz efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla)' — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşmele

re başlıyoruz. Hatibi dinleyebilmek için bize fırsat 
vermenizi rica edeceğim. Sayın grup yöneticileri, ri
ca ediyorum efendim. Sayın Komisyon, lütfen yerini
ze gelir misiniz efendim! Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

1979 yılı Bütçesini görüşmekte olduğumuz Dışiş
leri Bakanlığı camiası, bu Vatan uğruna geride bı
raktığımız yıl içinde yeniden kurbanlar vermiştir. 
Sayın Madrit Büyükelçimizin eşi Bayan Kuneralp, 
Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve Türk Devletine hizmet 
ettiği için aynı şekilde canını veren ispanyol şoförü, 
burada hürmetle anmak lazımdır ve bu anma göre
vini yaparken, daha önceki yıllarda aynı şekilde bu 
Vatan uğruna canını veren kimselerin de hatırasını 
burada yenilemekte fayda görürüm. 

Değerli senatörler; 
Aynı şekilde, Türkiye'nin yalnız içinde değil, dış 

politikasının dünyaya tanıtılmasında ve milletlerarası 
forumlarda Türkiye'yi şerefle ve büyük bir maharetle 
temsil eden, bir çok toplantılarda beraber bulundu
ğum Sayın tpekçi'yi de bu vesileyle yeniden anmak 
ve hatıraları önünde hürmetle eğilmek isteriz. 

Değerli senatörler; 
Bu çerçeve içinde bir temennimizi Başkanlık ara

cılığıyla bu kürsüden ifadede fayda görürüm. Hepi
nizin bildiği gibi, Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski 
Başbakan Sayın Butto'nun idam cezasını tasdik etmiş 
bulunmaktadır. Kardeş ve dost milletin içişlerine 
müdahale hiç bir şekilde aklımızdan geçmemekle be-
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raber, insani yönlen itibarıyla eğer Yüksek Senato
muz tensip buyurursa, hissiyatımızın Başkanlık ara
cılığıyla ifadesi ve kendi hayatlarının bağışlanması ta
lebinde bulunmamızı insani bir görev telakki ederim. 
(CHP ve AP sıralarından, «Bravo, iyi olur.» sesleri.) 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Dünya büyük bir değişiklik içerisinde bulunmak

tadır. Gelişmeler çok hızlı olmakta ve içine girmiş bu
lunduğumuz 1979 yılının en büyük özelliği, dünya
nın bir istikrarsızlık dönemine girmiş bulunması ve 
bilinmezlerin, bilinenlerden daha hâkim bir hale gel
miş olmasıdır. Dünyada siyasi alanda büyük bir uya
nış baş göstermiştir, ekonomik güç dengeleri de de
ğişmektedir. 

1900 yılından 1950 yılına kadar dünya nüfusun
da; ancak 900 milyonluk bir artış olarak 2,5 milyara 
varmıştır. Bugün 29 yıl içerisinde 1,5 milyar daha 
artarak 4 milyara varmış bulunmaktadır ve bu çağın 
sonunda 6 milyar olması beklenmektedir; yani 20 nci 
yüzyılın ilk yarısında 900 milyonluk artışa mukabil, 
ikinci yarısında 3,5 milyarlık bir artış beklenmekte
dir ve yapılan hesaplara göre 2050 yılında 11,5 mil
yarlık bir dünya nüfusu ile karşı karşıya bulunula
caktır. 

1945 yılında sayıları 55'ten ibaret olan dünya dev
letlerinin sayısı bugün 160'ı bulmuş bulunmaktadır ve 
bu gelişmeler dünya dengesini büyük ölçüde değiştir
mekte ve hassas hale getirmektedir. 

Bununla paralel olarak bir diğer gelişme, sıhhatli 
bir gelişmedir; toplumlar içerisindeki sosyal adaletsiz
liğe karşı mevcut olan tepki, bu kere milli hudutları 
aşarak milletlerarasında sosyal adaletin sağlanması yo
lunda ciddi ve yapıcı çalışmalar bulunmaktadır, tp-
tidai madde üretenlerle, bunları işleyenler arasında; 
enerji kaynaklarını üretenlerle, bunları tüketenler ara
sında ihtilaf ve diyalog başlamış bulunmaktadır. Ku
zey - Güney konferansını bu çevrede mütalaa etmek 
gerekmektedir ve sayın senatörler milletlerarası ilişki
lerin en zor dönemi, istikrarsızlığın hâkim olduğu dö
nemdir ve eğer dünya istikrarsızlığı ile ki, çok yakını
mıza kadar gelmiş bulunan bu istikrarsızlık ile Tür
kiye'nin iç siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığın 
yan yana korsanız, meselenin hassasiyeti daha da artar. 

Sayın Başkan; 
Uzakdoğu'daki gelişmeler; Komünist Çin'in 16 

Aralık 1978'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
tanınması, Çin-Japon işbirliği, dünyada geniş münaka
şalara, tefsirlere yol açmış bulunmaktadır. Bu tanıma 
ile Amerika Birleşik Devletlerinin mi, Çin'i kendi dış 

politikasına alet etmek istediği; yoksa Çin'in mi, Ame
rika'yı kullanmak istediği yolundaki münakaşalar sür
dürülmektedir. Her halükârda bir nokta emindir; o 
da, tanıma olayının her iki devletin menfaatlerinin 
birleşme noktasından doğmuş bulunmasıdır. 

Bir diğer bilinmezlerin hâkim olduğu ve büyük 
değişikliklerin sürdüğü toprak parçası Afrika'dır. Af
rika'da son üç dört yıl içerisinde yeni gelişmeler ol
maktadır. Küba askerleri Sovyetler Birliği askeri mal
zemesiyle donatılmış olarak Afrika'yı bir uçtan bir 
uca taramakta ve rejimleri değiştirmektedir. Son kur
banları Eutopia olmuştur ve halen Eutopia'da 17 
bin Kübalı asker bulunmaktadır değerli arkadaşlar ve 
Afrika mahmuzu, stratejik önemi itibarıyla bütün dün
ya devletlerinin dikkatlerini ve ilgilerini üzerine top
lamaya başlamış bulunmaktadır. Bu gelişmelerin dün
yadaki bir izahı; Akdeniz'i ve dolayısıyla Batı Av
rupa'yı güney'den sarmak şeklinde görenler bulun
maktadır ve hadiselerin gelişmesi, «Türkiye'ye Afrika 
uzaktır. Binaenaleyh, bunlar bizi etkilemez.» şeklin
deki bir düşüncenin yanlış olduğunu burada ifade 
ederek, bütün bunların çok yakından takip ve değer
lendirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Bir diğer büyük ve bitmeyen ihtilâf kaynağı Or
tadoğu'dur. Amerika Birleşik Devletlerinin bütün ağır
lığını koymasına ve Camp Davit anlaşmasına rağ
men, Mısır - İsrail anlaşmazlığı halledilmediği gibi, 
tsrail - Arap anlaşmazlığı da bütün boyutlarıyla de
vam etmektedir. Bu bölge hayati enerji kaynağı ol
ması itibarıyla dünyanın ayrıca ve artan bir şekilde 
dikkatlerini ve menfaat çatışmalarını üzerine toplamış 
bulunmaktadır ve bu çerçevede gerek Ortadoğu'da ve 
gerek iki yılı aşkın bir zamandan beri Lübnan'da ce
reyan eden ve insan hakları bakımından son derece 
elem verici hadiselerin yer aldığı bu olayların Türki
ye bakımından yeterince takip edildiği ve değerlendiril
diği duygusu bizde mevcut değildir. 

Bunlara ilaveten, yeni dünyada bir krizler çembe
ri, hatta Time Dergisinin son kapağında «Krizler Hi
lâli» olarak yeni bir bölge gösterilmektedir. Vietnam* 
dan başlayarak, Hint Okyanusu sahillerini takip edip, 
Afrika mahmuzuna kadar uzanan çember ve gerisin
deki yöreler yeni gelişmelere sahne olmaktadır. Şim
diye kadar Güneydoğu Asya'da Doğu - Batı çatışması 
25 yılı aşkın bir süre devam etmişti. Bu kere Doğu -
Doğu çatışması; yani Sovyetler Birliği ile Çin çatışma
sı şeklinde cereyan etmekte, Kamboçya'daki olaylar 
bunun örneğini vermekte ve bu bölgede yine 20 nci 
yüzyılın sonuna doğru bütün insanlığı rencide etmesi 
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gereken çok elim göçmen olayları, denizlerde boğulan, \ 
fırtınalara kapılan ve hiçbir milletin, devletin kabul I 
etmediği ve kimsenin kendi akıbetleriyle meşgul ol- I 
madiği insanlar yığını. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Burada bir noktaya işaret etmekte fayda görürüm. I 

Bu dünyada gariptir. Bazı milletler veya insanlar var- I 
dır, bir ferdinin akıbeti 4 milyarı ayağa kaldırır; ama 
bazı milletler ve fertler, insanlar vardır, binler, on I 
binlercesi bu şekilde, gayri insani şekilde gider ve I 
bu bunlar unutulur, bunların kaderiyle meşgul olan I 
bir millet, bir devlet ve bir basın bulamazsınız de- I 
ğerli arkadaşlarım. Bu duyguları da bu vesileyle hu- 1 
zurunuzda ifade etmek isterim. I 

Sayın, senatörler; I 
Bunun içeriye doğru genişlemesi Türkiye bakımın- 1 

dan son derece önemli durumlar meydana getirmekte- I 
dir. Afganistan olayları üzerinde genel görüşme sıra- I 
smda durduk. Güney Yemen'deki değişiklikler üze- I 
rinde durduk. İran'daki gelişmeleri belirtmekte yine I 
fayda vardır değerli arkadaşlarım. I 

İran Hükümeti daha dün CENTO'dan çekileceği I 
kararını beyan etmiş bulunmaktadır. Belki milletler
arası kurallar bakımından pek uygun düşmez; ama I 
«Hangi Hükümet?» demek durumuyla da karşı kar- I 
siyayız. Çünkü, bir mevcut Hükümet, kendi usulleri I 
içerisinde meşru kurulduğu kabul edilen bir Hükü- I 
met, bir de yanı başında bir başka zatın kurduğu I 
bir Hükümet durumu son derece kaygan ve Türkiye' I 
yi son derece yakından ilgilendiren bir durum; ama I 
bütün bu gelişmeler karşısında tek susan ve ciddi bir 
değerlendirme yaptığı emin olunmayan bir Türkiye I 
değerli arkadaşlarım. Bu çerçevede dün vesile doğ- I 
madı, bir endişemizi ifade etmek isteriz. I 

Sayın Milli Savunma Bakanımız, dün bu kürsü
den Bütçeleri dolayısıyla yaptıkları konuşmada iki 
cümle kullandılar. Birincisi, «Komşularımız arasında 
güvenlik duygusu uyandıramadığımız tek devlet Yu- I 
nanistan'dır.» dediler. Bunun bir yanı doğrudur; ama I 
diğer yanı çok eksiktir. Eğer bu cümleden maksat; I 
«Doğumuzda güvenliğimiz vardır.») ise, bunu tespit 
etmek ve bugünkü kaygan şartlar altında bundan 
emin olmak çok zordur. Eğer bu cümleden, «Güne
yimizde güvenliğimiz tamdır.» ifadesi mevcut ise, o 
zaman Hükümet, Suriye Anayasasını, Suriye Hükü
met programlarını ve Suriye haritalarını yakından I 
tetkik etmiyor demektir. Türkiye topraklarına müte
veccih, kendi anayasal kuruluşlarında, Hükümet prog- I 
ramında yer almış iddialar vardır ve eğer yine bu j 
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cümleden maksat; zaman zaman kullanılıp, şiddetle 
yeniden düzeltilen, «Kuzey komşumuzdan tehlike 
kalmamıştır.» cümlesi mevcut ise, yine Sayın Milli 
Savunma Bakanının benden çok daha iyi bilmeleri 
gerekir ki, halen Doğu sınırlarımızda 18 tümen aca
ba güvenlik vermek için mi bizi bekliyor?.. Bu ba
kımdan bu cümlenin, aynı Hükümetin Sayın Üyesi 
olması ve Milli Savunma ile dış politikanın iç içe bu
lunması itibarıyla Sayın Bakandan bu konuyu bura
da açıklığa kavuşturmalarını rica edeceğim. 

Yine Sayın Milli Savunma. Bakanımız bir başka 
enteresan cümle kullandılar; «Türkiye, komşularıyla 
çok taraflı dostluk anlaşmaları yapacaktır.»/ Bu yeni 
bir terim. Bundan ne kastediliyor; çok taraflı yeni 
anlaşmalar mı, ittifaklar mı?.. CENTO ve RCD'nin 
çökmekte bulunduğu bir dönemde bunu anlamakta 
güçlük çektik. Eğer Sayın Dışişleri Bakanımız bu 
yolda bir çalışmaları varsa, (Ki, Sayın Milli Savun
ma Bakammız her halde ona dayanarak bu beyanı 
kullanmışlardır) bunu da muhalefet olarak, senatör 
olarak ve Türk vatandaşı olarak öğrenmek isteriz. 

Değerli senatörler. 
Batıda çok önemli gelişmeler yer almaktadır. 

Dünya ekonomisine yön vermek isteyen yedi büyük 
sanayici devlete ilaveten, bu kere Atlantik politika
sına yön vermek isteyen dört tane büyük kuvvet. 
Kendi kendilerine Kuzey Atlantik İttifakının ve At
lantik dünyasının hakemi rolünü veren dört büyük 
devlet Gaudeloup'ta toplandı ve yeni bir müessese 
doğmak yoluna gidiyor. Bu da, Türkiye bakımından 
üzerinde düşünülmesi gereken bir gelişmedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu bakımından çok 
önemli gelişmeler yer almaktadır. Kendi içinde bü
tünleşmesi bakımından, önümüzdeki 10 Haziran 
1979'da dokuz Avrupa memleketi çapında doğrudan 
doğruya Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak
tır. Dokuz Avrupa memleketi çapında siyasi partiler 
doğmaktadır. Bunlar önemli hadiselerdir. Bunlara 
ilaveten Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendirmesi 
gereken bir gelişme, Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun Akdeniz'de genişlemesi; Yunanistan, Portekiz 
ve İspanya'nın tam üyelikleri. 

Bilindiği gibi, Yunanistan tam üyeliği geride bı
raktığımız 21 Aralık 1978'de prensip kararına bağ
lamıştır ve Portekiz, İspanya ile tam üyelik müzake
releri devam etmektedir. Bunun neticesi Batı dünya
sında 12 Avrupa devletini içerisine alan dünyanın en 
önemli ekonomik, teknolojik ve zamanla politik, as
keri gücü meydana gelecektir. Bu büyük bir olaydır. 
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Türkiye bu olayın ne dışında kalabilir, ne de bu ola
ya bigane kalabilir. 

Aslında bu olayın doğuşunu 1959 yılında Türk 
Devleti ve Türkiye'yi o zaman idare edenler gör
müşlerdir ve tam üyeliğe götürücü ortaklık anlaşma
sı çalışmalarına başlanmış ve bilindiği gibi 12 Eylül 
1963'te neticelenmiştir; ama sayın senatörler, geride 
bıraktığımız 20 yıl içerisinde fazla mesafe alındığı 
söylenemez. Bugün dahi Hükümet, AET ile ilişkileri 
konusunda açık bir tutum ve görüşe sahip değildir. 
Sahip ise de, kendi içindedir, biz bilmiyoruz. 

Dondurmak ve koparmak mı, yoksa canlandır
mak ve katılmak mı düşünülüyor?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir noktaya da açıklıkla işaret etmek la

zımdır. 
Ankara Anlaşmasının doğduğu zamandaki dünya 

şartları ve AET şartlarıyla bugünküler farklı olmaya 
başlamıştır. Tam üyeliğe götüren ortaklık anlaşma
ları, AET tarafından iki devletle yapılmıştır: Birisi 
Yunanistan, birisi Türkiye idi ve 1959 yılında AET 
nin doğuşu zamanında yapılmıştı. Bugün AET hem 
Kuzeye genişlemiş, Güneye de genişlemektedir ve ye
ni bir mozayik doğmaktadır. Bir Akdeniz mozayiği 
doğmaktadır; ekonomisiyle, sosyal bünyesiyle Türki
ye'ye benzerlikler, gösteren bir mozayik ve bunlar 
için düşünülmüş yeni şartlar. Bu şartları Türkiye de
ğerlendirmek durumundadır. 

Bu gelişmeler karşısında ispanya, Portekiz ve Yu
nanistan'ın tam üyeliği karşısında Ankara Anlaşma
sına sarılıp kalmak, geçerliliğini yavaş yavaş kay
betmeye başlamıştır ve eğer Türkiye, bugünkü du
rumuyla Portekiz'in kabul edebileceği ekonomik şart
lan kabul etmeyi reddediyorsa ve kendisinde o gücü 
görmüyorsa, Türkiye'yi bu güce kavuşturmak çok 
zor olacak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu yalnız bir olay de

ğildir. Türkiye'nin bu topluluk içerisinde bulunması, 
Türkiye'nin medenileşmek yolundaki kararlılığı ve 
hamlesinin icabıdır. Türkiye'nin ferdi hürriyetlere 
dayalı demokratik bir sistemi benimsemiş bulunma
sının bir neticesidir ve yine açıklıkla kabul etmek la
zımdır ki, bulunduğu toprak parçası - üzerinde ve 
mevcut gücü ile Türkiye ikili olarak, ne Amerika 
Birleşik Devletleri müttefikimiz ile ve ne de komşu
muz Sovyetler Birliği ile tek başına dengeli ilişkiler 
yürütemez, mümkün değildir; arada eşitlikler yok
tur. Binaenaleyh, Türkiye ancak Avrupa Ekonomik 
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I Topluluğuna tam üye olmak suretiyle Kuzey komşu-
I muz Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerini ve 
I gerekirse işbirliğini yürütebilir ve Amerika Birleşik 
I Devletleriyle hiç olmazsa bir derece dengeli ve sağ-
1 lıklı ikili ilişkiler içinde bulunabilir. Türk hükümet-
I lerinin bu konuyu da uzun vadeli açıdan değerlendir-
I mesi gerekir. 

I Değerli senatörler; 
i Yunanistan ile Türkiye arasındaki ihtilafları bi-
I tirmek ne bugünün, ne yarının meselesidir. Bu kom-
I sumuzla bütün iyi niyet ve gayretlerimize rağmen uz-
I laşmak mümkün olamamaktadır. Yunanistan Türki-: 
I ye ile doğrudan doğruya görüşmek ve uzlaşmak ye-
I rine; bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Kong-
I resini, bir taraftan tam üyeliğini sağlamak suretiyle 
I Avrupa Ekonomik Topluluğunu ve bir taraftan dün-
I ya alemini bize karşı mobilize etmek yoluna girmiş 
I bulunmaktadır. 
I Bununla da yetiniyor mu?.. Hayır. Büyük bir si-
I lahlanma yarışı içine girmiş bulunmaktadır ve bu si-
I lahlanma yarışında da maalesef büyük destekler 
I görmektedir. Binaenaleyh, Hükümetin bu meselele-
I rin üzerine cesaretle yürümesi ve tek taraflı kendi 
I kendimize beslediğimiz ve izhar ettiğimiz iyi niyet 
1 cömertliğini bir tarafa bırakıp, gerçekçilik noktasına 
I gelmesinin zamanı gelmiştir. 
I Bu çerçeve içerisinde Hükümetin şunları yapması 
I gerekmektedir kanısındayız ve bunları yaptığı takdir-
I de, muhalefet olarak bu milli davalar bakımından 
I kendilerinin arkasında olacağız : 
I Birincisi; Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Top-
I luluğuna tam üye olmasına Türkiye bigane kalamaz 
I değerli arkadaşlarım. Bigane kalması demek, kendi 
I eliyle Yunanistan emellerinin âdeta gerçekleşmesine 
1 yardımcı olmak demektir. 

I Değerli senatörler; 
I Şu noktaya dikkat etmek lazımdır : 
I Yunanistan güttüğü uzun vadeli politikası ve Ege-
I deki iddialarıyla Eğeyi bir kapalı deniz haline getir-
I mek ve Boğazların stratejik önemini ortadan kaldır-
I mak istemekte, Marmara ve Karadenizin giriş ve çı-
I kışlarını Eğeden kontrol etmek istemektedir ki, bu 

suretle stratejik katsayısı azalacak olan Türkiye'nin 
Batı dünyasındaki ağırlığı ve kendisine beslenen il̂  

I giyi azaltmak durumu hâsıl olacaktır ve Yunanistan 
bu politikasını sürdürürken; bir taraftan Amerika 

I Birleşik Devletleri Kongresi ve kamuoyunu oluştur
makta, bir taraftan da Dokuzlar Avrupasını, yarın-

I ki onikiler Avrupasını arkasına almak suretiyle Tür-
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kiye'ye yönelik uzun vadeli ve son derece (Kabul .et
mek lazım) mahir bir çalışma içerisine girmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye, Yunanistan'a sınırsız silahlanmasına mü
samaha edemeyeceğimizi ve bu silahlanma yarışının 
Eğede hava ve deniz dengesini bozma noktasına gel
diği anda Türkiye'nin müdahale edeceğini bildirmek 
zamanı gelmiştir değerli senatörler. 

Yine Türkiye'nin, Yunanistan'ın Batı dünyasında 
ve bütün dünyada Türkiye aleyhinde yürütmekte bu
lunduğu propagandaya son vermesi gerektiği ihtarın
da bulunması zamanı gelmiştir. Bir taraftan iyi niye
tinizi izhar edeceksiniz, müzakerelere gideceksiniz, 
ki bu durumu Sayın Genel Sekreter VValdheim dahi 
uygun görmemekte ve Kıbrıs'ta toplumlararası mü
zakerelere başlayabilmesi için iki şartı ileri sürmek
tedir : 

1. Türk kesimi üzerindeki ambargonun kaldırıl
ması, 

2. Türk kesimi aleyhinde milletlerarasında sür
dürülen propagandanın durdurulması şartını koş
maktadır. 

Biz Türk Devleti olarak ve Türk Hükümeti ola
rak bunlara bigane kalmakta, hatta Yunanistan'ın 
zaman zaman mahirane oyunlarına gelmekteyiz. Ne
dir o oyun?.. Amerika ile bizi çatıştırtmak, Ameri
ka'yı üzerimize sürdürtmek ve muvaffak olmaktır. 
Bu noktaya geldik. Bu muvaffakiyeti bu kere NA-
TO'ya dönüşü yolunda Amerika ile olan ilişkilerinin 
oluşturulması, geliştirilmesi ve askeri işbirliğini bu 
şarta bağlamak suretiyle NATO'ya tam dönüşüne 
mani olmak, haklı durumda bulunan Türkiye üzeri
ne Amerika'yı yeniden sürmeye çalışmaktadır. Bina
enaleyh, Türk hükümetleri Yunanistan ile ihtilafları
mızın tümü kendi milli haklarımız istikametinde hal
ledilinceye değin NATO'ya dönmesine müsaade etme
melidir ve etmeyeceğini de açık bir şekilde beyan et
melidir değerli arkadaşlarım. 

Nihayet Türkiye, Yunanistan ile olan ihtilafları
nın daha uzun seneler askıda bırakılamayacağını, 
Eğedeki haklarının askıda bırakılamayacağını, Ege 
hava sahasnın, Ege kıta sahanlığının askıda bırakı
lamayacağı ihtarını vermek zamanıdır ve 1947 Paris 
Anlaşmasına rağmen, silahlandırılmaya devam eden 
Yunan adalarının güvenliğimiz bakımından meydana 
getirdiği durumu artık ciddiyetle ele almak lazımdır. 
Bu maksatla Dördüncü Ordu kurulmuş olmakla be
raber, orduların kurulması, silahlanması bir şeydir; 
ama 1 000 metre, 2 000 metre, 5 000 metre mesafe

deki ve milletlerarası anlaşmalar itibariyle bizim gü
venliğimiz bakımından siîahlandırılmaları engellen
miş bulunan yerlere, bizim güvenliğimizi tehdit eden 
durumların meydana getirilmesi artık susmakla kar
şılanacak durumlar değildir değerli senatörler ve bu 
vaziyetler üzerine şiddetle gitmenin zamanı gelmiştir 
kanısındayım. 

Sayın Başkan; 
Bir başka gelişmeyi de ciddiyetle ele almak ge

rekiyor o da, Batı'da ki kararsızlık. Özellikle Was-
hington'un kararsız tutumu, Doğu'daki kararlılığı 
teşvik ve dünya dengesinde tehlikeli gelişmeler baş-
göstermeye başlamıştır. Bir yıl içerisinde Doğu'nun 
kararlılığı ve Batı'nın kararsızlığı yedi devletin, o 
zamana kadar ikili olan dünya dengesinde yer de
ğiştirerek, Doğu kutbu istikametinde yer almasına 
sebep olmuştur ve bu olaylar devam etmektedir. Bu 
olaylar, bizim bir parçasını teşkil ettiğimiz Orta-
doğuya kadar gelmiş bulunmaktadır ve bu olayla
rın ciddiyeti her gün artmaktadır. 

Eğer Hükümet, İran'daki olayları ve gelişmeleri 
sadece Iran halkının mevcut düzene karşı bir tepkisi 
ve yeni bir düzen araması şeklinde anlar ve tefsir 
ederse, burada büyük yanılgıya uğrar. Olaylar bu
nun çok ötesinde önemli ve seyyaldir ve yine genel 
görüşüm sırasında ifade ettik, burada tekrar etmek 
isteriz ve Hükümetten karşılığını da bekleriz. Bu 
gelişmeler karşısında, hatta daha dün İran Hükü
metinin beyanı karşısında Hükümet RCD'nin istik
balini nasıl görüyor, Hükümet CENTO'nun gelece
ğini nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor, bu konuda 
bir değerlendirmeleri, planları mevcut mudur?.. 

Hükümet, güneyimizde doğdurulmak istenen yeni 
bir güç, birleşmiş bir gücün Türkiye ile ilişkileri ba
kımından, Türkiye güvenliği bakımından doğuracağı 
yeni tabloyu değerlendirmiş midir? Bunu da bilmek
te ve öğrenmekte fayda var. 

Sayın senatörler; 
Eğer genel görüşme sırasında vazettiğimiz sualle

re tatmin edici ve yeteri açıklıkta cevaplar almış bu
lunsa idik, bugün bu noktalara dokunmazdık; ama 
arz ve ifade edeyim ki, dinlediğimiz malumat, aldı
ğımız bilgiler, Hükümetin bu ciddi gelişmeler karşı
sındaki tutum ve değerlendirmesi ve düşünülüyorsa, 
alınacak tedbirler bakımından bizim için yeterli ol
mamıştır. Bu bakımdan, Yüksek Başkanlığın aracılı
ğıyla yapacakları konuşmalarda gözönünde bulun
durmaları için Sayın Dışişleri Bakanımızdan Hükü
met adına şu suallerin cevaplarını rica ediyorum : 
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1. Hükümet, dünya politik ve ekonomik denge
sindeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?.. 

Biz burada bir Parti Grubu olarak, bir senatör 
olarak nasıl gördüğümüzü ifade etmeye çalıştık; ama 
bizden çok daha geniş imkânlara sahip olması gere
ken Hükümet bunu nasıl değerlendirmektedir?.. 

2. Hükümet uzakdoğudaki, Hükümet Afrika'da-
ki, Hükümet krizler çemberindeki gelişmeleri, Orta-
doğudaki gelişmeleri nasıl değerlendirmektedir?.. 

Bu hadiselerin ve gelişmelerin ışığı altında, demin 
ifade ettiğim CENTO ve RCD'nin geleceğini nasıl 
görmektedir?.. 

3. NATO içinde Dörtler Kulübünün doğuşu ve 
bunun müesseseleşme istidadını göstermesi karşısın
da neyi düşünüyor ve bu doğuşun Kuzey Atlantik 
İttifakını zayıflatması karşısında Hükümetin tedbiri, 
düşüncesi nedir?.. 

4. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey At
lantik İttifakı ile gelecekteki kişiler bakımından de-
ğerleridirmeleri nedir?.. 

Şunu tekraren arz edeyim ki, Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresi ve dolayısıyla idaresi büyük öl
çüde Rum ipoteği altında bulunduğu sürece, Tür
kiye'nin Amerika Birleşik Devletleriyle ikili ilişkile
rinin sıhhat bulması imkânsızdır. Binaenaleyh, bura
da da yine adres Atina olmaktadır. Ya Amerika'da-
ki üzerimize sürdürttüğü bu hareketleri, lobiyi dur
duracaktır veyahut Türk Hükümeti Amerika'daki 
hareketlerin faturasını Atina'da sunacaktır. Bunun 
başka türlü bir izahı ve bu hareketleri durdurmanın 
başka bir yolu yoktur. 

5. Yine Sayın Bakandan şunu rica ediyoruz : 
AET politikaları nedir; dondurulmak ve koparmak 
mıdır, yoksa canlandırmak ve katılmak mıdır?.. 

6. Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu
na tam üye olmasının bugünkü ve yarınki neticeleri 
hakkındaki değerlendirmeleri nedir, ne yapmayı dü
şünüyorlar ve bu çerçevede arz edeyim ki, bugüne 
kadar sessiz kalmış bulunmalarını da büyük ölçüde 
yadırgıyoruz. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda ifade buyur
dular, «Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.» Tarih, 
tam üyelik kararının alındığı 21 Aralık 1976. Tam 
üyeliğinin gerçekleşmesinden sonra; yani anlaşma
nın imzası ve tasdik muamelelerinin bitiminden son
ra Roma Anlaşması çerçevesinde Yunanistan, Av
rupa Ekonomik Topluluğundaki veto hakkı dolayı
sıyla ki, Yunanistan gay*t büyük bir açıklık ve sa
mimiyetle veto hakkına hiçbir sınır konulmasına 
müsaade etmeyeceğini tekraren beyan etmiştir. Bi

naenaleyh, acaba Hükümet susmakla ve Yunanistan 
girsin, veto etsin, ben de zaten Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girmeyi düşünmüyordum. Bu suretle be
nim kusurum olmadan bu olsun, şeklinde mi düşü
nüyor? 

Yalnız, şurada bir tehlikeye işaret etmeyi bir va
zife biliriz. O da; Yunanistan yarınki Onikiler Avru-
pasına tam üye olduğu ve Türkiye ile ihtilafları de
vam edeceği cihetle, bir blok ile karşımıza çıkacak
tır. Türkiye tek başına kalırsa, ister istemez kendi
sini savunması ve menfaatlerini koruması bakımın
dan bir başka blok arayacaktır. Türkiye'nin bir baş
ka blok arama durumuna ve bir başka bloka git
mesi istenmiyorsa, milli politika değilse, (Ki, değil
dir bugünkü milli tercihlerimiz yönünde) şimdiden 
bunu doğuracak şartları karşılamaya ve önlemeye ça
lışmak lazımdır. 

7. Yine, açık bir şekilde öğrenmek istediğimiz 
Hükümetin Kıbrıs politikasıdır. Nedir bu politika? 
Ne vermek isteniyor, ne muhafaza edilmek isteni
yor? Tavize devam mı, yoksa kararlılığa dönüş mü?.. 

8. Hükümetin, Yunan adalarının silahlandırıl
ması ve güvenliğimizin tehdit edilmesi karşısındaki 
tutumu nedir? Ne gibi tedbir ve teşebbüsler düşü
nülmekte ve alınmaktadır? 

9. Hükümetin Ege karasuları konusundaki poli
tikası nedir? Ege Kıta Sahanlığı konusundaki gö
rüşleri nedir ve ne yapılmaktadır? 

Bunu da arz edişimizin sebebi, bilindiği üzere 
Perşembe günü burada genel sekreterler seviyesinde 
Türk - Yunan görüşmeleri yeniden devam edecek
tir; ama bizim intibaımız odur ki, 9 Ocak Viyana 
soğuk duşundan sonra Ankara'da sıcak bir atmosfer 
bulunacağına biz inanmıyor ve güvenmiyoruz. 

10. Ege adaları, karasuları ve hava sahası hak
kındaki görüş nedir? 

Çünkü, Yunanistan adalar için ayırdığı karasu
ları büyüklüğü ve onun üstündeki hava sahasında 
ayrı bir görüş getiriyor. 10 mil ileri sürmektedir. 
Bunu 3 042 adaya uyguladığınız zaman gerek kara
suları itibariyle ve gerek onun meydana getirdiği ha
va sahası itibariyle hemen hemen yine Ege'nin tü
münün kendi inhisarları altına alınması neticesi doğ
maktadır. 

11. Hükümet, Batı Trakya'daki Türk toplumu
nun Lozan Anlaşmasından doğma haklarının ko
runması yolunda neler yapmaktadır, ne tedbirleri 
vardır. 
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12. Nihayet Hükümet, Yunanistan'ın başlattığı 
silahlanma yarışı karşısında ne düşünüyor? Bu silah
lanma yarışında Yunanistan'ın bizim önümüze geç
mesine yardımcı olmak gayretinde bulunan devlet
ler; (Bunu da açıklıkla belirtmek lazım) başta Fran
sa ve aynı paralelde Amerika Birleşik Devletleri ol
mak üzere, bunlar karşısında ne düşünülüyor? 

Yetkililer ve ilgililer benden çok iyi bilirler; bu 
gibi ihtilaf bölgelerinde dengenin muhafazası ba
kımından eşit muamele yapılır, asgariden. Bu eşit 
muamelenin yapılmaması halinde, Ortadoğu ihtila
fında olduğu gibi, tepkiler gösterilir. 

Fransa 40 tane Mirage'ı satıyor, ileri teknolojiye 
sahip antitank silahlarını satıyor, tank satıyor, deniz 
vasıtalarını satıyor, Türk Hükümeti burada âdeta se
yirci, hatta daha ötesinde Paris'le son ileri ilişkileri 
içerisine girer ve bir de iktisat heyetimiz gidiyor ih
racat kalemlerini nasıl geliştiririz şeklinde; tarihi 
dostluğumuza saygılıyım, devletler arasında ihtilafla
rın değil, iyi ilişkilerin prensip olduğu görüşüne sa
hibim; ama bu tek taraflı olmaz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bu vadideki tutu
mu malum, hatta bunu daha önce de arz ettik. Bu 
yıl sözde ambargonun kaldırılması karşılığında Tür
kiye'ye 175 + 50 milyonu verirken, 9 milyonluk Yu
nanistan'a 45 milyon Türkiye'ye mukabil, 500 binlik 
ordusuna mukabil Türkiye'nin 169 bin kişilik ordu
suyla Yunanistan'da aynı rakamı Amerika'dan al
mış bulunmaktadır. Bu, dengenin açık bir şekilde Yu
nanistan lehine ihlalidir ve bu durumları, «Ambar
goyu kaldırdık, 175 milyon da alıyoruz» şeklinde se
vinerek karşılamaktan biz endişe duyuyoruz. 

Değerli senatörler; 

Bütün bu konuları arz etmemizdeki maksat, hiç
bir şekilde, özellikle dünyanın bugünkü şartlan içe
risinde Hükümeti yıpratmaya çalışmak değildir. As
lında, aflarına sığınarak söylüyorum ki, bu konuda 
muhalefetin yardımına da ihtiyaç yoktur. Maalesef 
bu iş ziyadesiyle yapılmaktadır ve muhalefet olarak 
bu yıpranma hiç olmazsa milletlerarası alemde nasıl 
durdurulabilir ve bir yardımımız olabilir mi diye bu
nu büyük bir samimiyetle söylüyoruz ve bunu da 
söylerken, AP olarak Devlet ve Milletin milli men
faatlerine sahip çıkmada Hükümet mefhumunun öte
sine geçebileceğimizdir. Hiçbir zaman Hükümetin 
şahsında Devleti yıpratmak AP'nm politikası olma
mıştır ve olmayacaktır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bunun en güzel örneğini 1974 Kıbrıs Milli Harekâtı 
sırasında göstermişizdir ve bugün de Türkiye'nin şart
larının gerektirdiği (Ki, gerektirmektedir) ve Hükü
met de eğer, demokrasinin bir diyalog olduğu, de
mokrasinin bir kere Parlamentodan koptuktan son
ra, stüdyonuza kapanıp da istediğiniz dış politikayı 
yürütmek olmadığını, demokrasinin 13 ayda Cum
huriyet Senatosu önüne dış politika hakkında bir 
saatinizi tahsis etmekten ibaret olmadığını kabul bu-
yurursa, biz kendilerine bu konuda her türlü milli 
dava uğruna yardımcı olmaya hazırız ve bir noktada 
endişelerimizi de yeniden belirtmek isteriz. 

Hükümetin bugünkü dünya gelişmeleri karşısın
daki sessizliği ve değerlendirme, tedbir alma, kamu
oyuna güven verme bakımından hareketsizliği bizi 
endişeye sevk etmektedir. Susmak bir ifade tarzı de
ğildir, bu gibi durumlarda. Vatandaş olarak, muha
lefet olarak susmuş bir Hükümetin fikirlerini keşfet
mek ve okumak bizim vazifemizi değildir. Esasen 
iç terarözm, tedhiş hareketleri bakımından son de
rece huzursuz bulunan toplum, esasen •% 60'ı aşmış 
bulunan enflasyon dolayısıyla son derece rahatsız 
olan toplum bugün milletlerarası gelişmeler hakimin
den endişe duymaya başlamıştır ve eğer Hükümet 
bunu görmüyorsa, kendisinin grupları zannederim 
bunu görmektedir. Nerede, hangi vatandaşla karşı 
karşıya gelirseniz, size ilk sorduğu sual, «îran ne 
oluyor, İran'daki gelişmelerin tesiri bize ne olacak
tır?» oluyor ve vatandaşımız bunu gördüğü gibi, baş
ka çevreler de bunu görmeyenlere âdeta gördütmek 
istikametinde gayret sarfetmektedir. Son, Washing
ton Post'da çıkmış bulunan başmakale gayet acı; 
ama sarih, «Türkiye : Gelecek İran» diye ve muh
tevası da okunduğu zaman, son derece düşündürücü 
yönleri bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, şu kürsüden Hükümetin bu sualler 
çerçevesinde arz ve ifade ettiğimiz bütün bu geliş
meler karşısında Türkiye'nin bugünkü ve gelecek
teki varlık ve menfaatlerini koruma bakımından dü
şünceleri nedir? Tedbirleri nedir? 

Biz öyle düşünüyor ve temenni ediyorduk ki, 
Taiwvan'la olan anlaşmanın, iki taraflı 25 yıllık 
Anlaşmanın bozulmasından doğan bir ittifakların ve 
ahde vefa prensibinin kırılmış bulunması karşısında 
Hükümetin derhal Kuzey Atlantik İttifakı Konseyini 
toplantıya çağırarak, açıklık istemesi idi. Hatta ge
rekirse Washington'a kadar giderek, bu açıklığı, bu 
teminatı kendilerinden istemesi gerekirdi. 

574 — 



C. Senatosu B : 37 

Hükümetin, yine yandaşımızda cereyan eden olay
lar karşısında neler yapılıyor, neler düşünülüyor; 
müttefiklerinden açıklık istemesi gerekirdi. 

Eğer, İran'daki olaylar ve gelişmelerin tahliline 
girerseniz, İran'la bu kadar sıkı ilişkiler içerisinde 
bulunan Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştır? 
İran'daki gelişmeleri âdeta teşvik edici bir tutum içe
risine neredeyse isteyerek veya istemeyerek girmiş
tir. Sayın Carter daha olaylar orta safhada iken ayak 
üstü basın konferanslarında, «tran Şahı'nın artık 
ayakta kalacağından emin değilim» dediler, ondan 
sonra İran'ı ve tran Körfezindeki güvenliği sağla
mak bakımından 7 nci Filoyu sevk etmeye başlar
lar, Manila'dan Constalltion Uçak Gemisini gönder
diler ve sonra Singapur yanında durduruverdiler. 

Bütün bu tutumlar, karşı tarafa, «Ben gösteriş 
yapıyorum, siz buyurun ne yapacağınız varsa, ya
pın» şeklinde milletlerarası alanda tefsir edilen tu
tum ve davranışlardır. 

«Bütün bunlar benimle ilgili değildir» diye Hükü
met düşünüyorsa, bunda zannederim bir hata payı 
vardır ve eğer Hükümet, iran'daki gelişmeler, Tür
kiye'nin bir nevi çember içerisine alınması yolundaki 
fevkalade ciddi gelişmeler karşısında Türkiye'yi bun
ların üstüne çıkaracak güçte bir durum meydana ge
tirmezse, yarın daha çok sıkıntılarla karşı karşıya 
geliriz ve şunu ifade etmek mecburiyetindeyiz ki, bu 
işler mevcut Hükümetin veya bir siyasi partinin gü
cünü de aşmıştır. Bu işler bugün Türkiye'nin bü
tününü Millet olarak, siyasi güçler ve Devlet olarak 
ilgilendirir bir merhaleye gelmiş bulunmaktadır, Bi
naenaleyh, bu meselelere Millet olarak sahip çıkmak, 
Parlamento olarak sahip çıkmak vazifesi ve duru
muyla karşı akrşıya bulunuyoruz; ama Parlamento
yu vazifesini yapmaya sevk ve davet edecek olan 
kuvvet de Hükümettir ve Hükümet bu alanda, tek
rar ifade edeyim, ne yapıyor? Bunu bizim bilmedi
ğimiz gibi, Bakanlar Kurulunu teşkil eden 35 üye
nin çoğunun da bildiğinden emin değilim. O kadar 
değilim ki, burada Sayın Bakanın cevap vermekte 
her halde pek kolaylık çekmeyecekleri bazı beyan
larıyla Sayın Milli Savunma Bakanımızın bilmediğine 
dün maruz kaldık. 

Yine Sayın Bakandan şunu soruyorum : Bütün 
bu gelişmeler ve İran'daki gelişmeler karşısında ken
dilerinin Bakanlıkta bir task force'u var mıdır? Bu 
task force Genelkurmay Başkanlığımız, Milli İstih
barat Teşkilatımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 
devamlı ve günlük toplantılar yapmakta ve değer-
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lendirmeleri Hükümete getirmekte midir? Hükümet, 
bu değerlendirmeler üzerine bir ihtiyat planı, bir con-
tingeney plan üzerinde çalışmakta mıdır? 

Hükümet, Güneydeki gelişmeleri aynı şekilde de
ğerlendirmekte midir? 

Hükümet, nihayet deminden beri saydığım ve say
makla da bitiremeyeceğimiz Yunanistan'ın bu gay
ret ve çalışmaları ve uzun vadeli tutumları karşısın
da neler yapmaktadır? 

Misafirimiz olarak Yunan Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreterinin buraya gelmesi güzel bir şeydir. Yal
nız, bu ziyaretle, bu buluşma ile meselelerin halledi
leceğini beklemek, bizi yeniden 10 Mart 1978'deki 
Montreux buluşmasının şaşaalı edası altında âdeta 
yeniden eski Atatürk - Venizelos dönemine dönülü
yor şeklindeki havasına boğar ve Hükümeti yeniden 
altı ay, sekiz ay bir hareketsizliğe sevk eder. Zaten, 
Millet olarak da bir kalitemizden doğma zaafımız 
vardır; o da çok kolay inanmak, emin olmak ve Yu
nanlılar da bu konuda çok başarılıdırlar, bizi çok 
kolay inandırır, emin kılarlar; ama bizi gelecekte 
bölmek, parçalamak ve yıpratmak için ve Sayın Ami
ral Fırat'ın da bu kürsüden dün ifade ettikleri gibi, 
«Ege'de kısa süreli bir savaşla üstünlüğü kazanmak 
için, bizim gözlerimizin önünde geniş bir planlama 
ve çalışma içerisine girmiş bulunmaktadır» ama, iç 
meselelerdeki ve iç büyük hadiselerdeki duyarsızlı
ğımız gibi, maalesef üzülerek arz edeyim, dış konu
lardaki dış tehlikelerin gelişmelerinde de Hükümet 
ve toplum olarak âdeta bir duyarsızlığın içerisine 
kendimizi mahkûm etmekteyiz. 

Değerli senatörler; 
Milletlerarası dengenin en hassas tarafı istikrar

sızlıktır. Milletlerarasında geçmiş dönemde, eğer 30 
yıl bir barış sağlanmışsa, bu Yalta dengesi üzerinde 
kurulu, Doğu - Batı blokları üzerine kurulu bir den
geydi. Bugün istikrarsızlık hâkim olmaya başlamak
tadır ve bilinmeyen durumların çoğunlukta olduğu 
istikrarsızlığın hâkim olduğu dünya ortamı en teh
likeli ve hiç beklemediğiniz ve bilmediğiniz, tahmin 
etmediğiniz yerden kıvılcımların sıçradığı bir du
rumdur. 

Bu dünya tablosuyla Türkiye'nin bugünkü tablo
sunu yan yana koyduğunuz takdirde, Türkiye bakı
mından son derece endişe verici, düşündürücü bir 
durum meydana gelmektedir. 

Biz bunu Hükümete ve Yüksek Senatoya sunma
yı vazife bilmenin duygusu içerisinde teşekkür ve 
saygılarımızı sunarız. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın înan. 
Sayın Metin Toker, Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üyeler Grubu adına, buyurunuz. 
Süreniz 45 dakikadır Sayın Toker. 
Saat : 11.13. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Dış ilişkilerimiz ve dış politikamız üzerinde geniş 
kapsamlı bir genel görüşmeyi tamamlamamızdan kı
sa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı Bütçesi dolayı
sıyla aynı konuya tekrar dönmüş bulunuyoruz. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 
görüşlerimizi sunarken, o görüşmenin getirdiği bazı 
ışıklardan yararlanacağımız şüphesizdir. 

Bu Hükümetin kuruluşunun üzerinden 13 ayı aş
kın bir zamanın geçmiş olması da, geçen yılki bütçe 
müzakerelerinin aksine bazı niyet ve eğilimlerin de
ğil, bazı tutum ve davranışların incelenmesine ola
nak sağlamaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Türkiye, dış ilişkileri ve dış politikası bakımından 

13 ay önce nerede ise ve ne durumda ise, bugün de ora
da ve aynı durumda bulunuyor. Gene Batı Bloku 
içindeyiz, gene NATO üyesiyiz ve AET ortak üye
siyiz, CENTO ve RCD bizim irademiz dışında. îran 
olayları dolayısıyla artık büsbütün birer kâğıt üze
rinde varlık haline gelmişlerdir; ama Türkiye, bunlar 
hakkında bir teşebbüse de geçmiş değildir. Hatta, 
bunlar hakkında bir karara söylememiştir, açıklama
mıştır. Her halde almamıştır da. 

En büyük ve başlıca müttefikimiz gene Amerika 
Birleşik Devletleridir. Yakışıksız silah ambargosunu 
Amerikan Kongresinin nihayet kaldırmış olması, bu 
ülke ile ilişkilerimizden bir ipoteği de beraberinde 
götürmüşse de, eski sıcaklığa geri dönülmüş olduğu
nu söylemek imkânsızdır. Avrupa'da en yakın dos
tumuz gene Federal Almanya'dır, müttefiklerimiz 
arasında gene Yunanistan'la geçinemiyoruz, gene so
runlarımız; Kıbrıs, Ege ve kıta sahanlığı tam aynı 
yerde: 13 ay önce neredelerse aynen orada duruyor
lar. 

Müttefiklerimiz dışında başka ülkelere açılışımız
da bütün abartma gayretlerine rağmen, temelde esas
lı bir fark yoktur. Büyük komşumuz Sovyetler Bir* 
ligi ile ilişkilerimiz 1964'te Üçüncü tnönü Hüküme
tinin Dışişleri Bakanı Sayın Feridun Cemal Erkin'in 

Moskova ziyareti ile başlatılan yeni döneminin, bütün 
karakteristiğini aynen sürdürmektedir. 

Balkanlardaki sosyalist ülkelerle de; zaten bilhas
sa o rejimlerde şahsi dostlukların devletten devlete 
ilişkileri üzerindeki etkisini fazla büyütmemek la
zımdır ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerin, o ilişkilerin 
de bir nevi kriterini teşkil ettiği daima hatırlarda tu
tulmalıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerin Müslüman olanları ile 
de, Müslüman olmayanları ile de bir düşmanlığımız 
yoktu, gene yoktur. Bunların içinde bize daha dost 
olanlar vardı, gene vardır; sayılarında da fazla bir 
artış yoktur, azalma da yoktur. Ekonomik ilişkileri
miz hangi ülke ile karşılıklı çıkar bağımız varsa, onun
la sıkıdır, yakındır, geniş hacimlidir. Karşılıklı çıkar; 
yani ekonomik çıkar bulamayan ülkeler arasında 
ekonomik ilişkilerin daha çözük bulunmasından do
ğal şey yoktur. 13 ayın sonunda Türkiye'nin bütün 
dünyada büyük bir saygınlık kazanarak, dış ilişkiler
de ve dış politikada yeni bir devir açtığı iyimserliği
ne katılamadığımız gibi, aynı sürenin sonunda, Hükü
metin kararsız, çalkantılı, yalpalı tutumu dolayısıyla 
ülkenin tehlikelere itildiği, güven duygularını tama-
miyle yitirdiği karamsarlığını da paylaşmıyoruz. 

13 ayın ötesi ile bugünü arasında Amerikan silah 
ambargosunun kaldırtılabilmiş olmasının dışında, dış 
ilişkilerde büyük bir fark görmek zordur. 

Sayın senatörler; 
Bunda çok şaşılacak bir taraf da yoktur. Türkiye' 

de bütün yeni iktidarlar, hep eski iktidarın dış poli
tikasını beğenmeyerek, küçümseyerek, onu fazla sta
tik, hareketsiz bularak, dinamizm vaat ederek gel
mişlerdir, şahsiyetsizlikten şikâyet etmişlerdir. CHP' 
nin dış politikasını, «İkinci Dünya Savaşına ülkeyi 
sokmamakla milletin erkekliğini öldürdüler» diye 
tenkit ederek hükümet olan DP'yi hatırlayınız. 

1965'te tnönü hükümetlerinin pısırıklığından Tür
kiye'yi kurtarıp, şahsiyetli dış politika yapacaklarını 
bildiren Sayın Demirel, Sayın Bölükbaşı ve arkadaş
larını düşününüz. 

12 Ocak 1978 günü Sayın Başbakan Ecevit tara
fından Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 
okunan Hükümet Programının şu satırlarını dinleyi
niz : 

«Hükümetimiz, doğruluk, tutarlılık ve açıklığı bir 
ilke olarak benimseyen dinamik bir dış politika iz
leyecektir.» 

Arkadaşlarım; 
Bugünkü gazetelerde görmüşsünüzdür. AP yeni 

bir hükümet formülü oluşturmak için 11 teklifte bu-
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lunduğunda, 11 ncisi klasik, haysiyetli dış politika 
vaadidir. 

Bütün bu vaatlerde unutulan hep eğer dinamizm
den ülkeyi maceralara atmak kastedilmiyorsa ki, emi
niz ne DP, ne Demirel, ne Bölükbaşı ve arkadaşları, 
ne de bugünkü Başbakan bunu kastetmişlerdir. Evet, 
unutulan hep dış politikanın bir imkânlar sanatı ol
duğudur. Bir ülkenin imkânları artırılamazsa (Ki, bun
ların başında ekonomik imkân gelir) onun dış iliş
kilerini, dış politikasını çok hareketlendirmek, başka 
temeller üzerine oturtmak, tekrar ediyorum; ülkeyi 
maceralara atmak niyeti taşınmıyorsa kabil değildir. 

Federal Almanya'nın Fuadeloupe toplantısında 
kanıtlanan Batı'nın süper devleti statüsü, ekonomik 
imkânlarının bu kadar gelişmesi sonucu gerçekleş
miştir. Ne DP, ne Demirel, Bölükbaşı ve arkadaşları, 
ne onu takip eden MC hükümetleri, ne de Ecevit 
Hükümeti Türkiye'yi bir öncesinden daha sağlam 
ekonomiye, ekonomik bünyeye kavuşturabilmişlerdir. 
Hatta, onu biraz daha sağlıksız yapmışlardır. Onun 
içinde Türkiye'nin dış ilişkilerinde hiçbiri, ötekinden 
çok farklı politika izleyememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkenin dış ilişkileri, dış politikası, devletler 

alemindeki yeri, dünya haritası üzerindeki konumun
dan arındırılarak saptanamaz. Haritada Türkiye'nin 
jeopolitik durumunu gözlerinizin önüne getirmenizi 
rica ediyorum. 

Batı sınırının ortasından, Edirne civarından; Doğu 
sınırının ortasına Ağrı Dağının etekle nine kadar gi
den bir kuzey kuşak, üstümüzde komünizm. 269 ki
lometresi Bulgaristan'la 610 kilometresi Sovyetler 
^Birliği ile toplam 879 kilometre kara sının, Ka
radeniz kıyısının uzunluğu 1634 kilometre. Ül-
ıkenin Güneydoğu ucundan Hatay'a uzanan bir 
güney !kuşak, altımızda Arap sosyalizmi (El 
îştirâkiyye), 331 kilometresi İrak ile 877 ki
lometresi Suriye ile toplam 1 208 kilometre kara sı
nırı. Tralk ve Sürüye bugün tek devlet olmajk iç!in gö
rüşmeler sürdürüyor. 

Doğu da istikbal meçhul bir ülke ile, İran'la 
454 ıkilometre kara sınırı, Batı'da hali malum bir ülke 
olan Yunanistan'la 212 kilometre kara, Ege'de 2 805 
kilometre deniz sınırı. Konumu bu olan Türküye 1938 
den Akdenizde mihver devletleri tehlikesinin belir
mesinden bu yana Bat il il arın müttefiki. 1950'den bu 
yana DP devrinde, İkinci İnönü devrinde, AP dev
rinde, 12 Mart devrinde, koalisyonlar devrinde ve (bu
gün NATO üyesi, Batı Biokunun mensubu. 

Başka tercihi var mı?.. CHP'nin, DP'nin, İkinci 
inönü'nün, AP'nin, Ordunun, Ecevit'in tercihi bu. 
Hükümet Programı; Türjkiye, (içinde bulunduğu itti
faklarda kalacaktır, oradadır, kalmıştır. 

Türikye'de başka eğilim yok mudur?.. Vardır, 
Kenldıî&i dışarıda uzantıları içeride bulunan TKP 
(Türküye Komünist Partisi) için, Tüılk&ye'nin yeri, el
bette NATO'nun dışında, muhtemelen Varşova Paktı-
nin içindedir. Zaten, Hükümeti komünist olan bur 
Türkiye'yi Sovyetleri Biriliği, büyük kuzey komşumuz 
Varşova Paktımın dışında bırakmaz, bırakamaz. Bu 
eğillim komünist parti legal olmadığı için Türkiye'de 
söytenemıemektedir; açıktan, «NATOMan çıkalım, 
Varşova Paktına girelim» diye söylenerneımektedir. 

İkinci bir eğilim ki, o söylenebiliyor ve söyleni
yor, tartışmasının yapıilması da gayet doğal; Eatı'dan 
ayrılalım, bağlantısızlara katılalım. Çünlkü, bizim çı'kar-
larıtmız paralelindeki ülkeler oradadırlar. Bu eğilimi 
içtenlikle taşıyanllar vardır. Türkiye'nin yerinin bağ
lantısızlar arasında olduğuna inananlar. Bir de bağ
lantısızları sosyalist blokun antişamlbrı olarak gören
ler. Bu ikindiler konumuz dışındadırlar. Çünkü, yer 
altındadırlar. 

Sayın senatörler; 
Bağlantısızlar, 'bağlantısızlık: üzerine Türkiye'de 

gerçeklerin ışığım serpmek zamanı gelmiştir. Türki
ye'nin, içinde bulunduğu Batı Blokunda bazı rahat
sızlıkları vardır. Bunların bir kısmı konjonktüreldir 
geçicidir; bir kısmı bünyeseldir, bünyenin değişmesi 
ile düzelecektir. Ekonomik düzey farklılığı Batı Blo
kunun diğer birçok ülkesi ile Türkiye arasında bir 
de çıkar fanklılığı doğurmaktadır. Bu Türkiye'ye 
sanki mensubu bulunduğu blok tarafından sömürü-
îeceikmiş, sömürülüyormuş komplekslini vermektedir. 
Ekonomûk düzey farkının bazı noktalarda Türkiye'nin 
çıikarlarını Batı Blökundan çok Bağlantısızların para
lelime soktuğu da doğrudur. 

Ancak, bir yerde rahatsız olan kimsenin, daha ra
hat edeceği, en aşağı daha az rahatsız olacağı yere 
gitmesi mantıklıdır. Yoksa, gideceği yerde rahatsız
lığı artacalksa, akıllı bir davranışta bulunmuş olmaz. 
Aynı şekilde çıfkar uyumunun da yeni yerde daha 
fazla olması lâzımdır. Bu ikli şart Türkiye içlin Bağ
lantısızlar grubunda JcesfinMcte yoktur;. Türkiye'nin 
Batı Bloku içinde kalarak, Bağlantısızlarla iyi siyasal 
Ve ekonornlilk ilişkiler kurmasının-, her türlü yararı 
vardır ve bu kabildir; fakat Batı Blokundan onun te
cavüzlere karşı koruyucu şernlstiŷ sinlin altından çık-
ma!k, dunyadajki konumu, Türkiye'nin konumu olan 
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bir ülke için sakıncanın çok ötesinde son derece teh
likeli bir hevestir. 

iBuıgün, fiilen bağlantısız ülke yoktur. Aksine bun
lar iki süper devletin o bölgede harekete geçip geçme
mesi ile ilişkili olarak el değiştirmektedirler. Sade 
bağlantılı değildirler, egemen daha olamamaktadır
lar. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, Abdülnasır'ın, 
zamanında Sovyet nüfuzu altında olan Mısır'ın, 
bugün Sedat'ın yönetiminde Amerika'nın nüfuzu al
tına girmiş bulunduğu hatırlatılabilir. O zaman Üçün
cü Dünyada Sovyetler BMiğinlin oyununu oynayan, 
Mısır, şimdi Amerika'nın yararlarına hizmet etme
ye çalışıyor. Birkaç yıl öncesine kadar Habeşistan 
Amerika. Somali Sovyetler Birliği tarafından destek-
lenrnekteyd'i. Biri ona, biri 'buna bağlı idi. Bugün bağ
lılık tam aksi haldedir. Demek, bağlılık hep var da, 
bağlantı değişmektedir. 

Vietnam ile Kamboçya'nın, Yugoslavya ile Kü
ba'nın birbirlerine karşı durumu da ilgi çekicidir. 
Vietnamın hamisi Sovyetler Birliği, Kamboçya'nınki 
Çin'dir. Küba'nın Sovyetler Birliği'ne bağlılığı, Yu-
yoslavya'yı bile rahatsız etmektedir. 

Halbuki, kurulduğu günden beri NATO üyesi hiç 
bir ülke el değiştirmemiştir; hiç kimse, NATO üyesi 
rb'ir ülkeye el kaldırmaya cesaret edememiştir. Bu 
yüzden de NATO'dan hiç bir üye ayrılmak garabeti
ni göstermemiştir. Bunu ilk gösteren üîk^ Türkiye 
olursa, Türkiye'ye çok şaşarlar, sağduyusundan şüp
he ederler. 

Genel anlamda Bağlantısızların ekonomik alanda 
uzantısı sayılabilecek; 77'ler Grubuna gelince; Birleş
miş Milletler çerçevesinde sürmekte olan yeni iktisa
di düzen görüşmelerinde, kendi yararları yönünde bir 
karar çıkartılabilmesi için kurulmuş bir fikir ve ey
lem grubudur. 

Bir defa, 77'ler Grubu, hükmi şahsiyeti olmadığı 
halde çoğunluk oyu ile hatta alt - komite oyunları ile 
bağlayıcı kararlar alan, kati Mr hiyerarşiik sisteme 
sahip gruptur. Grup üyeleri, Grubun resmi tezlerinden 
farklı görüş belirtmek ve farklı oy kullanmak hak
kına sahip değildir. Hatta, yeni bir üye kendisinin 
dışında verilmiş bütün eski kararları da kabul etmek 
mecburiyetindedir ve o kararların da uygula'tılmasma 
çalışacaktır. Manila Deklarasyonunda bu açıkça ifade 
edilmiştir. 

Türkiye, böyle bir disipline boyun eğecek midir?. 
Halbuki, Türkiye'nin bugün 'Birleşmiş Milletlerin ilkti -
«adıi kuruluşlarının da dahil bulunduğu Batı Grubu, 
gerçök anlamda bir danışma kuruludur. O Grupta 

bağlayıcı karar yoktur. Üyelerin tutumlarının, milli 
çıkarları elverdiği ölçüde ahenkleştirilmesine çalışıl
maktadır. Sonra, ekonomik alanda bizim bazı çıkar
larımız 77'lefin bazı hedeflerine uygun düşmektedir; 
alma, çıkarlarımızın daha çoğu bu hedeflere tefötir. 

77'ler anamaddeler konusunda ihraç fiyatlarının 
yüksek tutulma'sını istemektedirler; ama Türkiye 
petıpl gibi, genellikle hamlmadde ithalâtçısıdır da. 

77'ler, milletlerarası mali piyasaların gelişmekte 
olan ülkelere en iyi şartlarla ibörç vermelerini ister
ken, mevcut borçların da global olarak ertelenmesini 
ve silinmesini öngörmektedirler. Türkiye bu gerçek
leşmesi olanaksız takibe katılırsa, borçlu durumdaki 
Türkiye'ye hangi alacaklısının güveni kalacaktır? 
Teknoloji transferi alanında Türkiye'nin eriştiği im
kanlar, 77'lerin pdk çoğunun eriştiğinden fazladır. 
'Biz, 77'lerden sadece bir ikisinin dahil olduğu Avrupa 
Ekonomik Komisyonuna, hiç hurinin dahil olmadığı 
OECD ve NATO'ya dahiliz. Amerika ve AET ile 
özel ilişkıiledirriiız var. Bunlardan niçin vazgeçelim? 
öte yandan, 77'ler Grubunun özel firmaların dahi 
teknoloji transferine zorlanması fikrinin bir uygulan
ma kabiliyeti Var mıdır? 

Farklılıkların listesini uzatmak kabildir. Ekonomi
mize gelecek desteğin yeri aynıdır; Batı. Diğer bir 
deyimle, sanayileşmiş ülkeler. Demek sorun şu. Bizi 
77'ler içinde mli olursak bu desteği sağlamakta daha 
avantajlıyızdır, yoksa Batı Blökunun bir üyesi mi 
kalırisak? Sorunun cevabı o kadar açıktır ki, bir tar
tışmayı dahi kaldırmaz. Gerçekleşmesi imkânı o ka
dar muallak, 77'lerin platonik görüş ve arzuları Batı
ca gerçekleştirilse bile, bulunsa, bunlardan gerçekleş-
tirild'iğinde yararlanmamız için 77'ler Grubuna da
hil olmamız gerekmez ki. 77'ierin görüş ve tekliflerine 
şimdiye kadar olduğu gibi, milli çıkarlarımızı yansıt
tığı ölçüde katılmamız ve desteklememiz en uy
gun yoldur. Bu bize, 77'lerin her tezini mecburen sa
vunmak ve benimsemek yerine hareket kabiliyeti ve 
esneklik vereoektıir. Milli çıkarlarımızı her sorun için 
ayrı ayrı değerlendirerek selektif, dengeli ve tutarlı 
bir politika uygulamamız mümkünken, birtakım ha
yaller peşinde küme düşmemizin hiç bir gerekçesi 
ykotur. 

Değerli arkadaşlarım: 
Görülüyor ki, Türkiye'nin dünyadaki yeri hem 

•siyalsal, hem ekonomik sebeplerden Batı Biokunun 
İçidir. Bu tercihi sürdüren bütün geçmiş hükümetlerin 
ve bugünkü Hükümetin doğru tercihi yapmış olduk-
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iarına inanıyoruz. Fanıtazist heveslere iltifattan yana 
değilz. 

Fakat, Türkiye Batı Bloku içlinde, bu blotkun hep 
hasta adamı mı kalacaktır? Bu sorunun cevabını al
madan, Türkiye'nün Blok içindeki rahatsızlığını gider-* 
rnıelk imkânı yoktur. Unutmamak lâzımdır ki, Ecevit 
Hükümetlinin bütün hırçınlıkları 'bir noktada gelip, 
onun hastalığın ilacı diye istediğini, müttefiklerimizin 
vermemelerine dayanmaktadır. Bunun da sebebi, iyi 
niyet - kötü niyet deşil, hastalığın ilacının ne o'duğtf 
hususunda Eceviit Hükümeti ile müttefiklerimiz ara
sında esaslı bür görüş farkının bulunmasıdır. 

Ecevit Hükümeti, bize öyle geliyor ki, var olma
yan, dolayısıyla verilmesi mümkün bulunmayan bir 
şey istiyor, istiyor ki, müLtefÛklerimiz, hatta dostları
mız, hatta bizimle ilgisi ve ilişkisi çok az; ama zengin 
olduğunu sandığımız ülkeler bir araya gelsinler, ara
larında bir yardım tonu kursunlar, hepsi fona bir kat-. 
kıda, bulunsunlar. Toplanan para, «Al, kullan. Silkin-* 
tını gider» diye Türkiye'ye verilsin. Öyle inanılmak 
istendi veya öyle gösterildi ki, Guadeloup'da bunun, 
«siyasi niyeti» belirlendi. Sonra, Bonn'da «siyasi ni
yet», «"siyasi karar»a dönüştürüldü. Biz hep bekledik 
ve bir şey gelmedi. Basit bir sebepten; b'öyle bir yarj 

dun tarzı yok da, ondan sayın senatörler. 
Sonra, Sayın Ecevit'in Libya gezisi oldu. Bu sefer 

öyle inanılmak istendi veya öyle gösterildi ki, Sayın 
Kaddafi Libya'nın yanına Irak'ı, Kuveyt'i ve Abu 
Dabi'yi alacak, o bir fon oluşturacak. Dört ülke bu
na para yatıracaklar. Onlar. «Al, kullan,. Sakıntını gi
der» diye bunu Türkiye'ye verecekler. 

Biz bunu da çok bekleriz. Hep bekleriz. Çünkü 
arkadaşlarım, tekrar ediyorum; dünyada böyle bir 
yardım tarzı yök, Batı'da yok, Bağlantısızlar, 77'ler 
arasında yok, sosyalist blokta hiç yok. 

iBir defa, Abu Dabi Türkiye'ye neden para versin? 
Sonra, Abu Dabi'nin parası var mı? Abu Dabi'liler, 
zengin; ama Abu Dabi borçlu arkadaşlar. Kuveyt, 
ülkesinin gelişmesine sarf edeceği parayı neden Tür
kiye'yi versin? Petrol üretici ülkelerin bir ellerinin 
yağda, bir ellerinin balda olduğumu sanmak yanlış bir 
değerlendirme. Sadece İran, o da Şaih'ın büyüklük: 
meraikı yüzünden bir ara böyle fukara memleketlere 
para dağıtma merakına kalkıştı; sonra İran da sıkıştı. 
Bu dağıtımı önce kıstı, sonra kaldırdı. Şah'ın akibetiı 
ise malum; öyle bir akibeti aynı tarz yollar tutarak 
göze alabilecek çıkar mı?. 

Sayın Ecevit'in Sovyetler Badiği gezisini hatırla
yınız. Bir gazetenin baslığı gözlerimin önündedir. 

'«•Sovyetler bize açık çek veriyorlar.» Hangi açık 
çek arkadaşlar? Bugünkü haber. Sovyetler Birliği'nin 
mal karşılığında dahi petrol verme vaadinden cay
mış olduğu merkezindedir ve bu Hükümetimizce de 
teyit edilmişti ir. 

Sayın senatörler; 
Bizim, öncelikle Hükümet ve Basın olarak bu tu

tumu terk, etmemiz, olmayanı icat etmekten vazgeç
memiz lazımdır. Büzüm, olanı nasıl alabileceğimizi, ak-
lın ve gerçekçiliğin yolunu kullanarak tespit etme
miz, o yönde adımlarımızı atmamız zamanı çoktan 
gelmişitir, geçmiş'tir. Olmayanı alabilmek için, konumu 
o kadar kritik Türkiye'nin dış ilişkilerini, dış politika
sını araç 'diye kullanmak hevesi, bu Hükümete, bu 
Yurda 13 ay içinde biç bir şey getirmemiştir. Usul 
terk edilmekliilkjçe, sonuç değişmeyecektir. Batı'ya, b'ize 
iböyle bir yardım yapma'sı için sebep diye, «Biz, 
geHşjrraekte ölüp da, demokratik rejimini koruyan tek 
ülkeyiz» nütleMğümizii gölsteriyoruiz. Demokratik olma
yan Kutveyt ile Abu Dabi'nin, her halde biz de İran 
gjübi çökersök, Körfezin yolunun Sovyetlere açılaca
ğından: korkacaklarını düşünüyoruz. 

Sovyetlerin bize niçin açık çek vereceklerini tah
min etmek, bunlardan da güç değerîi arkadaşlarım. 
Batı'nın^ Sovyetlerin vö Üçüncü Dünya petrol zen
ginlerinin böyle açık çek, «Al, kullan,» yardımı ver
dikleri bir tek; ama <bir tek ülke örneği yoktur. Bu 
örneği yarıatmaktan Batı da, Üçüncü Dünyanın peıt-ı 
rol zenginleri de, Sovyetler Birliği de dehşet içinde 
kaçınmaktadırlar. Çünkü, bilmektedirler ki, bir tek 
örnek yaratırlarsa, dünyanın bütün fakirleri «Bize de, 
bize de» diye boyunlarına yapışacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Biz imkânı, olmadığı yerde aradığımız için bula

mıyoruz. Yoksa, imkân vardır. İmkân, en çok Batı 
Bloku içinde vardır. Çünkü, en çok Batı Bloku kar
şılıklı yardım destek ilkesine dayanmaktadır. NATO 
böyledir, AET böyledir, OECD böyledir. Bu örgüt
lerden bir kısmı zaten bunun için kurulmuşlardır. 
Bunlar, başı sıkışmış ortaklarına o güç dönemi atla-
tabilmeleri için el uzatmaktadırlar; fakat sıkışıklığın 
bir güç döneme inhisar ettiğini bildikleri, bunun ka
nıtları kendilerine verildiği takdirde. İtalya ve İrlan
da daha geçenlerde, Avrupa para sistemine katılma
larının kendilerine vereceği güçlükleri yenmek için, 
AET'den para istediler ve aldılar. Bu, İtalya'nın, 
«Sıkışığım» diye AET'ye ilk başvurusu olmaktan 
çok uzaktır. Portekiz, İtalya ve İngiltere, IMF'in 
kapısına gitmişlerdir. Fransa 15 yıl IMF'in bir nevi 
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denetimi altında yaşamıştır. Amerika bile, doların 
değer kaybı devirlerinde müttefiklerinin; Almanya' 
nın, Japonya'nın yardımını görmüştür. 

Sosyalist blokta da bir üyenin ekonomisi şu ve
ya bu sebepten kriz geçirirse, onlar da kendi usulle
riyle ona destek olmaktadırlar. Orada reçetelerin 
uygulanması, tabii, rejimlerinin ve hepsinin Sovyet
ler Birliğine bağlılıkları gereği, daha zorlayıcı bir 
karakter taşımaktadır. 

Geçen yaz Tarabya'da düzenlenen Yeni İktisadi 
Düzen toplantısını hatırlayınız. 77'lerin muhtaç olan
larına istedikleri yardımı esirgediklerinden dolayı 
sadece sanayileşmiş Batı devletleri değil, petrol zen
gini ülkeler de şiddetle eleştirilmişlerdir. Halbuki bu 
sonuncu ülkeler, o blokun özel şartlarına uygun yar
dımları hiç yapmamakta da değildirler. 

Ancak bu yardımı, bilhassa Batı Bloku içinde 
nasıl yapılmaktadır? Sıkışmış ekonomi önce teşrih 
masasına yatırılmaktadır, bakılmaktadır; niçin sıkış
mıştır, sıkışıklık sebebi nedir? Fransa için, İtalya 
için, Portekiz için, İngiltere için hep böyle yapılmış
tır. Önce teşhis konulmaktadır. Paranın değeri dü
şüyor; neden?.. Enflasyon durdurulamıyor; neden?.. 
Ödemeler dengesi mütemadiyen açık veriyor; neden?.. 
İşsizlik endişe verecek boyutlara uzanıyor; neden?.. 
İhracat artmıyor; neden?.. 

Sonra, bunlara karşı çarelerin ne olacağı araştırı
lıyor. Bir derde ilaç aranırken, o ilacın başka bir 
derdi azdırmaması gereği gözönünde tutuluyor. Onun 
için dozlar dengeleniyor. Hem enflasyona, hem iş
sizliğe karşı bir arada mücadele güçtür; ama bunun 
bir dengesi vardır. O nedir?.. Araştırılan bu. Hem 
ithalatı kısmak, hem serbest ticaret ilkesine bağlı 
kalmak güçtür; ama bunun bir dengesi vardır. 

Size bir niyet mektubundan bir bölüm okumama 
izin veriniz. 

«Hükümet, 15 Aralık 1976 tarihli mektubumun 
24 ncü paragrafında belirtilen niyetlerini ve bilhassa 
ticaret üzerindeki kısıtlamaları genelleştirmeme kesin 
kararını teyit eder. Hükümet, ödemeler dengesi se
bebiyle ithalata takyitler koymak niyetinde değildir. 
Hükümet, mevcut ekonomik şartlarda, uzun vadede 
yaşayabilecek belirli endüstriler artacak ithalat yü
zünden ciddi zararlar göreceklerse, o alanlarda ge
çici seiektif tedbirler alacağım bildirmişti. Alınmış 
böyle tedbirleri, şartlar elverir elvermez azaltmak 
Hükümetin niyetleri arasındadır.» 

Bu, İngiltere Maliye Bakanının. IMF'e 5 Ocak 
1978 tarihli niyet mektubunun bir bölümüdür. Bir 

j başka bölümde Maliye Bakanı Mayıs'ta, standby 
I kredisinin, destek kredisinin 2 Ocak 1979'da bitecek 
I son dilimi için ekonomi politikasını karşılıklı gözden 
I geçirmeye hazır olduklarını bildirmektedir. 
J Yardım bu. Mevcut olan, aranırsa bulunacak, 
I bulunan yardım bu. Mektubun adı «Niyet mektubu» 
j aslında iyi niyet mektubu; ama iyi niyet esas oldu-
j ğuna göre, iyinin ilâvesine lüzum görülmemiş. Mek-
I tuptan anlaşılıyor; her şey istişareye ve karşılıklı mu-
I tabakata dayanıyor. 
i Yoksa, «Benim sıkışıklığım var, bana para ver, 
I ben onu gideririm» diye kredi isteme usulü yok; 
I Batı'da da yok, sosyalist ülkelerde de yok. Batı'da 
I bunun anlaşması ne yapacaksınız, Milletlerarası Pa-
I ra Fonuyla yapılıyor. Anlaşmaya riayet edilip edil-
I mediğini Milletlerarası Para Fonu gözetiyor. Millet-
I lerarası Para Fonu ile anlaşma muntazam işlerse, 
I milletlerarası özel finansman ve kredi piyasasına o 
j ülke gittikçe daha çok girebiliyor, gittikçe daha iyi 
i şartlarla, sağlık kazanmakta olan ekonomisine destek 
I para sağlama imkânını bulabiliyor. Sorun bu kadar 
I basit. 

I Şimdi, «IMF çok katı» deniliyor, «IMF anlayış 
I göstermiyoruz» deniliyor, «İMF yeni devalüasyon is-
I tiyor» deniliyor, «İMF kalkınma hızımızın düşürül

mesini istiyor» deniliyor, «İMF'in şartlarını demok
ratik rejimle yönetilen gelişmekte olan hiçbir ülke ka
bul edemez.» deniliyor. Bilmiyoruz arkadaşlar; İMF' 

I in ne istediğini bilmiyoruz ki. Sanki Devlet sırrı. Hal-
I buki değil sayın senatörler; aslında herşey açık biz 
I kapatıyoruz, biz saklıyoruz. 

Sonra, bu İMF, Türkiye ile 1978 Marfında bir 
mutabakata vardı. Sayın Maliye Bakanımız IMF'e bir 
niyet mektubu imzaladı. Anlaşmanın hacmi 450 mil
yon dolar. IMF' «Buyurun» dedi, bize hemen 90 mil
yon dolarını verdi. İMF'in usulü, krediyi dilimlere 
bölmek, anlaşmaya uyulup uyulmadığını gözetebil
mek için, dörder aylık krediler. İlk dilim olan 60 
milyon doları da aldık. EylüFde ikinci 48 milyon do
larlık dilimi de verdiler. Üçüncüsü takıldı. İMF'in ni
yet mektubunun dışında yeni şart koştuğu görülme
miş; ama mutabakata varan ve taahhütte bulunan ba
zılarının caydıkları, uygulamayı gerçekleştirmedikleri 
görülmüş; o zaman IMF ödemeyi durduruyor. 

Durumu bilelim. IMF yeni şart koşmaya kalkmış, 
j bize özel düşmanlık göstermişse, karşısına hep bera-
I ber, milletçe dikilelim. Yoksa, Sayın Maliye Bakanına 

dönelim, «Yerine getiremeyeceğin şartları niçin ka
bul ettin, kabul ettiğin şartlan niçin yerine getirme-

I din?» diye soralım. 
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Halbuki bir süredir Hükümet hep, «Yardım, ace
le yardım, ivedi yardım, ivedi - ivedi yardım; ama 
IMF'den geçmeyecek yardım» diye diretmek istiyor. 
Dış ilişkilerimizi, dış politikamızı bunu sağlamak için 
kullanıyor, olmuyor bir sonuç çıkmıyor. Çünkü, bir 
yardımı IMF'den geçirmemek bir yana, bugün Batı'-
nın, bilhassa Amerika'nın eğilimi IMF'ye daha geniş; 
sa'dece para değerlerini değil, ülkelerin milli ekonomi
lerini gözetme, bunlar arasında daha bir ahenk sağla
ma görevinin verilmesi... 

Nitekim, OECD çerçevesinde kurulacak fon, ön
ce Türk ekonomisini yalnız IMF değil, OECD ve 
AET'nin seçeceği, Türkiye'nin kabul edeceği mütehas
sıslara inceletmek kararında. 

Vaktiyle Prof. Tinbergen de Türkiye'nin ekonomi
sine böyle el koymuştu. Normal yolu bırakıp kestir
me yol aramak, Türkiye'yi bu konuda 13 ay boş yere 
dolaştırmıştır. «Kestirme giden çok dolaşır» sözü bir 
defa daha doğrulanmıştır. 

Başka bir zarar; bu sırada önemli dış politika ko
nularında karar çalışmalarına, uzun perspektifli gö
rüş tespitlerine fazla zaman bulunamamış olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Hep biliyoruz, görüyoruz ve son genel görüşme

de önemle belirtildi, dünya ve bilhassa bizim bulun
duğumuz bölge büyük gelişmeler içinde. Son yıllarda 
askeri gücünü özellikle deniz kuvvetlerini görülme
miş bir ölçüde artıran Sovyetler Birliği Asya'da ve 
Afrika'da hareket haline geçmiştir. Buralar dünyanın 
doğal kaynaklarının bulunduğu bölgelerdir. 

Hindistan - Pakistan Savaşını, Sovyetler Birliğinin 
desteklediği Hindistan kazanmış, Bengladeş Pakistan' 
dan kopmuştur. Angola'da Portekiz birliklerinin çekil
mesiyle doğan boşluk, Sovyetler Birliğinin, üstelik fii
len Küba kuvvetleriyle desteklediği Neto Grubu ta
rafından doldurulmuştur. Ethiopia - Somali Harbi, 
Sovyetlerin gene Küba birlikleriyle desteklediği Ethio-
pia'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Kamboçya - Viet
nam Savaşı da, Sovyet uydusu haline gelmiş Vietnam 
tarafından kazanılmıştır. Afganistan bir askeri darbe 
ile Sovyetlere meylettirilmiştir. tran'da şimdi Batı için 
görülen en elverişli, en iyi alternatif, bu ülkenin ta
rafsız kalmasıdır. Batı'dan koptuğu muhakkaktır. Bas
ra Körfezini nasıl bir akıbetin beklediği meçhuldür. 

Sovyetler Birliğinin başlattığı bu harekete, dünya
nın doğal kaynaklarından payını almak hareketi diye 
bakmak çok yanıltıcı olmamalıdır. Bu doğal kaynakla
rın belki de en önemlisi petrol Orta doğu'dadır. Sov
yetler Birliğinin ise, kendi doğal kaynaklarının gittik-
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çe fakirleştiği ve bir dünya devleti, bir süper devlet 
olarak kalacaksa, (ki, aksine bir niyeti düşünülemez) 
bunları takviye yollarını arayacağı muhakkaktır. 

Başka bir olay; Meksika'nın petrol kaynaklarının 
Suudi Arabistan'ınki kadar zengin olduğunun tespit 
edilmesidir. Bu Amerika'nın Ortadoğu petrollerine 
bağlılığını azaltabilir. Zaten bu bağlılık Avrupa ve 
Japonya için daha önemlidir. 

Carter'in Amerikası henüz kesin bir tutum almış 
değildir. Amerika'nın itibar kaybı, güvenirlik kaybı de
vam etmektedir. 

Amerika'nın Kıta Çini ile ilişkileri mi Sovyetler 
Birliğini, yoksa Sovyetler Birliği'nin doğal kaynaklara 
inme hareketi mi Amerika'yı daha fazla tedirgin edi
yor bilemiyoruz; fakat bunu öğrenmekte gecikmeyece
ğimiz şüphesizidir. 

Sovyetler Birliği bir süper devlet olmaktan nasıl 
vazgeçemez ise, Amerika Birleşik Devletleri de vaz
geçemez. 

Nükleer silahların tüm insanlığı yok edebilme gü
cü, iki süper devleti bir orta yol bulmaya, orada an
laşmaya itebilir. Kimin sırtından?... 

Değerli arkadaşlar; 
Hiç şüphe yok ki, kritik bir bölgede kritik günler 

yaşıyoruz. Böyle bir dönemde bahsettiğim dış politi
kada önemli karar çalışmalarına, geniş perspektifli gö
rüş tespitlerine her zamankinden fazla lüzum vardır. 
Bu sorunlar içinde Türk - Yunan çekişmesinin ne ka
dar cüceleştiğini komşumuzun hâlâ görememesi hazin
dir. 

Hükümetimizin tercihi Batı Bloku içinde kalmak 
olduğuna göre, (Ki, gördük. Bu mevcutların en iyisi, 
en doğru tercihtir.) dış finansman aramayı normal 
mecrasına aktarıp, dış politikada büyük hareket serbes
tisini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

Yunanistan'nın NATO Askeri Entegrasyonu ile 
ilişkilerini yeniden düzenlemesini Ege komuta sorum
luluklarının yeniden tespitini veto kullanmaya kadar 
giderek şart koşacak mıyız, koşmayacak mıyız?. AET' 
ye tam üyelik için başvurmamızı yapacak mıyız, yap-
mayacaksak orada Yunanistan'ın alacağı siyasi gücü 
veto hakkını nasıl dengelececeğiz?... 

tran'ın iki hükümeti de CENTO'dan çıkma kara
rını açıklamışken, Türkiye bir vaziyet söylemeyecek 
midir?.. Türkiye Amerika'dan, büyük müttefikinden 
yardım istemenin dışında, hiç olmazsa bölgemizde ni
yetleri hakkında bir açıklama, bir bilgi talep etmeye
cek midir?... 
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Bizim her türlü dış olaylar gelişmeleri konusunda 
bir seçenek oluşturmuş bulunduğumuz hakkında maa
lesef güven verici bir inancımız yoktur. Bunun oluş
turulmasında Hükümetin muhalefetten de görüş ve 
destek istemesi görevi, bunu muhalefetin ona verme
si borcudur. İki partili dış polütiika. şimdi tam bizim 
içinde bulunduğumuz durumlarda demokratik ülke
lerin oluşturdukları politikadır. Bunun başlatılması, 
belki de o kadar ihtiyacımız bulunduğunu herkesin 
söylemesine hararetle söylediği; faka! gerçekleştiril
mesi için kimsenin harekete geçmediği milli birlik ve 
beraberliğin de ilk adımlarını teşkil edecektir. Bu mil
li birlik ve beraberlik bilindiği gibi Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler Grubumuzun daima en halis te
mennisi olmuştur ve olmaktadır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosnunun sayın 
üyeleri; 

Sizlere Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve AP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker. 
Sayın üyeler; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt

çesinin açık oylamasına iştirak etmeyen saym üye var 
mı?.. 

SAMI TURAN (Kayseri) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Milli Birlik Grubu adına Sayın Yıl

dız buyurun efendim. 
MB GRUBU ADİNA AHMET YILDIZ (Tabii 

Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 

Milli Birlik Grubu adına Yüce Kurulunuza say
gılar sunarım. 

Geçen yıl dış ülkelerde insanlık dışı canavarlık
larla canlarını yitiren temsilcilerimizin yüce anıları 
önünde saygı ile eğilerek sözlerime başlıyorum. 

Arkadaşlarım; 
Yaşadığımız devrimsel değişimler çağında küçü

len dünya ve çok büyüyen tarihin a'kış, hızı, ülkeler
arası ilişkilerini alabildiğine yoğunlaştırmış ve geliş
meleri zamanında değerlendirerek öndurum alışlar
da ve bunlara uyumlu tavırları oluşturmada yerinde-
lik, icabet sağlamayı çok güçlendirmiştir. 

Evrensel ilişkilerin çok karmaşık, değişik ve dina
mik nitelik kazandığı bugünkü oluşum aşamasında 
emperyalizmin her türlüsü, kapitalizm ve her ikisinin 
de geleceğe endişe veren en acımasız diktası olan fa
şizm, son günlerinin yaklaştığı telâşı içinde yaşam
larını elden geldiğince sürdürmek için her aracı kul
lanmakta ve her yönteme başvurmaktadırlar. 

Belirttiğimiz evrensel genele ve bu genelin çok 
yönlü etkilerinin de yansıması ile büyük olaylara alan 
olan ve daha büyüklerine de gebe görünen bölgemi
zin özelliğine uygun bir dış politikayı saptamak, sap
tayıp yaşama geçirmek, üstün bir dikkati ve beceriyi 
gerektirmektedir. 

Dış politikamızı böylesi çağdaş niteliklere kavuş
turacak bir yenileşme sağlanabilmesi için, dönem-
'sel büyük çıkmazlarımızı oluşturan gidişlerden de 
alınacaik derslerle temel yanlışlarımızı düzelterek dış 
ilişkilerimizin dayanması gereken çağcıl ilkelere ve 
somut sorunlarımıza ilişjkin görüşlerimizi dört başlık 
altımda belirtmeye çalışacağım: 

1. Dönemsel büyük çıkmazlarımızı oluşturan yan
lışlarımız, 

2. Dayanılması gereken ilkeler, 
3. Düzeltilmesi güncel önem kazanan hatala

rımız, 
4. Somut sorunlarımız. 
1. Dönemsel büyük çıkmazları oluşturan başlı

ca yanlışlar : 

Sayın arkadaşlarım; 
Dış politikamızın iç içe giren birçok kısır döngü 

çıkmazlarını daha önceki genel görüşmede de belirtti
ğim gibi, 1885'te, 1960 Mayısında ve 1977 sonunda 
en kaygı verici bunalımlara dönüştüren yanlışların 
başlicaları şöylece özetlenebilir: 

Geçmişten söz etmeyi, salt ders almak için ve bu
gün de hâlâ süren etkilerini yerinde bir değerlendir
me yapabilmek için ancak başvurulan bir yöntem sa
yarız. Bu noktalara getirmedeki başlıca yanlışlardan 
birincisi, dış borçlanma tırmanışıdır. Bir Osmanlı ka
lıtımı olarak ağır faizle ve politik koşulla alman borç
ların, borçlama zorunluğu azaltacak yerde, daha da 
artırarak borçlanmayı süregenleştiren, müzminleşti-
ren bir tutumla harcanmaları, politikamızı alacaklıla
rın ağır ipotekleri altına sokma yolunu aşmıştır. 

Aslında bizim gibi ülkeler için borç. başlangıcın
da bir çıkmazdır. En iyi biçimde de kullanılsa, yatı
rıma, üretime dahi çevrilse, oradaki sanayi ve tarım
daki verim net kâr yüzde dördü, beşi bulamaz, faiz 
de ondan aşağı değildir. Her yıl devalüasyonu da, 
para değerinin düşmesini de, üzerine eklerseniz bü
yük bir çıkmazdır. Ne zaman başvurulmalı?.. Borç
lanma gereğini azaltma biçiminde kullanılıyor ise ve 
her yıl alınan borçlar ondan sonraki borçlanma gere
ğini azaltıyorsa ancak başvurulur. 
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İkinci yanlış : 
Kurtuluş yolunu açan Atatürk'ün antiemperyalist, 

antikapitalist ve Kurtuluş Savaşçılarına öncülük et
miş tüm bağımsızlıkçı dış politikasından sapmadır. 
Hatta tümden tersyüz edilmişidir. Dünyada ezilen 
ve sömürülen tek bir insan kaldıkça savaşmayı sağlık 
veren Kurtuluş Savaşçısının ülkesinde, Atatürk'ün ül
kesinde emperyalistlerin desteklenmesi, tüm olanak
ların evrensel kapitalizme sunulması ve Kurtuluş Sa
vaşçılarına onları ezenlerin diliyle adlar takılması, 
(teröristler, asiler, çeteciler.) ülkemizin dış saygınlı
ğını çok zedelemiştir. 

Üçüncü nokta: 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakikanızı rica ede

yim; açık oylama işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun efendim. 
MB GRUBU ADİNA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Üçüncü nokta: 
Evrensel denge, dehşet dengesi (güvenceli yok et

me dengesi diyelim) biçiminde deyimlenen evrensel 
durumun gereklerine uyan bir tutuma yönelineme-
miştir, yönelemedik. ikinci Dünya Savaşı sonrasının 
iki kutuplu dünyasının, çok kutuplu hal aldığı algıla-
namadığından, dış ve savunma politikalarımız, Sov
yet ve Amerikan çatışması temeline oturtulmuştur ve 
o çatışma da bugün olası görülmediğinden, temeli 
altından çekilmiş iki politika ortada kalmıştır. 

4. Başkalarının bölgemizde temsilcisiymiş gibi 
davranmadan çok zarar gördük. Gerçekten Kuzey 
Afrika'nın kardeş halklarının kurtuluş savaşlarını des
tekleyecek yerde, onları ezenlerin yanıbaşında görün
mek, Arap - tsrail Savaşında ve Kanal saldırganlığın
da gerçekten dost olabileceklerin yanında görünme
mek çok ilginçtir tabii; Bandung'ta emperyalistlerin 
sözcülüğünü yapmak, hiç bir ilgimiz olmadığı halde 
Kore dağlarında insanlarımızı öldürtmek, akıl dışı 
davranışlar niteliğinde politikamızı etkilemiştir. 

5. Uluslararası ekonomik ilişkilerde gerçek yeri
mizi alamadık. Bunun üzerinde gerçekten duruyoruz. 
Bu konuda oluşan kalkınmış sanayici ülkeler, sosyalist 
ülkeler ve gelişmekte olan eskiden 77'ler olan şimdi 
sayısı 117'ye çıkan ülkelerinin hiçbirinin içinde yo
kuz ve onların karar aşamasına katılmayız. Geçen gün 
de belirtmiştim; karar alındıktan sonra platformda ge
liriz, gelişmiş kapitalistlerin yanında oturur; fakat 
gelişmekte olan 117'lerin dilini kullanırız. Böyle bir 
çelişki içine düşeriz. Onların dilini kullanmamız doğal, 
sorunlarımız benzer. Ama, öbürünün yanında ekono
mik yönden oturunca, yerimizi bulamıyoruz. Sonuç; 

birinden yanayız deyip, öbürünün dilini kullanma. 
Biraz da komikliğinden bir türlü kurtulamadık. Kur
tuluşu öneren uzmanlar çıkıyor, onlar da suçlanıyor. 
Demek ki, doğruyu söyleyen suçlanıyor. 

Ben bunu söylerken bir yanlış anlaşılma olmasın. 
Bu dediğim 117 ülke bağlantısı değildir. Bu 117 ülke 
içinde Varşova Paktı ülkeleri de vardır, bunun için
de Batı'ya bağlı ülkeler de vardır; ama sorunları ben
zer. O halde bağlantısız ülkeler değildir bu 117'ler. 
Ayrıca, söylediğimiz husus da ekonomiktir, politik 
değildir. 

6. Dış ilişkileri nesnel, objektif ölçütlere her ül
kenin bize yönelik tutumuna, göre değerlendirecek 
yerde, öznel, sübjektif yeğlenmelere ve ülkelerde ege
men olan ideolojilere göre değerlendirmek başarılı 
bir dış politika için önemli engellerin birini oluştur
maktadır. 

Arkadaşlarım; 
Başarılı bir dış politikanın dayanması gereken te

mel ilkelerinden önce, birkaç önemli çağcıl gerçeğe 
değinm|ek işitiyoruz. 

Bir ülkenin genel politikasının üzerinde duruyo
rum. Çünkü, inanıyoruz ki, bunun yanlışı savunul-
rrialktadır. Bir ülkenin genel politikasının içeride da
yandığı sınıflara ve uygulanan ekonomsal sisteme 
göre aldığı biçim, dış politikasına da yansır. Bunu 
•önlemek olanaksızdır. îç, dış politikalar kesin bir et
kileşim halinde olur. 

Örneğin; kapitalist bir iktidarın dış politikası ev
rensel kapitalizmin eltkİleşim çemberi içine gireceği 
idin, her şeyden önce bağımlı hale düşer. Bugün ev
rensel, beynelmilel sözcüğü ile tanımlanan nitelikte 
tek örgütlenme vardır, bu da kapitalizmdir. Onun ör
gütleri Vardır. 

tşte dış politikalar, bu örgütler sistemi içine girin
ce, bağımsızlığını koruyacak ekonomik gücü olmazsa, 
onun çemberinden çıkmak son derece güçleşir. 

Bu ülkeler, keridilerİne az gelişmiş ülkelerde ra
hatça savunucular bulabilirler ve politikalarını böyle 
sürdürürler. 

Bu gerçdklere karşın, partilerin dış politikada an
laşmaları, ulusal olan dış politikada ortak tutum ya 
'da partiler üstü dış politika deyimleri özel amaçlara 
örtü olarak kullanılmıyorsa, ancak bilgisizliğin ka
natlan olabilir. Böyle politika "olamaz. Şablon gibi, 
oradan geçmiş öbürüne; dünyada böyle politika ola
maz. Değil partiden partiye herhangi bir partinin yö
netici kadroları değiştikçe bile dış politikada kökten
ci değişiklikler olur. De Gaulle'ün Maliye Bakanı 
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Cumhurbaşkanı olunca De Gaulle'ün politikasını mı 
izliyor Fransa'da, aynı partinin mantığı olduğu hal
de. 

Bizde AP'nin uyguladığı dış politikanın da Sa
yın înan'ın özellikle genel görüşmede belirttiği görüş
lerle ayrılık gösteriyor, bizim değerlendirmemize göre. 
Demek ki, aynı parti içinde yönetici kadro bile değiş-
mese, önemli değişilkllilkfler görülüyor. 

'Bizdeki gibi ulusalcılığı, millüyetçiligi sola, sosya
lizme karşıtlık diye alanlar, evrensel kapitalizmin gü
dümüne gireciği için; (Çünkü, karşı odur) bağımsız 
politika güdemezler. 

İşte görülüyor ki, iktidarların niteliği, değil so
runlara bakış açısını, bağımsızlığı bile korumalarını 
engeller. Milliyetçiliği, dediğim gibi böyle alınca; 
her sosyalist de, komünist de, faşist de milliyetçi ola
bilir; ama milliyetçiliği böyle sola, sosyalüzme karşı 
alınca o zaman milli olmaz, miMyetçiliık milli nite
liğini yitirir. 

İktidarların ekonomsal politikası kapitalizm olun
ca, açıkça bağımsızlığı yitirme, nesnel değerlendirme
den yoksun kalma ve herkese yaptığının karşılığım 
yapamamanın ötesinde tüketim ekonomisinin de ba
tağına girmekten kurtulamaz. Çünkü, evrensel ilişki
lerin gereği olur. fşte Türkiye, bir de bu bakımdan 
tüketim ekonomisi içine itilmiş olur. 

Bunları anlattıktan sonra dayanılacak temel ilke
lere değinmek istiyorum. 

Başarılı bir Türk dış politikasının dayanması ge
reken birkaçı üzerinde duracağım. 

Birincisi : Türk dış politikası tarihsel işlevine, 
misyonuna; antiemperyalist, antikapitalist kurtuluş sa
vaşçısı, tüm bağımsızlıkçı olan misyonuna, Atatürkçü 
misyonuna uyan niteliğini yeniden kazanıp, koruma
lıdır. Bu, size en zayıf olduğumuz zaman, en büyük 
gücü sağlamıştır. 

2. Hiçbir yabancı ipoteğe yer vermeyen ve her
hangi bir büyük güce bağlanmayan bağımsız bir dip
lomasi izlenmelidir. 

îşte önemli olan budur. Herhangi bir büyük gü
ce bağîanılmamalıdır. Rahmetli İnönü'nün söylediği 
çok güzel bir söz vardı, «Herhangi biİr büyük güce 
bağlanan, onun ucuzuna yararlanacağı bir duruma 
düştüğü gibi, bütün karşıtları da, bu artık onundur 
deyip, tüm yitirmeye uğrar.» Bağımsız politika, îşte 
istiklal-i tamme bu demektir. 

Böyle davranmanın çok ağır bedelini ödeyegeldik 
şimdiye kadar. Örneğin, böyle davrandığımız için, ge
çen gün de yinelediğim gibi, 1965 yılı Aralık ayında 
Birleşmiş Milletlerde bizim için üç parmak kaldı, bi

raz sonra da tek bizim parmak kaldı. Çünkü, hiç 
kimse yanımızda olamaz. Siz birisine bağlısınız, o 
aldırmayınca, öbürleri hiç aldırmıyor. 

3. Belirttiğimiz yanlışların, çağcıl gerçeklerinin 
ve önerdiğimiz ilkelerin ışığında Amerika ile ilişki
ler, NATO ve AET ilişkilerimiz gözden geçirilip 
düzeltilmelidir. Bu ilişkiler kendi öz çıkarlarımıza uy-
durulmalıdır. 

4. Dünyadaki ekonomsal gruplar arasında gerçek 
yerimizi almalıyız. 

5. Bölgemizde etkin, öncü, saygın rolümüzü üs
lenerek bunun gereğini her yerde yapmalıyız. Bunu 
yapabilecek bir ülkeyiz. 

6. Dış politikamızda yeni bir yaklaşımla hep is
teyen, savunan, dildcte bulunan ve olguların peşine 
takılıp giden tutum; bir şeyler de veren, örnek olabi
len ve eylem serbestisini de kullanarak gelişmeleri yön
lendirmede katkısı bulunan bir yenileşmeye dönüşme
lidir. Kadrolar da buna uyumlu hale getirilmelidir, 
Böylesi bir yenileşme için kimi belirtiler de vardır 
şu anda. Ben çok: iyimser, çok kötümser değil, nesnel 
olarak bakıyorum, birtakım iyi belirtiler de vardır. 
Hiç değişmemiş, olduğumuz yerde oturduk, eshab-ı 
keyf olduk, diyemiyorum. 

Örneğin, Sayın Başbakanın, «Başkalarının bölge
mizdeki temsilcisi değil, her yerde bölgemizin temsil
cisi olma...» sözleri, gereği yapılmak koşulu ile. Üçün
cü Dünya ülkelerine yönelik tutum, komşu ülkelere 
daha dostça yaklaşım, sosyalist ülkelerle ilişkilerdeki 
gerçekçilik, yeni ekonomik düzene yönelik tavır gibi 
belirtiler vardır. 

Afrika ülkelerini yalnız aleyhimizde oy verince ta
nıma durumundan da büyük ölçüde kurtulduk. 14 ta
nesiyle ilişki kurduk, 7 milyon dolarlık dış ticaret 
hacmimiz oylumu büyük ölçüde büyüdü. Artık onla
rı da tanıyoruz, yalnız onların oylarını görerek şaş
mıyoruz. 

NATO, Amerika, AET ilişkilerine yönelik başlan
gıçtaki tutum doğru idi; fakat değişir gibi görünen 
beyanlar bizde iyi karşılanmıyor. «Washington'da söy
lediğini, Moskova'da da söylüyor» izlenimini gölgele-
memelidir Hükümet. Böylesi bir politikaya karşı bi
zim Batıcılar, Amerikancılar olumsuz davranacak
lar. Bunun etkisinde kalmamalıdır Hükümet. Onlar 
ne derse desin, onlara karşı tavır Atatürkçü politika
dır. Eski mangacılar da öyle derdi. 

Amerika'nın, Sayın Ecevit Hükümetini sürekli kuş
ku ile izleyip, (Önemle üzerinde durmak istiyorum.) 
eylem serbestisini kısıtlamaya çalışacağı iyice bilinme» 
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îidir. Ona karşı görünmek olası değil, ona karşı hoş 
davranmak; yani EceVit Hükümetine sürekli hoş dav
ranmak olası değildir. Amerika gerçekçi ve pragma-
tik mantıkla yaklaşımını düzenleyecektir. En korktu
ğu şey de Mc Namara'nın açık deyimi ile, «'Bağımsız
lıkçı ve onun kontrolünde olmayan milfiyetçillkllir.» 
Bizüm ona yönelik tutumumuz da böyle olmalıdır, 
'bağımsızlıkçı ve gerçek miUiyetç'i. En etkin tutum da 
'budur. Bizi göz ardı etme ya da bu durumda küçüm
seme veya karşıya itme kimsenin aklından geçemez. 

Arkadaşlarım; 
Açık, seçik köşeyi dönünce bu Hükümet eski 

söylediklerini yapar kuşkusu Amerika'da yaşayacak
tır. O halde köşeyi dönmemek için, her döndüğü
nüz zaman önünüze yeni engeller çıkarmak için, ipo
tekleri sürekli biçimde süregenleştirmek için bir po
litika izlenecektir, izleniyor. Amerikan senatörleriy-
le konuşurken de söyledim; «Bunu izliyorsunuz» de
dim. 

İşte bu gerçeği gördüğümüz zaman, Ecevit Hü
kümeti hiç de o ilişkilerde iyimser olmasın. Bağım
sızlıkçı olursa sonuç çok daha başarılı olur. 

Dış ilişkiler konusunda Meclislerle kamuoyu
muza yeterli bilgiler gecikmeden sunularak yaygın 
bir destek sağlanmalıdır. Bu noktada Sayın Dışişleri 
Bakanını geçen kez eleştirdim, bunu yineliyorum. 
Saygıdeğer, olumlu davranan bir bilim adamı, bi
limsel yaklaşımlarından sonra politikayı fazlaca 
uygulamıyor. Çağımızın açık diplomasisinin ve halk
çılığın gereği, halka bunları açık açık söyleyip des
teğini sağlamak, yalnız kendi propagandasını değil, 
dış politikanın propagandasını yapmak hakkıdır ve 
görevidir. 

İşte onun için, bu bakımdan Sayın Bakanın da
ha etkin, daha çok bilgi veren konuları anlatan ta
vır almasını istiyoruz. Elbette böbürlenmelere giden 
bir tavır önermiyoruz. 

Bunları bitirdikten sonra, somut sorunlarımıza 
değinmek istiyoruz. 

Somut sorunlarımızdan en güncel olanları ve ye
ni yaklaşımda en belirleyici olması gerekenleri üze
rinde durmakla yetineceğim. 

Amerika, AET, NATO ilişkileri: 
Sayın arkadaşlarım; 
Amerika ile ilişkilerimiz, Hükümetimizi Ameri

kan koruyuculuğunda bulunduran anlaşmaya varın
caya değin, ulusal egemenliğimizi gölgeleyen, (evet, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hâlâ Amerikan ko
ruyuculuğu altındadır 5 Mart 1959 Anlaşması ile) 
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onurumuzu kıran ve bizi gereksiz tehlikelere hedef 
tutan bağlantıların tümünden arınmalıyız. 

Geçmişte olan ülkemizin AET'ye yani kalkın
mış sanayici kapitalist ülkelerin ortaklığına girişteki 
sakıncaları, Katma Protokolün kabul edilmelerini 
hayretle karşıladığımız çok ağır, gerçek sanayileşme
mize aşılmaz engelleri içeren hükümlerini giderecek, 
köktenci iyileştirmeler gecikmeden sağlanmalıdır. 
Biz «Çıkın» demiyoruz; ama burada büyük engeller 
var, sağlanmalıdır. 

Artık, NATO için söylüyorum; barışta var, sa
vaşta yok olacağı her sağduyuluca anlaşılmış bulu
nan NATO'ya beslenen aşk yerine, Türkiyenin tek 
başına üstesinden gelebileceği, üsleneceği görevlere 
hazır olmayı temel alan görüş esas alınmalıdır. Dış 
politikamızı ve buna göre düzenlenecek ulusal savun
mamızı bir akıl dişilik sayılan (Geçen de yinele
miştim) Sovyet Amerikan çatışmasına dayanak, akıl 
dişiliği esas almak olur ki, biz devlerin çılgınlaşa-
cağını değil, akıllarını kullanacağını hesap^ ederek, 
çatışmadan kaçınacağını bilerek politikamızı hesap
lamalıyız. 

tşte, bunu aklımıza aldığımız zaman, devlerin 
sorunları bizim sorunlarımız değildir arkadaşlar. 
Bizim sorunlarımız, devlerin oluşturduğu ilişkiler 
içinde düşünülür, doğrudur. Amerikan, Sovyet, Çin 
ilişkileri sorunlarımızı değerlendirmek için oluştur
duğu ilişkileri alırız, onun sorununu biz almayız. 
Bizim sorunlarımız o kadar çok ki, onun sorununu 
üslenme görevi bizim değildir. İşte, bizde temel bir 
yanlış var. Kendimizi Amerika'nın, Rusya'nın, Çin' 
in yerine koyuyoruz; onun politikası nasıl olursa, 
onunkinin içinde olayları küçümsüyoruz. 

Örneğin, Yunanistan'ın bizimle ilişkileri hiç bir 
zaman küçümsenemez; ama Çin'le, Amerika ile, Sov
yetlerle kıyaslarsanız küçük olur. Onunla ilgisi yok 
ki bunun. Kendi sorununu o ilişkiler içinde düzen
liyor. işte, yanlış bir açıdan bakınca, büyük devlerin 
sorunları bizimmiş gibi alıyoruz, kendi sorunlarımızı 
geride bırakmış oluyoruz. 

îşte, bu yanlıştan da korunmak zorundayız. 

Arkadaşlarım; 
Komşularımızla ilişkilerimiz: 
Sosyalist ülkelerle ilişkilerimizi ideolojik ölçüler

den arındırıp, onların bize yönelik tutumlarına ve 
ulusal yararlarımıza uygun biçimde yürütmeliyiz. 
ölçülerden diyorum. Sovyetlerde şu kadar tümen 
var dolaşıyor, bu kadar gemi var falan yere gidiyor, 
bunu hesap edecek biz değiliz, bu bizim sorunumuz 
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değil. Dünyadaki durumu değerlendirmek için gerek
li, bu iklim için de sorunlarımız ele almak için ge
rekli; ama bunun hesabını bizden önce yapanlar 
var. Asıl onların omuzunda bu yük. Biz küçüğünü 
unutuyoruz, sonra Kıbrıs sorunu patlak verince, 
yolcu gemileri ile çıkmaya başlıyoruz. Çünkü, soru
numuzun kendisini unutup, dünya sorunlarını asıl 
sorunumuz sayma yanılgısı içinde kaldığımız için. 
Bu konudaki iyileştirmelerin komşularımızla olan 
olumlu sonuçları umut vericidir. Bunu özellikle be
lirtmek istiyorum. Kim ne derse desin, bugünkü Hü
kümetin komşularımıza yönelik ilişkileri akılcıdır, 
olumlu belirtiler vardır. Sovyetler Birliğini'nin, üs
lerin yeniden açılmasını da konu yapmaktan kaçınan 
tutumunu behl ile karşılıyoruz. Üst kademede hiç 
kimse sorun yapmıyor bunu ki, yapardı eskiden. De
mek ki bir değişme var. Birleşmiş Milletlerdeki ta
vırda da değişme var. 

Sovyetlerle bir saldırmazlık paktı imzalanmasına 
ilişkin önerimizi yinelemeyi yararlı buluyoruz. Beş 
yıl önce de önerdim. - Almanya'nın yaptığından 
Türkiye kaçınıyor. Biz Sovyetlere saldırmayacağımıza 
göre, o da «Saldırmıyorum» derse, bundan bir za
rarımız mı var?,. Ne sağlar? Kuşkusuz, ilişkilere 
verdiği düzenle, ilişkileri değirme olup bittilerini en 
azından erteler. Konuşma olanağı, zaman kazanma, 
diplomaside opsiyon sağlar. Köklü, tarihsel, kültürel 
ve tinsel, moral bağlarımız bulunan komşu ülkelerle 
sürdürülen yoğun ilişkileri ve gözlenen iyi sonuçlan 
umutla karşıladığımızı yineliyorum. 

Bu alanda güncel büyük önemi nedeni ile İran'la 
ilişkilerimize özellikle değinmek istiyorum. 

Tarihin ve coğrafyanın yalnız dost ve kardeş de
ğil, tüm birliktelik halinde bulunmamızı zorunlu 
kıldığı halde, sosyal yapısı da bunu gerekli kıldığı 
halde, şahlık rejiminin aşılmaz engelleri karşısın
da yeterince Türk - İran ilişkileri gelişemedi, sağlıklı 
bir çizgiye gelemedi. Bunun nedenini sanıyorum her
kes bilir, baş engeli Şah'tır. Bunu söylerken, «Biz 
kardeş komşu İran'ın içişlerine karışalım» demiyo
ruz. Onun ülkesindeki sorunların sağlıklı bir yönde 
gelişmesine ilişkin iyi niyetimizi belirtmek istiyoruz. 
İnandığımız görüşlerimizi en iyi niyetle sunmak is
tiyoruz. 

Gerçekten, böyle niyeti sunarken, nüfusunun c/c 

l'ine ulusal gelirin % 80'ni veren, yalnız petrolden 
600 milyar lira gelir sağladığı halde, halkının çoğun
luğunu hâlâ süründüren; rüşvet, yolsuzluk, yabancı 
sömürü, SAVAK cinayet ve işkenceleri ile halkını in
leten despotluğa karşı, «Özgürlük, cumhuriyet, ba

ğımsızlık»1 diye haykıran milyonların üstüne, onla
rın parası ile aldığı silahlarla ölüm kusanların tavrını 
elbette kötüleyeceğiz ve o halkın yanında olacağız. 

Arkadaşlarım; 
Atatürkçülüğün de, insanlığın da gereği budur. 

Sonra bizim 56 yıl önce yaptığımızı yapıyor, çağ
dışı bir sistemden cumhuriyete gelmek istiyor. İyi ni
yetimiz bu badireden iyi kurtarılmasıdır, sağlıklı bir 
çözüme ulaşmasıdır; ama elbette kimi alkışlayacağı
mızı en azından içimizden bilmeliyiz. «Şah Batıcıdır, 
her zaman bizimle olmuştur. Ona karşı ayaklananlar al
çaktır,» sözleri ile Batıcı olmayı, onlardan yana sayıl
mayı ne denli alçatıcı saydıklarını belirtenlerin içimiz
deki temsilcilerine aldırış etmeyin Sayın Bakan. «Ba
tıcı demek, bu demektir» diyor. 

Hükümetimiz, İran halkının, İranlı kardeşlerimi
zin yanında yer almalıdır. Açık bir beyan istemiyo
rum; ama en azından yürekten. Biz karıştırmayız 
kimsenin iç işlerini. Milliyetçilik deyip de, İran'lı 
milliyetçileri ve oradaki büyük Türk kitlelerinin ezil
mesini isteyenlerin dincilik taslayarak Müslümanların 
bu şekilde orada öldürülmesine ses çıkarmayanların, 
despotluğa yan çıkanların etkisinde kalmamalıdır 
Atatürk Cumhuriyetinin Hükümeti ve dış politikası. 
Tersine, Atatürk'ün ruhunu rahatsız edecek bu ta
vırdan kaçınmalıdır. 

Dileğimiz, arz ettiğim gibi kardeş ülkenin halkı
nın geleceği için olumlu sonuca varmasıdır; ama ke
sinkes Şahtan kötü bir rejim gelemez Türkiye için. 
Her zaman karşımıza çıkmıştır. Boru hattını bile ne
reden geçirdiğini görüyoruz. Trabzon, Doğu Anado
lu, İskenderun varken ne arıyor başka yerlerde?.. 
Asla yanaşmaz. 

Arkadaşiarım; 
Bu arada, birkaç yıl içinde bulunduğum ve ikinci 

yurdum saydığım Pakistan'da Butto'nun canının ba
ğışlanmasını içten dilerim. Gerçekte ben Pakistan'ı 
ikinci bir yurdum kadar severim. Bir süre bulun
dum, Butto, birtakım olaylar olsa dahi ülkesini se
ven, bağımsızlıkçı ve Amtkabre, «Kurtuluş Savaşçısı 
öncüsü Atatürk, Kurtuluş Savaşı yapan ülkenin Baş
bakanı olarak senden esinlenmeye geldim» diyen bir 
kimseye Türk Parlamentosu sahip çıkar. 

Yunanistan'la ilişkilerimiz : 
Yunanistan'la kalıcı, her iki ülkenin yararına iş

leyecek ilişkiler kurup, sürdürebilmemiz için her 
şeyden önce, bu ülke şımarıklıktan, Batılı güçlerin 
iltimasından, akıl dışı tutkulardan, gücünün yetme
yeceği «Megalo İdea» saplantılarından kendisini 
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arıîmaltciır. Bu zehirli düşüncelerle bir ülkeye dost 
olunmaz. Hele birisinin bize karşı olumlu tutumun
dan huylandığını açıkça meydana vuran, açıkça düş
manca davranan, düşmanlığını bu şekilde her fırsatta 
meydana koyan hastalığı tedavi edilmelidir. Yuna
nistan'ı bu tutumda cesaretlendiren Batılılara da, o 
bilinen eski huylarını değiştirmesi için gerekeni söy
lemeliyiz. Türk - Yunan dengesi gibi anlamazlıkları 
da kullanmasınlar. Bu saçma sözün üzerinde biraz 
duruyorum. 

Geçen gün söyledim; hiç Türk - Yunan dengesi 
söylenir mi?.. Birisi 45 milyon, birisi 8 - 9 milyon, 
Nasıl bu denge olacak?.. Beş katı büyük, beş katı 
küçükle dengeleşecek. Hem dengeleşecek, hem Tür
kiye NATO'nun Güney kanadının en kuvvetlisi ola
cak; yani kapasitesinin beşte birine inerek en kuv
vetli elacak. Bu saçma mantığı onlar attı, bir daha 
kullanmamalı. Hele, kimi politikacılarımızın da bu 
dengeden söz etmeleri insanı şaşırtıyor. Hele, Lo
zan'da kurulan denge korunsun... Be birader, esha-
bıkeyf misin sen?.. Lozan'dan sonra 12 ada Yuna
nistan'a verildi. Bu nasıl denge ki, 12 ada verildiği 
halde hâlâ değişmiyor, orada kalıyor. Demek denge
sizlikten anlaşılan bir denge bu. 

Arkadaşlarım; 
Bu sayklamaları beceriyle kullanarak, bizdeki 

sayıklamalar* beceriyle kullanarak, dünya kamuoyu
nu aleyhimize çevirmede başarılı olagelmiş Yunan
lıların. içimizde bunu söyleyince onlar da kullanı
yor. siz de denge istiyorsunuz, biz de dengeniz ola-
lırrh.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sürenizin bitmesine 
beş dakika kaldı; rica ediyorum efendim. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Gerekirse 15 dakikayı da kullanayım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Onu ayrı düşüneceğiz efendim, bu
gün mümkün değil. 

M13 G3UBU ADINA AHMET YILDIZ (De
famla) — Hem suçlu, hem güçlü olma durumlarını 
Kıbrıs için kesin kalıcı çözümü engelleyerek, sorunu 
evrensel platformlarda aleyhimizde kullanma amaçla
rından vazgeçmelerini, bu suretle Ege Denizini bizi 
ayıran değil, birleştiren bir denize çevirmesini içten
likle dilerim; ama şimdi birtakım arkadaşlar geliyor, 
bir sorun çıkınca, «NATO'ya başvuralım, Amerika' 
ya başvuralım»1 diyorlar, sorunun çözümü için. Hep 
onlar da onun aleyhinde, onun lehinde; yani öyle bir 
yere gidelim ki hep öbürünü korusun, bizi de orada 
karşıda bulundursun. En sakat görüş budur. NATO' 

ya gideceksin, Amerika'ya gideceksin. O kimi koru
yor?.. Yunan'ı; yani çözümü de orada bulacağız, Yu-
nan'ı korurken. 

Kıbrıs sorununa dokunuyorum. 
Kıbrıs politikamız eski süreğen yanlışlardan, 

karşıtlarımıza tez beğendirmeye ya da onların tezleri 
ile onları yenmeye çalışmaktan, bu mantıksızlıklardan 
kurtarılmalıdır. Amerikan planını yumuşaklaştıran 
Waldheim gündem görüşmesi, yeterince bunun sa-: 
kıncasını götürmüyor. Bu plana karşı çıkılmalıdır, 
Enossis'e karşı bir güven yoktur, Türk halkını koru
muyor, gelecekteki oyunları açık bulunuyor. Konuyu 
eskiden olduğu gibi karşıtlarımızın hazırladığı plat
formda değil, bizim hazırladığımız platformda ele 
almalıyız. Bunun yolu da Anayasadan başlayarak 
tüm bağımsızlıkçı, bağlantısız, iki toplumlu, hakları 
korunmuş, son sözü kendileri için toplumların söy
leyebileceği bir statüye ulaşmalıdır. Böylece bağım
sız, bağlantısız olduğumuzu ve Dünyaca geçerli ilke
leri savunduğumuzu gören ülkeler karşımıza kolay 
kolay çıkamaz. 

Anayasadan sonra işte o zaman göçmen, yaban
cı üsler, kuvvetler sorunlarının ele alınmaları kolay
laşır. 

Buna varılmadan önce de, Maraş üzerinde kesin 
karara varılmamahdır. Ancak, bu çözüme ulaştıktan 

sonra. O elde tutulmalıdır bizce. 

Amerikan planı, eski bilinen oyunların ışığında 
değerlendirilmelidir. Bu paketlenmiş Birleşmiş Mil
letler kararlarıyla Makarios - Denktaş anlaşmasından 
kurdeleler yapılarak sarılmış; ama kurdeleler içindeki 
paket bize iyi gelmiyor. 

Bütün bu konularda Sayın Demirel ve Çağlayan-
gil'in deneyim ve sözlerinden çok yararlanmalıdır 
Sayın Bakan. Burada Sayın Çağlayangil ve Demirel 
döneminin gerçekten yararlanılacak yönleri çoktur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, saatiniz tam dolmuş
tur. Rica edeceğim, bağlarsanız.. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — İkinci 15 dakikalık hakkımı kullanabilir 
miyim?.. 

BAŞKAN — ikinci 15 dakikanızı ikinci etapta 
kullanabilirsiniz. Bütün gruplar konuşmadan bu 
mümkün olmuyor efendim, biliyorsunuz. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — O halde ben oradan başlarım. 

BAŞKAN — Zaten ben de satırbaşı olduğu için 
I hatırlattım. 
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Çok teşekkür ederiz Sayın Yıldız. (CHP, MB Gru
bu ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından 
alkışlar) 

Sayın üyeler, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının açık oylaması
na 127 üye katılmış; 108 üye kabul, 18 üye ret ve 1 çe
ki nser oy verilmiş ve böylece kanun tasarısı Cumhu
riyet Senatosunda kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu ol
sun efendim. 

Sayın Uğur Alacakaptan, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına, buyurunuz efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, ben yarım saatte bitiremeyebilirim. Eğer usul 
bakımından çok büyük engel yoksa, Sayın Yıldız'ın 
ikinci hakkını kullanmasını rica edeceğim. Ben ondan 
sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Çok büyük engel var Sayın Alaca
kaptan. Siz konuşmanızı bitirinceye kadar gayret ede
ceğim efendim. Sizin tam! bitirmenize yardımcı ola
cağım. Hatta siz konuşmaya başlarken şimdi oyluyo
rum. Konuşması çalışma saatini 15 dakika tecavüz 
edebilir; çünkü y?rım saat var, konuşma süresi 45 da
kikadır. Sayın Alacakaptan'ın konuşması bitinceye 
kadar oturumun uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tiı. 

CHP GRUBU ADINA UĞUR ALACAKAP
TAN (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grubunun Dışişleri Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla gö
rüşlerini ifade etmeye başlarken, bugünkü tarışmala-
nn çok üst düzeyde yapılmasına ve gelişmesine katkı
sı bulunan diğer grup mensubu arkadaşlarıma huzu
runuzda teşekkür etmek isterim. 

Öyle sanıyorum ki, uzunca bir süreden beri Cum
huriyet Senatosu bugün olduğu kadar düzeyi yüksek, 

gerçeklere olanaklar ölçüsünde yaklaşılan bir bütçe - dış 
politika tartışmasına şahit olmamıştır. Şşphesiz muhale
fet muhalefetini yapmıştır, diğer gruplar da doğru bildik
lerini söylemişlerdir. Muhalefetin her zaman Hükü
met ve iktidar partisi açısından konulara bakmasını, 
yaklaşmasını beklemek de kimsenin hakkı değildir. 
Bu itibarla, ortaya atılan sorunlara ve getirilen eleş
tirilere, kabul etmesek dahi yapılan birçok değerlen
dirmelere saygıyla bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye, tek kanallı, tek konulu bir dış po

litika izleme alışkanlığından kurtulmanın savaşını ver

mektedir. Sanırım ki, başlattığı bu savaşımda da, geç
tiğimiz bir yıl içinde karşıt görüş olarak ne söylen
miş olursa olsun, başarısı küçümsenemeyecek bir ba
şarıdır. Türkiye, dünyayı artık yalnız kendinden veya 
yakın komşularından ibaret bir dünya olarak görmü
yor. Hal böyle olunca, yani Türkiye, dünya politika
sına uluslararası dengeye yön veren, onları biçimlen
diren birçok olayların da katkısı olması için çalışan 
bir devletin politikasını izlemeye başladığına göre, 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken dünyaya bakmakta da bir yarar olduğu
nu sanıyorum. 

1978'i gerilerde bırakıp 1979'a girerken, dünya 
herhalde uzun zaman en önemli sayılacak olaylar
dan birini yaşıyor. Amerika, İkinci Dünya Savaşın
dan bu yana açıkça desteklediği, özellikle Çin Halk 
Cumhuriyetinin kurulmasından sonra bir anlamda hi
mayesine aldığı Taiwan'ı bir gecede bıraktı ve Çin 
Halk Cumhuriyetiyle diplomatik ilişkiler kurduğunu 
açıkladı. 

Komünist Çin yahut Kızıl Çin diye bir nevi kö
tümser edayla andığımız Çin Halk Cumhuriyeti ise, 
bir yandan Japonya ile barış anlaşması imzalama, bir 
yandan de, âdeta iktisadi işbirliği sayılacak bir ölçü
de geniş kapsamlı bir ticari ve ekonomik anlaşmayı Ja
ponya ile imzalama yoluna gitti ki, Japonya bugün 
dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri. 

Çin Halk Cumhuriyeti bunu da yapmakla yetin
medi. Bu Doğu'nun İçine kapalı, en radikal sosyalist 
veya komünist (Ne derseniz deyiniz) Devleti, Ame
rika'ya yaklaştı. Amerika ile bu yaklaşmasının sebebi, 
Rusya'ya karşı yalnız kalmak korkusu muydu, dola
yısıyla Rusya'yı dünyada bir kuşatma politikasının 
gereği veya sonucu muydu, bilemeyiz. Yahut kurmak 
istediği yeni sosyal düzende başarıya ulaşmak için 
dünyanın diğer ülkeleriyle, özellikle endüstrileşmiş ül
kelerle arasındaki teknolojik uçurumu, iktisadi uçu
rumu ortadan kaldırmanın başka yolu olmadığını gör
düğünden mi bu yolu seçti, onu da bilemeyiz. Belki 
her ikisi de doğrudur. Ama şu bir vakıa ki, Çin Halk 
Cumhuriyeti, iç rejiminin hepimizce bilinen özellikle
rine ve yeni izleyeceği politikanın iç rejimine dahi ba
zı değişiklikler gerektireceğini bilmesine karşın, böyle 
bir yeni uygulamanın hatta yeni bir temel politika
nın içine girdi. 

Çin Halk Cumhuriyeti, bugün Doğu - Batı bloku 
arasında mevcut olan, hatta bir ölçüde Helsinki So
nuç Belgesiyle yasal bir metne de kavuşmuş olan yu
muşamanın tarafı olduğunu hiçbir zaman kabul et
medi; ama şu gelişme detantın Asya'nın Doğu'sunu 
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da Avrupa gibi veya dünyanın diğer ülkeleri gibi et
kilemeye başladığını gösteriyor. 

Çin bunu yaparken, 2000 yilında çok iddialı ve 
son derece ulaşılması güç hedeflere varmayı amaçla
dığını açıkça söylüyor. 2000'lere gelindiğinde Çin sa
dece endüstrileşmiş olmakla kalmayacak, en sofistike, 
en ileri teknolojiyi üreten bir sanayi de kurmuş ola
cak. Hatta, bir sosyalist düzende belki kabulü güç 
olan en sofistike, en ince tüketim mallarını imal et
meyi dahi yeni planının temel bölümlerinden biri ola
rak kabul ediyor ve işin garip yanı; aşağı - yukarı 
bundan sonraki 20 yılı kapsayacak bu ekonomik ge
lişme, kalkınma süreci içinde Çin, Ordusunun daha 
moderneştirilmesine ilk öncelikleri vermiyor. Kısa
cası, garip bir dünyanın içinde yaşıyoruz. 

Çin'in, Doğu'nun, belki dünyanın içine en kapa
lı ülkelerinden biri olduğunu söyemiştim; ama bu 
içine kapalı ülkenin şimdi birçok öğrencileri Ame
rikan üniversitelerinde okuyorar. Telekomünikasyon 
sistemini ve nükleer santrallannı Fransızlar kuruyor. 
Demiryollarını isveçliler yapıyor. Limanlarını Dani
markalılar yapıyor. Otellerini de Amerikalılar yapı
yor. Yine yabancı basının yazdığına göre, Çin tele
vizyonlarında düne kadar her türlü küfre layık görü-
Itn Amerika ile Taivvan hakkında bunlar özgürlük 
ve refah cennetiymişçesine, birtakım bölgesel film
ler gösteriliyor. Yabancıya daima barbar diye bak
maya alıştırılmış Çin halkı, bu sene 1 milyon turisti 
ağırlamaya hazırlanıyor ve her düzeydeki okulların
da yabancı dil eğitimi, hele İngilizce son derece önem 
verilen bir konu haline geliyor. 

Şimdi insanın aklına olmadık şeyler geliyor: ama 
her halde ne bunları yapmakla Teng ile Feng hida
yete erip kapitalizmi seçmişlerdir; ne de Danimar
ka'sı, İsveç'i, Fransa'sı, Amerika'sı veya Almanya'sı, 
«Tek yol devrim» deyip Pekm'in yolunu tut
muşlardır. Aslında bir başka gerçek vardır. Bu. dış 
politikayı bilen ve biraz meşgul olan herkesin ko
laylıkla kabul edebileceği bir gerçektir. Dış politika
nın ideolojisi yoktur. Dış politika, ekonomik çıkar
larınızı, savunmanızı en büyük ölçüde gerçekleştire-
bilen politikadır. Özellikle iktisadi gelişmenin, ikti
sadi gelişmenin temelinde yatan teknolojik gelişme
nin çok hızlı bir süreç içine girdiği bir dönemde za
ten başka türlü bir dış politika takip etmeye de im
kân yoktur. 

Ancak, bu noktada şunu söylemenin zorunlu ol
duğunu sanıyoru'Âi; Çin biraz daha mı sağa kayar, 
yoksa olduğu yerde mi durur, şimdi olduğu gibi bir 
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polis devleti rejimini mi sürdürür, bilmiyorum; ama 
Çin'in katıldığı bu yeni süreç, dünya dengesinde ye
ni bir unsur olarak ortaya çıkacaktır ve her halde 
barışın devamında veya nihayetlenmesinde ülkelera-
ıasındaki, devletlerarasındaki ilişkilerin daha iyi ve
ya daha kötü bir noktaya gitmesinde mutlaka dikka
te alınması gereken bir unsur olarak karşımızda 
uzunca bir süre duracaktır ve yine öyle sanıyorum 
ki, artık iki büyük dev dışındaki ülkeler, onların ön
derliklerini ettikleri bloklarda olsalar bile, politika
larını hazırlarken, tartışırken veya uygularken, yalnız 
bu iki büyük deve değil, dünyada oluşmakta olan 
yeni dengelere de bakmak zorunluluğunu duyacak
lardır. 

1978 bitip 1979 başlarken, başka birtakım olay
ların da hiç değilse saptanması gerektiğine inanıyo
rum. Bunlara benden evvel konuşan arkadaşlarım 
da bir ölçüde değindiler. 

Batı ile Doğu arasında bir yumuşama hızla de
vam ederken ve devam eder görünüyorken, büyük 
ülkelerin yine birtakım çıkar hesapları yüzünden kan
lı sürtüşmeleri dünyanın birçok yerlerinde devam et
miştir. Mesela, Kamboçya bunlardan biri ve Sosya
list Kamboçya, Sosyalist Vietnam tarafından birkaç 
gün içinde yutuluvermiştir. 

Afrika'nın mahmuzu mu, boynuzu mu, ne der
seniz deyiniz, orada da yine benden evvel konuşan 
bazı arkadaşlarımın değindiği ilginç gelişmeler ol
maktadır. 

Afganistan'da iktidar oraya göre alışılmış bir yol
dan el değiştirmiştir; yani orada ihtilal olmuştur; 
ama gelen, alışılagelenden farklı bir rejim olmuştur. 
Kendi iddialarına göre sosyalist bir rejim orada şu 
anda iktidarı elinde bulundurmaktadır, dahili birta
kım mukavemetlere rağmen. 

îran, bütün bu dünya gelişmeleri içinde belki 
Çin olayından sonra yahut bize yakınlığı nedeniyle 
en az onun kadar Türkiye'yi ilgilendiren bir konu 
haline gelmiştir. İran'ın çok zor çözümlenebilecek 
dertleri olduğunu öteden beri biliyoruz. Petrolün ya
rattığı enfori halinin çok sürmeyeceği belli idi. Çün
kü îran, ne sosyal yapısı bakımından, ne alışkanlık
ları bakımından ne de ekonomik hazırlığı bakımın
dan, ne de kültürel background bakımından bu ge
lişmeyi içine sindirecek bir yapıda değildir. Buna bir 
de Şahın kural tanımaz, insan sevmez kanlı baskısı
nı ekleyince, tran'ın bugün karşı karşıya bulunduğu 
soranlara şaşmamak gerekir. 
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Yalnız buna şaşmamak yetmez. Türkiye bu yeni 
gelişim karşısında nasıl bir tavrın içinde olmalıdır? 
Önemli olan da budur. «En kısa zamanda kardeş 
Iran halkının refaha ve dirliğe düzenliğe, sükûnete 
kavuşması en büyük arzumuzdur» demek sadece iyi 
bir laf söylemek olur. İran'da Türkiye'yi nelerin bek
lediğini görmeye çalışmak lazımdır. Belki kolay ka
bul edilmez; ama Türkiye açısından gerçekçi olan 
İran'da ne rejim gelirse gelsin, mutlaka İran'ın ta
mamına hâkim bir rejimin gelmesi Türkiye bakımın
dan en önemli sorundur. Bu bir solcu rejim olabilir, 
ona göre problemleri vardır, tabii düşünülecek; ye
ni bir sağcı dikta olabilir onun da kendine göre 
problemleri olacaktır; ama İran'ın durumunda Tür
kiye'yi en çok ilgilendiren sorun İran'ın bütünlüğünü 
korumasıdır. Hele bu bütünlüğünü başkaları karış
madan koruyabilirse, bu tadından yenmez bir yemek 
olur. Ama, gelişmeler bu denli iyimser olmayı müm
kün kılacak bir seyir içinde değildir. Bu itibarla 
Türkiye İran'a yalnız kültürel bağlarla, din bağlarıy
la, kardeşlik bağlarıyla, hatta halkının büyük bir kıs
mı itibarıyla soy bağı ile bağlı olmasını ifadeyle ye
tinmemeli, İran gelişmelerini kendisi bakımından en 
az zararlı (En faydalı diyemiyorum bugünkü nokta
da.) noktada tutmanın çarelerini her halde şimdiden 
tartışmaya başlamalıdır. 

Dünyadaki önemli gelişmeler yalnız Asya'da ol
muyor. Yalnız Afganistan'da, İran'da, Kamboçya' 
da, Çin'de veya Yemen'de yahut Afrika'nın Asyaya 
yakın muhmuzunda olmuyor; Avrupa'da da dünya 
dengesinin artık sadece Amerika ve Rusya'nın koy
duğu kefelerle dengelenemeyecek yeni bir denge içi
ne girdiğini gösteriyor. 

Amerika'nın muhtemelen kendi güttüğü ekono
mik politikasından ve büyük bir ölçüde Amerika dı
şındaki ekonomik güçlerin giderek etkinlik kazanma
sı nedeniyle Amerikan parası hızla değer kaybetmiş
tir ve dünya para sistemi bildiğiniz gibi 1945'lerden 
beri Amerikan Dolarına göre ayarlanmıştır. Zaten 
hızlı bir birleşme süreci içindeki Avrupa, artık Ame
rikan Dolarına bağlı kalmanın kendi ekonomik çı
karlarını büyük ölçüde zedelediğini görmeye başladı. 
Çünkü, Avrupa'nın asıl gücü, ekonomisinin gücü idi. 
Rusya'nın, Amerika'nın şüphesiz ekonomik gücü 
çok önemli idi; ama onların bir de kendilerinden 
kaynaklanmış askeri güçleri vardı. Avrupa eğer, 
Amerika ve Rusya'nın karşısında bir güç olarak ka-
labilecekse, bu ancak ekonomik gücünü giderek ar-
tırmasıyla olacaktır. Bu yüzden sanıyorum iktisadi 

gelişmeler, Avrupa'da yeni bir birleşmenin de çimen
tosu oldu, harcı oldu. 

Bu sene yapılacak, doğrudan doğruya temsil esa
sına dayanacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden 
sonra sanırım Avrupa bir federasyon olmasa bile, 
bir konfederasyon olmanın en büyük adımını atmış 
olacaktır. 

Bütün bunları söylerken Avrupa'da bir başka ge
lişmeye de değinmek lazımdır. Bu son söylediğim 
konu ile yakından ilgilidir. Avrupa Parlamentosuna 
seçim yapacak ülkeler bugün Ortak Pazar ülkeleri 
diyebildiğimiz ülkelerdir. Ortak Pazarın, artık aşağı 
yukarı kesinleşmiş iki üyesi daha vardır; İspanya ve 
Yunanistan. Bunlara cesareti yeterse Portekiz'i de 
katacaklar. Biz de girecek miyiz, girmeyecek miyiz, 
şüpheli bir noktadayız. 

Şu halde bir yandan Çin ve Amerika ilişkileri, 
bir yandan yakın çevremizde olanlar, bir yandan Av-
rupa'daki bu çok hızlı gelişme ve bu çok hızlı geliş
meye büyük sorunlarımız olan ve yakın komşumuz 
olan Yunanistan'ın da yakında girmesi .olasılığı 
mevcut. Hatta kesinliğinin bilinmesi Türk dış politi
kasını daha duyarlı bir noktaya getirmiş bulunuyor. 

Türkiye'de genellikle şu tartışma yapılmıştır; bu
gün de bir ölçüde bu tartışmayı duyduk. Batı mı 
Doğu mu?.. Türkiye Batıda mı kalsın. Batıda kal
makla yetinmeyip Amerika'nın uydusu mu olsun, 
yok bunlar olmayacaksa gitsin Doğu Blokuna mı ka
pılansın?.. Aslında sanıyorum en yanlış olan, konu
yu ortaya böyle koymak ve konuyu buradan tartış
maya başlamaktır. 

Türkiye tercihini çoktan yapmıştır. Türkiye Batı 
sistemi içinde kalmaya kararlıdır. Türkiye Cumhuri
yeti hükümetleri bugünkü dahil, NATO'dan çıkma
yı düşünmemektedir. Hatta duyduklarımız doğru ke, 
Varşova Paktına dahil bazı ülkeler dahi NATO'dan 
herhangi bir üyenin çıkmasını kendileri açısından 
son derece tehlikeli bulmakta ve buna karşı çıkmak
tadırlar; dengenin bozulabileceği endişesiyle. 

Yalnız, Türkiye'nin Batıyı seçmiş olması, Türki
ye'nin Batının kulu, kölesi olması anlamına da gel
mez ve bugünkü Cumhuriyet Hükümeti bunu asla 
böyle almamaktadır, böyle almasına da olanak yok
tur. Bir tek parti Hükümeti değildir; ama bir parti
nin büyük ağırlığını taşıyan bir Hükümettir ve Cum
huriyet Halk Partisi Programıyla böyle bir anlayı
şın karşısına bundan yıllarca önce zaten karşı çık
mıştır ve programını bir kenara ittiği yolunda da 
herhangi bir görüntü yoktur. Gerçi bazı tereddütler 
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ortaya atıldı; «NATO'dan kopacağız da Doğuya mı 
kayacağız, yoksa Doğuya kaymak da doğru olmaz 
Amerikalılar o zaman çok kızar, gidip Bağlantısız
larla birlikte aynı masayı paylaşalım, böyle bir ha
zırlık içinde midir Türkiye.» diye gruplar adına bu
rada bazı endişeler ortaya atıldı. 

Şimdi bazı gerçekleri saptamakta yarar var. Tür
kiye coğrafi açıdan çok ilginç bir noktada bulunu
yor. Bir yanı Avrupa, bir yanı Asya ve çok ilginç
tir, dünyanın da kalbi bir noktada buralarda atıyor. 

Atatürk politikası ne idi?.. Türkiye'nin coğrafi 
konumu ve jeopolitik konumu, onun dünyadaki ye
rini ve izleyeceği dış politikayı tayin edici faktörle
rin en önemlilerinden biridir. Bu yüzdendir ki, bir 
Balkan Antantı; yine bu yüzdendir ki, bir Sadabat 
Paktı, daha Atatürk zamanında imzalanmıştır. Bu
nun anlamı şu idi : 

Türkiye, bir Orta Doğu ülkesidir, Türkiye bir 
Balkan ülkesidir; ama Türkiye aynı zamanda Avru-
panın bir parçadır, en azından parçası olmaya ka
rarlıdır. 

Sanıyorum Cumhuriyet Hükümetinin bugün izle
mekte olduğu politikanın bu politikadan çok büyük 
farklılıkları yoktur. Aslında ufak ufak adımlarla bu 
politikayı bugün de geçerli kılmak için bence yarar
lı ve olumlu bir politika izlenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, alışkanlıklarını 
bir tarafa bırakıp, bağlantısızlar yahut gelişmekte 
olanlar, yahut üçüncü dünya ülkeleri denilen ülke
lere biraz yakınlaşmışsa, bundan endişeye düşmek 
için hiç bir neden yoktur. Biz değil miyiz, bizimle 
ilgili bir konu Birleşmiş Milletlere geldiğinde oylar 
aleyhimize çıkıyor diye yakınan?.. 

Efendim, Batının kapitalistleri bizi ezmek için iş
te şöyle oyun çevirdiler, biz üç oy ile beş oy ile kal
dık... Bugün 150'yi aştı sanıyorum Birleşmiş Millet -
lerdeki ülkelerin sayısı. Bunların 15'i, 20'si ancak 
kapitalist. Bir o kadarı da Sosyalist veya kendisini 
sosyalist zannediyor. Geri kalanlar bizim gibi fakir 
fukara takımından. Niye onlar karşımıza çıkıyor
lar?.. En azından şu karşı çıkışın nedenlerini anla
mak, onların varlıklarını öğrenmek ve bizden de ora
lara bir şey katmak için bu açılmada sadece yarar 
değil, zorunluk da görmekteyiz. Bu açılma, sanmı
yorum ki, bir bloktan çıkıp, bir başka blok hazırlı
ğına girmenin adımı olsun. Bundan herhangi bir en
dişe duymak gerektiğini hiç sanmıyorum. 

Bu noktada şunu da söylemek isterim : 
Mesele, Türkiye'nin NATO'dan çıkıp çıkmaması, 

AET'ye tam üye olup olmaması, Batı sisteminde ka

lıp kalmaması meselesi değildir. Demin de söyledim; 
Türkiye kararını çoktan vermiş, tercihini çoktan yap
mıştır. Ama, Batıda kalmak, NATO'da kalmak, 
AET'ye girmek (Gerçi bu burada söylenmedi; ama) 
birçoklarının sandığı gibi mutlaka onların her dedi
ğini yapmak, onların bir uç beyliği gibi, bir uzantısı 
gibi kabullenmek ve bu güçlerin bu bölgedeki vekil
liğini veya temsilciliğini yapmak anlamına gelmez. 
Türkiye jeopolitik özelliklerinin de verdiği ortaya 
koyduğu ulusal çıkarlarını gözetmesine karşın Avru-
pada kalabilir, NATO'da kalabilir, AET'ye girebilir. 
Türkiye'nin kendi çıkarlarını gözetmek için ulusal 
bir politika izlemesi, dış politikasını savunmasıyla 
ve ekonomisiyle birlikte götürmeye çalışması, onun 
yıllarca önce yapmış olduğu ve bugün de sürdürdü
ğü tercihinden vazgeçmesini zorunlu olarak gerek
tirmez ve Cumhuriyet Hükümetinin de böyle bir gö
rüşü yoktur. 

Bundan iki yıl önce Cephe Hükümetinin 1977 yı
lı için getirdiği Bütçeyi eleştirmek için kürsüye çık
tığımızda da arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, aynı 
fikirleri burada dile getirdik. O zaman demiştik ki; 

«Dünya barışı yalnız büyük devletler arasında 
uzlaşmaya değil, onun yanı sıra tüm barışçı ulusla
rın girişimlerine dayanmalıdır. Korku dengesine da
yanan barış yerine, ulusların yakınlaşmasından güç 
alan bir dünya barışı sağlayabilmek için, tüm barış
çı uluslar uluslararası ilişkilerde yumuşamaya ve sü
rekli dünya barışına kendi katkılarını da yapmaya 
çalışmalıdırlar. 

Dünya barışına ve dünya barışının dayandığı 
uluslararası dengeye katkısı süresince bağlaşmalar 
geçerliğini koruyacaklardır. Ancak, dünyayı bölücü, 
değişimi engelleyici uluslararasında yakınlaşmayı ve 
gelişmenin de uygarlığın da gereği olan etkileşimi 
güçleştirici bloklaşmalar artık süresini doldurmuşlar
dır. Bloklaşmaların süresini doldurmuş olması, çıkar
ları ve rejimlerindeki ayrılıklar ve farklılıklar nede
niyle gruplaşmış ulusların, barış ve insanın hak ve 
özgürlüklerine saygı esasına dayanan yeni bir ara
yış uğrunda ve kendi gelişmelerini sağlayabilmek 
amacıyla işbirliği yapmalarını engellememelidir. 

Barışçı olmak, her ulusun bağımsızlık ve egemen
liğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olmak, sömür
geciliğe ve sömürüye karşı olmak uluslararasında ya
kınlaşma, dayanışma ve işbirliği için zorunlu koşul
lardır.» 
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Konuya bu açıdan bakınca, Cumhuriyet Hükü
metimizin bizden farklı sosyal, siyasal ve ekonomik 
yapıya sahip olmalarına karşın yakınımızdaki ve 
uzağımızdaki birçok ülkelerle, özellikle kuzey kom
şumuz Sovyetler Birliği ve Balkanlar'daki komşu
muz Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya gibi ülkeler
le kurmaya çalıştığı karşılıklı saygıya, içişlerine ka
rışmamaya ve ekonomik çıkarları birlikte gerçekleş
tirmeye yönelik politikayı doğru bulmamak imkân
sızdır. 

Aslında bu esaslardan kaynaklanan Cumhuriyet 
Hükümetimiz sanıyorum kendi dış politikasını dört 
temel esasa dayandırıyor. Her şeyden evvel ulusal 
çıkarlara öncelik veriyor. Böyle düşündüğü içindir 
ki, ittifak bağlarını tarafların eşit olduğu düşüncesiy
le yorumluyor ve uygulamaya çalışıyor. Barışın güç
lenmesinde Türkiye Cumhuriyetinin coğrafi konu
munun önemini müdrik bulunuyor ve komşularıyla 
ve diğer ülkelerle çok taraflı birtakım ilişkilerin içi
ne giriyor. 

Çok taraflı ilişkilerden yahut bu sözden sakın 
değerli arkadaşım İnan bir başka anlam çıkarmasın. 
Yani, Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'yi tek konulu, 
tek doğrultum, tek boyutlu olmaktan çıkarıp, çok 
boyutlu bir politikanın içine sokmaya çalışıyor. Bu 
boyutlar içinde de en önemlisi de Türkiye'nin ulusal 
çıkarları olarak karşımıza çıkıyor. 

Tabii böyle bir politika anlayışı, katiyen suçla
mak için söylemiyorum, bugünü değerlendirmek için 
bir noktada geriye dönmek şarttır, Türkiye'yi bir 
durgun dış politikadan, durağan dış politikadan kur
tarma sürecinde şansı olan bir süreç haline getiri
yor. 

Gerçi, Sayın Toker arkadaşım, «Her hükümetin 
bu iddia ile ortaya çıktığını ve her hükümetin bilan
çosu kapanırken eski durgunluğun devam ettiğini» 
söyledilerse de, Türkiye'nin bugünkü bulunduğu nok
tada 1978 Ocağında, 1977 yılında, 1976 yılında, 1975 
yılında bulunduğu durgunluğun içinde bulunmadığı 
bir vakıadır. 

Bu hareketlilik TürkiyeVe çok şeyler getirmiş mi
dir? Bunu tartışabiliriz; ama Türkiye'nin bundan ön
ceki hükümetler dönemindeki durgunluk hastalığının 
pençesinde kıvranmakta olduğunu söylemeye sanı
rım olanak yoktur. 

Türkiye, demin özetlemeye çalıştığım esaslara 
uygun olarak sadece kuzey ve batı komşularıyla de
ğil, güneydeki komşularda da daha iyi ilişkileri sür
dürmeye çalışıyor. Aslında bundan elinde bir avan
taj da var. Suriye olsun, Irak olsun ve daha güney

deki Arap ülkeleri ve daha batıdaki Arap ülkeleri 
olsun, ortak bir tarihimiz, ortak bir kültürümüz 
var. Tabii dindaşlık, ortak kültür, ortak tarih bugü
nün dünyasında fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü, 
bugün herkes kardeşlikten evvel paranm kimde ol
duğuna, nereden geleceğine, çıkarının nerede oldu
ğuna bakıyor. Ama, şu bir gerçektir: Onların bizde, 
bizim onlarda çıkarımız vardır. Bu karşılıklı çıkar
ları bu ortak manevi bağlar; kültürel, dinsel ve ta
rihsel bağlar sanırım daha kolay bir çözüm nokta
sına getirebilir. 

Çok eleştiriye uğrayan üçlü gelişme önerimizi; 
yani Batının teknolojik bilgisini Türk emeği ve ser
mayesiyle birleştirerek az gelişmiş komşumuz ve 
komşumuz olmayan ülkelere kalkınmalarında sömü
rücü bir niyet taşımaksızın, emperyalist bir emel ta
şımaksızın yardımcı olma görüşü sanırım yine bu 
yoldan şu anda uzak bir ihtimal, uzak bir hedef sa
yılsa bile gerçekleştirilebilecek ve gerçekçiliği olan 
bir hedeftir. 

Bu noktada Türkiye'nin Ortadoğudaki ihtilafın 
devamından da etkilenmemesinin mümkün olmadığı
nı söylemek isterim. Ortadoğuda çok spektaküler ge
lişmeler oldu. Sedat kalktı İsrail'in ayağına gitti, ar
kasından onlar iadeyi ziyarette bulundular, öpüştü
ler, koklaştılar. Sonra da Amerika her ikisini kendi 
koltuğunun altında iki hafta kadar süren bir görüş
meye davet etti ve büyük umutlar belirdi dünyada, 
«Tamam Ortadoğu meselesi çözülüyor.»* 

Çok isterdik, İsrail'le Mısır «Canip Davit» diye 
malum görüşmelerin sonunda orada vardıkları esas
lara uygun bir anlaşmayı gerçekleştirebilsinler. Ama, 
böyle bir anlaşmanın bütün ayrıntılarıyla gerçekleş
mesi Ortadoğu sorununu çözecektir gibi bir inanışa 
kendisini kaptırmanın çok yanlış olduğunu sanıyo
rum. Çünkü, Ortadoğu sorunu İsrail ve Mısır'ın so
runu olmaktan ibaret değildir. Ortadoğu sorunu her 
şeyden evvel Filistan Halkı diye bilinen bir halkın 
sorunudur. Onların katılmayacağı, onların uygun 
görmeyeceği, onların çıkarlarının kesinlikle bir çö
züme bağlanmayacağı bir anlaşma yahut anlaşmalar 
demeti belki Ortadoğudaki barışın ilk adımı olabi
lir; ama son ve tayin edici adımı olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu noktada Batı ile ilişkilerimize tekrar dönmek 

istiyorum. Biliyorsunuz CHP ağırlıklı Hükümet işba-. 
sına geldiğinde birçok sorunlarımız vardı; ama bu 
sorunlarımız bir tek konuya bağlanmış bırakılmıştı. 
Eğede ve Batı Trakya'daki sorunlarımızı, Yunanis-
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tan'la olan sorunlarımızı Kıbrıs'a bağlamıştık, Kıb
rıs'ı Yunan adalarına bağlamıştık, ambargo da hep
sini birbirine bağlamıştı. Türkiye'nin bir tek sorunu 
vardı; ambargo. Ambargoyu çözdük mü mesele kal
mayacaktı. 

Tabii bu ambargo Türkiye'yi yalnız kendi iktisa
di ve askeri gelişmesi bakımından sıkıntıya sokmu
yordu, bir ittifak bağı ile bağlı olduğu ve 30 yılı aş
kın bir süreden beri aynı sistemin içinde bulunduğu 
Amerika ile olan ilişkilerini son derece olumsuz bir 
noktaya getirmişti. Ama, Türkiye kendisini kavrayan 
gerçek kıskacın ne olduğunu göremiyordu. Yeni Hü
kümet bu kıskacı gördü ve ambargoyu, iddia edildi
ği gibi sözde değil, şartlı değil, gerçekten kaldırdı. 
Bu büyük bir başarı idi; ama üyesi olduğum bir par
tinin Hükümeti olmasına rağmen şunu burada bir 
eleştiri olarak söyleyeyim: Hükümet bu başarısını 
yeterince kullanamadı, yeterince duyuramadı. 

Bu başarı Türkiye'yi Amerika'ya daha çok yak
laştırdığı için mi seviniyorum? Yok, böyle bir sevin
cim mevcut değil; ama Türkiye'nin ulusal çıkarları, 
savunması açısından mutlaka aşılması gereken bir 
engeldi ve bu engel Türkiye'ye zarar vermeyecek bir 
biçimde çözümlendi, ortadan kaldırıldı. 

Tabii ambargonun kalkması, demin bir arkadaşı
mızın da dediği gibi, ilişkilerin hemen eski sıcaklı
ğa kavuşması anlamına gelemezdi ve gelmemiştir. 

Bu sorunun eski boyutları içinde yeniden ele alı
nabilmesi, hepimizin bildiği birtakım gelişmelerin 
gerçekleşmesine şüphesiz bağlıdır. 

Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunları bu ba
kımdan büyük önem taşır. Bir kıta sahanlığı sorunu
muz var, bir FİR çizgisi sorunumuz var, adalardaki 
silahlanma sorunumuz var, Batı Trakya'daki Türk
ler sorunumuz var. Bunlar hep söylediğimiz sorun
lar. Aslında bir sorunumuz daha var; NATO'nun as
keri entegrasyonuna Yunanistan'ın dönüp dönmeye
ceği sorunu. Bence bu sorunu dahi Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki sorunlar içerisine sokulmak ge
rekir. 

«Türkiye'nin, 12 adayı Yunanlıların hızla silah
landırması konusunda daha aktif olması gerektiği» 
yolundaki temennilere ben de katılırım ve bu konu
daki haklarını, Yunanistan'ın NATO'nun askeri en
tegrasyonuna girmesi söz konusu olduğunda, her hal
de dile getirmesi Türkiye'nin yapacağı bir yanlış ol
mayacaktır. 

Yunanlılarla ilişkilerimizin kolay çözüme bağla
nacağını sanmıyoaım. Aslında Türkiye'nin içinde bu-

1 lunduğu sıkıntılarından büyük bir kısmını böyle bir 
çözüm ortadan kaldırabilirdi; ama bugüne kadar ya
hut yıllarca izlenilmiş olan yanlış politika birike bi
rike birbiri üzerine harçla iç içe geçmiş bu sorunları 
bir kalemde çözme imkânını verecek gibi değildir. 
Bazı protestolar yapabilirsiniz; Sayın tnan'ın dediği 
gibi, sesinizi yükseltebilrisiniz, «Şöyle yaparsanız, 
böyle yapacağız»' diyebilirsiniz. Bunlar denebilir; 
ama sadece yüksek sesli protestolar Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki sorunların çözümüne yetmeye
cektir. Duygusal yaklaşımlar Kıbrıs sorununu çözü
müne de yetmeyecektir. Taviz vermiştin, verecektin; 
az verdin, çok verdin, daha ne istiyorlar, onlara ;% 
60'ım bıraktık ya gibi eskiden gelmiş alışkanlıkların 
Kıbrıs sorununun çözümüne hiç bir olumlu katkısı 
olmaz. 

Bence, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kıbrıs so
rununda yanlış yapmamıştır, gerçekçi davranmıştır, 
kendisinden beklenen her şeyi yapmıştır. Kıbrıs so
rununda bundan sonraki adımların Kıbrıslı Rum ta
rafından gelmesi beklenmek gerekir. 

Şüphesiz, Yunanistan kendisini bu konunun dışın
da göstermek istiyorsa da, nasıl biz Kıbrıs meselesi
nin dışında değilsek, Yunanistan da bu meselenin dı
şında değildir. Dolayısıyla muhtemelen, muhtemelen 
değil, mutlaka öyle, Yunanlıların da gayretiyle Kıb
rıslı Rum tarafı çözümü iki toplumun yapacağı gö
rüşmelerde değil, uluslararası forumların devamlı 
baskısı altında sürdürülecek bir politika ile bulmaya 
çalışıyor. Türkiye Hükümeti bu politikadan yana ol
madığını ortaya koymuştur. Sevinilecek bir cihet, 
dünya kamuoyunda, hiç değilse Avrupa kamuoyun
da, bu politikayı kesinlikle reddettiğini, son günlerin 
gelişmelerinin, Avrupa Konseyindeki son gelişmele
rin ortaya koymuş olmasıdır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Hükümetinin izlediği po
litikanın Kıbrıs konusunda en tutarlı politika olduğu 
kanısındayım. 

Burada belki yeri değildi; fakat başka bir bütçe
de söylenmesi gereken birtakım sözler söylendi. Ben 
o konudaki görüşümü de belirtmek isterim. 

Cumhurbaşkanınca Saçilen Üyeleri temsilen ko
nuşan değerli arkadaşımız Sayın Toker, Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi için yaptığı çok zevkle ve ilgiyle izle
diğim konuşmasının büyük bir bölümünü Türkiye' 
nİn Uluslararası Para Fonu ile, IMF diye bilinen 
uluslararası kuruluşla olan ilişkilerine hasretti ve 
açıkça söylemedi; ama dikkatsizce dinleyen o anla-
mı rahatça çıkarabilirdi, «Türkiye IMF'nin dediğini 
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yapmalıdır.» şeklinde özetlenebilecek bir konuşma I 
burada hep beraber izlendi. 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Öyle değildi. 

CHP GRUB UAD1NA UĞUR ALACAKAP-
TAN (Devamla) — Kelimeleri çok dikkatli seçtim; 
«Dikkatsiz dinleyen birisi tarafından böyle yorum
lanabilecek bir konuşma burada birlikte izlendi.» de
dim. 

Şüphesiz, uluslararası para sisteminin, ekonomi 
sisteminin ne olduğunu biliyoruz. Onun kuruluşları 
dışında bir politika izlemek ya güçtür, ya olanaksız
dır. AET'siz, OECD'siz, IMF'siz bir iktisadi politi
ka izleyemezsiniz. Ama, gelişmekte olan ülkelerin I 
özelliklerini de bu kuruluşların her halde dikkate al- i 
ması gereklidir. 

Türkiye IMF ile olan diyalogunu kesmek değil, 
bu diyalogunu bu özelliklerin dikkate alınacağı bir 
süreç içinde devam ettirmek arzusundadır ve yine 
bildiğim kadarıyla eğer yanlış değilse bilgim. Türkiye 
bugünlerde büyük ölçüde bir yardım yapmak için 
Guadeloupe zirvesinden sonra yapılanlar veyahut 
bunları yapanlar, Türkiye'nin zorunlu olarak IMF 
ile anlaşması koşulunda çekinmemekte; ama en azın- I 
dan bu diyalogun sürdürülmesi görüşünü açıkça or- i 
taya koymaktadırlar. Türkiye herhalde bunu sürdü- j 
recek; ama dediğim gibi bu diyalogu sürdürürken j 
kendi özelliklerinin bazı zorunlulukları olduğunu. I 
karşısındaki yardım müessesesine yahut yardımı or- j 
ganize edecek müesseseye yahut daha çok bilinen ta
biri ile yeşil ışığı yakacak müesseseye anlatmaya ça
lışacaktır. 

BAŞKAN — Sayra Alacakaptan. bir dakikalık | 
süreniz var. Ayrıca 15 dakika ayrı bir hakkınız var, 
ona göre ayarlar mısınız efendim. 

CHP GRUBU ADINA UĞUR ALACAKAP
TAN (Devamla) — Bu kısmını bitiriyorum. j 

• - • — " * a » ? 

Bir noktaya daha temas ederek konuşmamın bu 
bölümünü sonuçlandırmak istiyorum. 

Afganistan gitti, Yemen yok, Suriye'ye Irak'a pek 
güvenilmez, Pakistan ikiye bölündü, Çin'le Rusya' 
nın kapışmasından sonra, İran en azından bağımsız, 
Amerika demek ki buraları terketti. Rusya alacak. 
Çünkü, Rusya'nın petrolü azalıyor. Meksika'da da 
dünyanın petrolü ve gazı bulundu, artık Amerika Or
ta Doğuya kendisini pek bağlı hissetmiyor. Ne yapa
cağız?.. 

Bu şüphesiz ciddi bir sorun; ama bu telaşla bir
birinden farklı, birbiri ile çelişik sözler de söyleme
meye dikkat etmek lazımdır. Hem Amerika Orta 
Doğuyu bıraktı. İran'ı ve Orta Doğunun petrolleri
ni bir kenara itti. Çünkü, Meksika'da petrolü var, 
hem de aman batıdan kopmayalım, batı sistemi için
de kalalım demek, bir noktada çelişkili olan iddia
lardır. Dünyadaki dengeyi yalnız Amerika ile Rusya 
arasındaki denge sanmaktır. Oysa dünyada Amerika 
ve Rusya'nın dışında başka dengeler vardır. Avrupa 
yeni bir denge olarak ortaya çıkmaktadır. Çin, den
genin çok önemli bir unsuru olma istidadını açıkça 
ortaya koymuştur. 

Artık, ne tek başına Amerika, ne tek başına Rus
ya dünyayı dengeleme, daha doğrusu sadece iki ke
fesi olan bir terazinin ağırlıkları olma özelliklerini 
yitirmişlerdir. Dünya olaylarını yorumlarken, bun
lardan sonuçlar çıkarırken, bunlara göre önlemler 
almaya kalkışırken bu gerçeği de dikkate almak la
zımdır. 

Hepinize çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakap
tan. 

Efendim, saat 14.15'te toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.16 

<.<m*—«•-

— 3 9 4 — 



C, Senatosu B : 37 7 . 2 . 1979 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çeîik (Afyoukarahisar), Emanuüah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış; grup
lar adına ikinci kez söz isteyen sayın üyeler var. 

Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Kâmran İnan. 
Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın İnan 

belki benden önce idi. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hayır efendim: za-
tıâlinizden sonrayım. 

Hükümet?.. Yok. 
Komisyon?.. Hazır. 
Hükümete haber veriniz efendim. 
Buyurun Sayın Yıldız, farketmez nasıl olsa gele

cekler efendim; tutanaklara geçiliyor. 
Sayın İnan, mahzuru yok herhalde?.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hayır efendim, za

ten Hükümete değil, bize hitaben konuşuyorlar; me
sele yok efendim. 

Buyurun efendim, teşekkür ederim. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Amerikan Planına karşı Hükümetin bir yadsıma
sını önermiştim ve arz etmiştim; söz orada kalmış
tı. «Hükümet, bundan önceki Hükümetin sözlerin
den yararlanmalıdır» demiştim. Gerçekten, bundan 
öncefci Hükümet. Türkiyeyi yalnız bırakmada başa
rılı olmuş, birçok yanlış yöntemler uygulamış ve şim
di açıkça, «Bunları yapmayın» diyor. Ben bunu sağ
lıklı bir yaklaşım olarak karşılamaktayım. «Böyle 
şeyler yapmayın, ver kurtul çıkar yol değildir, ödün 
vermenin sonu yoktur. Amerika'nın. Yunanistan'ın 
dediğine evet demezseniz, görüşlerinizi kabul ettire
mezsiniz. Böyle davranın» diyor. Ben bunu iyi niyet
li bir davranış olarak seçiyorum. 

Ayrıca, Sayın İnan'da, «Eskiyi karıştırmayalım. 
Çünkü eski pek karıştırılacak gibi değildir; bundan 
vaz geçelim» diyor. Bunu da uygun buluyorum. 
«Çünkü karıştırmada haz yitiren, insanı rahatsız eden 
olaylarla karşılaşmayalım» diyor. Bunları da doğru 
buluvoıum. 

Arkadaşlarım; 
Politikasını değerlendirdiğimiz Hükümetin duru

munu biraz değerlendirmek istiyorum : 
Türkiye, bugün çok ağır iç ve dış koşullar ve 

özellikle ekonomik çıkmazlar içinde sıkboğaz edil
mek istenen bir durumda iken, dış sorunlarına çö
zümler bulma zorunluğu karşısında kalmış bulunu
yor. Ülkenin bu durumdan kurtulması için her yurt
severin elinden geleni yapması uygar bir davranış, 
yurtseverliğin gereğidir. 

Büyük bütçe açığı, ertelenen önemli işler, bir yıl
da yedi - sekiz milyar dolar borç bulma zorunluğu, 
faizle 15 milyarlık dış borç, çok ağır dış ipotekler, 
ülkeyi savaş alanına dönüştüren cepheleşme, azgın
laşan faşizm ve Devlet organına yerleştirilen silahlı 
birçok kimseler. İşte, bu yönetimi, bu tabloyu, bu 
Devlet aygıtını teslim alan bir Hükümetin politikası
nı eleştirdiğimiz için bunları gözönünde bulundur
malıyız diyoruz. 

Bu durumu oluşturma suçunu, yahut kusurunu, 
yahut da vebalini taşıyanlar da. «Biz bunu yaptık; 
ama düzeltilmesinde beraberiz»ı demeleri beklenir. 
Çünkü, herhalde bu kendiliğinden oluşmadı; Türkiye 
bu noktaya kendiliğinden gelmedi. «Buraya gelirken 
biz yanlış politika izledik; geldi de ne oldu; ama 
şimdi öğıendik yanlışını. Hükümet biz size yardımcı 
olalım, beraber düzeltelim. Yıkan, bozan biziz, dü
zeltme görevi sizindir, beraber düzeltelim, yardım 
edelim» demesi yurtseverce bir görev olur. 

İşte, büyük kaygılara kaynaklık eden güçlükleri
mizin aşılmasında başta Ana Muhalefet Partisi ol
mak üzere, tüm muhalefetten de, bağımsızlardan da 
böyle bir yaklaşımı beklemeyi, onların yurtseverli
ğinin gereği sayarım. 

Türkiye'nin yaşamını, geleceğimizi üsler yoluyla 
ipotek altına alan, rehin eden, daha demin saydığım 
gibi, birçok olumsuzluklar içine Türkiye'yi iten du
rumdan sonra, «IMF'nin koşullarına niye evet di
yorsunuz? Wells Fargo çok fenadır» demek kolay; 
ama yeter değildir. 
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Şimdi, önce bu nokta üzerinde durmak istiyo
rum: 

Bu Wells Fargo olayı ile IMF sonuçtur arkadaş
lar. Uygulanan sistem, içinde oturtulan ilişkiler, siz 
Devlet topraklarını kiraya vermeye hâlâ pazarlık ya
pacaksınız, ben 250 milyona verdim, sen daha ucuza 
veriyorsun veya vermiyorsun diye pazarlık yaptıktan 
sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hâlâ resmi 
bir anlaşma ile Amerika'nın koruyuculuğu altında 
bulunduktan sonra, yalnız Wells Fargo ve IMF'ye 
ağırlık vermeyi yeterli bulmam ve bunlar sonuçtur di
yorum. Çünkü, hepsini düzelttikten sonra ancak bu 
sonuçlardan arınabilir. Kurulan, içinde bulunduğu
muz sistemin doğal sonuçlarından kurtulmak için önce 
Türkiye yapısal •bozuklukları ile sistemsel yanlışlanm 
düzeltmede muhalefet partilerinin de, bağımsızların 
da yapıcı önerileri gereklidir. İşte çıkar budur, yurt
severce yol budur. Yoksa, çıkmazın içinde otur, «Ama 
yanlışın var» deyince bu yeterli bir yaklaşım olmaz. 

Arkadaşlarım; 
NATO'ya girmeseydik halimiz ne olurdu.. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakikanızı rica 

edeyim. Hükümetin geldiğini tescil için ifade ediyo
rum efendim. Hükümet de hazır. Buyurun efendim. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — \<NATO"ya girmeseydik halimiz ne olur
du; eyvah. Ya biz girmeden Yunanistan AET"ye gi
rerse halimiz nice olur» dedikten sonra bağımsız po
litika izleme olanağınız yiter. Demek ki, siz bu ko
şulları empoze edenlerin ortaklığını cankurtaran si
midi sayıp «Aman ne olursunuz» dedikten sonra, 
bunların içindeyken zaten Yunanistan bizden önde tu
tulduğuna göre, iyice yerleştikten sonra da bizi ön
de tutacağını sanmak yanlış olur. 

İşte çıkmazları çıkar diye gösteren yollardan bü
yük çıkmazlara gittiğinizin kaygısını belirtiyoruz. 

Kültür emperyalizmini Milli Eğitim Bakanlığının 
içine oturttuktan sonra arkasını dönüp «Amerika'ya 
sordunuz» dedikten sonra böyle konulan fazla bü
yütmek... Biz aslında buna karşıyız tabii. Wtl!s Fargo 
olsun, IMF koşullan olsun; ama belirttiğim gibi bun
lar sonuçtur. İçine ginilen politika, uygulanan sis
tem. yapısal bozuklukların sonucudur bunlar. O hal
de yalnız sonuçların üzerinde durup, asıl nedene yö
nelmemeyi eksik buluyoruz. 

Atatürkçü politika deyince, efendim. Atatürk'ün 
yok muydu anlaşmaları?.. Vardı. Onun da Balkan 
Paktı vardı, Sadabat Paktı vardı; ama Atatürk on
lara, pakta girerken hiç bir zaman ikincil işlem gör
müyordu. Hikâye budur. 

Onun için biz diyoruz «Ya bağımsızsınız, ya de
ğilsiniz.» bağımsızsak bağımsızlığın gereğini konuşa
lım. 

Arkadaşlarım; 
Uygulanan ekonomsal sistemin, bizi kapitalist ev

renin pençesinde inletmesine aracı olurken IMF, 
OECD, AET Dünya Bankası, yani kapitalizmin ör
gütleri koşullarına veryansın etmek yeter değildir. 
Bunlardan kurtulmanın yolu nedir?.. Türkiye'nin ger
çekten bağımsız politikası, kalkınmasını kendi koşul
larıyla sağlamasıdır. Çıkmazlarımıza kaynak veren 
çözüm ve ilişkileri çıkar sanmak yanılgısı ile çıkmaz
larımızı büyütme ve çıkmazlarımızı yaratanlardan çı
kış yardımı bekleme pek kolay olmuyor. 

Arkadaşlarım; 
î Bu arada, demin de söyledim, aslında bizim ol

mayan birtakım konulara fazla ağırlık veriyoruz. 
Bakın ilginç bir tanesini söyleyeyim: Efendim, Çin' 

j le Amerika yaklaşmış. Bizde kaygı başlıyor. Bundan 
kaygılanan Rusya. Demek bizim sağcılar o kadar 
çok Rusyacrymış ki.. Çin'le Rusya'nın yakınlaşmasın
dan bizim sağcılar telaşlandı. Çin hani NATO'cuydu, 
AET'ciydi. Demek ki. NATO'cu, AET'ci Cin biz/m 
AET'ci, NATO'cuları Amerika yaklaşınca kuşkulan
dırıyor. İşte çıkmaz bu, Bu nasıl bir mantıktır ki, 
bizim sorunumuz değil bu. Çin, Amerika, Rusya ra
hatsız, bizimkiler de rahatsız. Ben bunları anlayamı-

I yorum. 

Bakın arkadaşlar, bir şey daha var. Bize karşı 
en iyi davranan, şu son yılda özellikle bir Libya var. 
Ben birtakım çevrelerde «Libya'yı yeren, ona inan
mayın, dost değil» diyen sözler duydum, okudum. 
Bunu da anlayamadım. Nasıl bu sözler söylenebilir?.» 
Adam bütün İslam ülkelerine bağırıyor, «Ey Müs
lümanlar, ağabeyimiz olan Türkiye'ye gereken ilgiyi 
gösterelim. Ben de sana petrolü şöyle de vermek is
tiyorum; ortak işler yapalım, başka ülkelerde yaptı-
ğ:m:z işleri de sana veriyorum. Müteahitti, firmaydı. 

| uzmandı, mühendisti gelsin. Gerçek iki kardeş diye 
! yaşayalım» çıkıp da Türkiye'de birisi derse ki, «İnan-
! mayın buna, bu yalancıdır, veya bunun dostluğuna 

inanılmaz»; bu şey söylenemez. 
Ben açık söyleyim, birçok Müslüman ülkeyi gez

dim. Din esasıyla politika yapanlardan değilim; ama 
i İslâm ülkeleriyle geçmiş tarihsel, zengin, kültürel 

bağlarımız bulunan ülkelerle ilişkilerimizi çok daha 
kolay geliştirebileceğimiz olanaklar vardır. Niye bun
ları kullanmayalım?.. Bunların başında Kuzey Afrika 

j ülkeleridir. Libya öncülük ediyor. Öbür ülkelerde 
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de ben gezdim; hiç birinde Türkiye'ye karşı bir eği
lim görmedim, işte bütün bunları okuduğumuz za
man, incelediğimiz zaman birtakım yanlışların içinde 
bocaladığımızın üzüntüsünü duyarım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Az gelişmiş ülkemizde pompalanan tüketim eko-

nimisini destekleyip, kaynakları yatırım yerine tüke
time çevirdikten, bu politikayı sürdürürken sanayi
leşmenin güçlüğünü de bütün çevreler algılamalı ve 
çözümü bu noktada da söylemeli. «Biz ülke toprak
larını 250 milyon dolar kiraya verdik, siz az veriyor
sunuz.» Bu, Mahmutpaşa işporta pazarlığı olur. Tür
kiye topraklarını kiraya verip vermeme yarışması 
değil, bütün bunlara düşmeden nasıl çözümler bulu
nacağını söylemektir bence gerçekçi tutum. 

Arkadaşlarım; 
Batılıların, demokrasinin aşığı olmadıklarını hü

kümete özellikle beritmek isterim. Batılılar, özellikle 
büyük güçler, çıkarlarının aşığıdırlar. Onun için bu 
yönden onlara kendimizi beğendirmek sevdasına hiç 
kapılmayalım. Mümkün değildir. Onlar, kendi çıkar
larına göre davranışlarımızı değerlendireceklerdir ve 
bu arada en kolay ilişkileri kurup geliştireceğimiz 
ülkelere ağırlığı vermek zorundayız. Hiç bir zaman 
kazanamayacağımız ülkelerin arkasına fazla düşme
meliyiz. Demin söylediğimi yineliyorum. Hükümete 
özellikle. Bütün bu güçlerin başında Amerika. Ecevit 
Hükümetine uzun süreli güven beslemez. Onu: ipo
tek altında sürekli etkileyebilme amacını güder. O 
yüzden, bağımsız bir politikayı yineliyoruz. 

Bütün bunları söylerken, sözlerimin sonunda şu
nu belirtmek istiyorum: Ben, Türkiye'nin geleceği 
için son derece iyimserim. Üstün yetenekli büyük in-
sangücümüz, önemli kaynaklarımız ve eşsiz jeopcii 
tiğimiz nedeniyle bugünkü evrensel dengelerden ve 
ilişkilerden beceriyle yararlandığınız takdirde Tür
kiye'nin aydın yarınlarına ulaşmasını hiç kimse en
gelleyemez. İşte bunun içindir ki, ne Amerikancı, ne 
sucu, ne bucu, bağımsız Türkiye'ci politikayı savu
nuyoruz biz. 

Bunun reçetesi nedir?.. Bu kalkınmanın. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sürenizin bitmesine 2 
dakika kaldı efendim. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Evet, bunun reçetesinde «Kendine güven, 
kendi özgücünle kalkınmayı temel al ve sistemini de 
çağdaşlaştırma amacını güden, kişilikli, bağımsıza 
politika güt» yazıyor. İşte başından beri önerdiğimiz 
böyle bir reçetenin uygulanmasıdır. Hiç kimsenin 
merhametine ya da hatırına değil, öz gücümüze, 

J kaynaklarımıza, insangücümüze, jeopolitiğimize, ta
rihsel işlevimize, dünya uluslarına olan ilişkilerimize 
dayanarak izleyeceğimiz bir politika bizi aydınlığa 
çıkarır. İşte bunun reçetesini sundum. Öyle yazıyor. 
Bu yazıyı, bu reçeteyi iyi okuyabilenlere üstün ba
şarılar dilerim. Hükümetin bunu iyi okuyacağı inan
cındayım. Bu inançla bütçenin Türk dış politikasına 

J başarılı uygulamalar sağlaması dileği ile hepinize 
saygılar sunarım. (MB, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve 
CHP Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşe'kikür ederim Sayın Yıldız. 
Adalet Partisi Grubu adına ikinci kez konuşmak 

I üzere Sayın Kâmran İnan. Buyurun. 

I AP GRUBU ADİNA KÂMRAN İNAN (Bitlis) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan; 
Önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak isterim.; 

Bu sabah Bütçe dolayısıyla yaptığımız konuşmanın 
Sayın Bakan tarafından daha önce Dış Politika Genel 
Görüşmesinde başlattığımız ve yaptığımız beyanların 
devamı sayılmasını rica edeceğim. Kendileri Genel 
Görüşmenin kapanışında 30 Ocak Salı günü yoktu
lar. Orada tevcih ettiğimiz sualler vardır. Özellik
le Amerikan planı konusunda, bir anlaşma olma
dan ortak savunma tesislerinin açılması konusunda, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bugün
kü kararla 1 Kasım 1974 tarihli 3212 sayılı karar 
arasındaki, o zamanki Hükümetin katılması bugün
künün reddetmesi, Güvenlik Konseyinin 27 Kasım 
440 sayılı kararının Hükümetçe nasıl anlaşıldığı ve 
gerçekten müspet eleman görüyorlar mı ve konulan. 
takvimin manası, bunun Amerika ile olan ilişkiler 
ve Amerikan Kongresinin şartları bakımından bu 
suallerimizin bugünkü toplantıda, kendileri bulun
madıkları için o gün, genel beyanları arasında ce
vaplandırılacağını bekliyoruz ve esasen konuşmamı 

I da daha önce söylediklerimizi tekrar etmeyecek bir 
stille bugün başka meselelere dokunmak üzerinde 
yürüttük, bunu arz ve ifade etmek isterim. 

Bundan sonra, yapacağım zevkli bir vazife, Cum
huriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsüne buradan teşek
kür etmektir. Gerek yaptıkları konuşmanın yapıcı 
tonu itibariyle ve gerekse Türk kamuoyunda hiç ol
mazsa tatbikat bakımından 13 aydan beri büyük 
tereddütler uyandıran bir noktayı açıklığa kavuştur
muş bulunmaları, Sayın Alacakaptan şöyle dediler: 
«Türkiye tercihini çoktan yapmıştır, bu tercih mu
hafaza edilecektir, blok değiştirme yoktur.» Bunu 

| Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcülerinden ilk 
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defa bu açıklıkla duymuş bulunuyoruz, Temenni
miz, Sayın Bakanın da burada yapacakları konuş
mada bu noktayı teyit buyurmalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
O derece buna ihtiyaç duyuyorduk ki, daha 

dün Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin bir sözcüsü 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde yaptıkları 
konuşmada bunun çok uzağında, tereddütler uyan-
dırahilecetk manada idi. Bizim inancımız odur ki, 
esasen tradition'u olan büyük devletler, günübirlik 
milli tercihlerini değiştiremezler, anapolitikalarmı 
değiştiremezler. 

Bu devletler, birer büyük transatlantik duru
mundadır. Bunlar yön ve istikametlerini esen rüz
gâra göre 24 saatte değiştirebilen devletler değildir ve 
Türk Devleti, Afrika'nın veya Güney Amerika'nın 
şurasında dün doğmuş bir devlet değildir. Milli 
tercihleri uzun bir maziye dayanmakta ve oradan 
gelmektedir. Bu milli tercihlerin de böyle 10 ayda 
13 ayda değiştirileceğini esasen kimse beklememek
tedir ve bilmemektedir; ama bu istihfamların ve te
reddütlerin de giderilmesi kaydıyla Sayın Senatör 
Alacakaptan bunu gidermiş bulundukları için ken
dilerine teşekkür ederiz ve aynı istikamette Hüküme
tin de gidermesini bekleriz. 

Sayın Alacakaptan «Şimdiye kadar dış politika
sı tek kanallı olmuştur. Şimdi kanalları büyütüyo
ruz, genişletiyoruz, çok taraflı» dediler. Burada 
zannederim biraz inhisarcılığa gitmemek ve insafı 
elinde bulundurmak lazımdır. 

Değerli arkadaşım; 
1950 yılına kadar Türkiye tamamıyla dışarıdan 

kesilmiş, içine kapalı bir devlettir. 1949'da millet
lerarası gelişmeler, 1945'de Birleşmiş Milletler, za
manın Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 1949'da 
dahi NATO'nun kuruluşundan bir hafta sonra baş
vurmasıyla 1952'de gerçekleşme ve batı kuruluşla
rına katılma Türkiye'yi dış dünyaya açarak götür
müştür. 

Dış dünyadan maksat yalnız batı dünyası değil
dir. Sovyet blokuyla Türkiye'nin ilişkilerini geliş
tirmesi ne dünündür ne bugünündür. Hatırlayacak
sınız 1958'de zamanın merhum Başbakanı Mosko
va'ya resmi ziyarette bulunacağını beyan etmiştir. 
Hadiseler mani olmuştur. 

Daha sonra, kurulan hükümetler zamanında Sa
yın Feridun Cemal Erkin gitmişlerdir, Sayın Suat 
Hayri Ürgüplü 8 aylık hükümetleri döneminde Baş
bakan olarak gitmişlerdir ve bu gelişmeler devam et
miştir. O derece devam etmiştir ki, 5 Ocak 1978'de 

Hükümeti kurduğunda şimdiki Sayın Başbakan, Ni
san 1978, 22 Haziran 1978 ziyaretlerini, Belgrat ve 
Moskova takvimini kendi önlerinde bulmuşlardır. 

Yine Hükümet her halde reddetmeyeceklerdir ki, 
Sovyet blokuyla, doğu blokuyla 10 milyar dolarlık 
yatırım projelerini yapan ve bugün yürüttüren her 
halde geçmiş hükümetlerdir ve onların başlattığı eser- i 
lerdir. \ 

Sayın Başbakanın Moskova ziyaretinden sonra 
«Sovyetler Birliği ile şu kadar genişletilmiş ticari 
anlaşmalar» dendi, «Petrol» dendi, biz o zaman da 
inanmadık; çünkü geçen yıl buraya gelen Sovyet , 
Ekonomik Heyeti Başkanı Skaçkov ile görüşmem 
de o, zamanki Bakan sıfatımla, Karadeniz'de ken
dilerinin işbirliğiyle kurmayı tasarladığımız Dördün
cü Rafineri için petrol olarak Batunı'dan pipe-line 
ile çekilmesi teklifinde bulunduk. «Hayır» dediler. ' 
Niye?.. Çünkü 1980'den sonra Sovyetler Birliği dı
şarıdan petrol ithal etmek mecburiyetinde olan bir 
devlettir ve aslında bugün Güneye, Orta Doğu'ya 
petrol kaynaklarına inişin arkasında bu vardır ve 
Adalet Partili Hükümet dönemlerinde sayın bakan
ların dış gezilerine bakarsanız, sayın senatörler, 
Doğu başkentleri ikişer, üçer defa taranmıştır, tek 
kanallılık buysa. Yine Sovyet liderlerinin ve Doğu, 
sosyalist blok memleketleri ziyaretçilerinin Anka
ra'ya ziyaret sayısı daha fazladır ve arada o derece 
bir dengesizlik vardır ki, aslında tek kanallılıktan 
başka istikametde şikâyet etmek gerekir. 

1965 - 1971, Adalet Partisinin yüksek düzeyde, 
Başbakan seviyesinde VVashington'u resmi ziyareti 
yoktur; ama Moskova'ya vardır, Budapeşte'ye var
dır, Bükreş'e vardır, Prag'a vardır ve bunlar bi
rer tarihi gerçektirler, hatta parti lideri olarak dahi 
Cumhuriyet Halk Partisi gitmiştir ve biz bunu kına-
mamışızdır, geçen sene yaptıkları resmi ziyaret de 
dahil olmak üzere. 

Komşu memleketlere ve tarihi, kültürel, dini 
bağlarımız bulunan memleketlere açılma: 

Değerli arkadaşlarım; 
Taranmamış hiç bir memleket kalmamıştır. Emir

likler de dahil olmak üzere ve gidilirken de ne Ka
hire Meydanındaki Mehmet Ali Paşa'nın Heykelinin 
altındaki yazılar okunmadan gidilmiştir. Beyrut 
Meydanındaki heykele bakılmadan gidilmiştir. Mı
sır'ın Makarios'a verdiği destek düşünülmeden, Ma-
karios'un ölümünde ilan ettiği matem ve oraya 
gönderdiği yüksek dereceli şahıs düşünülmeden, 
İran'ın Makarios'un ölümü için matem ilan etmesi 
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ve Yunanistan'da hava endüstrisinin kurulmasına 
25 milyon dolarla katkıda bulunması düşünülmeden, 
gerçekçi bir açıdan bunlara gidilmiştir ve aynı ger
çekçi açının neticesidir ki, Kerkük - Yumurtalık 
boru hattı kurulmuştur. Biz Irak'a paketlerle gittik. 
Yumurtalı k'da 30 - 35 milyon ton kapasiteli bir ra
fineri kurulmasını, iki memleketin demiryolu bağı, 
iki memleketin komünikasyon bağı, karayolu bağı 
üzerinde projelerle gittik değerli arkadaşlarım. Kıs
men yapıldı, kısmen yapılamıyor. Diğer bütün 
memleketlerle bunlar daima yapılmaya çalışılmıştır 
ve çalışmaya devam edilmiştir. 

Binaenaleyh. «Çok yönlü biz yaptık, tek kanal
lıydı» denilirse bundan tarihi gerçekler biraz rahat
sız olur ve bunu tescil etmemiz de şarttır. Aslında 
çok yönlülüğü yön şaşırmak veya yönsüzlük mana- ' 
sına da almamak lazım. Biz bu manada Sayın Ala-
cakaptan'ın bir sözüne bağlıyız, «Milli tercihler 
malûmdur, değişmeyecektir.» Orada bağlı kalmak 
kaydıyla, onun dışında devletin menfaatleri için im
kânlar aramak normaldir, aranacaktır; ama her 
imkân arandığında «Acaba o bundan daha mı iyiydi, 
bunu bıraksam ona mı gitsem» şeklinde tereddütlere 
yer açmamak, tereddütü evvela içinizde doğurma
mak, tereddütü dünyaya yaymamak ve geliştirme
mek lazımdır. 

Biz bu konularda, bu görüşleri ifade etmekle 
sadece «Dün daha iyiydi, bugün daha kötü» müna
kaşasına girmek istemiyoruz kesinlikle; ama her 
devrin hakkını vermek kaydıyla... Burada Sayın 
Yıldız yine yoklar bu ikinci defa oluyor. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Buradayım. 

AP GRUBU ADİNA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Buradasınız, özür dilerim. Asıl yerini
zi bilmediğim için öteki yerinize bakıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın İnan, şahıslara hitap 
etmeyiniz. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Daima geçmtiş dönem, 20-30 yıllık önce 
süreler için fetva okunur ve Sayın Yıldız'ın daha 
önceki konuşmaları da bugünkü konuşmaları da ba
na genellikle WaterIoo'yu kazanma projelerine sa
hip insanları hatırlatır. Bugün gerçekten 1814 Wa-
terloo'sunu kazanacak çok general vardır: ama ora
da yaşamış olmak lazımdır. 

«Sovyetler Birliği ile bugün yüzlerce milyon do
larlık bir mübadeleye vardıysak, dün niye var
madık?..» Çünkü dün benim tüm ihracatım bir de
vir vardı ki, 200 milyon dolardı, 300 milyon do
lardı İlk defa 2 milyar dolarlık boyuta ulaşmıştır 

ve çünkü Sovyetler Birliği ve Doğu bloku memle
ketlerinin o günkü ekonomik ve sanayi seviyeleri, 
bana istediğim malı vermeye müsait değildi. Onla
rın ihtiyaç duydukları malları da benim vermek im
kânım ekonomimde yoktu. Diğer memleketlerde de 
bu böyledir. 

Binaenaleyh, efendim 1950'lerde Ceezayir'e böyle 
bakıldı, Bandung'a böyle gidildi... Çok temenni 
ederdik ki, o günkü şartların yöneticileri arasında 
bulunsunlar. Çünkü, kendileri hatırlarlar, bugün çı
kılmasını tavsiye ettikleri NATO'dan, AET'den, 
Cuma, 27 Mayıs 1960; «NATO'ya, CENTO'ya bağ
lıyız» beyanı benden çıkmadı herhalde ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna katılma müzekereleri, ken
dilerinin döneminde devam ettirilmiştir. Temmuz 
1959'da başlamıştır, Mayıs 1960'ta kesilmiş, 8 ay 
sonra kendileri döneminde haklı bir şeyle, tenkit et
miyorum, kınamıyorum, isabetli bir görüşle devam 
edilmiştir ve Merhum İnönü Hükümeti zamanında, 
12 Eylül 1963'te gerçekleştirilmiştir. 

Binaenaleyh, bu olayları unutarak, üstüne bir 
sünger çekerek, başka bir hüviyetle ve açıdan, 20-30 
sene sonra buraya gelmek, zannederim ki, yeni de
ğerlendirme metodu ve açısı olarak ele alınabilir, 
ama hiç bir zaman tarihi hakikatleri ortadan kaldı
ramaz. 

Bu yönü ifade etmek istedim ve kendilerinin ne
dense mevcut hükümetlere kadife eldivenle gitmek 
ve eski-hükümet deyince, insaf ölçülerini biraz ta
şırmak eğilimini, zannederim kontrol etmeleri çok 
faydalı olur. 

Sayın Alacakaptan'ın yaptıkları yapıcı konuşma, 
ki bu kendilerinin şahsı kadar öyle sanıyorum ve te
menni ediyorum ki, Adalet Partisi Yönetim Kurulu
nun dün çıkardığı bildirinin memlekette yarattığı ye
ni atmosferin bir nevi burada ilk adımı ve belirtisi 
olarak tecelli etmiş olsun. Eğer Türkiye'yi bu müza
kereler vesilesiyle böyle bir noktaya getirebilmiş 
olursak, bu en büyük başarımız olur. Bu müspet 
duygularla teşekkür ve saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adı

na Sayın Metin Toker, buyurun efendim. Sayın To-
ker, süreniz 15 dakikadır efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU 
ADINA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
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Sayın Alacakaptan arkadaşımızın hatırlatması 
üzerine, 15 dakika değil, ama birkaç dakikalık vak
tinizi daha almayı lüzumlu gördüm. Kendisi, «Dik
katsiz bazı dinleyicilerin benim konuşmamdan yan
lış manalar çıkarabileceğini» hatırlattı. Düşündüm 
ki, dikkatsiz dinleyiciler olduğu gibi, dikkatsiz zabıt 
okuyucuları da vardır. Onun için bir - iki hususu 
tavzih etmek için müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Şimdi, «IMF ile ilişkilerin başka bakanlıklar büt
çelerinde de görüşülmesi kabildir.» dediler. Evet ka< 
bildi. Genel Konuşmada bahsedilebilirdi, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde bahsedilebilirdi, fakat Cum
huriyet Halk Partisi ve Hükümetinin tezidir ki, 
milli savunma, dış politika, ekonomi birbirleriyle son 
derece ilgili hususlardır. Bunlar iç içedir. O bakım
dan IMF ile münasebetler, üstelik bir açıdan Dış
işleri Bakanlığının omuzlarına itildiği için, burada 
bahsetmekte bir yarar gördük. 

Üstelik, söylediklerimizin mahiyeti hakkında da 
•ilk konuşmayı yapan Grubumuz Başkanı Sayın Zey-
yat Baykara buna temas etmiş ve görüşümüzü şöyle 
orada da anlatmıştır. Demiştir ki, «Uluslararası 
Para Fonundan sağlanmış olan 450 milyon dolarlık 
kolaylığın kullanımında çeşitli güçlükler ve gecik
meler olmaktadır. Bizim de ortağı bulunduğumuz 
bu kuruluşla olan ilişkilerimizde, uzun süreden be
ri bir anlaşmazlık, bir zıtlaşma havası sezilmekte
dir.» Bizim dış politika konuşmasında da söylediği
miz bu idi. Bizim temennimiz, üyesi olduğumuz 
bu kuruluşla, bu örgütle, bütün uygar memleketler, 
ttalya, Fransa, İngiltere, Portekiz, nasıl oturuyor, 
konuşuyor, mutabakata varırlarsa onu tatbik edi
yor, mutabakata varmazlarsa onu yapmıyor, yapa
madığı olursa onu IMF'e söylüyor, IMF'den yeni 
mehil istiyor. Bizim istediğimiz, IMF'nin söyle
diklerinin kabul edilmesi değil, bu şekilde IMF ile 
uygar münasebetlere, görüşme tarzına dönülmesidir. 

Bu vesileyle başka bir hususa daha temas ede
yim. Sayın CHP Sözcüsü arkadaşımız, Cumhuri
yet Halk Partisinin ve bugünkü Cumhuriyet Hükü
metinin, Türkiye'yi Batı bl okun dan ayrımak, başka 
bloklara kaydırmak, bağlantısızlara sokmak gibi bir 
niyeti olmadığını belirtti. Memnuniyetle karşılıyo
ruz. Yalnız bir husus, Genel Görüşmede bahsedildi, 
açıklığa kavuşmadı. 

Biz hem Grubumuz adına yaptığımız konuşma
da, hem sonra şahsım adına yaptığım konuşmada, 
(Maalesef Sayın Bakan ikincisinde yoktu.) Bağlan
tısızlar hakkında Dışişleri Bakanlığında hazırlanmış 
bir rapor var Bunun tartışmasına devam ediyoruz. 

Sayın Bakan dedi ki, «Bu rapor bizim Batıdan ay
rılıp 77'lere girmemizi önermektedir.» Bu bile 
Sayın Alacakaptan'ın konuşmasıyla çelişki halin
dedir. Üstelik, Sayın Bakana belirttim ki, Cum
huriyet Gazetesinde yayınlanan raporda, 77'ler de
ğil Bağlantısızlardan defaatle ve sadece Bağlantısız
lardan bahsedilmektedir. Ya bu rapor Bakandan 
saklanmaktadır, ya Cumhuriyet Gazetesi yanlış, 
uydurma bir rapor yayınlamıştır veyahut böyle bir 
rapor vardır. Bu hususta da Sayın Bakandan burada 
kesin bir açıklama rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker.-
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Uğur Alacakaptan, buyurun. 
Sayın Alacakaptan, süreniz 15 dakikadır efendim. 

CHP GRUBU ADINA UĞUR ALACAKAP
TAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Birinci konuşmamda değinemediğim bir hususa 
daha değinmek istiyorum. Ondan evvel de değerli ar
kadaşım Sayın Inan'm bir husustaki beyanına açıklık 
getirmek ihtiyacını duyuyorum. 

«Eğer çok kanallılıksa bu Hükümetin, şimdiki Hü
kümetin bulduğu, yaptığı, uyguladığı bir şey değil
dir.» diyerek bazı örnekler verdiler. Şüphesiz, tek ka-
nallıhk, çok kanallılık bir anlamda anlaşılmayacak
tır. Dış politikayı, savunma ve ekonomi ile bir bütün 
halinde anlamak da çok kanallılıktır. Yalnız Türkiye' 
nin sorununu Kıbrıs'tan ibaret saymayıp, Türkiye'yi 
başka ufuklara doğru götürmeye çalışmak da çok 
kanallılıktır ve Üçüncü Dünya Ülkeleriyle olan ve 
çok tartışma konusu yapıldığını gördüğümüz ilişkileri 
başlatmak da çok kanallılıktır ve dedim ya dünya tu
haf bir dünyadır, Adalet Partisinin çok zarif sözcüsü, 
kendilerinin sosyalist ülkelerle daha çok, bizim kapi
talist ülkelerle daha fazla ilişki kurduğumuzu söyle
yerek de yahut bunu ima ederek de çok zarif bir şe
kilde eleştiri koyabilmektedir. 

Efendim, bu noktadan sonra, birinci konuşmam
da değinemediğim bir - iki noktayı açıklığa kavuş
turmak istiyorum. Özellikle yine bugün çok uzun tar
tışma konusu olan AET ve Türkiye arasındaki ilişki
ler konusunu kendimce değerlendirmek istiyorum Gru
bum adına. 

Sayın İnan iki defa ve üstünü basa basa, altını 
çize çize sordular. «Dondurup ortadan kaldırmak mı, 
yoksa üstüne gidip tekrar girmek için çalışmak mıdır 
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amaç?» Sanırım Hükümetin bu konudaki tutumu 
gayet açık. Dondurma diye bir şey ve çıkma diye bir 
şey söz konusu değil. Yalnız, Hükümetin belki tav
rını eleştirebilirsiniz, öyle değil de böyle yapabilirdi 
diyebilirdiniz, ben gerçi o kanaatte de değilim. Hükü
met, AET'ye tam üye olarak girmek istediğini açık
ça söylüyor, ama diyor ki, bugünkü koşullar altında, 
benim hemen bunu yapmam mümkün değildir. Şu 
mukabil önerilerle karşınıza geliyorum, bunları tar
tışalım. Gerçi Türkiye'nin bugünkü döneminde, bu 
durumda, bu krizler içinde yuvarlandığı bir dönemde 
bu kolay bir görüşme, kolay bir tartışma olmayabi
lir; ama bu önerilerle AET'nin önüne giden bir Hükü
metin dondurma veya rafa kaldırma gibi bir niyetin 
sahibi bir Hükümetmiş gibi suçlanması, suçlanmasa 
bile eleştirilmesi, sanırım gerçekçiliğe uymamaktadır 
ve öyle sanıyorum ki, Sayın Dışişleri Bakanımız söz 
sırası kendisine geldiğinde bu konudaki açık tutumu 
bir kez daha vurgulayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamın son bölümünde bir bütçe konuşma

sında bulunması gereken; ama genellikle hiç değinil
meyen bir - iki konuya değinmek istiyorum. 

Dış politika son derece çekici bir konu olduğu için 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken daha çok 
büyük politikalar konuşulur, ama bu büyük politika
ların uygulayıcısı, hazırlayıcısı ve onun bütün yükü
nü sırtlayıcı durumunda olan personeli hakkında bu
rada fazla laf edilmez. Biz de çok yanlış ve mesnet
siz olduğuna inandığım yaygın bir görüş vardır, (Biz 
de derken Senatomuzu kastetmiyorum) «Dışişleri Ba
kanlığı mensupları aldıkları parayı hak etmeyen in
sanlardır. İş yapmazlar güç yapmazlar, Avrupa'da 
Amerika'da keyiflerine bakarlar ve Türklere de hiç
bir zaman yardımcı olmazlar.» Bu çok yanlış bir şey. 
Şunu hemen söyleyeyim ki, Türkiye'de yetişmiş ve iyi 
elemanı en çok ve en yoğun olan Devlet kuurluşu 
Dışişleri Bakanlığıdır. 

Dışişleri Bakanlığının bir başka özelliği daha var
dır. Dışişleri Bakanlığı partizanlığın en az girdiği, par
tizanlığın kadroları en az etkilediği bir Devlet daire-
sidir. Üstelik çoğu kimseye garip gelecek, ama ko
lay olmayan koşullar altında görev yaparlar. Özellik
le bir yandan bütün dünyadaki hayat koşullarının 
son derece ağırlaşması, bir yandan Türk parasının 
sürekli değer kaybetmesi yüzünden Dışişleri Bakan
lığı memurlarının Türkiye'yi gerektiği gibi temsil et
mek olanakları bir ölçüde ellerinden alınmaktadır. 
Bu bakımdan, Sayın Maliye Bakanımız da çok iyi 
bir rastlantı sonucu buraya geldiğine göre, onun da 
duyması için bir hususu belirtmek istiyorum. Dışiş
leri Bakanlığı memurlarının almakta oldukları aylık
ların para değerinin ayarlanmasından etkilenmeme
sini sağlamak bir yandan lazımdır. Bir yandan da pa
ra değeri sabit kalsa bile, zaten dış yaşam koşulla
rında yetersiz olmaya başlayan aylıklarının yeniden 
gözden geçirilmesi şarttır. 

Öte yandan burada bir imkân sağlayıcı formül 
olarak Türkiye'yi dışarıda temsil eden kadroların 
yeniden bir hizmet tanımı yapılarak gözden geçiril
mesi gerektiği kanısındayım. Aynı işi birbirinden ha
bersiz ve birbirinden farklı şekilde yapan ve ayrı 
devlet dairelerinin temsilcileri olan kişiler yurt dışın
da bulunmaktadırlar. Hem para, hem hizmet boşa 
harcanmış olmaktadır. Oysa, hem Türkiye'nin tanı-

Geçen konuşmamda kısaca değindiğim bir konu
ya yine dönmek istiyorum. Türkiye'nin Orta Doğu ül
keleriyle, Afrika ülkelerine ve bazı gelişmekte olan 
ülkelere karşı takınmak niyetinde olduğu yeni tavır 
hakkında bazı görüşler ileri sürmek istiyorum. Önce
ki konuşmamda da söylemiştim, Türkiyen'in özellikle 
Müslüman ülkelerle, gelişmekte olan Müslüman ülke
lerle bu çeşit ilişkilerini rahatlıkla geliştirme şansı 
vardır; ama Hükümetin sadece bununla yetinmeyip, 
dünyada var oldukları artık yavaş yavaş kabul edi
len Afrika ülkelerine de sınırlı bir ölçüde dahi olsa 
açılma yolunu seçmesi sevindiricidir. Hatta bu ülke
lere sömürü niyeti ile birtakım emperyalist niyetlerle 
değil, onların gelişmesine bizim açıkta kalan serbest 
bulunan olanaklarımızla teknik bilgilerimizle ve tek
nik elemanlarımızla yardımda bulunma fikri de son 
derece olumlu bir şekilde karşılanması gereken bir 
davranıştır. Ancak, bu son derece olumlu fikrin son 
derece kısıtlı bir mali olanağa bağlandığını bütçede 
görmek üzücü olmaktadır. Bu yürekten tasvip ettiği
miz girişim için Dışişleri Bakanlığı Bütçesine konan 
para sadece 10ı milyon Türk lirasıdır, aşağı yukarı 
300 - 400 bin dolar eder, birkaç ay sonra kaç para 
edeceği de tartışılabilir, Bu konuyu Dışişleri Bakanlı
ğının bir deneme döneminin konusu olarak ele aldı
ğını düşünüyorum ve bundan sonraki yıllarda özel
likle gelişmekte olan ve Afrika'da yer alan ülkelere 
daha yakın bir ilgi göstermelerini bekliyorum. 
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tılması, hem Türkiye'nin çıkarlarının savunulması, 
hem de iktisat ile dış politikayı artık herkes bir say
dığına göre iktisadi imkânların en iyi şekilde değer
lendirilmesi, hizmetlerini de layıkı veçhile yerine ge
tirmek üzere Dışişleri Bakanlığına yeni olanakların 
tanınması gerektiği kanısındayım. 

Bir başka nokta da, yine Dışişleri Bakanlığımı
zın değerli mensuplarının mali olanaklarına ilişkin
dir. Biliyorsunuz yurt içinde Devlet memurlarına bir 
mesken yardımı yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı men
suplarına da bir süreden beri sınırlı da olsa bu yar
dım yapılmaktaydı, ama bütçeden bu yardımın bü
yük ölçüde kesilmekte olduğu yolunda bir izlenim 
alınmaktadır. Yukarıda belirttiğim sakıncaları bu ke
sinti daha fazla artıracaktır. Bu itibarla Yüce Sena
tomuzun ve Parlamentonun Dışişleri Bakanlığının 
değerli mensuplarına bu bakımdan da elini uzatma
sının zamanı geldiğini sanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Dışişleri Bakanlığı büt

çesinin Bakanlığımıza ve onun çalışkan mensupları
na ve Türk Ulusuna hayırlı olmasını diliyorum. 

Bütün bakanlık mensuplarına, Türkiye'nin yaşam
sal önem taşıyan çıkarlarını savunmakta, bunların 
gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yapmakta başa
rılar diliyor ve görevlerini yaparken veya görevi do
layısıyla şehit olanlara da bir kez daha başsağlığı di
leyerek saygılarımı sunarım. (CHP, Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grubu ve Milli Birlik Grubu 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alacakap-
tan. 

Sayın üyeler şimdi şahıslar adına konuşmalara 
geçiyoruz. Buyurun Sayın İsmail ilhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığının saygı değer mensupları, 
sizlere saygılar sunarım. 

Grup sözcülerinden sonra bağımsız bir üye ola
rak ben de Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
lerimi dile getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel bir konuya değine
ceğim. Bir süreden beri dost ve kardeş Pakistan eski 
Başbakanı Zülfikâr Ali Butto'nun affı için Türkiye' 
de bir kampanya açmış olduğum malumunuzdur. Bir 
basın toplantısı yaparak Sayın Cumhurbaşkanı Ko-
rutürk, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Atalay, Millet 
Meclisi Başkanı Karakaş, Başbakan Ecevit, AP Ge
nel Başkanı Demirel, MHP Genel Başkanı Türkeş. 

| Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Feyzioğ-
lu, Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç, Türk - tş Genel 
Başkanı Tunç, Dünya Af Örgütü Başkan Yardımcı-

I sı Soysal ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı 
Karacabey, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

I Cenkçi'ye birer telgraf göndererek Zülfikâr Ali But-
to'nun affı için Pakistan Devlet Başkanı Sayın Ziya -
Ül Hak nezdinde uygun gördükleri şekilde girişimler
de bulunmalarını istedim. Pakistan Yüksek Mah
kemesinin Butto hakkında vereceği karar belli olma
dan eyleme dayanan her hangi bir girişimde bulun
mamızın doğru olmadığını takdir edersiniz. Dünden 
beri Pakistan Yüksek Mahkemesinin kararı belli ol
muş ve Butto'nun itirazı ret edilmiştir. Bu sebeple 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in dünkü beyanatları 
bizleri çok sevindirmiştir. Aynı şekilde Sayın Süley
man Demirel'in Pakistan Büyükelçisi ile görüşerek 
Butto'nun affı için Ziya - Ül Hak'a bu hususta bir 
mesajın gönderilmiş olması çok olumlu davranışlar-

I dır. Başka şahıs ve kuruluşların da bu çağrılara katı-
I lacaklarına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sayın Bakan ve Bakanlık mensupları bizden çok 

daha iyi bilirler ki, Pakistan dünyada Türkiye'yi en 
çok seven ve uluslararası platformlarda bize daima 
destek olan bir Devlettir. Bu sebeple, bu ülkenin ge
leceği bizi çok ilgilendirir. Allah göstermesin Butto 
idam edilirse Pakistan'da iç harp başlayacak ve İran' 
dan daha kötü bir duruma düşecektir. İşte bu ge
rekçe ile Cumhurbaşkanı Korutürk'ten sade vatan
daşa kadar, her Türk bu idam kararının infaz edil
memesi için kendine düşeni yapmalıdır. 

Kısa bir süre önce Cumhuriyet Senatosunda Tür-
I kiye'nin genel dış politikası üzerinde açılmış olan 

Genel Görüşmeler sırasında yapmış olduğum konuş
mamda Türkiye'nin sağladığı başarıların en önemlisi 
olarak İslam ülkeleriyle kurulan ikili ekonomik iliş
kilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulamıştım. 

Dış borçların ertelenmesi ve Amerikan ambargo
sunun kaldırılmasını da bunların üzerine ilave edebi
liriz. Ancak, değişen dünyanın değişen koşulları al
tında ikili ekonomik ilişkilerin bütün ülkelerle geliş
tirilmesi uzun vadeli ve kalıcı bir siyaset olduğu hal-

I de, Amerikan ambargosunun kaldırlıması kısa vadeli 
I ve geçici bir siyaset olarak da yorumlanabilir. Tür

kiye ekonomik çıkarlarının doğrultusunda Batı ülke
lerinden Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine 
yönelmek durumundadır. Bu amaçla son olarak Lib
ya ile yapılan anlaşmayı çok olumlu bir gelişme ola-

j rak değerlendiriyoruz. 
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Guadeloupe'de dört büyük devlet adamının yap
tığı görüşmelerden sonra, estirilen yardım fırtınasının 
Türkiye'nin sorunlarına ivedi olarak çözüm getire
meyeceği her geçen gün biraz daha ortaya çıkmak
tadır. Sayın Başbakan Türkiye'nin ekonomik sorun
larına 1978 yılı boyunca çözümü Batı ülkeleri için
de aramıştır. Bu amaçla yapılan ziyaretler beklenen 
umutları getirmemiştir. Batılı ülkeler Türkiye'nin ön
ce kendi durumuna çekidüzen vermesini istemişler
dir. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal karışıklığın 
bir düzene sokulmasını istemişlerdir. Sayın Başba
kanın Batı ülkelerine daha fazla ısrar edebilmesinin 
önkoşulu budur. 

Dış politika genel görüşmeleri sırasında Kıbrıs 
siyasetimizde Kıbrıs Türk Federe Devletinin yararı
na olan hiçbir gelişmenin sağlanmadığını, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde Kıbrıs'la ilgili olarak 
1978 yılının sonlarında alınan kararın çok ağır ol
duğunu, Ecevit Hükümetinin Kıbrıs Türk Federe 
Devletini tanıtamadığını belirtmiştim. Sayın Başba
kana, Kıbrıs Türk Federe Devletini ve Türkiye'nin 
Kıbrıs meselesini dünyaya duyurmak için Dışişleri 
Bakanlığının şimdiye kadar ne yaptığını sormuştum. 
Sayın Bakandan bu sorunun cevabını vermelerini 
bekliyoruz. 

Ecevit Hükümeti geçen yıl iktidara geçer geçmez 
dinamik bir biçimde Kıbrıs sorununa eğilmiş ve Sa
yın Başbakan tek başına Türkiye'nin bu konudaki 
iyi niyetinin propagandasını yaparak Karamanlis'i 
köşeye sıkıştırmıştı. Ancak, bunun sonu gelmemiştir. 
Türkiye, Amerikan ambargosunun kaldırılmasının 
arifesinde 35 bin Rumun Maraş'a yerleşeceğini bil
diren çok iyi niyetli bir taviz vermiştir. Ancak, ve
rilen bu tavizin propagandasını yapamamıştır, öne
mini belirtmemiştir. Nitekim, şimdi Rum kesimi ve
rilen bu tavizi görüşmelere başlamak için önkoşul 
olarak ileri sürmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Göçmen Rumların çadırlarda yattığını öne süre

rek bütün dünyanın kendilerine acımasını sağlayan 
Rumlar beş senede tekrar eski ekonomik güçlerini 
kazanmışlardır. Kıbrıs Türk Federe Devletine Türki
ye'den giden binlerce turistin kaçak olarak götürdüğü 
dövizler Rum kesimine akmaktadır. Kaçakçılık al
mış yürümüştür. Her gün yenisi kurulan siyasi parti
ler iç politikayı allak bullak etmişlerdir. Ekonomik 
durum gittikçe kötülemektedir. 

1974'te Kıbrıs Türklerini Rumların 11 yıllık zul
münden kurtaran Türk Ordusundan sonra 1979'da 
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Türk Hükümeti Kıbrıs Türklerini bulundukları ik
tisadi ve siyasi güçlüklerden kurtarmak görevi için
de olmalıdır. Kıbrıs Rum kesiminin acelesi yoktur, 
uzun bir yıpratma ve eskiye dönme mücadelesini sür
dürmektedirler. Ancak, Ecevit Hükümetinin Kıbrıs 
siyaseti giderek dinamizmini kaybetmiş ve mesele as
kıda bırakılmıştır. Sayın Ecevit'in şiddetle eleştirdiği 
MC döneminin Kıbrıs siyaseti ile, şu anda izlenen 
Kıbrıs siyaseti arasında bir fark varsa bunu bize Sa
yın Bakan bu yüce kürsüden bildirmelidirler. 

Bu konuda ileriye yönelik düşüncelerimiz şudur; 
11 yıllık Rum baskısı altında kalarak dış dünya ile 
ilişkisi kesilen Kıbrıs Türk Toplumu Rum tarafının 
toplumlararası görüşmelere yanaşmaması nedeniyle 
istenilen bağımsız, bağlantısız, iki ayrı topluma daya
nan federal Kıbrıs Cumhuriyetini beş yıldır gerçek
leştirememiş ve dış dünya ile ilişki kuramamıştır. 
Kıbrıs'taki 130 bin soydaşımızın hukuki durumu 
yoktur. Çünkü, Kıbrıs Türk Federe Devletini dünya
da bizden başka kimse tanımamıştır. 

Sayın senatörler; 
Yunanistan Kıbrıs'ta enosis'i istemesinin 150 nci 

yıldönümünü geçen yıl kutlamıştır. Kıbrıs'ı elde et
mek için asırlarca bekleyen bir milletin 130 bin soy
daşımızı vatandaş haklarından mahrum olarak daha 
ne kadar bekletmesine tahammül edeceğiz? 1974 yı
lından bu yana Kıbrıs hakkında yaptığı uluslararası 
bilimsel kongrelerde Yunanistan'ın bizi saldırgan, 
barbar ve işgalci olarak göstermesine daha ne kadar 
göz yumacağız? Rumlara belli bir süre tanıyarak on
ların toplumlararası görüşmelere yanaşmasını bekle
mek ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde Kıbrıslı 
soydaşlarımıza kendi geleceklerini kendilerinin sap
tamaları hakkını vermek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, süreniz dolmuştur efen
dim, lütfen bağlayın. 

İSMAİL ÎLHAN (Devamla) — Türk Hükümeti 
1963 yılında... 

BAŞKAN — Okumanıza izin veremeyeceğim, lüt
fen bağlayınız, son cümlenizi bulup bağlayın efen
dim, rica edeceğim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — İki dakika evvel 
haber veriyordunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim bağlayın, rica ede
ceğim, özür dilerim haber vermemişsem, siz bu hakkı 
kullanmayın, lütfen. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Almanya'da uzun 
süre* doktora çalışmalarım ve Avrupa Konseyindeki 
görevim sırasında tanışmak imkânını bulduğum bir
çok diplomatlarımız görevlerini başarı ile sürdürüyor-
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lar ve halen de sürdürmektedirler. Demin Halk Par
tisi Temsilcisi Alacakaptan'ın da belirttiği gibi, an
cak ülkemizi dışarıda temsil eden diplomatlarımızın 
son yıllardaki devalüasyon ve her ülkede görülen ha
yat pahalılığı karşısında aldıkları maaşlar yetersiz 

kalmaktadır, bu konuda Bakanın bazı tedbirleri ala
rak bu dış temsilcilerimizin yaşanabilecek bir hayat 
sağlanması hususunu belirtir, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Pakistan eski Başbakanı Zülfikâr Ali But
tanım hayatının bağışlanması yolunda C. Senatosu
nun temayül ve temennisinin ilgili makamlara duyu
rulmasına dair gruplar başkanlarının ve Bitlis Üyesi 
Kâmran İnanın önergeleri. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 

Bugün güncel bir sorun olması nedeniyle Başkan
lığımıza gelen iki önerge var, bunları ıttılanıza arz 
edeceğim ve gereği yapılacak. 

Yüksek Başkanlığa 
Dost ve kardeş Pakistan eski Başbakanı Butto' 

nun hayatının bağışlanması yolunda Cumhuriyet Se
natosu temayül ve temennisinin ifade ve ilgili ma
kamlara iletilmesini yüksek takdirlerinize saygı ile 
arz ederim. 

Bitlis 
Kâmran fnan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dost ve kardeş Pakistan'ın eski Başbakanı Zülfi

kâr Ali Butto'nun hayatının bağışlanmasının insanlık 
açısından arz ettiği önemi müdrik olan gruplarımızın 
bu temennisinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca da benimsendiğinin ilgili makamlara iletilmesi
ne aracı olmanızı saygı ile arz ederiz. 

CHP Cumhuriyet AP Cumhuriyet 
Senatosu Grup Başkan vekil i Senatosu Grup Başkanı 

Fikret Gündoğan Ömer Ucuzal 
MB Grubu Başkanı Kontenjan Grubu 

Fahri Özdilek Başkanı 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Yüce Kurulun da tüm samimi hislerine tercüman 

olduğuna inandığımız bu önergelerin gereği, Diva-
nımızca yapılacaktır. 

Teşekkür ederiz efendim. 

III, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 7979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11208: C. 
Senatosu : 11583) (S. Sayısı : 844) (1) 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Abdullah Köseoğlu'nun, 
buyurun Sayın Köseoğlu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, kıymetli senatör arkadaşlarım; 

Sayın Başkanı müşkül vaziyete sokmamak için ya
zılı metni belki konuşma süremi uzatır diye cebime 
koyuyorum. 

Asıl benim temas etmek istediğim şey; grup sözcü
lerimiz, bir hafta evvel burada uzun uzun görüşmesi 
yapılan dış siyasetle ilgili Genel Görüşme dolayısıyla 
içlerini dökmüşlerdi, bu bütçe müzakerelerinde sayın 
konuşmacılar maalesef Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 

(1) 844 S. Sayılı Basmayaz.ı 2.2. 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ne fasıllarına, ne de çalışan Dışişleri Bakanlığı per
sonelinin noksanlarına el sürmediler. Ben bir iki ha
tıramı anlatarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Tekin Paşa buradalar, çok isterdim Sayın 
eski Dışişleri Bakanı Çağlayangil de burada olsaydı 
da bu hatıralarıma . iştirak etseydiler. 

Dışişleri mensubu arkadaşlarımızın birçokları dün
yanın mahrumiyet mıntıkalarında çalışmaktadırlar. 
Sayın Tekin Paşanın da bulunduğu bir Parlamento 
Heyeti ile Pakistan'a gitmiştik. Almanya'da, Belçika' 
da hatta komünist ülkelerde bulunan Dışişleri Ba
kanlığı mensubu arkadaşlarımızın arabaya ihtiyacı 
yok; fakat Karaşi gibi 5 milyon nüfuslu bir şehirde, 
Dışişleri Bakanı gelecek, Cumhurbaşkanımız gelecek 
veyahut Türkiye'den herhangi bir heyet gelecek; de
ve arabasıyla mı karşılayacaklar, at arabasıyla mı 
karşılayacaklar, yoksa triportör denilen üç tekerlekli 
arabaları otomobil haline getirmişler, onunla mı? 
Oraya giden başkonsolos arkadaşım, cebinde parası 
yoksa, hatta parası varsa dahi geri kalmış bir ülke 
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olduğu için peşin para ile piyasadan araba almasına 
imkân ve ihtiml yoktur. 

Sayın Tekin Arıburun Paşam ile Türkiye'ye dön
düğümüz zaman bunu Dışişleri Bakanına söyleye
lim, acaba bu tip kaç tane başkonsolosluğumuz var?.. 

Artık hastanelerdeki ve diğer devlet dairelerinde
ki laborantların dahi altlarında araba bulunduğu bir 
yerde, benim Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimin 
Karaşi'deki ve buna benzer yerlerdeki başkonsolos
luklarım kendi memleketlerinden gelenleri veya dip
lomatik münasebetlerle ilgili karşılamaya giderken 
diğer konsolosların arabalarına binmek mecburiyetin
de kalıyorlardı. 

Onun için, benim değinmek istediğim şeyler daha 
çok, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının içişleriydi. Bir
çok arkadaşlarımızın iç meselelerine Sayın Alacakap-
tan, son ikinci konuşmasında değindiler. Kur farkla
rını mutlaka arkadaşlarımız, özel seyahatlerinde veya 
resmi seyahatlarda gittikleri zaman mutlaka elçileri
mizle veya konsoloslarımız ile görüşüyorlar, cepleri
ne birtakım notlar alıyorlar. Bu kur farklarından ötürü 
çektikleri zararları ve sıkıntıları hepimiz gittiğimiz 
yerdeki arkadaşlarımızdan aldığımız şikâyetleri kâ
ğıtlara yazıyoruz ve burada unutuyoruz. 

Sayın Alacakaptan arkadaşım, işaret buyurdular; 
inşallah Dışişleri Bakanımız da buna eğilirler. Dış 
ülkelerde çalışan Dışişleri mensubu arkadaşlarımızın 
en büyük sıkıntısı mesken sıkıntısıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım: 
Ben on sene Suudi Arabistan'da bulundum, yine 

Dışişleri Bakanlığından istirhamım şu olacaktı; bir
takım formaliteler yüzünden dış ülkelerden turist ge
tiremiyoruz. Bilhassa Arap ülkelerinden ve benim 
bulunduğum Suudi Arabistan'dan. Düşünün ki, Suudi 
Arabistan'da sefaretler Cidde'dedir, merkezi hükü
met Riyad'dadır. Asıl para babalarının bulunduğu 
yer Riyad'dır, petrolün çıktığı yer Dahran'dır. Ada
ma diyoruz ki, sen, Cidde'ye gideceksin, Cidde'den 
vizeni alacaksın, Türkiye'ye gideceksin. 1 500 kilo
metre Cidde'ye gidecek, oradan Türkiye'ye gelecek. 

İçinizde Beyrut'a gidenler varsa, hatta komünist 
memleketlere giden arkadaşlarımız varsa; hududa gi
diyorsun, «autorise 15 jours» diyor, alıyor 5 Lübna-
nızı, «autorise, un nois» diyor, «Bir ayda burada ka
labilirsiniz», diyor, alıyor 10 Lübnanmızı veya 10 
Frankınızı veya Macaristan'a gidiyorsanız Macar pa
rasını: bırakıyor sizi. 

Adam, benim Türkiye'me gelmek için 1 500 ki
lometre Cidde'ye gidecek, oradan da Türkiye'ye gele
cek; buna köpekler güler. 
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VELİ UYAR (Yozgat) — Kargalar güler. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Devamla) — Karga

lar güler; Veli Uyar'ın dediği gibi. 
Arkadaşlarım; 
Turist getirmek istiyoruz; hem öyle turisti getire

ceğiz ki, Almanya'dan gelen sandviciyle beraber ge
liyor, cebine sandviçini de koyuyor; Arabistan'dan 
gelen herhangi bir şeyh, herhangi bir emir yanında 
yirmi kişi ile beraber geliyor. Birinde bir emir için 
tavassutta bulunmuştum; Emirgân'da bir yer buldum, 
adamın adresini bulamadım, manava sordum; «Yahu 
burada Araplar olacaktı» dedim, «Doktor Bey, dedi, 
her gün küfe ile kavun karpuz alıyorlar» dedi, bana 
adamını kattı, evine kadar götürdü. 

Birisi sandviçini beraber getiriyor, birisi bütün 
avenesini beraber getiriyor. 

Arkadaşlarım; 
Çalıştığım bu Arap ülkelerinde o zamanki Dışiş

leri Bakanı Çağlayangil de geldiği zaman üzerine 
nokta koymuştu; birçok Türk vatandaşlarımız var. 
Türkistan'dan, Şarki veya Garbi Türkistan'dan hic
ret etmişler, bir kısmı Formoza pasaportu almış, 
Suudi Arabistan kucak açmış, orada çalışmaktadırlar. 
Adamların tek istediği şey, Türkiye'de çocuklarının 
okuyabilmeleri için Türk harsını çocuklarına verebil
meleri için bir mesken satın alabilmeleri. Aranızda 
İspanya'ya giden varsa, bugün cebinizde yüz bin do
lar varsa, şırrak diye İspanya'nın en güzel yerinde 
bir sayfiyelik yer alabilirsiniz. Fransa'da da alınabi
liniz İtalya'da da alınabilir. Türkiye'ye gelince; müte
kabiliyet esası varmış efendim. Hangi arkadaşımız gi
der de Mekke'nin çölünde veya Cizan'da, Necar'da 
toprak alır. Ne olur, Arabistan'daki, hiç olmazsa 
Türk uyruklu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız gelse 
burada, çocuklarımızın okuyabilmesi için pansiyona 
koyamazsın, apartman tutamazsın, bir ev satın ala
lım, diyor. Beni Türklüğe kabul etme, ziyanı yok. 

Bu getireceği doları, acaba giderken binayı söküp 
de. demirini, çimentosunu geriye mi götürecek? Bu 
da mı imkânsız? Bunun da mı dövize ihtiyacı var? 

Herhalde Dışişleri Bakanlığı, bunu, Maliye Ba
kanlığımız ile biraz bu işle meşgul olan sandalye sa
hibi Dışişlerinin çalışkan arkadaşlarımız üzerinde du
rurlarsa, bunun da halledileceğini zannediyorum. 

İnanıyorum ki, biraz üzerinde dururlarsa, bu, Ku
veyt gibi, Suudi Arabistan gibi, Bahreyn gibi Arap 
ülkelerinden gelen turistlerimize iki tane kapımız var, 
uçakla gelecekler; ya İstanbul kapısında, Yeşilköy'de 
veya Adana'da birer adam, turist mevsimlerinde faz-
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la bulundursak, giriş vizesini versek, adam 1 5C0 ki
lometre gidip de Cidde'den vize almasına ihtiyaç duy
mayacaktır. İnanıyorum ki, bu kolaylıkla birçok Arap 
turistleri Türkiye'ye celbelmiş olacağız. 

Sayın Başkanımın ikazına mahal vermeden, say
gılar sunarım. İnşallah bu ufak temennilerimi de bu 
sene Dışişleri Bakanlığı nazarı itibara alır ve önü
müzdeki sene bol turist gelir, bol döviz gelir. 

Selamlarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köseoğlu. 
TEKİN AR1BURUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, izninizle, Sayın Köseoğlu'nun bütün söyledikleri
ne yürekten iştirak ettiğimi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Geçen hafta Bütçe ve Plan Komisyonunda şans
sız, talihsiz bir konuşmayı izlemiştim ve bu talihsiz 
konuşmanın da, talihsiz bir tepkiyle karşılandığını ke
za üzüntüyle müşahade ettik. 

Bu olay bana şunu hatırlattı : (Bir arkadaşımız bir 
cümle sarf etti, o cümle biraz daha değerlendirdim, 
genişlettim) «Çağdaş uygarlığın bilincine varamayan
lar içinde, Osmanlı terbiyesini alanlar, ihanetlerini, 
basmakalıp, kendilerine Atatürkçü (Bize göre Atatürk
çü olmayan) imajlar yaratarak, sahte şahsiyet sahibi 
kimselerden, dış politikamızı da, jç politikamızı da 
korumalıyız.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Hariciye kadrosu, hepsi halktan fışkırmış, yüce, 

yetenekli kimselerdir. Yetenekleri muhakkak ki, kuş
kusuzdur. c/c 80'i de geçmiş yıllara nazaran (Hatta 
(}/c 90'ı) daha büyük bir gelişme, halkla bütünleşme; 
'kendi vatanını, halkını, toprağını yakından izleme im
kânlarını bulmaktadır. 

Eski lonca usulü, üniversitede, belli kesimlerde ve 
hariciyede olduğu gibi, corporation (Lonca) niteliğini 
tamamıyla kaybetmiştir. Tamamıyla Türk halkının, 
bunun ebedi hali; Türk ulusunun malı olduğunu ve 
olmaya yönelik bulunduğunu, sadece çabuklaştırılma
sını genç idealist hariciyecilerimizden bekleriz. Ağa
beylerine kısmen uysunlar, kısmen uymasınlar. 

Saygılarımla. 
Değerli arkadaşlarım, 
Dış politika da Sayın Toker'in bahsettiği «İmkân

lar sanatı» (Dış politikanın imkânlar sanatı olduğu

nu) bu imkânlar sanatı içerisinde, biraz evvel arkadaş
larımızın temas ettiği, İran'ın ve Taiwan'ın durumu 
meydanda. Bu imkânlar sanatı ne sonuç verdi?.. 

Sayın Metin Toker arkadaşımızın, dış politika 
apartmanını buz alanı üzerine inşa ettirdi..; 

Bundan ne hayır gördü?.. İşte Taiwan, işte İran.. 
Şimdi, acaba İran'ın durumundan yararlanmak is

teyen. dış güçler (Bu dış güçlerin hangi güçler olduğu. 
batı mı, doğu mu olduğu Yüce Senatonun malumu
dur.) Türkiye'den de böyle bir yarar bekleyenler var 
mıdır, yok mudur?. İşte, bunu yıllardan beri göz önün
de •bulundurmadık. Özellikle, İran'da durum ne ola
cak?.. Sözcülerimizin bahsettiği gibi, temennimıiz, 
İran'da bir otoritenin teessüsüdür. Bunda hep 
ittifak ediyoruz; (Türk Ulusuyia, poîitikacısıyîa 
bütün partiler...) Ama teessüsünü temenni ettiği
miz esaslar üzerine dış politika inşa edilemez. Ya, 
temenni ettiğimiz hususlar tahalkikuik etmezse; İran 
bir iç harbin eşiğinde olduğuna göre, bir bölünme 
gibi bir manzara söz konusu olursa, Türkiye'nin tu
tumu ne olacaktır. Bu konuda muhalefetin, iktida
rın gizli, kamuoyundan kapalı gerekirse bir diyalogu 
olması lazımdır. Çünkü, hep iyiye yönelik temenniler
le mi dış politikamızı tespit edeceğiz... 

Bakın, Birinci Cihan Harbinde Irak'da Kerkük 
Türkleriyle, Süleymanya Türkleri (İster '«Kürt» deyin, 
ister «Türk» deyin, benim için aynı şeydir) birbirine 
karşı bölündü, birbirlerine karşı silahlandırıldı, Musul 
gitti elimizden. Bir Musul, Kıbrıs kadar önemli değil 
miydi?.. 

Bu itibarla, Türkiye'yi belli şeylerden kaçıran ürkek 
kimseler yönetmektedir gibi geliyor bana. (Hükümet
lerin dışında) Bazı kavramlardan ürkenler vardır. O 
kavramlar mazarrat dahi olsa, eğer mukadderce dı
şımızda, tehlikesi bize sıçrıyorsa, onu faydalı hale ge
tirmenin yollarını düşünmeliyiz. 

Büyük Atatürk zamanında, Lozan Konferansına 
kimlerin gönderildiğini de biliyoruz; ama ondan son
raki ürkeklik, ondan sonraki taassup, bizim kolumu
zu kanadımızı kırmıştır. 

Bir CENTO'yu düşünelim : Bana göre CENTO 
değil, diskotek kulübü. Öyle bir kuruluş ki mübarek, 
dört tane kurucusu vardır : Pakistan, Irak, Türkiye ve 
İran. Ne acıdır ki, rahmetlik Menderes Türkiye'de 
İran'da, Şalı Irak'ta Bağdat Kralı ve Nuri Sait Paşa 
ve Eyüp han Pakistan'da. Kurucusu dört tane ittifak 
taraftarlarının liderlerini götürmüştür. Öyle bir kulüp 
ki bu mübarek, mini etçikleri öldürdü: çapkınları, Ame
rika ile İngiltere yerinde duruyor ki, direktrnan üyesi 
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olmadıkları halde. Sam Amcayla İngiltere. Hatta bu
nun duasını İngiltere yapmakta, mezarını Amerika 
kazmaktadır. İşte CENTO?.. 

Şimdi, Sayın Toker'e sorarım?.. Bu CENTO'yla ne 
kadar masraf ettik. Sayın Bakanımız açıklasınlar. 
CENTO'dan para alanların sayısı nedir, ne maaş alı
yorlar?.. Bunu öğrenelim... 

Buz üzerinde apartman inşa edilmez ve Atatürk'de 
buzdolabına hapsedilemez. Artık, bu milletin bu tip 
indi, basmakalıp, Osmanlı terbiyesinin, edebiyatının 
etkisinden kurtulduğunu bilmemiz lazım ve bunun bi
lincine varmamız lazım geldiği inancındayız. 

Sayın Bakandan özellikle istirhamım, CENTO için 
1976, 1977, 1978 geçen yıllara ait en yüksek maaş 
atanların ve kuruluşun bütçeye yüklediği külfet ve sağ
ladığı faydalar nedir?.. Bu konuda açıklama istiyo
rum kendilerinden ve CENTO üzerinde .(Ki, bunun 
bir benzeri SEATO'dur. Güneydoğu Asyada.) 

Ayrıca, «Olmayanı olmaya çalışmak» dediler 
Kontenjan Senatörü. Olmayanı olmaya çalışmak... 

Şimdi, «Olmayanı olmaya çalışmaik» bahsettiği 
misaller mi. yoksa 77lerle işbirliği yapmak mı?.. 77' 
Teri tamamıyla kenara itersek, belli Sam Amcaların, 
yahutta süper devletlerin, Çin'in veyahutta Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin yüzde yüz dümen 
suyuna düşersek... Bu mu iyi?.. Ha, Sovyet Rusya'nın 
tamamıyla dümen suyuna düşmüşsün, ha Amerika nın 
hatırı için NATO'ya yüzde yüz bağlanmışsın. Arada
ki farkı izah edebilirler mi bana?.. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğiyle Türkiye 

ilişik isi söz konusudur. Komünist Rusya - Türkiye 
değil. Acaba, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli
ği komünist olmadan, Çarlık Rusya'sı devam etseydi, 
aynı tarihi ilişki devam etmeyecek miydi?.. 

Bu itibarla, rejimler... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sürenizin bitmesine 
1 dakika var, hatırlatayım. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, te
şekkür ederim. 

Rejimler söz konusu değil, büyük, küçük devletler 
söz konusudur. Süper devletlerle, mihver ve tek dev
letler söz konusudur; rejimler söz konusu değil... Re
jimler söz konusu olmadığına göre, süper devletin kar
şısında bir fare durumuna düşmemek gerekir. Fare du
rumuna düşmek isteyenlerin de, pek yakın zamanda, 
Türk politikasında değil de, Türk halkı nezdinde ye
ri olmayacağını bilgilerinize arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
Sayın Remzi Hatip, buyurun efendim. 
Sayın Hatip, süreniz 10 dakikadır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, değerli senatörler; 
Hepinizi, Dışişleri Bakanlığının güzide mensupla

rını hürmetle selamlarım. 
Bütçe vesilesiyle, maruzatımı arz etmeden evvel, 

Sayın Başbakanın bu kürsüden 14 Ocak 1978 tari
hinde Hükümet Programı tenkitlerimize cevaben söy
lediği şu hususları kaydetmek istiyorum. 

Şöyle buyurmuşlardı : «Cephe İktidarının dış po
litikası yoktu. Bu Hükümetin dış politikası olacak 
değil, daha bugünden vardır ve bunu da bütün dün
ya bilmektedir. Bu önemli bir aşama. Bundan önce
ki iki Cephe Hükümetinin öyle bir politikası olma
dığını dünya alem biliyordu ve yine o hükümetler dö
neminde bir dış politika olmadığı için Türkiye'nin en 
hayati uluslararası sorunları dondurulmuş haldeydi.» 

Tahlile hacet yoktur. Sayın Hükümet bu peşin be
yanıyla işe başlamıştır. Bir yıl boyunca ne yapmış
tır?.. Kısaca, «Dış politikam vardır» demiş, önce 
sosyalist memleketlerin de hatırlarını hoş tutmaya 
çalışarak Batıya gitmiş ve Türkiye'nin o, olmadığını 
söyledikleri esk'i hükümetlerin dış politikasıyla Tür
kiye'nin bağlı bulunduğu Batılılara gitmiş ve âdeta, 
ey Batılılar, siz ne yaparsanız yapın biz NATO'da 
kalacağız. Ortak Pazara ne pahasına olursa olsun 
üye olmaya devam edeceğiz; buna inanın, ne olur
sunuz bize karşı olan haksızlıklarınızı biraz olsun 
azaltın, biz sizlerin azap kabul etmez metbûlarınızız, 
biraz olsun bize nefes aldırın, demişlerdir. 

Bu temas, teminat ve ricalardan sonra tam bir 
yıl geçmiştir. Alman neticeler göstermiştir ki, yeni 
Hükümetin getirdiği yeni bir dış politika yoktur. Bu 
müracaatlar eğer orijinal bir dış siyaset ise, Batıya 
daha önceleri de daima yapılanların bir benzeridir. 
Geçmişte de Türkiye daima kayıtsız şartsız Batıya 
bağlı kalmış ve bunu her fırsatta ispat etmek için 
bütün hariciyecileri her zaman alarmda tutmuştur. 
Batının politikası ise, bize karşı hiç değişmemiş, biz 
istedikçe Batılılar bize karşı uydu muamelesi yapma
ya, sömürü ve tahakküm politikalarına devam etmiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Esasen bu değişmeyecektir. Batı karşısında dış po

litikamızı millet yararına muvaffak kılmak, netice al
mak için takip edilmesi gereken yol, millet olara'k 
kalkınmak, güçlenmek yoludur. Bize yapılan haksız-
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lıkları azaltmak, bir denge kurmak istiyorsak kendi 
mizi iktisaden ve askeri bakımdan güçlü olmaya ağır
lık vermek mecburiyetindeyiz. Kuvvetli olursak ve 
'kuvvetimiz^ kendi nefsimizden ve özkaynaklarimız-
dan temin ettiğimiz gün NATO'da, Ortak Pazarda ve 
diğer ikili ve çeşitli dış ilişkilerde üçüncü dünya ül
keleri nezdinde, islam ülkeleri yanında sözü geçer 
bir politika sahibi olabiliriz. 

13 aydır yapılan dış temaslar Türkiye'ye aslında 
yeni avantajlar ve menfaatler getirmiş olmaktan çok, 
bazı şeyler götürmüştür. Batıya bağlılığımızı teyitte 
muvaffak olunmuştur. Ancak, Batı haksızlıklarını 
azaltmamış ya artırmış veya ileriye doğru erıelemiştir. 

NATO'nun, üyelerine yeniden yüklemek istediği 
mükellefiyetlere Türk Hükümeti geçen yıllar itiraz
larda bulunduğu halde CHP Hükümeti bu itirazi ka
yıtlardan vazgeçmiş. NATO'nun koymuş olduğu ye
ni mükellefiyetler Türkiye tarafından tasvip görür 
olmuştur. Bu tutum ülkemizin külfetlerini artırıp itti
fakın nimetlerini diğer müttefiklerimize kaydırmıştır. 

Üslerin yeniden açılmış olması tarihi bir hata 
olarak kaydedilecektir. Madem NATO bir anlaşma
dır, o halde temel felsefe, üyelerin mükellefiyetlerin
den daha fazla ek yarar temin ettikleri bir ittifak ol
maktır. NATO'nun düşman kuvvetlerce ilk vurulacak 
cephesi Türkiye olduğu takdirinde ve müttefikler es
nek mukabele sistemiyle Türkiye'ye yardıma gelmeye 
mecbur olmadıklarına göre, müttefikleri yardıma ge
linceye kadar düşman taarruzunu dostları lehine dur
durması ve püskürtmesi için üstün bir güce şimdiden 
kavuşturulması icabeder. 

Maslahat bunu icabettirdiği halde Amerika Birle
şik Devletlerinin NATO üyesi olmasına rağmen de
ğil ittifakın sağlayacağı munzam imkânlar, Kıbrıs'ı 
bahane edip koyduğu silah ambargosunu ancak bin-
bir şarta bağlı olarak çözmeye neden sonra razı olur 
görünmesini izah etmek, bu anlaşmanın temel felse
fesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Yunanistan'ın, Fransa'nın, menfaatleri gereği bir 
istekleri yerine getirilmedi diye NATO'nun askeri ka
nadından çekildikleri hadisesinden ibret almadığımız 
için Batının bize karşı haksızlıkları azalmıyor, bir yıl
lık dış politikanın meyvesi olarak yine görüyoruz ki, 
giderek artıyor. 

Bugün Batılılar, Amerika bize ne kadar silah ve
riyorsa, biz de aynı nispette onlara silah vermeliyiz 
diyorlar. Bu, bizi uyarmalıdır. Biz, asırlar boyu bütün 
silahlarını kendi imal etmiş bir milletiz. Uçağın te
kerleği Amerika'dan gelecek, o zaman uçabilecek ise, 
bu zihniyette bir dış politika ile bağımsızlık mümkün 

I değildir. İkinci Dünya Savaşından sonraki durum bi-
I zi, silahlarımızı Amerika'dan almaya mecbur kılmış 
I olabilir. 30 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında bu mil-
I let kendi silahlarını artık kendi imkânlarıyla temin 

edebilmeliydi. O halde, kaybedilecek zaman katma
mıştır. Türkiye'nin sağlıklı ve güçlü bir sanayi toplu
mu olmasını engelleyen Ortak Pazarın bütün tertip
lerine rağmen harp sanayimizi bir an evvel yeni bir 
zihniyetle planlamalı, üyesi olduğumuz NATO için 
dahi silah yapabilme gayreti içine girmeliyiz. Hangi 
silahlan NATO'ya satabileceğimizi ciddi bir araştır
mayla ortaya çıkarmalı ve teklif olarak NATO'ya 
götürüp, takip edip, mutlaka kabul ettirip netice al
malıyız. 

i Kıbrıs'ta Türk toplumunun güven içinde yaşaya-
| biieceği, iktisaden kendisine yeter, savunulabilir, ba-
i ğımsız, bağlantısız federe devlet şeklinden ve toprak, 
i nüfus ve yerleşme vakıasından, kısacası fiili durum-
| dan asla taviz verilmemelidir. Kıbrıs meselesinin ta-
S rafları razı edici bir çözüme ulaşması demek, Rum-
| ların terk ettikleri yerlere geri dönmeleri, toprak ve 
j Maraş gibi mevzular olduğu pervasızca söylendiğine 
; göre, Türkiye'nin milli güvenliği başta olmak üzere 
i pek çok hayati meselesini böylesine imkânsız bir so-
! runun çözümüne bırakmak en büyük hata olur. Bir 
İ yıl sonra ortaya çıkan şartlar bunun tersini göster-
' mektedir. Maraş'ı gözden çıkardığımız, pazarlığı kabul 
j ettiğimiz söyleniyor. «Waldheim Planı» diye bir şey-
İ den bahsediliyor. «Maraş'ı bırakın, ondan sonra otur-
• ma ve bu meseleleri konuşma mümkün olsun» deni-
! yor. 

{ Kıbrıs konusunda yine Sayın Başbakanın bu kür
süden bir yıl evvel bize cevaben söylediği şu sözleri 

ı Yüce Heyetinize hatırlatıyorum. Şöyle buyuruyorlar-
dı : «Sayın Remzi Hatip, kapalı kapılar ardında Sa
yın Waldheim'la ne konuştuğumuzu sordu. Biz diyo
ruz ki, Kıbrıs'da Rumların bizden bir şey isteme hak
kı yoktur. Onun için, önerileri biz öne süreceğiz. Sayın 
YValdheim'a ben bunu söyledim.» 

Şimdi bir yıl sonra bu söylentiler üzerine Sayın 
Dışişleri Bakanımızdan. Muhterem Başbakanın bu söz
lerinin yeniden teyit edilmesini bekliyorum. 

Sözlerimin sonu gelmişken, evvelce de ifade et-
I tiğim gibi, güçlü olmaya mecburuz diyorum. Geçen 
I dönemde başlatılan şahsiyetli dış politika yerine kö-
I rü körüne Batıya bağlılık ve uydu olmayı kabulle-
I nen bir politikaya asla razı olamayız. Haksızlıkları 
I düzeltmek, hakkımızı korumak istiyorsak şu esasları 
I dış politikamızın temelleri yapmaya mecburuz : 
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Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik, ekono
mik, askeri yönden müstesna yerini milli menfaatle
rimizin korunması açısından en büyük bir koz ve 
ağırlık olarak değerlendirmeliyiz. 

Üçüncü dünya memleketleri, Müslüman ülkelerle 
münasebetlerimizi en ileri noktalara götürmeli, dün
ya üzerindeki dengede Müslüman ülkelerle beraber 
milli menfaatlerimizi korumak hususunda gereken yar
dımlaşmalar, yeni organizasyonlar ve işbirlikleri mut
laka tesis edilmelidir. İktisadi, sanayi, askeri, kültürel 
güç teminine çalışılmalıdır., 

Sayın (Başbakanın bir sene sonra da olsa Batı 
ülkelerinden dönüp bir İslam ülkesine, Libya'ya git
mesini memnuniyetle karşılandığımızı ifade etmek is
terimi. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanız kaldı 
ef eridim. 

A. REMZİ HATİP (Devamla) — Tamam, bağ
lıyorum efendim. 

Orada söylenen sözleri olumlu buluyoruz. Bun
dan Sonraki tutumumuzun da bu sözlere uymasını 
temennli ediyoruz, 

Milli menfaatlerimizi en üst seviyede korumak 
için, yeryüzündeki politika güçlü olmak için kendi
mize yeter ve dışa dönük bir ağır sanayi hamlesini 
mutlaka hedefine ulaştırmak ve tarım ve yeraltı zen
ginliklerimizi efektif hale getirmek mecburiyetinde
yiz. Ne pahasına olursa olsun ihracat seferberliği 
içline girmeliyiz. Muhterem haridyemiz bu konuları 
mutlaka ben!msemeii, kendisi! ne anameşgale ve tutku 
haline getirimelidir. 

1979 bütçesinin Bakanlığa ve bütün Milleiim'lze 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Sabahattin Savcı?.. Yoklar. . 
Say:n Ömer Ucuizal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim efen

dim 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin?.. Yoklar. 
Sayın Uğur Alacak aptan?.. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ben de 

vazgeçtim Sayın Başkam 
(BAŞKAN — Sayın Selâhaittin Özgür?.. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (T^bü Üye) — Vazgeç

tim efendim. 
iBAŞKAN — Sayın Veli Uyar?. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Vazgeçtim Sayın Baş

kan, 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Fevzi Esatoğlu?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Vaz
geçiyorum. 

İBAŞKAN — Vazgeçtiler. 
Sayın Şebip KaramuHöğlu?.. Yoklar. 
Sayın Besim Üstünel?. Yoklar. 
Sayın Balkan, böylece sıra zatıâlinİze geldi; bu

yurunuz; efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuıiyat Se
natosunun saygıdeğer üyeleri; 

Dışişleri Balkanlğı Bütçesinlin Yüce Senatoya su-
rmlmıaisıyîa ilgili olarak yapılan bugünkü görüşmeler 
dış politikada son derece yüksek düzeyde bir tartışma
nın, bir görüş teatisinin Yüce Senatoda yer almasına 
yol açmıştır. Ve bugünkü görüşmelerin, yüksek dü
zeyde verimli bir biçimde yürütülmesi Dışişleri Ba
kanı olarak ibeni ve yeni parlamenter olarak bir öğ-
reîian üyesini çok memnun etmiştir ve bu görüşme
lerden son derece yararlanmış olduğumu belirtmek 
(sterim. 

Sözlerime başlaimadan önce, geçen yıl içinde ve 
daha önceki yıllarda Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde 
görevi ifa ederken hayatlarını kaybetmiş olan Dış'ş-< 
Ieri mensuplarını Yüce Senato huzurunda saygı ile 
anmak istiyorum. 

Öyie sanr/orum ki, uluslararası tedhişçilik karşı
sında uluslararası düzeyde işbirliği gerçekleştirilebil
diği takdirde, bu konuda özellikle Avrupa Konseyi 
ve Birleşimiş Milletler çerçevesinde çalışmalar etkin 
bir biçimde yürültülebildiği takdirde bazı olumlu so
nuçlara varılabilecektir. Türk Hükümeti çeşitli vesile
lerle bu alamda yürütülmekte'olan çalışmalara aktif 
bir biçimde katılacağını belirtmiş bulunmaktadır. 

Bu arada yine birkaç gün önce hunnar bir cinayet 
sonucu kaybetmiş olduğumuz Sayın İpdkçi'nin Türk 
dış politikasına Ve özellikle Türk - Yunan ilişiklileri
nin gelişmesine yapmış olduğu katkıyı huzurunuzda 
şükranla artmak işitiyorum ve anısı önünde saygı ile 
eğiliyorum, 

Bundan önce genel görüşme sırasında, Yüce Sena
toya Türk dışı politikasımm anaçizgilerini sunmuş
tum. O konuşmamda da İfade ettiğim üzere, Türk 
dış politikasında hareket noktası Doğu veya Batı ve
ya Bağlantısız ülkeler veya bir başka ülke Veya ülke
ler grubunun gözlüğü değil, doğrudan doğruya Türlki-
lye'nin ulusal hakları ve ululsal çikarları esas teşkil 
etmektedir ve Türk dış politikasının oluşmasında 
anaçerçeve bu şekilde saptanmış bulunmaktadır. Bu 
nedenledir ki, gerek Cumhuriyet Halk ParitisinCn Prog-
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ramında, gerekse Hüfkümet Programımda Türkiiye'nin 
bulunduğu stratejik bölge, Türkiye'nin tor Ortadoğu, 
•bir Doğu Akdeniz ve bir Balkan ülcaai olarak 'bu
lunduğu yer hareket noktası olarak alınmıştır ve Türk 
dış politikasının bu gerçeğe göre saptanacağı açıklan-ı 
iniştir. Bu ooğraifll ve stratejik: gerçek hiç !bir zaman 
değişmez; ama dostluklar, düşmanlılklar ve başka tür 
ilişkiler, Ikltüsaldli ve toplumsal ilişMer, uluslararası 
planda değişebilir. Bu nedenle Türlk dış politiifcasının 
harclte rpic'tasını tsiölge l^küi etmektedir ve Türkiye, 
ıbölge ülkeleriiıyl©, komşu ülkeleraiyle en yalkın ilişki
leri kurmak; iktisadi, teknik işbirliğini geliştirmek, 
î'carcl hacmini artırmak amacını gütmektedir. 

Buna ek olarak 'ikindi bir unlsur; Türk dış politik 
kasını, iktisadi gelişmeden, ulusal güvenlik, ya da ulu^ 
sal savunmadan ayırma olanağı yoktur. Bu görüşü
müz de Hükütnst Programında belirtikrtiştir ve ay
rıca Hülküimet Programında 'belirtildiği biçimde uy
gulamada da izlenmektedir. 

Türk dış poMtikasınjda üçüncü olarak getirmiş o*lL' 
duğumuz yenli unsur; şimdiye kadar 1945'ten bu yana 
Türk dış politikaisının 'Doğu -• Batı ilişkileri çerçevesin^ 
de ve biraz da soğulk harp kavramlarına göre oluş
masını kabul etmediğimizi, Doğu - Batı ilişkileri çer-ı 
çcv£sinde Türik dış politikasını yumuşama, detant ko-< 
şullarına göre yeniden gözden geçirtnefc gerektiğini 
ve ayrıca Doğu Batı boyutuna 'ilaveten bir Kuzey -
Güney boyutunun Türk dış politikasına eklenmesi 
gerektiğini Hükümet Programında ve daha sonra 
yapmış olduğumuz çeşitli açıklamalarda ve izlemiş ol
duğumuz, politikalarda belirtmiş bulunuyoruz. 

Bu üç unsur, öyle sanıyorum ki, çok yönlü ve çok 
kanalllı bir dış politika izlememlize olanak sağlamış
tır ve bu dış politikanın yeni unsurlarını teşkil etmek
tedir. 

Konuşmacılar dünyada uluslararası politikada son 
gelişmelere tetmais ettiler. Şunu önünüzde, huzurunuz
da açıkça belirtmek isltiyoruim iki; Türk Hükümeti ge
rek dünyada, gerek bölgemizde vuku bulan olayları 
çok yakından izlemektedir. Özelikle İran'da ve Gü
ney imizde vuku bulan olaylarla ilgili olarak, Dışişleri 
Bakanlığında bir (Durum tespit, Durum Saptama 
Odası) kurulmuştur. Dışişleri Bakanlığı diğer kuruluş
larla ortaklaşa olarak bu konuda çalışmalarını yü
rütmekte ve durumu günıbe gün değerlendirmektedir. 

Ayrıca, İran olayları, Milli Güvenlik Kurulunda, 
Bakanlar Kumlunda değerlendirilmiş bulunmaktadır, 

îran olaylarıyla ilgili olarak görüşümüz şudur: 
Türkiye Hükümeti İran'ın iBke bütünlüğünün korun
ması gerektiği görüşündedir. İran'ın içişlerine karışıl-

I maması gerektiği görüşündedir ve nihayet İran hallkı-
I nın kendi siyasi rejimini kendisinin seçebileceği, bu 
I hakka sahip olduğu görüşündedir. Bu çerçeve içinde 
I iran olaylarım çok yakından izlediğimizi, günü gü

nüne, belki de saati saatine izlediğimizi belirtmek as-
I terim. 
I CENTO ile ilgili olarak basında ve ajanslarda 

çıkmış olan haber, halen, resmen Türk Hükümetine 
ne İran Hükümeti tarafından, ne de CENTO tara-

I fından bildirilmiş durumdadır. Bu nedenle, şu aşama-
I da bu konuda herhangi bir açıklama yapamayaca-
I ğımı belirtmek isterim. 

Aynı şekilde, Suriye ile Irak arasındaki yakınlaş
ma sorununu da çok yakından izliyoruz. Bu konuda, 

I eğer BAAS'ın iki kolu arasında gerçek bir anlaşma 
olduğu takdirde Suriye ile Irak bütünleşmesinin ger-

I çeki eşebileceği, aksi halde bunun, tam bir bütünleş
me olmasa bile daha düzeyde, daha sathi ilişkiler çer-

I çevesi içinde kalacağı görüşündeyiz. Gelişmeler ne 
I şekilde olursa olsun Türkiye, Irak ve Suriye ile ya-
I kın iktisadi ve teknik işbirliği ilişkilerini geliştirmek 

ve böylelikle bu oluşumu kendisinin yararına ve böl-
I genin yararına değerlendirmek kararındadır. 

Sayın İnan, özellikle Batı yazarlarının ve bu ara-
j da da Brezinsky'nin koymuş olduğu biçimde Hin-
I distan'dan veya Bengaldeş'ten Afrika boynuzuna ka

dar olan bölgeyi bir «Kriz çemberi» olarak nitelen -
I dirdi. Aslında bu değerlendirme son derece doğru bir 

değerlendirmedir ve önümüzdeki yıllar içinde hem 
uluslararası politikayı, Doğu - Batı dengesi açısın
dan etkileyecektir, hem de bölge içinde bulunmamız 
nedeniyle Türk dış politikası açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu bölgenin özellikleri şunlardır: 

Bu bölgede, yani, Bengaldeş'ten Afrika boynuzu
na, Somali'ye kadar uzanan yarı daire biçiminde ve-

I ya yarımay biçiminde bulunan çizgi üzerindeki ülke
lerin hemen hemen hepsi gelişmekte olan ül
kelerdir. Bunlardan bazıları petrol zengini ülkeler
dir; bazıları ise, bu açıdan zengin değildir. Bu ülke
lerde, demokratik kuruluşlar ve kurumlar Batı an
lamında gelişmemiştir. Bunun yerini alabilecek ve 
kitlelerin kendi kendilerini ifade edebileceği başka 

I sosyal kurumlar vardır. Örneğin din bu sosyal 
kurumlardan bir tanesidir. Ayrıca, İran gibi 

I bazı ülkelerde petrol gelirlerinin o ülkeye akması ve 
sosyal adalete uygun bir biçimde ve gerçek bir iş bö-

I lümü çerçevesinde bu gelirlerin dağıtılamaması ne* 
deniyle daha önceden mevcut olan zengin - fakir 
farklılığı ve bu iki tabaka arasındaki uçurum, daha 

i sonraki bütün gelişmelere rağmen kapatılamamıştır. 
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Ayrıca, bu bölgelerde ordu, önemli bir sosyal I 
vakıa ve siyasi vakıa olarak bulunmaktadır. I 

Öyle sanıyorum ki, bu bölge, Bengladeş'ten So- I 
mali'ye kadar giden bölge, önümüzdeki yıllarda önem- I 
li krizler doğuracak ve uluslararası politikayı etkile- I 
diği gibi, Türk dış politikasına da şu veya bu yönde 
etki yapacak bir bö ge olarak ortaya çıkmaktadır. Bi- I 
zim, bu bölge içinde, Doğu - Batı dengesinin bu böl- I 
gede de devamlılık arz etmesi ve özellikle Helsinki I 
Sonuç Belgesinde öngörülen unsurların mümkün ol- I 
duğu ölçüde burada da uygulanmasının sağlanması, I 
izleyeceğimiz politikanın anaçizgisini teşkil etmelidir. I 

Türkiye'nin NATO ile ve Ortak Pazarla olan iliş
kilerini, anaçizgileriyle, genel görüşme sırasında yap
mış olduğum konuşmada Yüce Senatoya sunmuştum. I 

Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz, komisyon düzeyin- I 
dedir. Halen önerilerimiz Komisyon tarafından ince- I 
lenmektedir. Bildiğiniz üzere, biz Ortak Pazarla olan j 
ilişkilerimizi dondurma değil, bu ilişkileri kesip atma 
biçiminde bir yaklaşımla Ortak Pazar Komisyonuna 
ve yetkili makamlarına gitmedik. Aksine, Ortak Pa- L 
zarla olan ilişkilerimizi, ortaklık ilişkilerimizi daha da I 
canlandırmak amacıyla, yeniden canlandırmak amacıy- I 
la belirli bir önlem ve öneri paketiyle Ortak Pazar 
yetkileriyle görüşmelerimizi yürüttük. Burada ilk ola
rak üzerinde durduğumuz nokta, Ortak Pazara tam I 
üyelik hedefinin yitirilmemesi ve bu hedefin saklı 
tutulması idi. Ayrıca, Katma Protokolden doğan yü
kümlülüklerimizin beş yıl süre ile ertelenmesini öner
dik. Bu arada, sosyal haklarla ilgili olarak karşılaş
tığımız zorlukların ve Katma Protokolde mevcut yü
kümlülüklerin bizim lehimize olan ve AET ülkeleri 
tarafından yüklenilmiş olan yükümlülüklerin uygulan
masını talep ettik. Bunlar uygulanamadığı takdirde, bu 
yükümlülüklerin tazmin edilmesini, tazmin edecek, 
bunların yerine geçebilecek belirli önlemlerin alınma
sını istedik ve ayrıca, tarım mallarında ortaklık, or
tak üyeye layık ve diğer üçüncü ülkelerden daha 
fazla, belirli ödünlerin tanınmasını önerdik. Bu ko
nudaki görüşmeler halen Ortaklık Konseyi çerçeve
si içinde devam etmektedir ve öyle sanıyorum ki, önü
müzdeki ay bu görüşmeler tamamlandıktan sonra; or
taklık, AET Konseyi çerçevesi içinde devam etmekte
dir ve orada görüşüldükten sonra, ikili düzeyde veya 
Ortaklık Konseyi çerçevesi içinde görüşmeler devam 
edecektir. 

Türkiye'nin AET ile olan ilişkilerinde iki nok- I 
taya daha değinmek istiyorum. Bunlafdan bir tane
si, Ortak Pazarın genişlemesiyle ortaya çıkan durum- J 

dur ve bu konuda Türkiye'nin çıkarlarının, Türkiye-
nin haklarının saklı tutulmasıdır. 

Bildiğiniz üzere Katma Protokolün 56 ncı maddesi
ne göre, bunun müzakeresi Ortaklık Konseyi ve Ko
mitesi çerçevesi içinde yapılabilir. Dışişleri Bakanlığı 
olarak, bu görüşmelerin başlatıldığını huzurunuzda 
belirtmek isterim. Bir başka deyişle, Yunanistan'ın 
tam üye olması nedeniyle ortaya çıkan sorunların, 
genişleme sorunlarının, Ortaklık Konseyi çerçevesi 
içinde, Türkiye'nin de üye bulunduğu Ortaklık Kon
seyi çerçevesi içinde veya Ortaklık Komitesi çerçe
vesi içinde tartışılmaya başladığını ve bu konuda 
Türk görüşlerinin karşı tarafa iletildiğini belirtmek 
isterim. 

İkinci sorun; daha önce de ifade ettiğim üzere, 
siyasi danışma konusudur. AET ülkeleri, geçen yılın 
sonunda, (1978 yılı sonunda) Türkiye ile siyasi danış
ma mekanizmasının başlatılması önerisinde bulun
muşlardır; fakat bu siyasi danışma, aslında siyasal 
bilgi verme; bir başka şekilde, siyasi diyalogtan da
ha çok siyasi monolog niteliğinde olduğu için tara-

- fımızdan olumlu bir biçimde karşılanmamıştır. Tür
kiye, gerek ikili düzeyde, gerek her ülkeyle ayrı ayrı 
olarak AET ile veya AET organlarıyla siyasal diya
logu gerçekleştirmek istemektedir ve bunun için ku
rulacak olan mekanizmayı tartışmaya hazırdır. 

Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilerle ilgili ola
rak iki noktayı bilginize sunmak istiyorum: Bir sa
yın konuşmacının belirtiği üzere, Türkiye, NATO 
ile ilgili yaklaşımında eskiye oranla pek değişiklik 
getirmemiştir; ama NATO içinde siyasal ağırlığını 
daha fazla hissettirecek bir politikayı izlemeyi amaç 
edinmektedir. Bu nedenledir ki, Washington Doruk 
Toplantısında Türkiye, özellikle uzun vadeli savun
ma planlarıyla ilgili olarak görüşünü bildiriye koy
durmuştur. Ayrıca, geçen yıl Aralık ayında Türki
ye'ye belirli bir yardım yapılması ve NATO anlaş
masının ikinci maddesi çerçevesinde iktisadi işbirli
ğinin gerçekleştirilmesi görüşü de NATO ülkeleri 
tarafından kabul edilmiştir. Bu arada NATO çerçe-

I vesi içinde enfrastrüktür yatırımları ve ortak savun
ma imalatı ve iki yönlü trafik çerçevesi içinde çalış
malarımız devam etmektedir. Burada da Türkiye'nin 
iktisadi gelişmesine katkıda bulunacak politikalar ve
ya önlemlerin oluşturulmasına çalışılmaktadır. 

Grupların bazı değerli temsilcileri, konuşmaların-
I da Türk - Yunan ilişkilerine de değindiler ve AP 
I Grubu temsilcisi, Türk - Yunan ilişkileriyle ilgili ola

rak birkaç soru sordu, özellikle Ege konularında, 
J Ege sorunlarıyla ilgili olarak ve Batı Trakya Türkle-
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riyîe ilgili olarak sorular sordu. Bildiğiniz üzere bu 
konudaki diyalog, bundan hemen hemen bir yıl ön
ce, Sayın Ecevit'le Sayın Karamanlis arasında başla
tılmıştır. Bu diyalog halen devam etmektedir. Yarın 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterleri düzeyinde gö
rüşmeler sürdürülecektir ve belki bu görüşmelerden 
sonra ya teknik düzeyde veya, (Eğer belirli bir geliş
me sağlanabilirse) daha yüksek düzeyde diyalogun 
sürdürülmesi, bakanlar düzeyinde veya Başbakanlar 
düzeyinde diyalogun sürdürülmesi, olanağı ortaya 
çıkacaktır. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar si
yasal nitelikte sorunlardır. Teknik ayrıntıları olmak
la birlikte aslında Türkiye ile Yunanistan arasında 
siyasal dengeye ve Doğu Akdenizdeki dengeye ilişkin 
siyasal nitelikte sorunlardır. Hava sahası sorunu tek
nik nitelikte olabilir, Kıta Sahanlığının saptanması 
sorunu teknik nitelikte olabilir; fakat bütün hepsi bir 
arada alındığı takdirde, Türk-Yunan ilişkileri, Doğu 
Akdenizde genel siyasal dengeyi etkileyecek nite
likte önemli sorunlardır. 

Bu nedenledir ki, bu sorunların ikili görüşmeler
le, barışçı yollardan çözülmesi gereklidir. 

Bu nedenledir ki, kıta sahanlığı da dahil olmak 
üzere bu sorunların hukuki yollarla, yargı yollarıy
la çözülmemesi daha uygundur. Bu görüşümüz, ger
çekten Uluslararası Adalet Divanı tarafından da ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Bu siyasi niteliği nedeniy
le, ayrıca teknik düzeyde yapılacak görüşmelere ila
veten, karşılıklı ve dengeli olarak hak ve çıkarların 
bir tevazünü, bir denge kurulması da ayrıca önem 
kazanmaktadır. 

Bu nedenledir ki, sorunları ayrı ayrı çözmek ye
rine, tümcel bir yaklaşımla hepsini bir arada ele al
mak suretiyle ve sorunlar arasında ve verilen; bu ko
nuda karşılıklı hak ve çıkarlar üzerinde belirli den
ge kurmak suretiyle genel bir çözüme kavuşmak ve 
bunu sağlamaya çalışmak önemlidir ve Türk Hükü
meti olarak biz, bu sorunu bu şekilde ele almakta
yız. 

Önümüzdeki görüşmelerde/" hava sahası sorun
ları tartışılacaktır, Genel Sekreterler düzeyindeki gö
rüşmelerde. Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına iliş
kin sorunlar tartışılacaktır ve ayrıca Türkiye ile Yu
nanistan arasında karşılıklı güvenin sağlanması ama
cıyla ikili ilişkileri düzenleyen genel bir anlaşma tas
lağı üzerinde görüş teatisinden bulunulacaktır. Bu 
konularda belirli ilerlemelerin sağlanabileceğini, en 
azından Genel Sekreterler düzeyinde, karşılıklı gö-

ı rüslerin masa üzerine yeniden konulacağını sanıyo-
I rum ve bu görüşmelerin, diyalogun devamının Tür-
I kiye ile Yunanistan arasında, ilişkilerin daha yumu

şak bir çerçeve için'de sürdürülmesi ve sorunların bu 
I çerçeve içinde çözüme kavuşması olanağı doğmuş 
I olacaktır. 

I Türkiye'nin, Yunanistan'ın NATO'nun askeri 
I kanadına dönüşüyle ilgili olarak görüşü de açıktır. 
I Türkiye bu konuda, Yunanistan'ın NATO'nun aske-
I ri kanadına dönüşüne itiraz etmemektedir; fakat bu 

dönüşün, özellikle hava sahası konusunda ve diğer 
I konularda Türkiye'nin zararına bir sonuç doğurma

ması ve dolayısıyla NATO çerçevesi içinde bu soru
nun çözülmesiyle; askeri entegrasyon sorununun so-

I nuca bağlanabileceği görüşündedir. Bir başka deyişle 
Türkiye, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına 

I girmesini ilke itibarıyla kabul etmektedir; fakat bu 
arada, NATO'da kabul edilmiş belirli süreç ve ko-

I koşullar içinde, Ege'de hava sahası sorununun çö-
I zümünde de bir an önce ele alınması ve her iki ülke

yi de tatmin edecek bir biçimde çözülmesi gerekti-
I ği görüşündedir. 

Kıbrıs politikamızda hiç bir değişiklik yoktur. 
Bildiğiniz üzere, geçen yıl Sayın Denktaş Kıbrıs'la 
ilgili olarak önerilerini Sayın Waltheim'e sunmuştur. 
Ayrıca, Maraş'la ilgili olarak da bir açıklama yap
mıştır. Toplumlararası görüşmelerin başlaması, ge-

I rek Türk Hükümetinin gerek Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin amacını teşkil etmektedir ve bunu tam bir 
samimiyetle istemekteyiz; fakat Kıbrıs sorununun di
lim dilim ele alınmasını, belirli ön koşullara bağlı 
tutularak ele alınmasını kabul etmek olanaksızdır. 
Bir başka deyişle, Kıbrıs'la ilgili paket, toplumlar
arası görüşmelerde, bir arada, aynı zamanda ele alın
malıdır ve Kıbrıs sorununun çözümü toplumlararası 
görüşmeler yoluyla ve Denktaş - Makarios Anlaşma
sı çerçevesi içinde gerçekleştirilmelidir. 

I Batı Trakya ile ilgili olarak da şu hususu bilgi
nize sunmak istiyorum: Batı Trakya Türkleri, Lo
zan Antlaşmasında öngörülen haklardan yararlana
mamaktadırlar. Bu konuda Hükümetimizin Yunanis-

I tan Hükümeti nezdinde belirli girişimleri olmuştur ve 
ayrıca bunu, son Libya gezisinde, Libya ile yapmış 
olduğumuz Ortak bildiriye de koymuş bulunuyoruz. 
Türkiye, Batı Trakya Türklerinin, Lozan Antlaşma
sında öngörülen hükümlerden yararlanması için ge
rekli hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmak-

J tadır ve bundan sonra da bulunmaya devam edecek-
j tir. 
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Türkiye ile Yunanistan'ın, Avrupayla veya Ame
rika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerinde, «Eşit 
mesafe» politikasının uygulanmasını devamlı olarak 
dostlarımıza vv müttefiklerimize açık bir şekilde ifa
de etmiş bulunuyoruz. Hatta konuyu o şekilde koy
duk ki, Batılıların nezdinde,, «Eğer, Yunanistan ol
masaydı Türkiye de olmayacak mı idi?..» biçiminde 
bir soru ile de bu konuyu açıklamak mümkündür. Bi
zim görüşümüze göre, Türkiye ile Yunanistan'ın Ba
tı ile olan ilişkilerinde yerleri farklı farklıdır; fakat 
ikili ilişkilerinde, yani Yunanistan'ın Batı ile olan 
ilişkilerinde ve Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerin
de, özellikle Yunanistan'ın Batılı ülkeler tarafından 
bir tür kayırılması, Türkiye tarafından 'kabul edile
mez ve özellikle Türk kamuoyu tarafından infialle 
karşılanacak bir durumdur. 

Sayın Toker'in, özellikle iktisadi ve mali ilişkile
rimizle ilgili olarak belirtmiş olduğu hususlar, belirt
miş olduğu görüşlerle ilgili çok kısa bilgi vermek is
tiyorum. 

Bildiğiniz üzere, Guadeloupe'de toplanan dört 
Batılı lider, Türkiye'ye belirli bir kredinin verilmesi 
konusunda ilke, prensip kararı almışlardır ve bu ka
rar Bonn'da teknik düzeyde, yine dört ülkenin tem
silcileri tarafından belirli bir ölçüde geliştirilmiştir. 
Bu konuda OECD Genel Sekreteri Sayın Van Len
nep, bu tür bir kredi mekanizmasının oluşturulması 
ile görevlendirilmiş bulunmaktadır. Halen Van Len
nep ile diğer OECD üyesi ülkeler arasında görüşmee-
ler, temaslar devam etmektedir ve yanılmıyorsam 
çok yakında Van Lennep Türkiye'ye gelerek, bu 
kredinin örgütlenme ve oluşma biçimi üzerinde Türk 
yetkilileriyle görüşecektir. 

Benzer bir gelişme, Libya'da yapmış olduğumuz 
temaslarda da ortaya çıkmıştır. Libya yeetkilileriyle 
yapmış olduğumuz temaslarda, Libya'nın Türkiye'ye, 
Türkiye'nin gereksinmelerinin bir bölümünü karşı
layacak kredi sağlayabileceği konusunda mutabaka
ta varılmıştır. Ayrıca, Libya Hükümeti, bazı dost 
Arap ve İslâm ülkeleriyle, örneğin Irak, Kuveyt, 
emirlikleri ve Suudi Arabistan'la temas ederek bu 
tür bir uluslararası kredi mekanizmasının oluşturul
ması hususunda temaslarını yürütmeyi kabul etmiş
tir; aynı şekilde biz de temaslarımızı yürütüyoruz. 

Bu tür bir uluslararası yardım gerçekleşsin veya 
gerçekleşmesin, Libya Türkiye'ye, Türkiye'nin geliş
mesine katkıda bulunmak ve mali darboğazda karşı
laşmış olduğu sorunları bir ölçüde karşılamak üze
re kredi vereceğini vaat etmiş bulunmaktadır. 

Kredi, belirli şartlarla, bir ülkeden, ülkeler top
luluğundan veya bir uluslararası örgütten alınan ve 
ileride belirli koşullarda ödenecek bir yardımdır. 
Türk ekonomisini bu tür kredilerle yaşayan bir eko
nomi olmaktan çıkarmak zorunda olduğumuzu hu
zurunuzda belirtmek istiyorum. Bu nedenle, bütün 
grupların bir araya gelerek, Türkiye'de bir iktisadi 
derlenme ve toparlanma konusunda Hükümetin Mec
lise sunmuş olduğu yasaları desteklemelerinin ve Türk 
Hükümetini bu açıdan desteklemelerinin ulusal bir 
görev olduğunu da belirtmek isterim. Türkiye, ilele
bet krediyle, yardımla, borçla harçla yaşayacak bir 
ülke olmak durumundan kurtarılmalıdır, kurtulma
lıdır. ihracatı geliştirmek suretiyle, üretimini dış pa
zarlarda pazarlayabilen bir ülke durumuna gelme
lidir. 

Bu arada, özellikle Üçünü Dünya ülkeleriyle 
yapmış olduğumuz bazı temasları da huzurunuzda 
açıklamak istiyorum. 

Bugün veya yarın özel teşebbüs temsilcileriyle 
birlikte bakanlıklararası bir teknisyen grubu Afrika 
ülkelerinde Türk dışsatımını artırmak üzere, Nijerya' 
dan başlayarak, Uganda ve Kenya'ya kadar çeşitli 
Afrika ülkelerini ziyaret edecektir ve ticari ilişkileri, 
ticaret hacmini artırmak üzere temaslarını yürütecek
tir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

İzninizle, yeni uluslarararası ekonomik düzen, 
77'ler, Bağlantısızlar konusunda birkaç senatör arka
daşımın ileri sürmüş olduğu görüşleri cevaplandır
mak istiyorum. 

Sayın Toker'e, bir defa burada ve özel konuşma
larımızda da birkaç defa belirtmiş olmama rağmen, 
Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir yazı ile ilgili ola
rak, kendisinin pek tatmin olmadığını yeniden öğ
renmiş bulunuyorum. Yeni Uluslararası Ekonomik 
Düzen seminerinin hazırlıklarının yapıldığı sıralarda 
veya daha önce Cumhuriyet Gazetesinde, Türk Dışiş
leri Bakanlığında hazırlanan bir raporla ilgili olarak 
bir haber çıkmıştır. Bu haberde, hazırlanmış olan bu 
rapora göre, «Türkiye'nin yeri Bağlantısızlar olma
lıdır.» diye yazılıdır. Bu konuda, gerek o tarihte 
Dışişleri Bakanlığınca yapmış olduğumuz açıklama
da, gerek Sayın Toker'e yazılı olarak ve burada söz
lü olarak vermiş olduğumuz ceevaplarda, böyle bir 
raporun bulunmadığını; fakat bundan önce, bu ha-
berdent" önce ve bir yıl önce, 1977 yazı içinde, 77'ler-
le ilgili olarak, hatta 77'lerle de değil, uluslararası 
yeni ekonomik düzenle ilgili olarak, Bakanlık Genel 
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Sekreterlik düzeyinde oluşturulan bir grupta, böyle 
bir raporun, Bağlantısızlarla ilgili değil; fakat yeni 
uluslararası ekonomik düzenle ve 77'lerle ilgili bir 
raporun hazırlandığını ve bu raporun daha sonra sa
yın Çağlayangil'in Başkanlığında, büyükelçilerin de 
katılmış olduğu bir toplantıda tartışıldığı, değerlen
dirildiği ve Sayın Çağlayangil'in ve yukarı düzey
deki Dışişleri Bakanlığı memurlarının bu tartışma
lar sonunda belirli politikaları oluşturduğu belirtil
miştir. 

Bir d«fa şunu söylemek isterim ki, Dışişlerinde 
rapor hazırlama ve bu raporları çeşitli kademeler
den geçirerek, heyetler halinde tartışma, oluşturma 
geleneği çoktan beri süregelmektedir ve bu devam et
mektedir. Bu tür hazırlanan ve hangi aşamadan geç
tiği belli olmayan bir raporun bir gazetede sızma yo
luyla yayınlanması Dışişleri Bakanlığını bağlamaz, 
önemli olan, Dışişleri Bakanlığının yapmış olduğu 
beyanlar ve izlemiş olduğu politikadır. Çeşitli görüş
ler ifade edilebilir, oluşturulabilir, raporlar halinde 
yazılabilir. Bunu, Dışişleri Bakanlığının raporu ola
rak kamuoyuna sunmak, aslında doğru değildir. Çün
kü nihai bir siyasi değerlendirmeye sunulmamıştır ve
ya konu olmamıştır. 

ikincisi; yaptığım incelemelere göre, Sayın Toker' 
in belirttiği gibi veya haberde belirtildiği üzere, Bağ
lantısızlarla ilgili olarak bir rapor yoktur. Olsa olsa 
bu rapor, biraz önce de belirttiğim gibi, yeni ulus
lararası ekonomik düzenle ilgili olarak hazırlanmış 
olan rapordur. 

'Bütün mesele, aslında Türkiye'nin iktisadi iliş
kilerini geliştirirken, uluslararası iktisadi ilişkilerini 
geliştirirken izleyeceği yoldur. Bu konuda şimdiye 
kadar uyguladığımız yol, Batı grubu çerçevesi içinde 
kalmaikla 'birlikte, 77lerle ilgili grupta ve o grubun ön-< 
görmüş olduğu politikaların veya o grupla paralel 
olan politikaların uluslararası forumlarda ifade edil
mesidir. Bu da gerçekte büyük sorunlar yaratmakta
dır. Çünkü 77'ler grubuna Türkiye dahil olmadığı 
için ve OECD ve Batı grubu çerçevesi içinde bulun
duğu için, 77'ler grubu içinde oluşturulan tartışma
lara katılamamaktadır. Ve daha çok genel kurullar
da görüşlerini ifade etmektedir. Bu güçlüğe rağmen, 
Norveç gibi, Türkiye'nin de Baıtı grubunda kalarak, 
77'Jerin görüşlerine paralel görüşleri oluşturmak su
retiyle, 77'lerle, Batı grubu arasında bir köprü rolü
nü oynaması ve özellikle UNCTAD gibi veya yeni 
uluslarararası ekonomik düzen çerçevesinde yapıla
cak diğer toplantılarda, Batı ile veya Kuzey ile Gü

ney arasında bir köprü rolünü oynaması olanağı var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, affedersiniz. Bugün
kü programda biraz ağır gittik biz. Acaba toparlamak 
imkânlarınız doğacak mı?. Siz istiyorsanız, başka bir 
imkânımız var size; ama bağlarsanız Divana yardım
cı olacaksınız. 

DİŞÎŞLERÎ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Hay hay efendim. 

Dolayısıyla böyle bir rolü oynamak üzere, gere
kirse Norveç'le de işbirliği yaparak, Batı Grupunda 
kalmak; fakat 77'lerle, Batı Grubu arasında bir köp
rü görevi görmek ve bu yönde uluslararsı forum
larda katkıda bulunmak amacını güdüyoruz ve bu 
konudaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ikili ilişkilerimizi 
daha geniş çerçeve içinde düzenlemek üzere görüş
melerimiz çeşitli düzeylerde ve kanallarda devam 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler tescil edilmesi bakı
mından söylüyorum; zorunluluk doğdu. Sayın Ba
kan ikinci 15 dakikasını kullanıyorlar efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan 

Bu ilişkileri biz, bir temel veya şapka anlaşma 
çerçevesi içinde, genel çerçevesiyle düzenleyip, Yüce 
Meclislere sunacağız. Bu anlaşmada tesislerin hu
kuki statüsü, iktisadi ve teknik işbirliği, savunma 
destek yardımı ve ayrıca ortak savunma imalatı gibi 
sorunlar ele alınacaktır. Öyle sanıyorum ki, yaz ba
şına doğru veya Eylül ayında bu anlaşma Yüce Mec
lislere sunulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugünkü görüşmeler, özellikle grupların ve özel 

konuşmacıların Hükümete ve Dışişleri Bakanlığına 
göstermiş olduğu yakın anlayış, Hükümetimizin dış 
politikada diyalog arama konusunda şimdiye kadar 
yapmış olduğu çalışmaları ve girişimleri daha da güç
lendirecek niteliktedir. Hükümet olarak her zaman 
muhalefetle ve diğer gruplarla dış politika ve diğer 
konularda diyaloga hazır olduğumuzu belirtmek is-
te.iJm. Bu konuda geçen yıl içinde bir-iki girişim
de bulunduğumuz da bilginiz dahilindedir. 

•Bu bakımdan, Sayın înan'a, Sayın ÇağlayangiTe 
ve diğer dış politikayla ilgili muhalefet veya diğer 
grupta ilgili değerli senatör arkadaşlarıma, her za
man için emirlerinde olduğumu belirtmek isterim. 
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Sayın Feyyat'ın CENTO maaşlarıyla ilgili olarak 
sormuş olduğu soru; bilindiği üzere CENTO, ulus
lararası bir kuruluş. Türkiye sadece yılda 10 mil
yon Türk Lirası civarında bir katılma payı ödemek
tedir ve maaşlar CENTO tarafından ödenmekte
dir. Bu konudaki görüşlerimiz daha sonra, resmi 
olarak Türk Hükümeti haberdar olduktan sonra, 
oluşturulacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

Son olarak Dışişleri Teşkilâtıyla ilgili olarak 
bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Bir yılı aşkın bir süredir Dışişleri Teşkilatında 
ve diğer bakanlıkların teşkilatlarında yapmış oldu
ğumuz planlama çalışmaları sonucu, belirli tasar
rufların yapılabileceği ortaya çıkmıştır ve yakında 
bu tasarruflar ve kadro sınırlamaları uygulamaya 
konulacaktır. Fakat bu arada üzülerek söylemek ge
rekir ki, Bütçe Karma Komisyonunda Dışişleri Ba
kanlığı mensuplarının yurt dışındaki maaşlarını olum
suz yönde etkileyen kararlar alınmıştır. Bunların dü
zeltilmesi, öyle sanıyorum ki, hizmetin gereği ola
rak ortaya çıkmaktadır. 

İlginizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (CHP, MB Grubu ve Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tü

mü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 248 364 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 609 532 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürü
tülmesi 943 130 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

909 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 297 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1979 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi, tümüyle 
Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

C) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Ticaret Bakam?.. Hazır, 
Sayın üyeler, Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü 

üzerinde grupları adına; 
Adalet Partisi Grubu Adına Sayın Maoit Zeren, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Sayın Kemal 
Cantürk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Fahri Dayı söz almışlardır. 

Şahısları adına söz alan üyelerin isimlerini oku
yorum: 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Mehmet Feyyat, Sa
yın Nuri Âdemoğlu, Sayın İskender Cenap Ege, Sa
yın Ahmet Karayiğit, Sayın Hayrettin Erkmen, Sa
yın Ali Oğuz, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Kâzım Kara-
ağaçlıoğlu, Sayın Veli Uyar. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Maoit Zeren; 
buyurun efendim. 

Sayın Zeren, süreniz 30 dakikadır efendim. 
AP GRUBU ADINA M. MACİT ZEREN 

(Amasya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sebe

biyle, Adalet Partisi Senato Grubunun görüş, dü
şünce ve temennilerini sunmak için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

1978 yılında tüm ülkemiz bir altın devri yaşa
mıştır. Bu sözüme bakarak, Ticaret Bakanlığın
dan övgü ile bahsedeceğimi sanmayınız. Pek çok 
düşünür ve yazarlara göre, altın borsası, bir toplu
mun ekonomisiyle, siyasal ve sosyal yaşantısıyla 
topyekûn durumunu aksettiren bir göstergedir. «İtha
latı şu noktada tuttuk, ihracatı şu seviyeye çıkar
dık.» gibi, rakam dili ile vaki konuşmalar bir ta
rafa, vatandaş size, «Beni hangi noktaya getir
din? Kâğıt üzerindeki başarı senin olsun, bana yer-
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yüzünde layık gördüğün hayat düzeyi nedir?.» Bu
nu sorar. 

Bir ülke ki, vatandaş son kuruşuna kadar altına 
bağlanmak için panik halinde birbiriyle yarışır, o 
ülkede para sistemi kökünden yıkılmış demektir. 
Böyle bir ülkede mübadeleyi düzenlemekle yüküm
lü bir Ticaret Bakanı, Parlamento önünde elbette 
talihli sayılmaz. 

İflas eden yalnız Türk Lirası değildir; paraya 
nominal kıymet izafe eden ve bu kıymeti Parlamen
to önünde okuduğu Hükümet Programı ile garanti 
ve tekeffül eden bir yönetim iflas etmiştir. 

Altın borsasının bu müthiş hareketini söndürmek 
için yurda ne miktar kaçak altın ithal edildiğini Sa
yın Ticaret Bakanı söylemelidir. Sayın Baıkan, 
bunu kolay kolay söyleyemez. Çünkü, kaçak it
halat, Ticaret Bakanlığının denetimine tabi değildir. 
Sosyal olaylar gibi, tüm ekonomik olaylar da bu 
idarenin denetim ve yönetiminden çıkmış, karabor
sanın merhametsiz yönetimine tabi olmuştur. Tek-
raren arz ediyorum; iflas eden yalnız Türk Lirası 
değildir, hakça, insanca yaşamak isteyen, asgari 
bir tüketim seviyesini kaybeden yığınlardır. 

Demokrasiyi kemaliyle kavramış ve yüreğine 
sindirmiş uygar insanlar için, yalnız bu altın ka
raborsası bile bir hükümetin tasını tarağım topla
ması için yeter. 

Şimdi buyurunuz, bir de Türk Lirasının ecnebi 
paralar karşısındaki durumuna kısa bir göz atalım. 
Hükümet, ecnebi paraların kurlarını tayin ve ilan 
etmiştir. Yani, «1 doları şu kadar liraya alır, şu 
kadar liraya veririm.» demiştir. Hakikati halde, do
ları bu fiyattan ne alan vardır, ne satan vardır. 
Dövizin de karaborsası teşekkül etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ka

raborsa, yasa dışı bir borsadır. Önce, hiç olma
ması lazımdır. Sonra, önlenemiyorsa, hiç değilse 
gizli ve fevkalade cüzi olması lazım gelir. Geliniz 
görünüz ki, döviz karaborsası da diğer metaın ka
raborsaları gibi 1978 yılında aleniyet ve hatta meş
ruiyet kazanmıştır. 

Gazeteleri takip ediniz. Dövizin İstanbul piya
sasındaki fiyatlarını her gün cetveller halinde ilan 
ediyorlar. Ticaret Bakanımız, piyasayı kontrol için 
mevzuat hazırladığını söylüyor ve «Muhalif, mu
vafık demeden bu vatan görevini yapmakta birleş
meli imişiz» buyuruyor. 

Gazete de mi okumuyorsunuz?.. Bu gazetele
rin muhabirlerine, «Karaborsa nerede, siz bu fi
yatları nasıl ve nereden alıyorsunuz?» diye sormaz 
mısınız?.. Türk Lirasının Kıymetini Koruma Kanu
nu nerede kaldı?.. Haydi siz sormuyorsunuz, Cum
huriyet savcıları ne yapıyor .. İki satır bir yazı ile 
ikaz etmez misiniz .. 

Şimdi, bir konuyu beraberce tespit edelim. Altın 
ve döviz borsaları yani Türk Lirasının değeri yal
nız Ticaret Bakanlığım ilgilendirmez. İpin öbür 
ucunda Maliye Bakanlığı da vardır. Niçin bir eş
güdüm yapmıyorsunuz?.. 

Sayın senatörler; 
Altın borsasının ve döviz karaborsasının tahlilin

den şu sonuçları çıkarıyorum: 
1. İstatistik rakamlarınız gerçek dışıdır. Çünkü, 

karaborsalarda cereyan eden olaylar, «Ak borsa» da 
cereyan eden olaylardan fazladır ve bunları kay
dedemiyorsunuz. 

2. Bu natamam verilere dayanan tüm istidlalle
riniz ve yargılarınız sağlıklı olamaz. 

3. Türkiye'de çapı çok büyük kaçakçılık olay
ları vardır. Çünkü, kaçak döviz kaçak işlerde kul
lanılır. 

4. Türkiye'de sermaye çözülerek dışarıya kaçı
yor, yabancı sermaye ise yanımıza bile hiç yakla
şamıyor. 

Sayın Bakan ve Sayın İktidar mensupları; 
Tenkitlerim belki acı oluyor; ama kusur benim 

dilimde değil; acılık, olayların bizatihi kendisindedir. 
Bir tarihte bu kürsüye yine böyle bir gün Ti

caret Bakanı sıfatıyla geldim. O tarihlerde soya 
yağı, Et Balık Kurumu aracılığı ile Amerika'dan 
ucuz fiyatla ithal edilirdi. Tabii, Türk çiftçisi 
Amerikan çiftçdsiyle rekabet edemediği için, ekim 
sahalarını gen işletemezdi. Sayın Tunçkanat arkada
şım bana bir sual sordun ve «Ne zaman bu du
rum son bulacak?» dedi. Kendisini haklı bulduğu
mu söyledim, gereğini yapacağımı söyledim. Te
şekkür etti; verdiğim söz de yerine geldi. Türk çift
çisi yabancı çiftçinin baskısından kurtarıldı. 

Bir «Wells - Fargo» olayı olsa idi huzurunuzda 
ne söyleyebilirdim? Her halde Milli Birliğin değerli 
üyeleri bu konuyu da haklı olarak eleştireceklerdir. 
Wells - Fargo Anlaşması yapılmıştır. Muhalefet ve 
Türk matbuatı üstüne varınca, önce savunmaya 
kalktınız, geçmişten örnekler aradınız, sonra ola
yın vahametini anlar gibi oldunuz. Şimdi, ödenen 
tazminatın geri alınabileceğinden bahsediyorsunuz. 
Ben de tabii haklı olarak soruyorum: 
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1. Geri alınabilecek parayı niye ödediniz ya
hut Wells - Fargo, iade edeceği parayı sizden niye 
aldı?,,. 

2. Geri alınamaması halinde bu para kimin sır
tından ödenmiş olacak?.. 

Artık diplomatik faaliyetimiz bu parayı kurtar
maya yönelecek; İnşallah kurtulur diyorum, o za
man da siz, kaybettiğini bulan Nasrettin Hoca'nın 
sevinci içinde, dış saygınlığınızın yanıtlarını verecek
siniz. Yazık değil mi geçen ömre?.. Yazık değil 
mi bu hayata? v 

Wells - Fargo olayt, Türk siyasi hayatının bir 
Watergate'idir; skandaldir. Televizyon ekranlarında. 
seyrettiğimiz «Kapalı Kapılar Ardında» dizisi gibi 
bir şey. Bu skandal karşısında Türk kamuoyu, en 
azından bir Amerikan kamuoyunun yaptığını yapa
bilmelidir ve yapacaktır. 

Bütçenin takdimi vesilesiyle yıllık ithalatımız hak
kında ileri sürülen fikirler de hayret vericidir. Bi
lindiği gibi, bu yıl ithalatımız noksan tahakkuk et
miştir. Olay, gerçekte sevinilecek bir olay değildir. 
Çünkü, Türkiye'mizin ithalatında esasan lüks mal
lara yer verilmemiştir. Geçmiş yıllar ithalatı tetkik 
edildiğinde görülecektir ki, lüks sayılabilecek emtia
nın yeri, ancak % 4 civarındadır. Bu demektir 
ki, biz % 95 oranında mübrem malları ithal ede
riz. Bu yapılmadığı takdirde birtakım ciddi sorun
lar yaratmış oluruz, Filhakika, bugün aspirin bile 
bulunamamaktadır. Sanayi kuruluşlaruruzda atıl 
bir kapasite zuhur etmiştir. İstihdam hacmi daral
tılmıştır. Binnetice, kalkınma hızı da sıfıra yak
laşmıştır. Hal böyle olunca, ithalatı daraltmanın 
övünülecek yanı neresidir?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dilin kemiği yok. Gerçekleri devlet adamlarına 

yakışır bir tarzda kamuoyuna açıklamak ve feda
kârlık beklemek varken, geçmişi suçlayarak ken
dimizi savunduğumuzu sanıyoruz. Efendim, dışa 
bağlı sanayi kurmuşuz da, bu yüzden problemler 
ortaya çıkmış... Kim içe dönük sanayi kurarak kal
kınmış?.. Sayın Bakan birkaç örnek verebilir mi?.. 
Dünyanın sayılı şekerleme ve çikolata sanayii Alman
ya'dadır. Almanya'da kakao yetiştiğini, fındık yetiş
tiğini bilen var mı?.. Tekstil sanayii kuran ülkelere 
bakınız; kaç tanesinde pamuk yetişir?.. Sanayiinin 
en büyük girdisini teşkil eden petrol, dünyanın kaç 
ülkesinde çıkarılabilyor?.. «Uçak sanayii kuracağız.» 
diyorsunuz. Biliyor musunuz, bir uçak sanayiinde 
kaç bin çeşit ara mallar kullanılıyor ve bunların ne 

kadarı Türkiye'de yapılabilir?^ Kauçuk dünyanın 
kaç ülkesinde vardır?.. 

Bu nakıs fikirler, bu tutarsız mantık, üst dü
zeydeki insanlara nispet edilemiyor. Her şeyden ön^ 
ce, bilhassa üst düzeyde mağşuş fiklirlerin arındığı 
bir fikir bahçesi tesisine mecburuz. 

Bu temennilerle Cenab-ı Hak'tan Türk Milletine 
yardımlarını diliyor, bilvesile hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Zeren. Sa
yın Kemal Cantürk, Grubunuz adına, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler adına görüşlerimizi açıklamak 
için söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Grubum 
adına Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

Sayın Başkan; 
Hepimizin bildiği gibi, Ticaret Bakanlığımız ülke

mizin ekonomik hayatı ile ilgili olarak çok önemli 
görevler yüklenmiş bir bakanlıktır. 

Bu görevleri anahatları itibariyle şu şekilde sırala
mak kabildir : 

1. Yurt içindeki ticari faaliyetlerin en uygun bir 
ortam içerisinde cereyanı sağlamak. 

2. Yurt içinden yurt dışına ve yurt dışından yurt 
içine mal akımını; yani dış ticareti, ülke yararlarına 
uygun olarak en iyi şekilde düzenlemeyi temin etmek. 

İç ve dış ticaretimizin tanzimi şeklinde özetleyebi
leceğimiz bu görevler, bilhassa son yıllarda; yani dö
viz sıkıntısının giderek arttığı ve enflasyonun geniş bo
yutlara ulaştığı koşullarda büyük bir önem taşımakta
dır. 

Bu görevler hakikaten büyük bir önem taşımakta
dırlar; çünkü bunların layıkıyla yapılmaması halin
de, etkilerini günlük hayatımızda doğrudan doğruya 
hissederiz. 

Pahalılık ve istenilen ihtiyaç maddelerinin yeterin
ce bulunmaması şeklinde tezahür eden bu etkiler, va^ 
tandaşlar arasında bu Bakanlığın birinci derecede bir 
sorumlu olarak görünmesi neticesini doğurmaktadır. 

Aslında, Ticaret Bakanlığımız kendisine kanunlar
la verilen görev itibariyle, ekonomik hayatımızla; ya
ni üretim ve mübadele olaylarıyla tek başına değil, bir
çok bakanlıklarla ve kuruluşlarla müştereken sorum
ludur. 
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Başka bir ifade ile pahalılıktan ve istenilen, ihti
yaç duyulan malların yeterince bulunamamasından 
belki de en son olarak eleştiriye uğrayacak bir Bakan
lığımızdır. 

Gerçekte bugünkü ekonomik güçlük ve sıkıntıların 
temelinde üretim noksanlığı yatmaktadır; yani bugün 
ülkemizin anasorunu üretim sorunudur. Bu da, şüp
hesiz gelişme yolunda bir ülke olmamızın, ekonomik 
kalkınma sürecinde bulunmamızın doğal bir sonucu
dur. 

Ekonomik kalkınma sürecinde bulunduğumuz ger
çeği ise, bu sürecin baş düzenleyicisi olan kalkınma 
planlarını ve bunların tam olarak uygulanması ge
reğini ekonomik hayatımızın temel konularından biri 
haline getirir. 

Meseleyi bu şekilde ortaya koyunca, Ticaret Ba
kanlığımızın Bütçesi görüşülürken, «Planlar ve bunla
rın uygulamaları açısından bu Bakanlık görevlerini ne 
şekilde yapmaktadır. Sorunları nedir; başarısız veya 
başarılı olduğu hususlar nelerdir?» diye konuya yak
laşmak ve görüşler bildirmek yerinde olur kanaatinde
yiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Evvelâ, Ticaret Bakanlığımızın görev konusu ile 

ilgili görüşlerimizi sunacağım. 
Ticaret Bakanlığımızın Teşkilat ve vazifelerini dü

zenleyen kanun 3614 sayılı Kanundur. Bu Kanuna 
göre, bu Bakanlığın görevini «Yurt içinde ve yurttan 
dış ülkelere ve dış ülkelerden yurda mal alımını en 
uygun koşullarda ve süratle sağlamaktır.» diye tarif 
edebiliriz. 

Bu görevi Bakanlık; 

a) Ülke içinde ihtiyaç duyulan malların kalite, 
miktar ve fiyat bakımlarından en uygun koşullarda 
mübadelesini düzenlemek, 

b) İhracı kabil bütün malların en müsait ve sü
ratli şekilde yurt dışına satılmasını mümkün kılmak, 

c) Yurtta noksan üretilen veya hiç üretilmeyen 
malların yeter miktarda ve en iyi ekonomik koşullarda 
ithalini sağlamak, şeklinde yürütür. 

Tevdi edilen bu görevleri yerine getirmek için 
Bakanlıktaki anaüniteler şunlardır : 

1. Dış ticaret işlerini yürüten Dış Ticaret Genel 
Sekreterliği, 

2. tç ticaret işlerini düzenleyen îç Ticaret Umum 
Müdürlüğü, 

3. Tarımsal üretimi ve pazarlama ile ilgili işlerle 
görevli Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, 
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4. İhracat ve İthalatın yurt yararına uygun şe
kilde yürütülmesi ve gelişmesi için lüzumlu teşvik ve 
döviz tahsisi uygulamaları ile ilgili Teşvik ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü. 

Bu anaçalışma üniteleri, kendilerine verilen görev
leri yerine getirmek için şüphesiz ellerinden geleni 
yapmaktadırlar, fakat buna rağmen birtakım eksik
likler ve noksanlıklar nedeniyle, çeşitli sorunlarla kar
şı karşıyadırlar. 

Şimdi bu ünitelere paralel olarak bunların ne gibi 
sorunları vardır, onu arz etmek istiyorum. 

Bu sorunları şu şekilde sıralamak kabildir : 
1. Günün şartlarına uygun bir Teşkilat Kanunu-

nuna sahip olmamak, 
2. Yurt dışındaki ekonomik ve mali olayları kısa 

ve uzun vadede izleyecek, bunları değerlendirecek ve 
bu suretle ihracat ve ithalata büyük ölçüde katkıda 
bulunabilecek sistematik ve mekanik bir örgütten mah
rum olmak, 

3. Yurt içindeki ticari faaliyetin normal ve ma
kul bir fiyat düzeni içinde ve spekülatif dalgalanma
lardan korunmuş olarak cereyan etmesi için gereken 
etkili bir düzenleyici yasadan yoksun olmak, 

4. Teşvik ve uygulama işlerini yürütmek için ge
reken bilgilere, lüzumu halinde ve süratle sahip ola
cak bir bilgi merkezine sahip olmamak. 

Kanaatimiz odur ki, bu sorunlar çözülürse, nor
mal ekonomik konjonktür şartlarının hâkim olduğu 
dönemlerde; 

L Bakanlık yurda daha faydalı ve huzurlu çalış
ma imkânına sahip olur. 

2. İç ticaretin, gerek üretici, gerek tüketici açı
sından arzu edilen bir ortamda cereyan etmesi sağ
lanır ve bilhassa üretim azlığının neden olduğu, arz 
yetersizliği ve diğer ekonomik faktörler dışındaki et
kenlerle meydana gelen fiyat artışları önlenir. 

3. İhracat, ülkedeki tüm ihraç edilebilir malların 
tam olarak yurt dışına satılması suretiyle geliştirilir. 

4. İthalatın, eldeki dış ödeme imkânlarının en uy
gun düzeyde kullanılması suretiyle yurt ekonomisine 
azami katkıda bulunacak tarzda düzenlenmesi kabil 
olur. 

Fakat bugünkü ekonomik koşullarda yukarıda bah
settiğimiz sorunlar çözülse de, istenilen sonuç elde 
edilemez. Çünkü, büyük boyutlara ulaşmış enflasyon 
ve etkilerini acımasız olarak gösteren döviz sıkıntısı 
dönemlerinde, yukarıda bahsettiğimiz sorunların çö
zümü hiçbir şey ifade etmez. Aslında, enflasyon ve 
döviz kıtlığı sorununu, Ticaret Bakanlığının görevle
rini yapmasına engel olan sorunlar olarak görmek la-
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zımdır. Gerçekte ise, birbirinin sebep ve neticeleri 
olan bu sorunlar, Türk toplumunun geleceğine geniş 
şekilde etki yapan çok mühim ve giderilmeleri büyük 
hayati önem taşıyan sorunlardır. Bu sorunların teme
linde kalkınma planlarının ve yıllık programların gere
ği gibi uygulanmaması yatar. 

Plan ve programların tam olarak uygulanmaması, 
gereken bütçe, para ve kredi ve diğer tedbirlerin alın
maması; hatta siyasi nedenlere bağlı olarak tedbirlerin 
eksik alınması, ya da yanlış kararların yürürlüğe ko
nulması sonucunda, elbette ki ekonomik denge bozu
lur ve enflasyon kendisini gösterir. 

Enflasyon dönemlerinde arz - talep dengesizliğinin 
başlaması, dışardan alınan mallara da talebi çoğaltır. 
Böylece, bir yandan döviz talepleri karşılanamaz hale 
gelir, öbür taraftan da dövize müteveccih olarak baş
layan talep artışı döviz kurlarını zedeler. Ayrıca, dö
vizlerin normal kanallardan yurda girmesi yerine, ka
raborsaya intikaline ve dolayısıyla döviz kıtlığına ne
den olur. 

Böylece, dövizsizlik sebebiyle, gerek dışardan gelen 
ihtiyaç maddelerini azalmasının, gerek dışardan ithal 
edilen yurt içindeki üretim girdilerinin yetersiz se
viyeye düşmesinin neden olduğu üretim eksikliği genel 
bir mal arzı noksanlığı yaratır. 

Bunun yarattığı fiyat artışı, eksik veya yanlış alı
nan ekonomik tedbirlerin de etkisiyle, giderek büyük 
boyutlara varır. Böylece, bizim gibi ekonomik geliş
me halindeki ülkelerde enflasyon, kendisinin de ya
rattığı dövizsizliğin etkisiyle, tüm ekonomik hayatı 
bozmaya ve bunun panzehiri olan kalkınmayı da ze
delemeye, engellemeye başlar. Bu gibi durumlarda 
ilk yapılacak şey, şüphesiz bu enflasyonu ve döviz kıt
lığını giderecek tedbirleri almaktır. 

İşte, «istikrar Programı» diye adlandıracağımız 
bu tedbirler paketi, bugün için ülkemiz ekonomisi ba
kımından hayati bir zaruret halini almıştır. 

1977 Eylül aylarında bazı istikrar tedbirlerinin 
alınmasına başlandığı ve zaman zaman yenilerinin de 
alındığını biliyoruz. Ne var ki, bundan evvelki ikti
dar tarafından başlatılan ve şimdiki Hükümet tara
fından da ilave edilen yeni tedbirlerle uygulanmasına 
çalışılan istikrar programı; alınması gereken tedbirle
rin çeşitli nedenlerle yeterli olmaması ve aynı zaman
da bunları destekleyecek dış kredilerin de yeterli mik
tar ve şekilde bulunamaması sebebiyle, etkisiz kalmış
tır. 

Bu itibarla, Grup Başkanımız Sayın Zeyyad Bay-
kara'nın da, Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde 

belirttiği yeni bir ekonomik istikrar programını çok 
acil ve gerekli görmekteyiz. 

tşte, yeni, etkili ve bilinçli bir istikrar programı 
uygulamaya başlanır, dış kredi sorununun çözümüne 
doğru belirtileri görünürse, o zaman enflasyon etkisi
ni azaltmaya başlar. 

Böylece, ekonomik istikrarın avdetinden sonra Ti
caret Bakanlığı, kendi sorunlarını da çözebilme imkâ
nına sahip olursa, o zaman daha etkili bir görev yap
ma aşamasına girer. 

Buraya kadarki maruzatımla Ticaret Bakanlığımı
zın sorunları üzerinde durmuş olduk. Şimdi de Ticaret 
Bakanlığımızın görevleri ile ilgili bazı alanlardaki mü
şahedelerimizi ve bunlara dayalı olarak yapabileceği
miz bazı önerilerimizi sunmaya çalışacağım. 

Önce, Bakanlığın en önemli uğraşı alanı olan dış 
ticaretimizin kısa ve genel bir değerlendirmesini yap
mak istiyorum. 

Dış ticaret konusu, genellikle ihracatı ve ithalatı 
doğrudan doğruya ve sigorta ve nakliye hizmetlerini 
de dolayısıyla içermektedir. Biz bu değerlendirmeyi, 
mal ihracatını ve ithalatını ele alarak yapacağız. 

Bilindiği gibi, ekonomik gelişme halindeki ülkeler
de kalkınmaya etkili olan faktörlerden biri dış ödeme 
vasıtalarıdır; yani dövizdir. Bunun kaynaklan da, ya 
öz kaynaklar, ya da dış kaynaklardır. Öz kaynaklar, 
genellikle mal ve hizmet ihracatından doğan dö
viz gelirlerinin yarattığı kaynaklardır. 

Dış kaynaklar ise, döviz borçlanması, ya da ya
bancı sermayedir. 

öz kaynakların arz ettiği önemi burada belirtme
yi vakit alıcı buluyorum ve inanıyorum ki, ihracatın 
önemli bir faktör olduğunda herkes müttefiktir. Fa
kat gerçek odur ki, ülkemizin ihracat gelirleri, bu
gün tatmin edici bir seviyenin çok altında, hatta en
dişe verici bir düzeyde bulunmaktadır. 

Bunun böyle olduğunu son beş yıllık ithalat ve 
ihracat rakamlarını sunarak kanıtlanmak istiyorum. 

1974'te ithalatımız 3,7 milyar dolar iken, ihraca
tımız 1,5 milyar, dış ticaret açığı 2,2 milyar dolar. 
1975'de ithalatımız 4,7 milyar dolar, ihracatımız 1,4 
milyar dolar, dış ticaret açığı 3,3 milyar dolar. 1978* 
de ise, ithalat 4,5 milyar dolar, ihracatımız ise 2,285 
milyar dolar ve dış ticaret açığı da 2,191 milyar do
lardır. 

İhracat ve ithalat arasında yaptığımız bu karşılaş
tırmadan da anlayacağımız gibi, ihracatımız çok endi
şe verici bir düzeydedir. Bu tespit bize, ihracatın artı
rılması zaruretini kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır. 
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1978 yılında ihracatın, geçen yıla nazaran % 30' 
un üstünde artışını memnuniyetle karşılıyoruz; fakat 
bununla ihracat hastalığının' şifa bulduğunu kabullen
memiz gayet tabiidir ki mümkün değildir. 

Zira ihracat, evvela üretim faktörüne bağlıdır. Baş
ka bir deyimle, ihracatın artırılması, evvela bilhassa 
sınai üretimin artırılmasına ve ürünlerin de diğer ül-
kelerinkine nitelik ve fiyat yönlerinden rekabet ede
bilmesine bağlıdır. 

Bu hususda şüphesiz ekonomik kalkınmanın bir 
parçasıdır. Bu konuda IV ncü Beş Yıllık Plandaki 
tablo şudur: 

Plana göre 1979 yılında ihracatımız 2 milyar 750 
milyon dolardan başlayarak, 1983'de 4 milyar 400 
milyon dolara yükselecektir. 

Turizm gelirleri ise, 1979'da 315 milyon dolardan 
başlayarak, 1983 yılında 691 milyon dolara vara
caktır. 

İthalata gelince; 1979'da 5 milyar liradan başla
yarak, 1983'de 7,4 milyar dolara varacağı öngörül
müştür. Bu duruma göre, 5 yıl içerisinde döviz gelir
lerimizle, ithalat ve diğer döviz giderlerimiz arasın
daki menfi farkı kapatmak için 10 milyon doları prog
ram kredisi ve 5 milyon doları da proje kredisi ol
mak üzere, 15 milyar liralık bir kredi sağlanması za
rureti ortaya çıkmaktadır. Aslında bu miktar kredinin 
temini kabildir; fakat bunun için ekonomik istikrara 
önem veren ve gereken önlemleri zamanında ve sü
ratle almaya amaçlayan bir ekonomi politikası uy
gulanması şarttır. 

İşte görülüyor ki, yukarda arz ettiğimiz ekono
mik istikrar programın zarureti, bu borçlanmaları ta
hakkuk ettirmek için de şarttır. 

Dış ticaret açığımızın kapatılmasında dış borçlan
mamız kadar, yabancı sermayeden de istifade etmemiz 
mümkün görülmektedir. 

Sayın Başkan sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz, yabancı sermaye konusuna, 

yeri geldiği için biraz değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi bir ülkenin iktisadi kalkınması ora

da gerçekleştirilen yatırımlara bağlıdır. Yatırımlar ise, 
milli gelirden yıl içinde yapılan tasarruflara ve yurt 
dışından sağlanan mali imkânlara tabidir. 

O halde, yurt dışından elde edilecek «mali im
kânlar» ne kadar uygun şartlı ve yeterli miktarda bu
lunursa, yatırımlar da o nispette çoğalır, dolayısıyla 
kalkınma da o kadar yüksek düzeyde olur. 

Bu imkânlar da; 
a) Kredi ve hibe 

b) Yabancı sermaye 
Olarak sağlanır. 
O halde, genellikle bir ülkeye gelen dış kredinin 

sağladığı fayda ne ise, yabancı sermayeninki de odur. 
Burada, kredinin vadesi bitince külfetinin biteceği ve 
yabancı sermayenin ise kâr transferi dolayısıyla daima 
ekonomiye bir döviz gideri yükleyeceği ileri sürülebi
lir. Ancak; arz ettiğim modelde, ulusal imkânların yet
mediğini, dolayısıyla bunlara ilaveten yabancı serma
ye sağlandığını varsaymaktayız. Başka bir deyimle, 
bu modelde milli sermayenin yerine, yabancı sermaye
nin kaim olması sözkonusu değildir. 

Böyle olunca, milli imkânlarla yapılamayan bir 
yatırım yabancı sermaye ile gerçekleşmiş ise, bunun 
istihdam, milli gelire katkı, yeni teknoloji ve ihracat 
ve ithalat ikamesi bakımlarından sağladığı fayda, dö
viz gideri yöününden yarattığı külfetten genellikle da
ha fazladır. Ya da, yabancı sermaye bu sonucu yara
tacak koşullarla kabul edilirse, herhalükârda ülke 
kalkınmasına yararlı olur. 

Kanaatimiz odur ki, disiplinli ve bilinçli bir yaban
cı sermaye ortamı hazırlanırsa ve süratli bir prosedür 
sistemi ortaya konursa, bilhassa ihracata müteveccih 
yabancı sermaye yatırımlarının süratle gerçekleşmesi, 
döviz darboğazından kurtulmamızda büyük bir etken 
olabilir. 

Sayın Başkan sayın üyeler; 
Şimdi de ihracatımızın artırılması bakımından ba

zı önerilerimizi kısaca sunmak istiyorum. 

a) Vergi iadesi sistemimiz devamlı şekilde gözden 
geçirilerek, ihracatımızın itici gücü olma niteliğini mu
hafaza etmesine özen gösterilmelidir. 

b) Etibank, Et ve Balık Kurumu, Sümerbank, 
Makine Kimya gibi bazı İktisadi Devlet Teşekkülle
rimiz, ürettikleri ürünlerin bir kısmını ihraç eder
ler. 

Bu müesseselere belli yıllık ihracat hedefleri verile
bilir ve bu hedeflere erişilebilmesi için gereken tüm 
kolaylıklar ve teşvikler yapılabilir. 

Qeçmişte, zaman zaman uygulanan bu yöntemin 
bu yıl da denenmesinde büyük yarar görmekteyiz. 

c) Özel kesim için de, yukarda arz ettiğimiz tarz
da ihracat projeleri hazırlanabilir. 

Bu konuda Odalar Birliği bünyesinde başarılı bir 
uygulama yapılabileceğine inanmaktayız. 

d) İhracat formalitelerinin, ihracatın gelişmesin
de engel olucu bir fonksiyon yaptığı öteden beri bi
linen bir gerçektir. 

Kaçakçılık olacak korkusu içinde bazı işlemlerde 
mevcut sıkı disiplin, yerini daha liberal hükümlere 
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terketmelidir. Zira, disiplin amacına yönelik formali
teler bunların sağladığı sanılan ekonomik faydalan 
aşmakta ve ihracatı engellemek suretiyle de, zararı da 
olmaktadır. 

e) Yukarıda arz ettiğimiz gibi, ihracatımızın çok 
düzeyde olduğu bir gerçektir ve bunun üretime bağlı 
olarak zaman içinde bir artış göstermesi de büyük 
bir ulusal zarurettir. Fakat münhasıran üretim ar
tışı ihracatın gelişmesi için kâfi değildir. Bu gelişme, 
ürettiklerimize pazar aramaya ve bulmaya bağlıdır. 
Bu itibarla, Ticaret Bakanlığımız, gerek kendi dış 
teşkilatı vasıtasıyla, gerek ihracatla uğraşanlarla iş
birliği yaparak büyük bir pazar arama faaliyetine 
şimdiden başlamalıdır. Bugünkü Dış Ticaret Teşki
latı statik bir görüş ve bürokratik bir ihtiyat havası 
çerçevesinde çalışmaktadır; çünkü bu teşkilatın ku
rulduğu zamandaki şartlar böyle bir çalışmaya ters 
düşmüyordu; fakat bugün şartlar değişmiştir. Az ev
vel de arz ettiğim gibi, artık ihracatın artışı, geniş 
ölçüde pazar arayıp bulmaya bağlı bulunmaktadır. 
Bu itibarla, Dış Ticaret Teşkilatının, bu arz ettiğim . 
düşüncelerin ışığı altında yeniden düzenlenmesini, 
bunun için de misyoner ruhlu ve tüccar zihniyetti bir 
Dış Ticaret Teşkilatının oluşturulmasını gerekli gör
mekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de dış ticaret değerlendirmesi konusuyla 

ilgili olarak, ithalat üzerinde durmak istiyorum. 
Bilindiği üzere, ithalat konusunda Ticaret Ba

kanlığının görevi, ithalat rejimini hazırlamak ve baş
ta Merkez Bankası olmak üzere, diğer ilgili bakanlık 
ve kuruluşlarla işbirliği halinde bunu uygulamaktır. 

Şimdi uygulanmakta olan ithalat sisteminin baş
langıcı. 4 Ağustos 1958 devalüasyonundan sonra ya
pılan dış ticaret rejimidir. Bu sistemin esasını,. 1958 
devalüasyonuna kadar uygulanan dış ticaret rejimi
nin toptan kaldırılarak, yerine şimdiki kota sistemi
nin başlatılması teşkil eder. Bu kota sisteminde el
deki döviz imkânları ile hangi maldan ne miktar ge
tirileceğinin tespiti esas alınmıştır. Bunun giderek ge
lişmesiyle bugünkü ithalat rejimi, her yıl yapılan 
ufak değişikliklerle uzun süredir uygulanır hale gel
miştir. 

İthalat rejiminin esas gayesi, şüphesiz ülkemizin 
muhtaç olduğu malların yeterince ve süratle yurda 
ithalinin sağlanmasıdır. Öyle olunca, bunun için ilk 
şart, yeter miktarda dövize sahip bulunmaktır. 

Bu itibarla, ithalat, rejiminden beklenen iyilikler, 
aslında onun hükümlerinin işlerliğinden ve mükem-

J melliğinden çok, ülkenin döviz durumuna bağlıdır. Bu 
sebeple, döviz darlığının hüküm sürdüğü bugünkü 

I şartlarda, geçen ay sonlarında yürürlüğe konulan it
halat rejiminden büyük faydalar beklemek, kanaa-

I timizce, gerçekçi olmaz. Olsa olsa, ilan edilen re-
I jimle, döviz darlığının esasen meydana getirdiği aşın 
I sıkıntıları, döviz israfına mani olmak endişesiyle 
I yeni hükümler ihdas ederek artırmak yerine, bilâkis 

azaltmak hedef alınmalıydı. Halbuki yeni rejimle, 
I formaliteleri azaltmaya yönelik yeni hükümler getiri-
I lememiştir. 
I Kaldı ki, formaliteleri en az olan 1 No. lu liberas-
I yon listesinde kayıtlı birçok mal, formaliteleri ve 
I ilgili müracaat mercileri çok 2 sayılı liberasyon liste

sine aktarılmıştır. Böylece, bu yeni ithalat rejimi for-
I maliteleri daha da çoğaltmıştır. 

Bu hususlar önemsiz gibi görünebilir; fakat za-
I man zaman birçok önemli tesis bu formaliteler yü-
I zünden faaliyetlerini geçici olarak durdurma veya 
I azaltma zorunda kalıyor ve dolayısıyla ekonomiye 
I inanılmaz zararlar verilmiş oluyor. 
I Aslında, döviz darboğazının ortaya koyduğu döviz 
I kıtlığını formaliteler yolu ile hissettirmeme düşünce-
I sinden de ileri gelen bu güçleştirici formalitelerden 

ithalat rejiminin arındırılmasında çeşitli yönlerden 
sayısız faydalar vardır. 

I Konumuz ithalat rejimine gelmişken, mayınlı it
halat rejimi diyebileceğimiz döviz kaçakçılığına da
yanan ithalata da değinmekte yarar görmekteyiz. 

I Bilindiği gibi, yeni ilan edilen ithalat rejimi mem
leketimize 5 milyar dolarlık mal gireceği varsayımına 
göre yapılmıştır. Oysa ki, Türkiye'ye yurt dışından 

I giren mal, bu miktarın çok üstündedir. Yani Türki-
I ye'ye resmi kartlar dışında kalan mallar da girmekte

dir ve bu olay, kaçakçılık olayıdır. 

I Kaçakçılık konusu olan mallar, ya gümrüklerden 
geçmeden, ya da gümrük kayıtlarına dahil olarak 

I yurda girerler. Bu mallar, Merkez Bankasına girme-
I yen, döviz kaçakçılığına konu teşkil eden dövizlerle 
I sağlanırlar. İşte, kaçakçılık diye adlandırdığımız oîa-
I yın temelinde, genellikle kaçak döviz yatar. Kaçak 

dövizin nedeni de, dövizin resmi fiyatına nazaran 
piyasa değerinin yüksek oluşudur. Elinde döviz bu-

I lunduranlar bunları resmi kura nazaran yüksek fi-
I yatla satmayı tercih ettiklerinden, Merkez Bankası 
I dışında da döviz temin etme imkânı hâsıl olur. İşte 
I bu imkân, kaçak ithalatın finansman kaynağıdır. 

Bundan çıkan sonuç; yurda kaçak gelen malların 
j genellikle nedeni, ekonomik bünyemizdeki denge-
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sizlik ve bunun tabii neticesi olarak da kurların ger
çekçi olmamasıdır. 

Bu itibarla, kaçakçılığı polisiye tedbirlerle önle
mek mümkün değildir. Kaçakçılık, ancak yukarda 
belirttiğimiz yeni bir ekonomik istikrar programının 
uygulanması sonucu tesis edilecek arz talep dengesi 
ile önlenebilir. 

Bu itibarla, yukarda bahsettiğimiz istikrar prog
ramının önemi, kaçakçılıkla mücadelede de söz ko
nusudur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ancak, 

geçen yıl yaptığımız bazı temennilerle ilgili olarak 
halen herhangi bir işlemin yapılmadığını bildiğimiz 
için, bunları önemlerine binaen kısaca bir kere daha 
Bakanlığın nazarı dikkatine sunmak istiyorum. 

1. Destekleme alımları : Bilindiği gibi, birçok 
ürünlerimiz destekleme alımı konusu olmaktadır. Bu 
konuda karar, genellikle Bakanlar Kurulunca veril
mektedir. Ancak, Bakanlar Kurulunun karar oluş
turmasında yardımcı olacak en yetkili bakanlık, Ti
caret Bakanlığıdır. 

Üreticilerimiz bakımından olduğu kadar, ekono
mik etkileri nedeniyle tüm ulusu ilgilendiren bu ko
nuda, bilhassa dünyadaki benzer ürünlerin muhtemel 
rekolteleri ve fiyatları konusunda devamlı bilgi sağ
lanmasında büyük yarar görmekteyiz. Bu bilgiler, 
eğer zamanında ve yeterince sağlanamaz ise, zaman 
zaman olduğu gibi, mükerrer fiyat tespitleri durumu 
hâsıl olabilir, bunların sakıncasını da söylemeye lü
zum görmüyorum. 

Bu arada, bu konuyla ilgili olarak fon tatbikatı
nın; yani dünya ihraç fiyatlarının gereği olarak yük
sek destekleme fiyatı verilmesi gereken senelerle, da
ha tatminkâr bir fiyat verildiği seneler arasındaki 
dengeyi tesis etmek için düşünülen fon tatbikatının, 
Devlet Planlama Teşkilatıyla işbirliği yapılarak, bu 
teşkilatça önerildiği şekilde yurt ekonomisine ve üre
ticilere daha faydalı hale getirilmesi için yeni bir 
sistemin oluşturulmasını faydalı mütalaa etmekteyiz. 

2. Fındık üretimi : Bilindiği gibi fındık, ülke
mizin önemli bir ihraç ürünüdür. Ancak, bu ürünün 
üretim safhaları gittikçe genişlemektedir. Bu ise, 
önümüzdeki yıllarda hem üreticiler, hem de bu ürü
nün ihraç değeri yönünden önemli olumsuz sonuçlar 
yaratabilecektir. 

Bu durumda, bilhassa önümüzdeki beş yıldan 
sonra fındık üretiminin ekonomik hayat üzerinde 
olumsuz etkileri olabilir; bu konuda Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki
latıyla işbirliği yapılarak gereken önlemler tespit 
olunmalıdır. 

3. Genel Sigorta konusu : Bilindiği gibi, sigorta 
faaliyetinin düzenlenmesi ve murakabesi Ticaret Ba
kanlığının görevleri arasındadır. Sigortanın, canlı ve 
cansız varlıkların ekonomik açıdan koruyucu fonk
siyonu yanında, fon yaratma, finansman kaynağı ol
ma bakımından da önemli bir fonksiyonu vardır. 

Bu fonların Hazine plasman bonolarına ya da 
Devlet Sanayi ve İşçi Bankasına intikali için geçen 
yıl yaptığımız temenniyi burada hatırlatmak istiyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Buraya kadar Ticaret Bakanlığımızın faaliyetle

riyle ilgili olarak önemli gördüğümüz hususlarda gö-
rüşlerîmizli bildirmeye çalıştık. 

Ticaret Bakanlığımızın faaliyetleri, yukarıda arz 
ektiğimiz gibi, ekonomik hayatımızın bir kısmını teş
kil etmektedir. Bu nedenle, Ticaret Bakanlığının gö
rev sahasına giren olayları değerlendirirken, bunla
rın, içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan so
yutlanması mümkün değildir. Bu nedenle, konuşma
mızda enflasyon ortamından bahsettik, bundan kur
tulmak için yeni bir ekonomik istikrar programı ge
reği üzerinde durduk. Diğer taraftan, bir kaç gün ön
ce Hükümetimizin ekonomik konularla ilgili bazı Sa
yın Bakanlardan müteşekkil gruplar kurduğuna mem
nuniyetle muttali olduk. Bundan çıkardığımız mana, 
Hükümetin de yeni bir istikrar Programı hazırladığı
dır. Bu programda şüphesiz para, kredi, bütçe harca
maları, KİT'lerin ürettikleri malların fiyatları gibi, 
daha bir çok alanlarda yeni tedbirler ve kararlar yer 
alacaktır. 

Burada önemle üzerinde durmayı gerekli gördüğü
müz iki noktadan bahsetmek istiyoruz. 

Bunlardan biri şudur : Hükümetimizin hazırla
yacağı istikrar programında iki amacın ötllcfei söz 
konusu olabilir. Biri ekonomik amaç, diğeri sosyal 
amaçtır. Böyle bir programda, yalnız ekonomik amaç 
gözönünde tutulmaz, sosyal amaçlar da nazarı dik
kate alınırsa, kanaatimiz odur ki, program başarı 
şansını büyük ölçüde yitirir. 

Bir yandan ekonomik alanda kemer sıkıcı, can 
yakıcı tedbirler alınırken, diğer taraftan geniş halk 
kitlelerini memnun etmek için sosyal amaçlı tedbir
lere başvurmak, ya da bunlara olumsuz yönde etki
li olur diye, gsrekli ekonomik tedbirlere programda 
yer vermemek, kanaatimizce yanlış olur. 
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Asîırida ekonomik istikrar tedbirleri, tüm toplu
mun enflasyon felaketinden kurtulması için alınır, 
yani amaç, toplumu düzeye çıkarmaktır. 

ikinci önemli gördüğümüz husus da şudur : Alı
nacak tedbirlerin IMF veya bize yardım etmek iste
yen ülkeler istediği için alındığı havasını yaraitacağı 
•enidişeden uzak kalmaktır. Kanaatimiz odur ki, IMF 
ve diğer kredi veren teşekküller ile kredi talep eden 
hükümetlerin ilişkilerinde temel unsur, kredii talep 
edenin ekonomik durumunun ve meselelerin'in ince
lenmesi ve alınan tedbirlerin enflasyonu önleyici ve 
ekonomik istikrarı sağlayıcı nitelikte olup olmadığı
nın araştırılmasıdır. Bu gerçeğin ışığı altında IMF ve
ya diğer kredi teşekkülleriyle veya devletlerle olan 
iÜşlkilerimîzin temelinde, memleket menfaatlerine uy
gun düşen en uygun tedbirleri almış olmamız yatar. 
Bunun dışındaki yorumlar gerçekle bağdaştırılamaz. 

Bu itibarla, Hükümetin gereken bütün ekonomük 
tedbirleri cesaretle ve gecikmeden alacağı günleri bek
lemekteyiz, 

Sayın Başkan, konuşmamı burada bitiriyorum. 
Sözlerime son verirken Bakanlık Bütçesinin hayırlı 
olması dileğiyle, Yüce Senatoyu saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cantürk. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fah

ri Dayı. Buyurun efendim. Sayın Dayı, süreniz yarım 
saat, 

CHP GRUBU ADINA M. FAHRÎ DAYI (Ma
nisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, Sayın Bakan; 

Konuşmama başlamadan önce Grubum ve şah
sım adına Yüce Seratoya saygılar sunarım. 

Sayın Başlkan, C. Senatosunun değerli üyeleri; 
Ticaret Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 

CHP Senato Grubunun görüşlerini sunmaya çalışa
cağım. 

Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticareti düzenlemek, de
netlemek ve ülke halkımızın çıkarları doğrultusunda 
bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlü bîr 
Bakanlıktır. Bu nedenledir ki, Ticaret Başkanlığı, ül
kenin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin bir rol oy-
namalktadır. 

Ticaret Bakanlığı 1939 tarihli Kuruluş Yasasına 
sahiptir. Oysa ki; o tarihten bu yana, gerek yurt içi 
ve gerekse uluslararası ticari ilişkiler o denli- gelişmiş
tir ki, Ticaret Bakanlığı Kuruluş Yasası içinde büyük 
boyutlara ulaşan sorunlara çözüm bulmak gerçekten 
zorluk arz eder duruma gelmiştir. 
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| Sayın üyeler; 
Ticaret Bakanlığı Teşkilat Yasasının günün koşul-

I larına uygunluk sağlayacak bir düzeye gelebilmesi 
I için, Bakanlıkça yeni bir yasa tasarısının hazırlanmış 
I olduğunu memnunlukla karşılarız. 

I Sayın senatörler; 
Devletlerin ekonomi politikaları ile dış politika-

J larıntn birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil etmeye 
başladığı, hatta ekonomik problemlerin önplana geç
tiği bir asırda yaşamaktayız. Bütün dünya ülkeleri-

I riin ekonom'ik politikalarında ortak bir hedef vardır; 
o da, fertlerin ve toplumun refah seviyelerinin yük-

I seltilmeslidir. Bu amaca, bu hedefe ulaşabilmek; o ül
kedeki yatırımların artırılması, üretimin miktar ve çe
şit olarak artması, artan üretim ve tüketim nedeni 
ile karşı karşıya kalınacak sorunların çözümlenme-
s'iyle mümkündür. 

I Sayın üyeler; 
i 973 yılında petrol üreten ülkelerin petrole yap

tıkları zam, petrol tüketen ülkelerin ekonomüsinde 
I ıbüyülk sarsıntılar, buhranlar yaratmıştır. Birçok ül-
I ke tutarlı, gerçekçft bir ekonomik poKka takip etmekf 
I suretiyle bu buhranı atlatmanın yolunu bulmuş, ama 

Ibuna rağmen 1977 sonuna kadar ülkemizde uygulanan 
ve halkımız yararlarına uygun düşmeyen bir ekono-
mOk politika, sonucu, ülke ekonomisi darboğaza sü̂  
rlMenhıiştir. 

I Sayın Sentatörler; 
I Son 5 yıl içinde, 1973 - 1977 arasında dış tica

ret hacmi sürekli olarak yükselmiştir, ama bu yük-. 
I seîmen'in sağlıklı bir yapıda olduğunu söylemek 
I mümkün değildir. 

1973 yüınida 3 40(3 300 000 dolar olan dış ti
caret hacmi, 1974'de 5 309 7QQ 00(0 dolara. 1975Ma 

I 6 139 60ü, 000, 'dolara, 1976'da 7 088 0GQ CC0 dolara 
1977'de ise 7 549 300 000 dolara baliğ olmuştur. 

I 1973 yılında dışsatım, dışalımın % 63'nü karşılar-
I ken, 1977"de dışsatım, dışalımın ancak % 30'unu kar* 
I işılar duruma düşmüştür., 

I (1978 yılının ilk 9 aylık sonuçları tetkik edildiğin
de, 19781de dışsatımın, 9 afylık süre içinde dışalımın 

I % 46isniii karşılar duruma geldiği, böylece bir yıl 
I önceye oranla bir iyileşme olduğu, %16'lık bir yük-
I selme olduğu göriülmeiktedir. 1978 yılı sonu itibariylq 
I 'dışsatımın 2 228 00|Q 000 dolara ulaşmış olduğu na-
j zara alındığında, bu oranın daha da yükselmiş ol-
I duğu ortakladır. 
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Sayın Senatörler; 
1977 yılının ilik 9 alında dışsatım tutarı şöyledir: 
Tann>Haiytvan Ürünler!! ihracatı 657 milyon dolar. 

Sanayi mamul Ürünleri İhracatı 454 milyon dolan 
'Maidem - Taşoca'k Ürünleri İhracatı 81 milyon dolan 

Toplam 1 193 niîyon dolar. 
Oysaki 1978 yılının ilk 9 aylık dışisatim tutarı isa 

şöyleidir : 
Tarım - Hajyvan Ürünleri İhracatı 954 milyon dolan 
Sanayi •Mamul Ürünleri İhracatı 394 milyon dolar. 
Maden - Taşoca'k Ürünleri İhracattı 87 milyon dolar. 

Toplamı 1 435 milyon dolar, 

Bu rakamlar şunu göstermektedir: 1978 yılının 
ilk 9 ayında dışsatımın bir yıl önceye yani 1977'nin 
ilk 9 aya oranla i% 20,5 bir artışın vuku bulduğunu 
belirtmektedir. 1978 yılı sonunda dışsatım tutarının 
2 228 000 000 dolara ulaştığı ve böylece bir yıl ev
velki 1 753 000 000 dolarlık dışsatıma oranla % 30,5 
artış gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Sayın üyeler; 
1973 - 1977 yılları arasında dışalımın hızla arttığı 

görülmektedir. Bu artış dış ticaret dengesini olumsuz 
yönde etkilemiştir. 1977 yılı sonunda dış ticaret açı
ğımız 4 milyar doları aşmıştır. Dışalımın bu denli 
artışındaki nedenlerden en mühimi, spekülatif amaç
lı dışsatımların denetim altına alınmamış olması, hat
ta özendirilmiş bulunmasındandır. 

1978 yılında, geçmiş iktidarlardan devralınan dış 
borçlar ve ortaya çıkan döviz darboğazı sonucu; dış
alım denetim altına alınmış ve hedef olarak 5 milyar 
dolar saptanmıştır. 1978 yılı sonunda dışalımın he
def olarak saptanan 5 milyar doların altına düştüğü 
anlaşılmıştır. Oysaki, 1977'de dışalım tutan 
5 796 278 CÛ0 dolar idi. Gene 1977'de dışsatım tuta
rı 1 753 023 000 dolar olduğuna göre, 1977'de dış 
ticaret açığımızın 4 043 255 000 dolar olduğu açıkça 
ortadadır. 

Sayın senatörler; 
Dışalımın, yapısı itibariyle hammadde ve yatırı

ma dönük olması gerekir. Oysa ki, geçmiş iktidar za
manında bu kurala uyulup, uyulmadığına bakmakta 
yarar var. 

Yıl 1976; dış ülkelere lüks tüketim maddelerinin 
ithali için 2 450 000 CO0 TL. Yani 161 milyon do
lar döviz ödenmiştir. Oysa ki 1976'da dış ticaret açı
ğımız 3 168 433 000 dolardır. Birçok madde ve ya
tırım ithali için döviz bulamazken, geçmiş iktidar 
1976'da lüks tüketim maddeleri için 161 milyon do
larlık döviz tahsis etmiştir, 

Neler ithal edilmiştir bu 161 milyon dolarlık dö
vizle? Bir göz atmakta yarar var: 

124 bin dolarlık nebat, çiçekler, 
106 bin dolarlık yenilmiş meyve, kavun ve tu

runçgiller kabukları, 
182 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri, 
19 bin 666 dolarlık pastacılık mamulleri ve pas

talar, 
1 milyon 198 bin dolarlık meşrubat, alkollü içki

ler, 
335 bin dolarlık hayvanlar için hazırlanmış gıda 

maddesi mamalar. 
142 bin dolarlık sabun, fitilli mum, benzerleri, mo

del yapmaya mahsus 79 milyon 464 bin dolarlık ta
bi sentetik, kauçuk, kauçuktan mamul eşya, 

Ülkemiz deri üreten, deri ihraç eden bir ülke ol
masına rağmen, 426 bin dolarlık deri, 

78 bin 700 dolarlık halı, kilim, duvar kaplamada 
kullanılan örtüler, kadifeler ithal etmişiz. Daha ne
ler neler var listede. Şemsiyeler, kamçılar, kıymetli taş
lar ve benzerleri. Tam 161 milyon dolarlık lüks tü
ketim maddesi için döviz tahsis edilmiş 1976'da. 

Sayın senatörler; 
Dışalım politikamızı, ülkemizin kalkınmasına yö

nelik, kalkınma planı ve yıllık programlar hedefleri 
doğrultusunda, gerekli yatırım ve hammadde ile iç 
piyasa gereksinmeleri için zorunlu tüketim maddele
rinin, dünya piyasalarındaki en uygun fiyat ve öde
me koşulları ile sağlama amacına yönelmemiz gerek
tiği aşikârdır. 

Gelişme ve kalkınma çabası içinde olan ülkelerde, 
yatırım mallarının büyük ölçüde, teknoloji, sermaye 
ve diğer birtakım sebeplerle ülke içinde imal edile
memesi, dışalımı gerekli kılar. Yatırımların gerçek
leşmesi ve üretim sürecinin devamlı olması için, ge
lişmekte olan ülkelerde, yatırım mallan yanında, ham
madde, yardımcı madde ve hatta işletme malzemele
rinin dışalımı gerekebilir. Bu nedenlerle, dışalım için 
gerekli döviz ihtiyacı gittikçe artabilir. Bunun içindir 
ki, dışsatım gelirlerinin artırılması, dışalımın gerek
tirdiği finansman, döviz için gereklidir. 

Sayın üyeler; 
Aslolan, dışa avuç açarak değil, kendi öz kaynak

lın ımızı gereğince değerlendirmek suretiyle dışsatımı 
a tırmak ve dış ticarette dengeyi sağlamak gereklidir. 
Özendirici önlemlerle dışsatımı, kolaylaştırmalı, teş-
>ik edilmeli, ihracatı engelleyen formaliteler yeniden 
gözden geçirilmelidir. Kendi kaynaklarımızı iyi de
ğerlendiren ve güvenen bir ekonomik modelin daha 
sağlıklı bir yöntem olacağı açıktın 
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Ülke ekonomisini kalkındırmak, canlandırmak için 
devamlı dışarıya avuç açan bir ülke olmaktan mutla
ka kurtulmalıyız. 

Değerli senatörler; 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi nedeniyle destekleme alım

ları ve taban fiyat politikası üzerinde de kısaca dur
mak isterim. 

Anayasamızın 52 nci maddesi «Devlet, tarım ürün
lerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek 
için gereken tedbirleri alır.» demektedir. Geçmişte 
Anayasanın bu emredici hükmüne riayet etmemişler nü
fusumuzun % 64,2'sini teşkil eden çiftçilerin alınteri 
mahusü olan ürünlerini, emeğini değerlendirmemiş
lerdir. Çiftçilerin hakkı olan milli gelirdeki paylarını 
almalarına mani olmuşlardır. Bugün için nüfusumu
zun 'c/r 64,2'si geçimini tarımsal üretim yoluyla sağ
layacak, dışsatım gelirimizin % 75 - 80'i tarım ürün
lerinin dışsatımı ile elde edilecek, buna karşılık ta
rımla uğraşanların, geçimini tarımdan elde ettiği gelir 
ile sağlamak durumunda olan çiftçilerin nasibine mil
li gelir dağılımından diğer sektörlere oranla beş kat da
ha düşük gelir isabet edecektir... İşte bu adaletsiz gidi
şe Ecevit Hükümeti «Dur» demiştir 

Sayın üyeler; 
Yaratıcılığın ve üreticiliğin kaynağı olan emek, 

desteksiz kalırsa, gerçekten hakkı olan değere kavuşa-
mazsa, insan kişiliğinin oluşmasında olumlu biçimde 
katkıdan mahrum olur. Gerçek ve etkili bir destek
leme alımı, hem sosyal bakımdan üreticiyi korur, 
hem üretimi teşvik eder ve hem de dengeli gelir da
ğılımını sağlar. 

Bu konuda 1977 ile 1978 yılları taban fiyat ve des
tekleme alımlarının mukayesesini yapabilmek için ba
zı rakamların belirtilmesinde yarar vardır. 

1977 yılında 1 kg. kuru incir için destekleme alım 
fiyatı 800 kuruş idi. 1978'de 1 kg. kuru incir taban 
fiyatı 1 050 kuruş. Artış oranı % 31,25. 1977 yılında 
1 kg. fındığın destekleme alım fiyatı 1 650 kuruş 
1978'de 2 150 kuruş. Artış oranı cf 33, 1977/78 yı
lında 1 kg. zeytinyağının destekleme alım fiyatı 23 
lira iken, 978/79 yılında 1 kg. zeytinyağı destek
leme alım fiyatı 30 lira olarak saptanmıştır. Artış ora-
n. % 32. 

Kütlü pamuk destekleme alım fiyatları : 
7/16018 sayılı Kararname ile önce Ege - Antalya 

bölgeleri için standart 1 beyaz pamuğun 1 kg.'mı 
13,75 TL. Çukurova standart, 1 beyaz pamuğun 1 
kg.'mı 13,25 TL. ilan edilmiş, bilahara, 17.1C.İ978 ta
rihinde kooperatif birliklerinin pamuk alımlarından 

taban fiyata ilaveten kilogram için 75 kuruş ve 
12.12.1978 tarihinde ise ayrıca 1 kg. için 100 kuruş
luk fiyat artırılması öngörülmüştür. 

Çekirdeksiz kuru üzüm destekleme alımlarına ve 
taban fiyatına gelince : 

1974'te 1 kg. naturel 9 numara çekirdeksiz kuru 
üzümün taban fiyatı 1 000 kuruş idi. 1975'te hiçbir 
değişiklik olmamış, gene 1 kg. noturel 9 numara çe
kirdeksiz kuru üzümün taban fiyatı 1 0C0 kuruş ola
rak kalmıştır. 1976'da 1 050 kuruşa çıkmış, 1977'de 
ise 1 kg. 9 numara naturel çekirdeksiz kuru üzümün 
taban fiyatı, geçmiş iktidar tarafından 1 200 kuruş 
olarak saptanmıştır. Oysaki, 1978'de bir yıl öncesine 
oranla % 100'e yakın artışla 1 kg. 9 numara naturel 
çekirdeksiz kuru üzümün taban fiyatı 23 50 liraya 
yükselmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bu verdiğim rakamlar göstermektedir ki, işbaşın

da bulunan Ecevit Hükümeti, Anayasanın 52 nci 
maddesindeki hükme; yani tarım ürünlerini ve tarım
la uğraşanların emeğini gerçek anlamda değerlendir
miş, bu hususta tüm önlemleri almış ve üreticinin alın-
terinin karşılığı olan maddi olanağı sağlamıştır, 

Sayın üyeler; 
Üreticinin emeğini değerlendirmede ve tarımsal 

ürünlerimizin dışsatımı ile ülkeye döviz temininde 
büyük önemleri olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri 2834 sayılı Yasaya tabidir. Bu Yasanın çok 
eski tarihli olması ve bugünün kooperatifçilik gelişi
mine uyum sağlayamaması nedeniyle, gözden geçiril
mesi ve günün koşullarına uygun bir yasa tasarısı ha
zırlanması kanısındayım. 

Sayın senatörler; 
Dış ticaretimizin büyük kısmı sanayileşmiş batılı 

ülkelerle; OECD. AET ülkeleriyle yapılmaktadır. 
Son yılda Sovyetler Birliği ve bazı komşu ülkelerle 
ticaretimizin artırılması ve ticaretimize konu olan 
malların çeşitlendirilmesi amacı, yerinde ve isabetli 
bir girişimdir. Özellikle, uzun vadeli ekonomik an
laşmaların ülkemize büyük yarar sağlayacağına inan
maktayız. 

Dış ticaret politikamızın, genel politikamızın gi
dişine uygun olarak, çok yönlü bir nitelik kazandı
rılması ve belirli grup ve bölgelerine aşırı bağlılık ve 
bağımlılıktan kurtarılması uygun olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın son bölümünü, etkili fiyat tespit ve 

denetimi konusuna hasretmek istiyorum. 
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Serbest piyasa sisteminin uygulandığı ülkemizde, 
sunu - isteme göre oluşan fiyatların normalin üstün
de bir seyir takip ettiğini kabul etmek zorunludur. 

Ancak, fiyatların böyle bir seyir takip etmesi ne
denlerini saptamak ve gerekli önlemlerin neler olma
sı gerektiği hususunda da durmak gerekir. Türk eko
nomisinin kendi yapısından doğan bazı etkenler, Ön
celikle fiyat oluşumuna tesir etmektedir. Bu etken
ler nelerdir? Kısaca arz etmek gerekirse; teknoloji
de geri kalınmış olması, vasıflı işgücünün yeterince 
artırılamamış olması, tarım sektöründe verimliliğin 
yükselmesini engelleyen kurumsal nedenlerin berta
raf edilememiş olması, üretim, pazarlama ve tüke
tim kooperatiflerinin yeterince gelişmemiş olması. 
piyasa düzeninin maliyetleri düşürücü, verimliliği ar
tırıcı nitelikte olmaması ve dağıtım sisteminde orga
nizasyon yetersizlikleri, kamu teşkilatının fiyat kont
rolleri, gayri meşru ve haksız ticareti önleyici tedbir
ler bakımından yeterli yetkilere sahip kılınmamış ol
ması, kırsal bölgelerden şehirlere göç sonucu, tüke
tici kitlenin gün geçerek artması gibi ekonomik ya
pımızın kendisinde var olan bazı nedenler fiyat olu
şumlarına tesir ettiği gibi, mevzuat yetersizliği de bu
na inzimam edince, fiyat oluşumları normalin üze
rinde bir seyir takip etmektedir. 

Sayın senatörler; 

Hükümetimizin bu önemli konuyu kısa sürede 
hal için tüm önlemleri alacağına inanmaktayız. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin, Ulusumuza. Tica
ret Bakanlığına hayırlı olmasını diler. Grubum ve 
şahsım adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dayı. (CHP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın üyeler; grupları adına konuşmalar tamam
lanmıştır; şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın ismail İlhan; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının saygıdeğer men- j 
supları; hepinize saygılar sunarım. İ 

Grup sözcülerinden sonra, ben de bağımsız bir t 
üye olarak Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö- ( 
rüşlerimi belirtmeye çalışacağım. ı 

Sayın Ticaret Bakanının dinamik çalışmalarını ya
kından izlemekteyiz. 

Ecevit Hükümetinin en önemli başarılarını, Tica
ret Bakanlığı, İslam ülkeleriyle kurulan iktisadi iliş- ? 
kilerimizle sağlamıştır. Bu ülkelerle geliştirilen ikili 
ekonomik ilişkiler vesilesiyle Sayın Ticaret Bakanı
nı huzurunuzda kutlarım. j 
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Şüphesiz ki, bu ülkelere yaptığımız ihracatta ba
zı aksaklıklar belirmektedir. Irak'a gönderilen buğ
dayda, Suriye'ye satılan un da ve Libya'ya gönderilen 
canlı hayvanlardaki kusurlar, ilk andaki intihamızı 
sarsabilecek durumdadır. Ancak, Sayın Bakanın bu 
meseleye büyük bir titizlikle eğildiğini ve bu sakın
caları yakın bir zamanda gidereceğini tahmin ediyo
rum. 

Aksi halde, yeni açıldığımız bu pazarlar da kapa
nırsa, Türkiye'nin çalacak kapısı kalmayacaktır. 

Her vesileyle dile getirdiğim, Türk şirketlerinin 
yabancı ülkelerdeki giirişimlerinin desteklenmesi ko
nusunda gelişmeler olmuştur. Sezai Türkeş, Fevzi 
Akkaya ve Beton Asvalt İnşaat Şirketi, Emek İn
şaat Şirketi, BİMOL gibi şirketlerin başarılarını se
vinçle destekliyoruz. Bunlara her türlü kolaylığın 
gösterilmesini bekliyoruz. 

Dış ticaretimizdeki önemli gelişmeler yanında, iç 
ticaretimizde aksayan ve mutlaka giderilmesi gereken 
sakıncalar doğmaktadır. 

Ülkemizde üretim, dağıtım ve pazarlama işlemle
rinde aksaklık vardır. Tam bir piyasa düzeni ve tam 
rekabet koşullan henüz sağlanamamıştır. Üretilen 
malların kalitesi, standartları yetersizdir. Bu ise, hak
sız ve aşın kazançlara yol açmaktadır. Tüketici ko
runamadığı için, dar gelirli vatandaşlarımız, özellik
le memurlarımız geçim sıkıntısı içinde kalmaktadır. 
Özellikle tarım ürünlerinde görüldüğü gibi. üreticiy
le tüketici arasında sayısız aracı yer almakta, fiyat
ların yüksekliği üreticiye yansımamaktadır. Bunun 
yanında, etiket ve tarife uygulaması yapılmadığın
dan, aynı malın çeşitli fiyatlarla satılması söz konu
su olmaktadır. Bu ise, rekabetin değişik koşullarda 
yapılmasına yol açmakta ve tüketici durumundaki 
vatandaş, dükkâna göre, semte göre değişen fiyatlar 
karşısında şaşkın ve çaresiz durumda kalmaktadır. 

Şu bir gerçektir ki, Türkiye'de televizyon aracılı
ğıyla yapılan reklamlar başta olmak üzere, her çeşit 
reklam ve ilanlarla yanıltıcı bilgi verilerek tüketiciyi 
aldatmak mümkündür. 

Son zamanlarda yaygınlaşan stok ve istifçilik ko
nusu. karaborsayı hızlandırmıştır. 

1978 yılı boyunca, Sana yağını bulmak, petrol 
bulmak kadar önem kazanmıştır. Doğu Anadoluda, 
hâlâ şeker, sigara, gazyağı gibi bir sürü malların sı
kıntısı çekilmektedir. 

Avrupa ülkelerinde görülen, tüketiciyi koruyan 
örgütlerin karşılığında. Türkiye'de yalnız üreticileri 
temsil eden örgütler bulunmaktadır. Oysa, tüketicile-
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rin oluşturduğu sınıf, üreticilerden çok daha büyük
tür. Asıl korunması gereken, tüketici sınıftır. 

Görüleceği gibi, iç ticaretimizde bir düzensizlik 
ve başıboşluk egemenliği vardır. Fiyatların mutlak 
surette kontrol altına alınması, dürüst iş adamlarımı
zın öncelikle korunması şarttır. 

Bütün bu aksaklıkların giderilmesi için, ülkemizde 
mevcut olan yasaların yetersiz kaldığı bir gerçektir. 

Bizi sevindiren önemli bir husus da, Ticaret Ba
kanlığının iç ve dış ticaretin düzenlenmesi hakkında, 
yeni ve geniş kapsamlı bir Yasa tasarısı hazırlamış 
olmasıdır. Bu Yasa tasarısında, mal ve hizmetlerin 
maliyet unsurları ile fiyat ve kâr hadlerinin saptan
ması için, ilgili bakanlıklardan kurulacak bir heyet, 
Maliyet Tespit Kurulu, tüketiciyi koruyacak olan 
tüketici birliklerini öngörmektedir. 

Ayrıca, araştırma, pazarlamayla ilgili bir dış tica
ret kurumuyla, ticari düzenleme fonunun kurulma
sının yer aldığı bu Yasa tasarısının bir an önce çıka
rılmasında ülkemiz açısından çok büyük yararlar 
görmekteyiz. Dileriz ki, bu geniş kapsamlı yasayla, 
ülkemiz layık olduğu iç ve dış ticaret düzeyine ula
şabilsin. 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de, dış ti
caret açığıdır. Şimdilik yıllık ihracatımız, yıllık itha
latımızın ancak 1/3'ini karşılamakta ve kişi başına 
düşen ihracat gelirimiz çok düşük bir düzeyde bu
lunmaktadır. 

Göründüğü kadar ihracatımız, gıda maddelerine 
hayvancılığa ve çimentoya dayandırılmaktadır. 

Bu durumda, Ticaret Bakanlığının ilgili ihracat 
maddeleri üreticilerini desteklemeleri, teşvik etme
leri ve onlara her tür ihracat imkânlarının kolaylık
larını göstermeleri gerekmektedir. 

Otobüs ve vagon ihracatının da daha geniş bir 
üretim düzeyine ulaştırılarak, hızlandırılması da ihra
catımızda önemli bir gelir sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlardan Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası, en çok ilişki kurduğu
muz, her gün seçmenlerle bir kaç defa tekrar tekrar 
rahatsız ettiğimiz çok yararlı bir kuruluştur. Muş1 

dan, Bingöl'den, Hakkâri'den, Edirne'den; kısaca 
yurdun her köşesinden gelen vatandaşlarımıza bu 
kuruluş yorulmadan, usanmadan, bıkmadan geniş 
bilgi vermekte ve onları tatmin edecek şekilde (ki, 
yasalar açısından böyledir.) çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum. 
Huzurunuzda bu kuruluş mensuplarının çalışma

larını takdirle karşıladığımı belirtir, Ticaret Bakanlığı 

1979 Bütçesinin, Ticaret Bakanlığı mensuplarına ve 
aziz Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diler, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. Sa
yın Mehmet Feyyat, buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Ticaret düzeni, özellikle dış ticaret düzeni, geç
miş çok eski tarihlerde, Ulubatlı Hasan'ların fetih ve 
ona dayalı hamaset edebiyatı; bugün dış ticaret dü
zeni ve onda katkısı bulunanların da, âdeta birer 
Ulubatlı Hasan'dan farkı yok. 

Bana, Avrupa'da gündelik gıdasını alamadan ta
sarruf eden, Türkiye'ye döviz gönderen bir garip işçi, 
bir Ulubatlı Hasan'ı andırır. Çünkü, asrımızda artık 
sadece siyasal, yöresel muharebeden ötede, dış tica
ret dengesinin sağlanması için, dış ticaret muharebesi 
devrini yaşamaktayız. 

Bu itibarla, kavramların da; genişletilmesi şehit 
olanların kapsamının genişletilmesi; yani o kadroya 
kimleri sokmak lazım gelir, artık onu din adamları
mızın, çağın gereklerine, çağdaş uygarlıklarına göre 
bir kafa yapıları varsa, bunu yurt dışında döviz gön
deren bir işçinin vefatını, hudutta şehit düşen bir as
kerin şehadetiyle eşdeğer görmesi lazım. Bunu eş
değer görmeyenler Müslüman değildir benim kanaa-
tımca. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müslümanlık dini, bu gardrop Atatürkçüleri gibi, 

belli bir şeriat kalıpları demek değildir. îslam, bir 
manadır, bir esastır, bir espridir, ezelden, ebede kadar 
caridir. 

Bu itibarla, her şeyin iyisi, Müslümanlığın ta ken
disidir. Bu itibarla, MSP'li arkadaşlarımın kendilerine 
yakın din adamlarına, dış ticaret açığının kapanma
sında birazcık olsun katkısı bulunanların, belli ensesi 
'kalınlara, «Raıbbena, hep bana» diyenlere verilen ze
kâttan daha faydalı olacağını telkin ederlerse, gerçekten, 
bir Müslümanlık derigâhınida, bir demokratik sıol dergâh 
hında ermiş olacakları inancına varırım. Çağımız de
ğişmiştir, Müslümanlık, çağımızın gereiklerinin yerine 
getirilmesi ni emretmektedir. 

Değerli akadaşlarım; 
1,8 milyar liralık ihracatımızın 2 milyar 280 milyona 

çıkanlmtsmda büyük çaba gösteren Sayın Bakanımız
la, Bakanlık! mensuplarını huzurunuzda saygıyla an-

j m ak isterim,'tebrik ederim,. 
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Özellikle, aracılıkla mücadelede, GİMA, koope
ratifler, TARİŞ ve pekçok tüketim kooperatiflerinin, 
yaygınlaşmasında, bilhassa İstanbul işçilerinin tüketim 
ıköoperatiflerMn daha da genişletilmesi, örgütlenmesi 
hususunda gösterdikleri çabadan dolayı kendilerini tek-. 
rar tebrik edejröm. Artık aracının, tefecinin, sömürücü
nün, «Rabbena, hep bana»eıların piyasadan tuzruhu ile 
terazîerrniesaııin zamanı gelmiştir. Müslümanlıkta ti
caret, en helal para idi Peygamber ve sahabiler zama
nında. Çünkü 1/40 kârı öngörürdü. Fazlasını itlaf eder
di o zamanki gerçek sahabiler. İşte o itlaf edilenleri, 
ehli tacir saymazlardı. Ama bugün için binde 40'ı bı
rakalım da, % 40 kârı az görenler, hatta % 500 kân 
az görenler, r/c 2,5 faizi haram görenlerin, sahabiler 
zamanından itlaf edilen gayri müslümlerden farkı yok
tur. Bu itibarla, Peygamber zamanında ticaret en he
lal paraydı; çünkü en az kazanandı. Alnının teriyle ka
zanılan paraydı. Ama bugün ticaret, tamamiyîe son ka^ 
îeme düşmüştür, en haram para haline getirilmiştir. 
Din görevlilerinin fanatiklerin buradaki rolü, burada
ki günahı herhalde çok büyüktür. 

Bu nedenledir ki, asrımızda işçi etmeğin karşılığı 
en helâl para sayılmaktadır bugün için. Ama sendika
ların suiistimali ağalığın, işçilerin haklarını aramada
ki sami'mi davranışları bir kenara bırakıp da, sadece* 
kişîsel çıkarlara alet ederlerse, herhalde işçilerimiz 
için de iyi bir sonuç vermez. O zaman, memurların 
aldığı maaşların en helal para olacağı kanaati tahas-
sul eder. 

BAŞKAN —• Sayın Feyyat. yavaş yavaş toparla-f 
yın efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım: 

Ticaret Bakanının, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun çıkarılmasındaki çabasını, ayrıca 
ticaretin Batıdan çıkarıp yaygınlaştırılması, dış ticare
tin, özellikle Arap ve Afrika ülkeleriyle, sosyalist 
bloklara yaygınlaştırılması ve rejim gözetmeden bunu 
yapma çabalarını takdirle karşılarım. 

Geçen bütçede de söylediğim gibi, Türk - Rus, 
Türk - Sosyalist ülkeler, Türk - Batı ülkelerinde rejim 
meselesi söz konusu değil, menfaat söz konusudur. 
Çarlık, Rusya'sı devam etseydi, komünist rejim Rus
ya'da olmasaydı ilişkilerimiz yine aynı olacaktı belki 
ve fanatikler aynı nefreti yine devam ettireceklerdi. 
O halde, söz konusu olan Sovyet Rusya - Türk ta
rihidir, komünizm değildir. Komünizm kafalarına 
düşsün. Komünizm değildir. Meselâ Amerika, Rus
ya, Çin süper devletleriyle küçük devletler arasında
ki ilişkidir. Küçüğün büyüğü yemesidir. 

Bu nedenle, bunları gözönünde bulundurmadan, 
rejimleri nazarı itibare almadan dış ticaretin yaygın
laşmasına önem vermesini keza huzurunuzda tebrik 
etmek isterim kendilerini. 

Ayrıca, Bakanlığını sağ militanlardan temizleyip* 
oiddi bir kadrolaşmaya doğru yönelen Bakanlığı ve 
Bakanlık mensuplarım tekrar bu nedenle tebrik ede

rim. Sayın Balkanım, tekrar saygılarımı sunarım. 
Cümlenize de saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 

Sayın Nuri Âdemoğlu, buyurun efendim. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan. Yüce Senatonun Sayın üyeleri; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşmak el
bette ki 10 dakikaya sığmaz. Onun için ben, bu Bakan
lığın, bu Bakanlığa bağlı Ziraat Bankasının bilhassa 
küçük çiftçiye açtığı krediler üzerinde bir - iki laf et
mek istiyorum. 

Muhalefette iken küçük çiftçinin hamisi kesilen 
ve bu küçük çiftçilerin faizciler, tefeciler elinde ezil
diğini hemen her gün iddia eden bugünkü Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti, İktidara geldiği zaman en* 
ufak bir çaba ve bu işi düzeltecek en ufak bir gayret 
içiine girmemiştir. Bunu şimdi, Ticaret Bakanlığıma bir 
müddet evvel sorduğum sorulara aldığım cevaplarla 
ispat etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Ticaret Bakanlığına sorduğum sorulardan bir ta

nesine verilen cevapta; «Köy kalkınma kooperatif
lerine önem sırasına göre. tarım, sanayi, ihracat ve ti
caret konularından uğraşan firmaların kredi istem
lerinin karşılandığı ve bunun 150 bin lirayı gecen 
kısmının Ziraat Bankası İdare Meclisi tarafından tes
pit edildiği» bana bildirilmiştir. Aynı zamanda de
niyor ki. «Bankalar Kanununun 38 nci maddesine 
göre, bu firmalara ihtiyatlarıyla beraber sermayesi
nin. ci 1 Cundan fazlası verilemez». 

Şimdi ben Sayın Ticaret Bakanından soruyorum; 
İsparta'nın Gül Kooperatifine 300 milyon verilmesi 
için Ziraat Bankası Umum Müdürüne yaptığınız taz
yik netlice vermeyince, bu Bankanın Umum Müdürü
nün, sizin getirdiğiniz bu Bankanın Umum Müdürü
nün istifasına sebep olduğunuz doğru mudur?.. Kaldı 
ki. bu Bankanın Sayın Umum Müdürü bu tazyike 
dayanamadığı için, 300 milyonluk istediğiniz krediyi 
150 milyona indirdiğiniz halde; (çünkü Bankalar Ka
nununun 38 nci maddesi sarih «% 10 dan fazla verile-' 
mcz» diyor) bu Gül Kooperatifinin sermayesi 3 mili 
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yar mıdır ki, 300 milyon verilmesi için ısrar ettiniz?. 
Hem 'bana diyorsunuz ki, «Bankalar Kanununa göre 
•r/c lO'dan fazla verilemez» hem de Gül Kooperatifine 
3GQ milyon vermesi için Ziraat Bankası Umum Mü-
'dürün© tazyik yapıyorsunuz.» Ve en nihayet adam 
'dayanamıyor, istifa ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Kooperatifçiliği evvela ön sırada, öncelikle mü

talaa ediyoruz» düyorlar. Peki, benim Çuko - Birlik 
ve Ant Birliğin ortaklarının ndkabahati var da, be
yaz sinekten büyük zarar gördüğü halde onların borç
larını tecil etmezsiniz?.. Borçlarının altında 'inim inim 
inlerkjen küçük; çifçiter; onu bir tarafa bırakacaksı
nız, gelir gelmez derhal kooperatiflerin idare heyet
lerine işten el çektireceksiniz ve yerlerine sizin adam
larınızı getireceksiniz.. Buna bir şey demiyoruz. Geti
rebilirsiniz, kendi adamlarınızı getiriniz: Ama insaf 
âdin de, orada beyaz sinek afetinden büyük zarar gör
müş olan çiftçinin borçlarıyla da alakalanın, hiç ol
mazsa onların borçlarım da biraz tecil edin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vaktim çok az olduğu için fazla tafsilata giremi-

yorum, Şimdi geliyorum pamuk çiftçisinin vaziyeti -
ne* 

Kendilerinden sordum, dedim di, /«Dekara kaç 
lira kredi veriyorsunuz?» Bilhassa küçük çiftçilere. 
Büyük çftçilerle alakalanmıyoruz. Çünkü mütemadi
yen küçük çiftçilerin hamisi olduklarını, işte onları 
vikaye ettimek iste'diklerinii, tefecilerin elinde boğdur
mak, istem'ödiMerîınii ifade ediyorlar. Bu huzur verici 
bir şey. Ama gel gelelim ki, icraat öyle değil. Ba
kınız, yine 'kendilerimden aldığım rakamları vereceğim 
size. 

Kendileri diyorlar ki «Sulu pamukta dekar başı
na 375 lira, kuru pamukta 150 lira kredi veriyoruz.» 
Daha evvel 250 liraymış, % 50 artırmışlar, 375'e çı
kartmışlar, kuruda da % 50 artırarak 100 lirayı. 150 
liraya çıkartmışlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çukurova çiftçisi dekara 3500 hatta bazı seneleıl 

çift ekim olursa; yağmur yağar da çift ekim yaparsa 
veyahut da taban kurdu keserse, kökünü kurutursa 
çift ekim yapar, o zaman 4 bin lira masraf yapar. 
Ziraat Bankasının ayni kredileriyle, nakdi kredilerinin 
toplamı 750 lira arkadaşlarım. 

Şimdi 3 500 lira masraf yapan bir çiftçi Ziraat 
Bankasından 750 lira alacak, 2 750 lirasını nereden 
alacak?. İşte Sayın Bakanın hor gördüğü, bizim de 
hor gördüğümüz; ama Sayın Bakanın bundan evvelki 
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Hükümetler devresinde istismar ettiği tefecilerden 
Ve faizcilerden alacak, Hükümet banka vadeli mevdu
atlarında % 22 faizi normal görürse tefeci ve faizci 
% 50'den % 60'tan aşağı para verir mi arkadaş
larım?... 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, süremizin bitmesi-ı 
ne iki dakika kaldı. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ediniz; biter. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Tabii, ancak iki 
dakika içerisinde. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Ama işte 
meşgul ettiniz beni. 

BAŞKAN — Çaresi yo!k. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Arkadaş

larım; 
Şimdi, 2 750 lira krediyi çiftçi tefecilerden, faiz

cilerden aldığı zaman, buna l 375 lira faiz ödeyecek
tir. Bu çiftçinin mahsulü bir de haşerelerle tahriba
ta uğrarsa, o zaman Sayın Ticaret Bakanının muha
lefette iken söylediği sözlerle, iktidar olunca icraatı 
arasında büyük farklar olacak ve sözleri elbette mes-
mu olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bakıyoruz; yine kendilerine sormuşum ve 

ayçiçeği kredisinde c/c 233 artma yapmışlar. Yer fıs
tığına c/c 178 kredi artışı yapmışlar. Bunlar çiftçi
ye verdikleri kredi de yapmışlar. Benim pamuk çift
çime ne yapmışlar?.. % 50 artış yapmışlar. 250 lirayı 
375 liraya, 100 lirayı 150 liraya çıkarmışlar. Bunu, 
sulu ve kuru ziraat olduğuna göre yapmışlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet belki «Benim yağ açığım var, yağ is

tihsalini artırmaya mecburum. Bu itibarla ayçiçeği 
ve yerfıstığını teşvik ediyorum» diyecektir. Doğru; 
ama benim pamuk mahsulümün çekirdeğinden ne çı
kıyor acaba? Ondan su mu çıkıyor? Ondan da yağ 
çıkıyor arkadaşlarım. 

Bu itibarla.. 
BAŞKAN — Evet, tamam efendini. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bir daki

ka efendim, bağlayayım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bir dakika. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Benim 
pamuğumun da çekirdeğinden yağ çıkmaktadır. Kal
dı ki, benim pamuğum, Çukurova'nın pamuğu dış 
memleketlere ihraç ediliyor ve şimdi bütün dünyayı 
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dolaşarak temin etmek, istedikleri dövizi de temin 
edOyor. 

Çukurova çiftçisi büyük ıstırap üçindedir. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Davamla) — Çukurova 

çiftçisi, büyük üzüntü ve sıkıntı içindedir, Bunun kre-
dlerle veyahut da hiç ofenazsa vakll geçti, ama borç
larının tecili suretiyle telâfisi icap etmektedir. Muha
lefette iken söyledikleri sözü kendilerine hatırlatıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Lütfen 

çiftçinin imdadına koşsunlar. Lütfen çiftçinin yardı
mına koşsunlar. Önümüzdekii sene ekim yapaca'kitır, 
ibu çiftçi çak. büyük sıkıntı içerisindedir. Lütfen eğil
sinler, lütfen muhalefette söyledikleri sözü hatırlasın
lar ve şimdi iktidardırlar, iktidar oldukları zaman 
imkânları vardır, bu imkânları kullanmak suretiyle 
'benim Çukurova çiftçimin imdadına koşsunlar. (AP 
sıralarmdan alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Cenap Ege?... Yoklar. 
Sayın Ahmet Karayiğ'it?.. Yoklar. 
Sayın Hayrettin Eılkmen, buyurunuz efendim. 
Sayın Erkmen, süreniz on dakikadır efendim. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun saygıdeğer üyeleri; 

Sürenin kısalığını gözönünde tutarak, sadece sa-
tırbaşlarmın tespiti suretiyle konuşmamı sürdürmek 
istiyorum. Bu tespiti, geçen sene Bütçe müzakereleri 
sırasında Adalet Partisi Grubu adına yaptığım ko
nuşmadaki bazı önemli noktaları hatırlatmak sure
tiyle yapmaya başlayacağım. 

Geçen sene bu kürsüden Hükümet Programına 
müracaat ederek, Hükümet Programından esinlene
rek şu noktaları tespit etmeye çalışmışım : 

Hükümet Programında yer alan bir fıkrada; «Dö
viz gereksinmesi, ihracata hız verilerek ekonomide 
gereken yapısal değişiklikler gerçekleştirilerek karşı
lanmalıdır.» deniliyordu. Bunun mahiyetini anlama
ya çalıştık, izahını istedik, Sayın Bakan o zaman bu 
izahlara yanaşmadı. Bizim bu konuda şüphemiz ol
duğunu ifade etmiştik; şüphelerimiz gerçekleşti. Dö
viz gereksinmesi, ekonomide gereken yapısal deği
şiklikler hususunda herhangi bir ciddi tasarruf orta
ya çıkmadan ve sadece mevcut malların devalüas
yon sayesinde müsait hale gelen fiyatları sebebiyle 
ihracından hâsıl olan bir artışla kapandı. Bu artış, 
tabii idi. Olmaması anormal sayılırdı. Çünkü, elde 

mevcut mal vardı ve fiyatları devalüasyon ile uygun 
hale gelmişti. 

Ayrıca, sade devalüasyonla değil, dünya fiyatla
rının gelişmesi de o malların ihracını kolaylaştırmış
tı. O sene yükselme istikametinde bir fiyat hareketi 
vardı pamukta, fındıkta, üzümde. O malların yükse
len fiyatları sebebiyle devalüasyon da devreye girin
ce, malların satışı mümkün oldu ve bir miktar döviz 
sağlandı, bir miktar ihracat geliri artışı oldu. Tabii 
ihracat geliri artışını memnuniyetle kaydetmek la
zım; ama bunu hiç kimseye maletmeye kimsenin hak
kı yok. Bu, ekonominin kendiliğinden, normal bir 
gelişmesidir ve bunu devalüasyonu yapmadan başar
mış olsaydı bir Llükümet, o zaman başarı olarak ilan 
etmesi mümkün sayılabilirdi. 

Şimdi, yine bu konuşmamda Hükümet Progra
mındaki şu paragrafı almışım : «Para operasyonları
na baş vurulmamalıdır.» demiş Hükümet; sonra baş 
vurmuş. Mart ayında bir devalüasyon yapmış. O de
valüasyon hakkındaki görüşlerimi de kısaca, iki sa
tır halinde biraz sonra arz edeceğim. 

«Döviz gereksinmeleri karşılanmak üzere yeni ve 
güvenilir kaynaklar bulunacaktır.» demiş Hükümet. 
Kaynakların tamamı kurumuş. Yeni kaynaklar bul
mak şöyle dursun, kaynakların tamamı kurumuş. O 
kadar ki. Sayın Bakan bu sene Bütçe Karma Komis
yonunda yaptığı konuşmada, hiç bir yeni kaynak 
bulmadan ithalatı gerçekleştirmiş olmakla öğündü. 
«Hiç bir yardım, almadık, hiç bir kredi almadık; 
ama 4,5 milyon dolarlık ithalatı gerçekleştirdik.» de
di. Tabii kimse malını kimseye bağışlamaz. Bu da, 
ödenmiştir veya ödenecektir. Ya borçtur, ya öden
miştir. 2 milyar 200 milyon dolar mesabesindeki bir 
ihracat ile 4,5 milyar civarındaki bir ithalatı karşıla
maya, finanse etmeye imkân yok. Aradaki açık el
bette bir yerden karşılanmıştır. Anlamadığım neden, 
Sayın Bakan; «Hiç bir yerden para bulmadan biz 
bunu gerçekleştirdik.» deyebildi. Belki munzam iza
hatı ile burada bizi tenvir ederler. 

Yine o konuşmamda; «Dar tutulan ithalat harca
maları dolayısıyla ortaya çıkması muhtemel mal dar
lığı, ödeme işlemlerinin de sınırlanmış bulunması ne
deniyle, daha yüksek boyutlara varacaktır.» demi
şim. 

Maalesef, dediğim çıkmış. Hakikaten, mal darlı
ğı çok yüksek boyutlara ulaşmış. Bu da, dış ticaret 
politikasının, özellikle ithalat uygulamalarının yeter
sizliğine bağlı, kaçınılmaz bir hadise olarak önümüz
de duruyor. 
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«Döviz darboğazının açılması şöyle dursun; bu 
darboğaz gün geçtikçe daha daralacaktır.». demişim. 
O gün öyle söylemişim. Maalesef öyle olmuş. 

«Grubumuz, enflasyonu körükleme yolunda iler-
lendiği izlenimindedir.». demişim, «İnancımız odur 
ki; enflasyon bu Hükümet tarafından körüklenecek-
tir.» demişim; maalesef öyle olmuş. 

«Güven ortamının yaratılması ve dış itibarımızın 
yüceltilmesi vaatlerinde de Hükümetin sonuç alabi
leceğine inanmıyoruz.» demişim; maalesef öyle ol
muş. 

Şimdi, Sayın Başkan, kalan sürem içinde, izin ve
rirseniz biraz memleketin ekonomik tablosuna göz 
atmak istiyorum. Başta enflasyon gelmek üzere, bazı 
meseleleri dile getirmeye çalışacağım. 

Enflasyon % 60'lık bir nispete varmış, afet hali
ne gelmiş. 

Maliye Bakanı bütçeyi takdim nutkunda diyor 
ki, «Para arzı geriledi. Emisyon daraldı.» Hoş, bu 
nispetler pek kale alınacak miktarlarda değil. Ba
kanın söylediği, emisyon hacmindeki daralma c/r 49 
küsurdan, % 45'e düşmüş ve para arzındaki daral
ma da % 30'dan, c/c 28,5'a inmiş. Yani bunlar kale 
alınacak ilerlemeler değil tabii; ama gene de diye
lim ki, bir azalma, gereken para arzında, gerek emis
yon hacminde mevcuttur. Ama enflasyon nereden 
geliyor?... O zaman enflasyona bir sebep bulmamız 
lazım. Enflasyon, bu kaynaklardan beslenmiyorsa, 
nereden besleniyor, nereden körükleniyor; bunun bir 
izahı lazım. Para arzını azaltıyorsunuz; «Emisyonu 
da azaltıyoruz.» diyorsunuz; ama enflasyon % 60 
nispetine varıyor; hemen hemen bir misline yakın. 
bir miktarda yükseliyor. 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, bir dakikanız kaldı; 
toparlarsanız çok memnun olurum. 

HAYRETTİN ERKMEN — (Devamla) — Evet 
Sayın Başkanım, toparlamaya çalışayım ve şöyle to
parlayayım izin verirseniz. 

BAŞKAN — Lütfen, tabii. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Uygu

lamaya konulan ekonomi politikası, başarısızdır. 
Ticaret Bakanlığına taalluk eden kesimde ise, uyum
suzluk ve objektif ölçülerden ayrılma eğilimi hâkim
dir. Özellikle, yeni ilan edilen ithalat rejimi, ithalatı 
çok zorlaştırıcı ve ithalat maliyetlerini çok yükseltici 
kayıtlarla doludur. Betahsis, iki numaralı liberasyon 
listesi (ki, buna ben «Güdümlü liberasyon listesi» 
derim; çünkü, üzerindeki malların tamamı merciin 
müsaadesine bağlıdır; şimdi artık, o hüviyetini de 

kaybetmiş bulunuyor bu liste) bu liste tamamıyla 
bir çeşit tahsisli mallar listesi haline geliyor ve bu 
tatbikat ile Ticaret Bakanlığı, objektif tahsis ve da
ğıtım usulünden, sübjektif tahsis usullerine, maalesef 
çok gerilere dönüyor. Bu tehlikeyi işaret etmek mec
buriyetinde olduğumu lütfen kabul buyurunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Sayın 
Başkanım; 

Devalüasyon hakkında da bir cümle söylememe 
izin veriniz. 

Bu devalüasyonun, daha evvelce ifade etmeye ça
lıştığım gibi, kanuni mesnedi zayıftır; zamanı iyi se
çilmemiştir, gerekli tedbirler alınmadan konmuştur; 
aslında bir istikrar tedbiri olarak düşünülen, ekono
mik istikrarı sağlaması gereken devalüasyon, maale
sef bu seferki tatbikatında istikrarsızlığın nedeni ol
muştur; devalüasyon değil devalorizasyon haline gel
miştir. Paramızın değeri yeniden ayarlanmak sure
tiyle değil, değeri koparılıp nerede duracağı belli ol
mayacak bir surette operasyona alınması şeklinde 
uygulanmıştır. Bu devalüasyon; eskiden para usulle
rinde «Topal mikyaseyn» diye bir usul vardır; eğer 
benzetmek lazımsa ekonomi edebiyatı içinde, bu de
valüasyon, topal da değil, mefluç maalesef bu mef
luç devalüasyonla ekonomiye istikrar getirmenin im-
mânı yok. 

Ümit ve temenni ediyorum ki, Sayın Başkan, bü
tün bu gerçekler gözönünde bulundurularak önümüz
deki tatbikatta daha verimli bir yol seçilsin ve ger
çekleri, sıkıntıları, şikâyetleri saklayıp, bunların bir 
kısmını başarı şeklinde gösterme yolunda yürünmek
ten vazgeçilsin. Hele hele partizan tatbikattan ve 
birliklere, kooperatiflere müdahalelerden vazgeçilsin. 
Ancak, bu şartlarla müşterek lisanımızı birbirimize 
anlatmak imkânını buluruz. Aksi halde, iki taraf da 
ayrı ayrı dilleri konuşmaya devam edecek ve bir yer
de buluşmamız mümkün olmayacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz. Sayın Ali 
Oğuz, buyurun efendim. 

Sayın Bakan, Ali Oğuz'dan sonra zatıâlinize söz 
vereceğim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Bakan ve Ticaret Bakanlığımızın 
mümtaz mensupları; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Ticaret Bakanlığının vazifeleriyle ilgili hususları 
gözönüne getirdiğimiz zaman, memleketin ekonomi-
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sine istikamet verecek ihracat ve ithalâtla, iç ve dış 
ticaretle ilgili önemli hizmetlerini hemen hatırlarız. 
Bu hizmetlerin ifasında, memleketin ekonomisini 
canlandıracak, ona hayatiyet verecek tedbirleri bu 
Bakanlığımız alır. Ancak şunu hemen ifade etmek 
lazım ki, bu, tabii koîay bir iş değil. Büyük mesuli
yetleri, büyük zorlukları üzerinde, bünyesinde taşı
yan bir hizmet. 

Biz hadiseye, meselelere daha yumuşak ve daha 
yapıcı bir noktadan yaklaşmayı ve bunun münasip 
olacağı kanaatindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Dünyada artık müstemlekeciliğin mahiyeti değiş
ti. Eskiden, gemilerini, ordularını hazırlayıp, gidip 
geri kalmış bir memleketi zaptedenler, ordularının, 
gemilerinin ve toplarının, silahlarının tesiriyle orayı 
sömürürlerdi. Bugün, dünyada sömürünün şekli de
ğişti. Geliyor, sizinle münasebet kuruyor, ticari an
laşmalar yapıyor, yatırımlar yapıyor veya aradaki 
münasebetleri tanzim ederken, sizi nasıl soyacağını, 
sizi nasıl istismar edeceğini, sömüreceğini de bera
ber tedbirleriyle birlikte getiriyor. Bugün dünya yü
zünde sömürgeciliğin yerini, yavaş yavaş bu kabil 
ekonomik münasebetlere, iktisadi münasebetlere bı
raktığı bir gerçek. İşe bu açıdan baktığımız zaman, 
memleketimizin de içinde bulunduğu şartların çok 
uzun senelerden beri nasıl uyutulduğu ve askıda bı
rakıldığı kendiliğinden anlaşılıyor. 

Bize, «Siz ziraat memleketisiniz, ne yapacaksınız 
sanayiyi?.. Arpa yetiştirin. buğday yetiştirin; işte, 
Bursa'da şeftali yetiştirin ve bu yetiştirdiğiniz ürün
leri, bu mahsulü, portakalı, limonu bize gönderin. 

Biz de size makine, teçhizat veririz.» şeklindeki 
uyutmalarla bu noktalara kadar geldik. Öyle bir du
ruma geldi ki, (Ben 1973 Şubat'ında kurulan Hükü
metin durumunu hatırlıyorum) bize «Ziraat memle
ketisiniz.» diyenler, o sene bizi nerede ise açlığa mah
kûm edeceklerdi. 500 bin tonluk birkaç parti Pana
ma'dan, Kanada'dan buğday getirilmemiş olsaydı. 
memleket açtı. Çok zor şartlar altında o buğdaylar te
min edildi ve memleket, o sene bir sıkıntıyı böylece 
geçiştirdi Bundan aldığımız dersle onu takip eden se
nelerde daha büyük gayretlerle, Ziraat Bakanlığının 
ilgili mensuplarının gayretleriyle ve Cenabı Hak'kın 
verdiği bol ve bereketli senelerle de buğdayımızı ko
yacak neredeyse depolar bulamadık; ondan sonra da 
onu pazarlamada ne kadar sıkıntılar çektiğimizi bilirsi
niz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele, memleketin menfaatlerini nerede, nasıl 

tutacağımız ve hangi tedbirlerini alacağımız mesele
sidir. Bugün, açlıktan kurtulmanın devasını, çaresini 
bulmak gayreti içerisinde, nasıl zirai mahsullerimizi 
geliştirip, memleketi bugün içinde bulunduğu şartlar 
itibariyle daha iyi noktalara getirmeye muvaffak ol
muş isek, inanıyorum ki, bundan sonra kurulacak 
sanayi tesisleriyle ve yatırımlara ağırlık verilmesi 
şeklinde, dışarıya muhtaç olmamız da bir noktada 
azalacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Mesele, memleketimizin ihtiyaçlarını hangi nok

tada, hangi kaynaklardan, nasıl temin edeceğimiz 
meselesidir. Karşılıklı ithamlardan bir fayda çıkaca
ğına inanmıyorum. «Efendim, siz şu kadar borçlan
dınız. Memleketi 75 sente muhtaç ettiniz. İşte, o bor
cun üzerine geldiğimiz ve bir enkaz aldığımız için, 
biz de bugün bu noktalarda zorlanıyoruz.» demek 
fayda temin etmiyor. Demek ki, zamanında kredi 
temin etmek suretiyle borçlananların, eğer bu hare
ketlerini tasvip etmiyorsak, bugün borçlanma gay
retlerimizin de bir manası olmamak lazım gelir. Ha
reketlerimizle sözlerimiz tenakuz olur. Mesele, mem
leketi bugünkü içinde bulunduğumuz şartlardan han
gi noktaya getireceğiz?.. 1978 başında çok büyük sı
kıntılar içinde olduğunu söylerek devraldığımız mem
leketimizin bugünkü ticaret hacmi, ekonomik du
rumu daha iyiye gitmiş midir, daha iyi bir noktaya 
gelmiş midir?.. Benim kanaatim odur ki, bugün şikâ
yetler azalmamıştır. Pahalılık, milletimizin üzerinde. 
ateşten bir gömlek gibi fukaranın sırtını yakar nok
taya gelmiştir. Memura, işçiye verdiğiniz yardım ve
ya katsayı arttırması, tırmanan fiyatlar muvacehe
sinde çok sönük kalmaktadır. Tabiri caizse, fiyatla
rın asansörle yüseldiği Türkiye'de, yan gelirlerle ve
ya maaşlara ve ücretlere getirdiğiniz tedbirlerle onu 
ancak merdivenlerden takip ediyorsunuz ki: arkasın
dan yetişmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millet olarak, gece - gündüz çalışarak ve bütün 

imkânlarımızı seferber ederek bunun üstesinden ge
lebileceğimize inanıyorum. Dünyanın birçok memle
ketlerinde bu kabil sıkıntılar olmuştur. Bir millet bü
yük bir ekonomik seferberliğin içerisine girmiştir, 
bir ihracat seferberliğinin içerisine girmiştir ve bu
nun üstesinden gelmeyi başarmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, iki dakikanız kaldı. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — İhracat seferberliğini 

hangi noktalarda yaparsınız?.. 
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Soru 2. Doğru ise, kamuoyuna ne zaman açıkla
yacaksınız? 

Soru 3. Mevcut ise ve mahzur yoksa, bu mek
tup muhtevasını okuyup ne düşündüğünüzü söyleyebi
lir misiniz? 

BAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Ticaret Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasına delaletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 
Soru 1. Tariş Kooperatiflerinin seçimle işbaşına 

gelmiş yönetim kurulu üyelerinden kaç kişinin göre
vine son verdiniz? 

Soru 2. Bu konuda kanuni yetkiniz var mı? 
Soru 3. İttihaz ettiğiniz bu kanunsuz kararları ıs

lah etmeyi düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına delaletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Manisa 
Ruhi Tunakan 

Soru 1. Tevzi hakkı Tarım Bakanlığına ait olan 
küspe, son zamanlarda Ticaret Bakanlığının müdaha
lesiyle, bilhassa Ege bölgesinde Tariş tarafından yeri
ne getirilmemekte, bir çok yem fabrikaları kapanma 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. Tariş, küspeyi ken
di ortaklarına hayvan sahibi olsun olmasın dağıtmak
ta, dolayısıyla hayvan sahibi olmayanlar bu küspe
leri karaborsaya sürmektedirler. Bu hususta Bakanlık
ça ne düşünülmektedir? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Cenup memleketlerinde, kendi memleketlerinden 

getirdiği suyu depolayarak o memlekette satan mil
letlerin kazançlarını gördük. Sayın Bakanım, bilhassa 
dikkatinize arz ediyorum: Fransızlar tankerlerle ge
tirdiği suyu Cide'de depolamışlar, plastik kaplara 
koyup satıyorlardı ve o memleketlerde dünyanın her 
tarafından gelen meşrubat ve tekstil mamulleri ve 
suya kadar her şeyin para ettiğini gördük. Biz bun
ların hemen yakınındayız, bunları teşvik ederek mem
leketimizde kendi imkânlarımızla bir yere varmanın 
mümkün olabileceğine inanıyorum. 

Ortak Pazarın bize bir şey getireceğine inanmı
yorum. Milyarlarca ithalat karşısında ihracatımızın 
ne kadar güdük kaldığı hepimizin malumudur. Hele 
Ortak Pazarın, bir Roma ve Ankara Anlaşmalaıını 
da gözönüne getirirsek; bir tepenin üzerinde 500 bin 
evlâdını şehit vermiş olan bu mübarek millet, bir 
masa başında Avrupa'ya bir vilayet olmak noktasına 
gelecek. Çünkü, Ortak Pazar içerisinde eridiğimiz 
zaman, onun bir meclisi, onun bir başkanı, onun bir 
hükümeti olacak; hatta, Ortak Pazar anlaşmasının 
hükümlerine muhalefet ederseniz, kendi ordusuyla 
s'izü hizîaya getirecek... Çok acıdır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. lütfen toparlar mısı
nız?.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Bu milleti bu nokta
lara getirmenin bir fayda temin edeceğine inanmıyo
rum. Bu millet, yine içinde bulunduğu bu sıkıntılar
dan kendi gayretiyle çıkacaktır. 

Bu tespitlerle, Ticaret Bakanlığımız bütçesinin, 
memleketimize, milletimize ve Bakanlık mensupları
na hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olmasını te
menni eder. saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Bakan, zatıâliniz konuşmadan evvel soru

lar var, tutanağa geçmesi için okutturacağım, ondan 
sonra size söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına delaletinizi saygıyla rica ede
rim. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Soru : 1. Wells Fargo'nun, bugünlerde bir pro
testo mektubu gönderdiği şayi olmuştur. Doğru mu-
dur?j 

BAŞKAN — Bir başka soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Ticaret 

Bakanı tarafından cevaplanmasını saygıyla rica ede
rim. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Soru 1. Elazığ'da bulunan, Sunavo Yağ Fabrika
sı, hammadde verilmemesinden dolayı faaliyetini tatil 
etmiş bulunmaktadır. Yağ sıkıntısı çekildiği bir sırada 
civarın yağ ihtiyacının karşılanmasında bu fabrikanın 
çalışmamasının menfi tesiri ne olmuş ve olmaktadır? 

Soru 2. Fabrikanın faaliyetini sürdürememesi do
layısıyla, mahalli ve büyük gazetelerde yer aldığı gibi 
Bakanlığınıza müracaat eden ve mağdur ve perişan 
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olduklarını haklı olarak ifade eden işçilerin bu durumu 
nazarı itibara alınmış mıdır? 

Soru 3. Bu fabrika ne süreden beri tatili faaliyet
tedir? 

Soru 4. Fabrikaya hammaddenin bu kadar uzun 
süre verilmemesinin sebebi nedir? 

Soru 5. Ne zaman fabrikanın hammadde ihtiya
cını karşılamak niyet ve düşüncesindesiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sözlerinize başlamadan bir şeyi ha

tırlatmada yarar görüyorum, süreniz filhakika ya
rım saattir. 

Sorulara elbette yazılı cevap verme hakkınız var
dır ve biz sizin Bütçeden sonra daha üç bütçe gece 
görüşmek durumunda kalıyoruz. 17.00'den 19.00'a 
kadarki durumdan sonra kısa bir süre devam eder
se, bu ikinci oturumda bitirmek istiyoruz Ticaret 
Bakanlığının Bütçesini. Buna göre konuşmanızı to
parlayarak başlatırsanız, bize büyük yardımınız olur. 
Teşekkür ederim efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, Bu değerli Senatonun kıymetli vaktini dü
şünerek konuşmamı kısa kesmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Lütfediyorsunuz efendim. Teşekkür 
ederim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Her şeyden önce bugün, gerek grupları adına, ge
rek şahısları adına burada konuşarak, bir yıllık dış 
ticaret politikamızı, iç ticaret işlemlerini eleştiren, 
katkıda bulunan, değerli görüşlerini sunan bütün se
natörlere teşekkürü bir borç bilirim. 

Geçen yılki Bütçe takdim konuşmamda da be
lirttiğim gibi, Ticaret Bakanlığı 1939 yılında çıkarıl
mış bir Kuruluş Yasasıyla çalışmaktadır. Tabii ki, 
bilhassa bütün dünyada dinamik şekilde gelişen dış 
ticaret ilişkilerinin bu kadar önem kazandığı bir dev
rede, Ticaret Bakanlığı Teşkilat Yasasının mutlaka 
yeniden ele alınması gerekliydi ve değerli senatörle
rin hatırlayacağı gibi, geçen bütçe tartışmasında, Se
natoda bütün senatörler bu Teşkilat Yasasının yeni 
baştan ele alınması gereği üzerinde durmuşlardı. 

Bakanlığım, benim göreve başlamamdan kısa bir 
süre sonra yeni Teşkilat Yasasını, bütün bakanlıkla
rın görüşlerini de alarak, Başbakanlığa sunmuştur. 
Kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine bunu 
takdim edeceğiz. 

Yasa tasarılarıyla ilgili bu bilgiyi size arz ettikten 
sonra, bunun dışında üzerinde önemle durduğumuz 
ve Türkiye'de gerçekten kredi düzeninde yeni bir 
aşama getirecek olan 3202 sayılı Ziraat Bankası Teş
kilat Yasası üzerindeki değişiklik tasarısının da Mec
lisin gündemine geldiğini size müjdelemek isterim. 
Böylece, sanıyorum ki birçok değerli senatör arka
daşımın burada eleştirdiği, gerçekten küçük çiftçiyi, 
hele örgütlenmemiş küçük çiftçiyi, bugün mağdur 
eden kredi düzeninde önemli bir aşama sağlanacaktır 
ve bu hafta zarfında tasarının Meclis Genel Kuru
lunda ele alınacağını sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten Türkiye'de bugün, fiyat artışlarının 

ekonomik olduğu kadar, piyasa denetiminin noksan 
olması yönü de hepimizi üzmektedir ve noksan olan 
bu piyasa denetimi, Türkiye'de haksız kazançlara 
yer vermektedir. Hükümette görev aldıktan hemen 
sonra, daha önceki değerli Ticaret Bakanlarının da 
yaptığı çalışmaları dikkate alarak, Bakanlığımda, 
İç ve Dış Ticaretin Yeniden Düzenlenmesi Yasa Ta
sarısının hazırlıklarını başlattık ve yine memnuniyet
le söylemek isterim ki, bu tasarı da Bakanlar Kuru
lundan geçerek Yüce Meclise sunuldu; halen komis
yonlarda görüşülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye gibi, piyasa düzeninin değil, piyasa dü

zensizliğinin hâkim olduğu bir ülkede, eğer yasalar 
yoluyla denetimi sağlayamazsanız, eğer yasalarla kim
lerin satıcı, kimlerin bu satıcı dışında aracı olduğu
nu tespit edemezsiniz, bu tanımları yapamazsanız, he
pimizin üzüldüğü, hem ekonomik gerekçelere daya
nan fiyat artışları devam eder, hem de Devlet müda
halesi olmadığı için. Devletin kamuyu koruyucu mü
dahalesi olmadığı için, bu artışlar karşısında haksız 
kazançlara hiç bir zaman el atamazsanız; o zaman 
hakikaten Türkiye'de, sosyal adaleti bu kadar dü
zensiz bir hale getirdikten sonra, her türlü patlamayı 
bekleyebilirsiniz. 

O bakımdan, Yüce Senatonun bütün değerli üye
lerinden istirham ediyorum: kısa zamanda Meclis 
komisyonlarından geçecek ve Meclisten geçtikten 
sonra Yüce Senatoya gelecek olan bu tasarıyı elbirli
ğiyle, hangi siyasi partiden olursak olalım, hangi 
gruba mensup olursak olalım, yasalaştırdığımız tak
dirde, Türk halkına bu Meclis döneminde en verimli 
bir görevimizi yapmış olacağımız kanısındayım. 

Bunun dışında, dördüncü bir yasa tasarımız, Hü
kümet Programında yer aldığı üzere, Dış Ticaret Ku-

634 — 



C Senatosu B : 37 7 . 2 . 1979 O : 2 

rumu'nun oluşturulmasıdır. Türkiye hakikaten, ka
mu kesimi olsun, özel kesim olsun, dış ilişkilerde ger
çek bilgi akımını, gerçek koordinasyonu iyi sağlaya
madığı için, değerli 'kaynaklarını zamanında değer-
lendıiresmemektedir. Dış Ticaret Kurumu Yasa tasa
rısı da Bakanlığım tarafından Bakanlar Kuruluna su
nulmuştur ve kısa sürede onun da Yüce Meclise gele
ceğini umuyorum^. 

Değerli senatörler; 
Yasa tasarılarıyla ilgili bu çalışmamızı sizlere 

arz ettikten sonra, dünyanın genel ekonomik duru
mu ve Türkiye'nin 1978 iç ve dış ticaret politika 
oluşturmalarıyla ilgili sizlere kısa bilgi sunmak is
tiyorum: 

1977 yılında dünya ekonomisinde sağlıklı biçim
de bir gelişme görülememiştir. Nitekim, 1977'de 
birçok ülkede para sunuşundaki gelişme hızlanmış 
ve döviz piyasaları kararsızlık geçirmiştir. 

1978 yılının ilk yarısında da dünyada üretim, ti
caret ve enflasyon hızında, 1977'deki kararsızlık 
devam etmiştir. 

Dünya ekonomisinin bu durumuna göre, petrol 
fiyatlarından, 1973'ten sonra en çok olumsuz olarak 
etkilenen Türkiye'nin durumuna değinmek isterim: 

Pek çok ülke, bu zamlardan sonra ekonomile
rine getirdiği yükten kurtulabilmek için tutarlı bir 
politika uyguladıkları halde, ülkemizde ne yazık 
ki, 1977 yılı sonuna kadar, savurgan, dengesiz, 
tutarsız bir ekonomik politika izlenmiş ve piyasa
da mal kıtlığı yaratılmayacağı havasına bürünülerek, 
spekülatif amaçlı dışalımlar âdeta özendirilmiş, dış
alımla dışsatım arasındaki esasen mevcut dengesizliğin 
giderek artmasına neden olunmuştur. 

Adalet Partisi Grubu adına konuşan değerli se
natör arkadaşım Macit Zeren, «Efendim, tüketim 
maddeleri nedir?.. Genel ithalatımız içinde yüzde 
4'tür. Bu o kadar önemli değildir.» dedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
5 milyara çıkmış bir dışalım zorluğu içinde, bu

nun % 4'ünü teşkil eden 200 milyon doları eğer 
biz umursamazsak ve 200 milyon dolarla kadın 
süs eşyası, biblo gibi, ithalat rejimi içinde bir kısım 
olumsuz tüketim maddelerini hâlâ ithal etmeye de
vam edersek, Türkiye, dış ticaret açığı artarken, 
bu dış ticaret açığı içinde, lüks tüketim maddele
rini hâlâ ithale devam ederken, ne yapar bilir mi
siniz?.. O şekilde dış borçlanmalara gitmek mecbu
riyetinde kain* ki, işte o ülkenin ekonomik bağım
sızlığına ambargo konur arkadaşlarım. 

O bakımdan, eğer 1977'de 5,7 milyar dolar 
bir ithalat hacmi yaratmış ve buna karşılık ancak 
1,7 milyar dolarlık bir ihracat yapabildiysek ve 4 
milyar dolar dış ticaret açığı ortaya çıkmışsa, 5,7 
milyar dolar içinde % 4 olan 200 milyon doları 
umursamazlıktan gelemeyiz. Çünkü, o 5,7 milyar 
dolarlık ithalatı sağlamak için, DÇM gibi, aksep
tans kredili ithalat gibi, mal mukabili ithalat gibi, 
ekonomiyi kısa sürede zorluklara sürükleyen her 
türlü yolu kullanarak ancak onu gerçekleştirmiş olu
ruz ve ondan sonra da Türkiye'nin ekonomik du
rumu, kredi alabilirliği yönünden, bir ülkenin kre
di alabiliriiğinin, dışarıdan döviz sağlamasındaki bi
rinci noktası, dış ticaret açığının fazla büyük olma
masına dayanır. Dış ticaret açığı büyük olan ülke
lere, bütün ekonomik kuruluşlar geldiğinde herhal
de şunu tavsiye ederler: «Her şeyden önce dış ti
caret açığını küçülteceksin, senin kredi alabilir du
ruma gelebilmen için ihracatını artırıp ithalatını kıs
man gerekecektir...» 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için, 1977 yılıyla 1978 yılının bir muka

yesesini yaptığımız zaman, bir önceki yıl 4 mi|yar 
dolar olan dış ticaret açığını, bu yıl % 49,7 düşü-
rebildiysek ve bunu 2 300 milyar dolara indirdiysek, 
bununla hepimizin övünmesi gerekir. 

Bu süre içinde ithalatımızda yine DÇM, yine 
akseptans kredili, yine mal mukabili ithalat gibi, 
üç gün sonra ülke ekonomsünin ne olacağı, nereye 
gideceği belli olmayan, kısa vadeli borçlanmalarla 
bu ithalatı, bu tüketim ekonomisindeki bu ithalat 
talebini artırsaydık, biz de 6 milyar dolarlık, biz 
de 6.5 milyar dolarlık ithalat sağlayabilirdik; ama 
her şeyden önce şunu söyleyeyim ki, Türk ekonomi
si, 1978 dış ticaret politika uygulamalarıyla bir şeyi 
ortaya koydu; Türkiye kendi kaynaklarına dayalı 
olarak, en kötü ekonomik koşullar altında dahi, 
kendi mallarını, yeni pazarlar bularak, daha iyi sa
tarak ve de lüzumsuz ithalatı kısıtlayarak ekonomik 
yönden adımlar atabilir. Bu, Türkiye için 1978 
yılında hepimiz tarafından övünülecek bir vesile ol^ 
malıdır arkadaşlarım. 

İhracatın 1,7 milyar dolardan 2 milyar 288 mil
yon dolara çıkarak % 30,53 artması, belki övünü
lecek bir hadisedir, belki sevinilecek bir hadisedir; 
ama bütün arkadaşalrımın da bildiği gibi, tabii ki 
bu yeterli değildir. Buna ben de inanıyorum. Eğer 
Türkiye, bugünkü yapısı itibariyle, komşu Bulgaris
tan yılda 6 milyar dolarlık ihracat yapıyorsa, eğer 
komşumuz Romanya, kapitalist ülkelerle de ilişki 
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kurarak 7 milyar dolara yakın ihracat yapabiliyorsa, 
Türkiye'nin kendi kaynaklarına göre, bu 2 288 mil
yar dolarlık ihracatı da yeterli değildir. Bunu ta
bii ki artırmamız gerekir; ama Türkiye'de 1978 bir 
şeyi kanıtladı: Bize ekonomik ambargo konsa da, 
hangi ülkeler olursa olsun, Türkiye'yi daha köşeye 
sıkıştırmak için ekonomik yönden ona elini uzatma-
sa da, Türkiye kendi kaynaklarıyla bir şeyler ya
pabilir. Bu, kendimize olan güveni artırmalıdır 
arkadaşlarım. Kendimize olan ve ekonomimizi kal
kındırmada kendimize bağlı bir politika izlemenin 
adımını atmış olacağız bu anlayış içinde. Yıllarca 
(Hiç bir iktidarı suçlamak için söylemiyorum) eli
mizi her tarafa açtık, borç aldık ve günümüzü bu 
borçlarla idare etmeye kalktık; ama ne oldu?.. Şim
di, hepimizin bir yerde eleştirdiği, değerli Adalet 
Partili senatörlerin de bahsettiği Wells - Fargo gibi 
krediler çıktı arkadaşlar, İşte bu kredileri orta
dan kaldırmak için elbirliği ile mücadele edelim. 

Şimdi, konu oraya gelmişken şunu arz etmek 
isterim. Wells - Fargo olayı; anlaşma elimde, ilk 
defa Türkiye'ye 27 Ocak 1977'de Türkiye Petrolleri, 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı 
garantisi altında bu Wells - Fargo grubuyla yapılan 
bir anlaşma ile girmiştir, 150 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşmasıyla girmiştir. Bu anlaşmanın içinde 
öyle hükümler vardır ki, hepimizi üzer arkadaşla
rım. Bakın, o hükümlerden bir tanesi ne diyor: 

«Temerrüd Halleri.» Yani Türkiye'nin, yalnız 
bu borcunun değil, bütün borçlarının muaccel ha
le gelmesi halleri. 

Bir tanesi şu: «Kefil» yani Türkiye. «Milletler
arası Para Fonu» nun iyi durumda bir üyesi olma
sına son verirse.» 

Değerli arkadaşlarım: 
Milletlerarası Para Fonunun iyi bir üyesi olma

sına son verirse Türkiye, bu demektir ki, Millet
lerarası Para Fonu ile olan ilişkilerinde. Milletler
arası Para Fonunun kendisi tarafından istenmeyen 
bir ülke haline gelirse; ne olurmuş'?.. Bu anlaş
maya göre. Türkiye'nin bütün borçları muaccel 
hale gelirmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte, benim üzerinde durduğum dış ticaret poli

tikası, ekonomik politika anlayışı, bu anlaşmalara 
karşı çıkar. Benim üzerinde durduğum dış ticaret 
politika uygulaması, her şeyden önce kendi kay
naklarımıza dayanarak ne yapabileceğimizi ortaya 
koymak, eğer bu durum içinde gerekli kredi tale

bimiz olursa, o kredi talebini Türk ekonomisi ve 
çıkarlarımız için en uygun şekilde sağlamaktır arka
daşlarım. 

O bakımdan, 1978 yılında ithalat hacminin kı
sıtlanması sonucu, Türk ekonomisinin darboğaza 
girdiği önerisine katılamıyorum. 1978'de Türk eko
nomisi dış ticaret açığını kapatarak, 1978'de dış
satım gelirlerinin, dışalım gelirleri bir yıl önce 
9c 30,7 iken, 1978'de bunu r/c 39'a çıkararak; ya
ni «Kendi paramla daha fazla mal alırım.» duru
muna getirilerek, dış ticaret politikası uygulaması 
itibariyle başarılı olmuştur kanısındayım arkadaş
larım. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Stok 
buğdayları satarak ama, 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen; mümkün değil yön
tem efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ne varsa satacağız 
tabii; buğdayı da satacağız. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O da bunu söy
lüyor; doğru, başka şey demiyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

O konuda da müsaade ederseniz Sayın Üyeye 
şunu arz etmek isterim. Doğrudur, biz geldiğimiz
de bazı stoklar vardı; buğday stoku vardı, pamuk 
stoku vardı, tütün stoku vardı. Ancak, bir de şu 
gerçek vardı; o buğdayları satamadığımız için Diyar
bakır'da buğdaylar çimiyordu değerli arkadaşım. 
O buğday satılamadığı için, üç yıl Hükümet içinde 
uyumlu olunmadığı için, ihracat rejimi kararı ya-
yınlanamadığından ve iyi pazarlama bulunamadığın
dan, Türkiye 70 cente muhtaçken, o buğdaylar 
toprak altındaysa, o tarihteki uygulama da yan
lıştı değerli arkadaşım. Eğer buğdaylar bir tarafta 
durur, tütünler, pamuklar" bir tarafta durur, ül
ke 70 cente muhtaç durumda; ama bir iktidar gelir, 
pazar bulur bunu satar; dışsatımını arttırır.. Bunda 
yadırganacak bir şey yok değerli dostum. Önemli 
olan, Türk malını değerlendirmek, önemli olan, 
ister sosyalist olsun, ister kapitalist, ister komşu ülke
ler; Afrika ülkeleri, nerede pazar bulursan, oraya 
girip, buğdayını da, pamuğunu da, fındığını da, sa
nayii ürünlerini de en iyi şekilde değerlendirmek. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda şunu da arz etmek isterim. Dünyanın 

ticaret politikası öyle bir dinamizm içindedir ki, bu 
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bakımdan uluslararası bloklaşmalarda da değişiklik
ler görülmektedir^ Bugün Bulgaristan'ın Dış Tica
ret Bakanı, bir bakıyorsunuz Japonya'da, bir bakı
yorsunuz Irak'ta. Ben Moskova ziyaretinden ayrı
lırken, Amerika'nın iki bakam 140 kişilik heyetle 
Moskova'yı ziyaret ediyordu. Amerika ile Sovyetler 
Birliği arasında 10 yılı aşan bir buğday anlaşması 
var. O zaman, dünyada bu dinamik ticaret ilişkileri 
bloklaşma da tanımıyor ve her ülke kendi malını en 
iyi değerlendirebilmek için, nereyi bulursa oraya 
girmeye çalışıyor. Bence bunun şu faydası da olu
yor: Dünyada bu ekonomik ilişkiler bu şekilde 
arttıkça, dünyadaki detanta; yani politik yumuşama
ya da hizmeti dokunuyor. O bakımdan, artık Tür
kiye'nin bugün kapitalist ülkelerle olduğu gibi, sos
yalist ülkelerle ve de bizim için çok önemli olan 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle mutlaka, en iyi şe
kilde ticari ilişkiler kurmasında fayda olduğu, sanı
rım bütün grupların tasvip edeceği bir olaydır. Eğer 
1978'de Türkiye dışsatımlarında bu artışı sağladıysa, 
bunda komşumuz ve dostomuz Libya ile yeni kur
duğumuz dinamik ticaretin, komşumuz ve dostu
muz Irak'la ve Afrika ülkelerinden Ürdün ve Tu
nus'la, Sovyetler Birliğiyle, Romanya ile Bulgaris
tan ile bu yıl içinde başlattığımız ticari ilişkilerimi
zin büyük payı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu ilişkilerimizi artırmaya kararlıyız. Afrika'da 
80 milyon nüfusa sahip, bunun 60 milyonu Müs
lüman olan bir ülke var Nijerya. Geçenlerde, bu
radaki yetkililerini davet ethim, görüştük. Bana 
bir rakam verdiler. Beş aylık makarna ithalatlarının 
tutarı 28,5 milyon dolar. Ama gelin görün ki, Tür
kiye, Nijerya ile bugüne kadar ne bir ekonomik 
ilişki kurmuş, ne bir ticari anlaşma yapmış. Bizim 
için gerçekten önemli bir pazar. Libya gibi petrol 
üreten; ama buna karşı büyük tüketim; hele bizim 
mallarımızı rahatlıkla satabileceğimiz, karşılıklı çı
karlarımızın çok uygun düşeceği bir ülke. Afrika'da 
daha bunun gibi daha birçok ülkeler var. Huzuru
nuzda sevinçle söylemek isterim ki, Nijerya'nın 
çok yetkili bir ticaret heyeti Mart başında Türki
ye'yi ziyaret edecektir; yaptığımız o görüşme sonu
cunda. Bu yıl içinde yine huzurunuzda yine sevinç
le söylemek isterim ki, Türkiye Afrika pazarlarına 
mutlaka dalacaktır; girmemiz gerekir, girdiğimiz 
takdirde biz bir kısım dostlarımız sana kredi ver
miyorum, önce ekonomini düzelt dese de biz kendi 
ekonomimizi o pazarlara girerek göstermek gayreti

ni göstereceğiz arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Ondan sonra Türkiye'nin sanıyorum ki, hem dış 
satım, hem dış alımlarında gerçek boyutlara ulaşa
cak değişiklikler olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fiyat artışları, enflasyon hızı gerçekten 1978'de 

de kesilemeyen bir ekonomik olaydır. 1977 yılının 
bilhassa eylül ayından sonra başlayan hızlı enflas-
yonist baskı 1978'de de hızını göstermiştir. Ancak, 
burada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Eylül, 
Ekim, Kasım ve Aralık 1978 ra/kamlarını ele alırsak; 
1977 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayına göre 
fiyat artışlarında bir gerileme olduğu göze çarp
maktadır; ama tümü itibariyle 1977'ye göre, 1978'de 
daha yüksek bir fiyat artışı olmuştur. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Yüz
de kaçtır acaba Sayın Bakan?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Toptan eşya fiyatlarındaki artış, 1977'de 
9f 36,1 olmuştur; yıl itibariyle. 1978 yılında da bu 
f/r 47.8 "dir. 

Değerli senatörler; 
Kooperatiflerle ilgili kısa bir bilgi sunmak isti

yorum: 
1978 yılında Türkiye'nin Tarım Satış Kooperatif

leri Birlikleri dış satımlarında 174 milyon dolarlık 
bir artış meydana gelmiştir. Bunu şöylece size özet
leyeyim: 

1977'de Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
370 milyon dolar olan toplam dış satım geliri, 1978'de 
174 milyon dolar artarak 545 milyon dolara eriş
miştir. Bu artış r/r 47,07'lik bir artış hızını göster
mektedir. 

Bazı arkadaşlarım, bu Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerinde partizanca uygulamalar olduğunu, 
burada söylediler, eleştirdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ancak şunu kıvançla söylemek isterim ki, göre

ve başladığımız dönemde, verimli çalışmayan koo
peratiflerin yöneticileri değiştirilerek hem üretim
lerine, hem dış satımlarında büyük artış sağladık. 
Bu rakam bunu kanıtlamaktadır. Sayın Erkmen'e 
sanıyorum Bütçe Karma Komisyonunda da bunu 
arz etmiştim. Eğer bugün TARİŞ, geçen yıl 127 
milyon dolar olan dışsatımını, 196 milyon dolara 
artırdıysa, eğer bugün kendi bölgelerinden olan 
Fiskobirlik. 185 milyon dolar olan ihracatını 192 
milyon dolara artırmışsa ve bilhassa Çukobirlik 24 



C, Senatosu B : 37 

milyon dolar olan dışsatımını 79 milyon dolara artır-
mışsa... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Devalü
asyonu hesap ettiniz mi?.. 

NEJAT SARLICAL1 (Balıkesir) — 1977'de de
valüasyon olmadı mı?.. 

TÎCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Dolar olarak artırmışsa, bunu hakika
ten orada çalışan şimdiki yöneticileri takdirle izle
mek ve takdirle onları gayretlerinden Türk ekono
misine, ulusal çıkarlarımıza uygun bu davranışla
rından dolayı kutlamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir konuda daha sizlere bilgi arz etmek isterim. 

1978 yılında yalnız tarımsal ürünlerimizde değil, 1978 
yılında bilhassa aralık ayı sonu rakamları alındıktan 
sonra, sanayi ürünleri dışsatımlarında da artış oldu
ğu görüldü. Bu çok önemli bir olaydır; Türkiye ilk 
defa 1974 yılında 601 milyon dolarlık sanayi ürün
leri ihracatı yapabilmişti. 1975'de, 1976'da ve 1977'de 
Sayın Erkmen, her yıl bu 600 milyon doların altın
da kalındı. 522'ye inildi, 585'e çıkıldı, 590'da ka
lındı; ama ilk defa bu yıl sanayi ürünlerimiz ihraca
tı da 621 milyon dolar olarak gerçekleşti. O bakım
dan... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bunu 
hangi idareciler yaptı?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Onda da pamuk ipliği var Sayın Erk
men. Yine benim Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerim var. Ve.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Devalüas
yon yok mu idi?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Devalüasyon çok oldu bu ülkede. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada da şunu görüyoruz ki, dışsatımlarda 

1978 yılında alınan önlemler ve bilhassa sanayicile
rimize de kendi girdilerini, kendi getirdikleri dö
vizlerden sağlama olanağının belli bir uygulaması 
sonucu, sanayi ürünlerinde de 1978 yılı 1977'ye na
zaran bir artış göstermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, cevap süreniz bit
tiğine göre, acaba toparlama imkânınız var mı?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
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Bir konu üzerinde durarak sözlerime son ver
mek istiyorum, Bu da, Türkiye'deki kredi düzeni 

Hakikaten, Türkiye'de fiyat artışlarıyla para-kredi 
politikasının ve bankacılık hizmetlerinin büyük ilgisi 
vardır. Türkiye'de bir defa banka kredileri, bugüne 
kadar yapılan uygulamalarla belli kimselerin yararı 
için daha çok dağıtılmıştır ve banka sistemindeki ak
saklıkları şu üç noktada belirlemek istiyorum: 

Krediler, ulusal kalkınma ve üretimi artırmak için 
değil, bireylerin kalkınmasında kullanılmıştır. Kredi
lerin bölgelerarasındaki dağılımı da adaletsizdir ve 
kredilerin sektörler arasındaki dağılımı da adaletsizdir. 

Bu konuda bu yıl Hükümetimiz, 7/16-559 sayılı 
Kararname ile kamu fonlarının, kamu bankalarında 
toplanması için bir ön adım atmıştır. Bunun dışında, 
biraz önce sözlerime başlarken arz ettiğim gibi, Zi
raat Bankası Yasa tasarısı Meclise sunulmuştur. Uma-
rim ki, bundan sonra, Türkiye'deki banka kaynak
ları bu kadar adaletsiz dağıtılmasın; hem bölgelerara-
sı, hem şahıslar arası, hem sektörlerarası ve de Türk 
halkının ulusal çıkarları için daha gerçekçi olarak 
kullanılsın. 

Sayın senatörler; 
Bugün Bakanlığım bütçesi eleştirilirken sözlerimin 

başında da söylediğim gibi, gerçekten burada hangi 
siyasi partiden olursa olsun, değerli görüşleriyle bize 
ışık tutan bütün senatörlere teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. 1979 dış ticaret politikası uygulamalarının da. 
1978'de başlattığımız gibi, Türk halkının kendi kay
naklarına dayalı, ulusal çıkarlarına dayalı bir politika 
izleyerek yürütüleceğini belirtmek isterim. 

Tümünüzü saygı ile selamlarım. (CHP, MB ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın üyeler... 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan izin 

verir misiniz?.. 
BAŞKAN —- Buyurun. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Bakan, so

rularımıza yazılı cevap mı verecekler?.. 
BAŞKAN — Öyle dediler efendim. Zatıâliniz ga

liba yoktunuz. Okuttum ve tutanağa geçirttirdim so
rularınızı, 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ben duymadım. 
Bunu bilmek istedim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmelerde son söz olarak bir sayın üyemiz kal
mıştır ve süremiz de bitmek üzeredir. 
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Bu itibarla bir önerge var; okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemimizde görüşeceğimiz üç bakanlık bütçe
si daha bulunmaktadır. Programın aksamadan yerine 
getirilmesi bakımından, şimdi görüşmekte olduğumuz 
Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmelerinin sonuna ka
dar, oturumun devam etmesi hususunda karar alın
masını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ergün Ertem 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir de Sayın Lütfi 
Doğan'ın önergesi vardır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Sabahattin Savcı. 
Sayın Savcı, sürenizin 10 dakika olduğunu biliyor

sunuz. Hele bu saatten sonra bu Divanı daha çok 
düşüneceğinize inanıyorum. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş-' 
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlığın çok 
değerli mensupları: 

1979 Mali Yılı Bütçesi üzerinde bu Bakanlıkla il
gili konuşmama başlarken, evvela hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. 

Elbette ki, Muhterem Bakanımızın konuşmasın
dan sonra ve vaktin de darlığı dolayısıyla, ben, Tica 
ret Bakanlığı gibi, Türkiye'nin ekonomik hayatında 
önemli bir fonksiyonu olan çalışmalarını ve 1 yıllıV 
mesaisinin bütçesi üzerindeki eleştirilerimi geniş çap
ta değil, sadece özetle görüş ve temennilerimi belirt-
inekle iktifa edeceğlim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, gerçekten memleketimizin ekono

mik faaliyetleri ile iç ve dış ticareti, yatırımları, üre
tici ve tüketici arasındaki koordinasyon sağlama ve 
kalkınmasını sağlayacak her türlü hizmetlerle bu Ba
kanlık oldukça yüklü bir görev taşımaktadır. 

1939 yılında çıkarılan Teşkilat Kanunu, Sayın Ba
kanın da ifaide ettiği gibi, artık bugünün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzaktır. Bu bakımdandır ki, reorga-
nizasyonu gerektirmektedir. İhtiyaca cevap verecek 
bir Bakanlık Teşkilat Kanunuyla beraber bazı kanun
ların da, bu arada iç ve dış piyasanın düzenlenmesiyle 
İlgili 3202 sayılı Ziraat Bankası Teşkilat Kanununun 
reorganizasyonu ile (Yeniden düzenlenmesiyle) ilgili 
kanun tasarılarının da (Geçen yıldan itibaren de bi
ze vermiş olduğu sözle birlikte) hazırlanarak Meclis 
komisyonlarında bulunduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunuyorum. Bu bakımdan, evvela şükran bor
cumuz vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin ekonomik kalkınması, hakikaten kısa 

dönemde sanayileşmesine bağlıdır. Sanayileşmesi ise 
iç ve dış finansman kaynaklarının yaratılması ve ya
tırımların hızlandırılması yanında tarım sektöründen 
belirli orandaki istihdamın da sanayie kaydırılmasını 
gerektirmektedir. Tarımda istihdam oranının azaltıl
ması, sanayileşmenin zorunlu bir unsurunu teşkil et
mektedir. Buna karşılık, istihdamın düşürülmesi, aynı 
zamanda tarımsal üretimin hızlı bir şekilde artırılma
sıyla beraber, bunu yürütmek zarureti vardır. Tarım 
sektörünün finansman ihtiyacı ise bugünkü şartlarda 
bile Önemli bir sorun olarak karşımızda bulunmak
tadır. Çünkü, ülkemizde tarımsal finansmanın en bü
yük yükünü üzerine almış bulunan kuruluş pancar 
kredileri dışında sadece ve sadece bugün Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasıdır. 

Yapılan hesaplara göre, bugün Türk köylüsünün 
ve çiftçisinin kredi ihtiyacı kanaatimce 150 milyar 
lira civarında bulunmaktadır. Halbuki, tarım sek
töründeki çiftçilere açılan çeşitli tarımsal kredilerin 
toplamı, yine tahmin ediyorum bugün 60 milyar civa
rındadır. 

Ziraat Bankasının kaynaklan esasen mevduat ile 
Merkez Bankası Kanununun 40 ncı maddesince mev
duat munzam karşılıklarının r/c 20'sinin de tarımsal 
finansmanda kullanılması imkânı ve geçici mahiyet
teki alacaklar kaleminden de ibaret olması dolayısıy
la düşünülürse, bu hususta da gerekli tedbirin alın
ması gerekir. Kaynak yetersizliğinin Devlet bütçele
rinden karşılanması ise bugünkü konjonktürde fiilen 
imkânsız gibi görünmektedir. 

Bankacılık alanında hakikaten yurdumuzda reka
bet şartlan hüküm sürerken, Ziraat Bankasının bu 
alanda eşit faaliyet gösterebileceği düşünülemez. Bu 
bakımdandır ki, Ziraat Bankası Teşkilat Kanunu ta
sarısının çok iyi hazırlanarak bu Yüce Meclislerden 
herhalde en iyi şekilde geçeceğini de tahmin etmekte
yim. 

Muhterem senatörler; 

Hakikaten büyük bir yönetici kitlesine ve kredi 
kaynağı temin ederek vazife gören Ziraat Bankası 
Kanunu üzerinde yıllardan beri durulmaktadır. Zaten 
3202 sayılı olan bu Kanun 1937'de çıkarılmış bulun
maktadır. Türk çiftçi ve köylüsüne tarım sektöründe 
bugün ihtiyaca cevap verebilecek şekilde de değil
dir. Bu bakımdan, Bakanlığın çalışmaları memnuni
yet vericidir. 
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Kalkınmamızda sürükleyici sektör olarak nitelen
dirdiğimiz sanayide düşük bir artış hızı vardır. Siya
si bakımdan, ekonomik bakımdan Sayın Bakanın bi
ze vermiş oldukları rakamları da dinlemiş bulundum. 
Elbette ki, 1979sda da siyasi huzursuzluk devam eder
se, birtakım işsizlik problemi ortaya çıkabilir, işgücü 
şevki duraklayabilir; müteşebbisleri yaptırımlara ite
cek teşVik tedbirlerinin ihya edilmesi ve güven verici 
bir ortamın yaratılması da yine bu Bakanlığın çalış
maları meyamnda mütalaa edilebilir. 

Bu bakımdan, iktisadi devlet kuruluşları, hassaten 
bu Bakanlığa bağlı iktisadi devlet kuruluşları ıslah 
edilmelidir. Rasyonalizasyon tedbirleriyle harcama 
açıklarının kapatılmasını, dış ticarette özellikle istik
rarlı ihracatı teşvik edecek tedbirlerin alınmasını za
ruri görmekteyiz. 

Artan nüfus ve şehirleşme eğilimi karşısında da 
birtakım sıkıntılar belirecektir. Elbette ki, bu hususta 
da tüketim ve üretim konularında Ba'kanlığın, ilgili 
bakanlıklarla mevzuat bakımından, mesai bakımından 
bir işbirliği yaptığı kanaatine varmış bulunmaktayım. 

Gelişmekte olduğunu kabul ettiğimiz memleketi
miz, gelişmiş bulunan ülkelerin geçirmiş oldukları 
zıengin tecrübe hazinelerinden de faydalanmaktadır. 
Birtakım bakanlıkların iç ve dış meselelerini yetkili 
kurullarda görüşmesi ve buna göre tedbir alması za
ruridir. 

Siyasal ve sosyal huzursuzlukların belirsizlik ve gü
vensizlik yarattığı toplumlarda ekonomik faaliyet ve 
çabalar nasıl yeşerebilir? Ekonomide emek ve serma
ye güven altına alınan gelecekte oluşur ve verimlen-
meyi temin edebilir. 

Hayat pahalılığı çemberini kıracak tek şey de, be
nim kaatime göre Sayın Bakan, bol üretimdir. Bunun 
'da başında çok verimli bir çalışma sistemine girmek 
gerekir. Gerek ithalat ve gerekse ihracat işlerinin for
malite bunalımından kurtarılmasına ve eğer zaruret 
yok ise, dışarıdan birçok emtianın ithal edilmeme
sine gayret edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarım ürünlerinin taban fiyat ve desteklenmesiyle 

ilgili olarak yıllarca Ticaret Bakanının üreticilerle za
man zaman yapmış oldukları toplantılarda fiyat tes
pit ve destekleme alımlarının da hakikaten bu Bakan
lık bünyesinde ve bilhassa Bakanlığı işgal eden konu
lar arasında bir çalışmayla neticelenmiş olması gere
kir. Zannediyorum, şeker pancarıyla ilgili krediler ve 
çalışmalar hariç, diğer bütün taban fiyat politikaları 
bu Bakanlığın mesaisi içerisinde mütalaa edilmekte
dir, 

î Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu iç ve dış piya
sanın düzenlenmesiyle ilgili kanun tasarısının hakika-

I ten bir an evvel çıkarılmasında ben de zaruret gör
mekteyim. Çünkü, ülkemizin süratle gelişen ve deği-

I şen ekonomik yapısı karşısında ortaya çıkan sorun-
{ ların çözümlenmesini kolaylaştıracak ve ekonomik ha

yatın ahenk içerisinde gelişmesini sağlamak için de 
I iç ve dış ticaret konularını kapsayan böyle bir temel 

kanunun, böyle bir temel yasanın varlığına hiç kuş-
I kuşuz ihtiyaç vardır. 

Muhterem senatörler; 
j Birkaç, hususa da temas etmek suretiyle sözlerimi 

bağlamış olacağım. İthalat rejimi kararıyla ilgili bir 
temennide bulunacağım. İthalat rejimi kararının, ma
lum olduğu üzere 8 nci maddesiyle kendi mesleki faa
liyetlerine münhasır ihtiyaçları için yapacakları itha
latta sanayiciler, ihracatçılar, madenciler, armatör
ler, inşaat mühendisleri müteahhitleri, turistik mües
seseler ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı imalatçı
lara tanınan ithalatçı vesikası aranmaması kolaylığı
nın kendi mesleki faaliyetlerine münhasır ihtiyaçları 
için yapacakları ithalatta Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğine, ziraat odalarına kayıtlı çiftçilere de bu hakkın 

J tanınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konu
da tahmin ediyorum ki. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Zi
raat Odaları Birliği ile de işbirliği yaparak bir netice
ye varmış olabilir veyahutta varmıştır. 

İthalat rejiminde öteden beri uygulanagelen kota 
tahsis sisteminin devamı halinde ise, çiftçilerin mes
leki faaliyetlerinde kullanacakları araç ve gereçler için 
yine Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile görüşülerek, 
temas kurularak özel bir tarım kotası tahsis edilme
sinin de faydalı olacağı kanaatindeyim. 

I Sayın senatörler; 

Modern çağın devleti az alacak, çok satacak bir 
I duruma gelmiş olanıdır; yani ithalat ihracattan dai-
j ma az olmalıdır. Bu memleketin topyekûn kalkın-
î m3.sin.uci hepimize düşen, muhalefetiyle, iktidarıyla 

önemli meseleler vardır ve bunlarda birleşmek, birlik 
ve beraberlik içinde memleketimizin kalkınması he
pimizin en büyük amacı olmalıdır. Bu yolda çalışma
larımızdan asla şüphe edilmemelidir. 

Bu vesileyle çok önem verdiğim Ticaret Bakanlı
ğının, hayati meselelerle ilgili çalışmalarında başarılı 

t olması bakımından 1979 yılı Bütçesinin belki kifa-
\ yeisiz olmasına rağmen, diğer bakanlıklarla da istişare 
f ve koordinasyon kurarak en iyi şekilde uygulayaca-
| ğından emin bulunmaktayım. 

http://m3.sin.uci
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Bu vesileyle Bakanlık Bütçesinin, ilgili kuruluşla
rıyla birilikte Yüce Milletimize ve Bakanlığın değerli 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar 
sunarım. (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB 
Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Böylece Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmelerin tümüne ait kısmı tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişt/ir. 
Bölümleri okutuyorum efendim : 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 

111 

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

98 809 000 

206 955 000 

Bölüm Lira 

112 İçticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 144 077 000 

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

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 36 205 000 

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

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın üyeler; 

Bu akşam saat 20.00'de toplanmak üzere İkinci 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Üıraldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

Ç) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

— Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1979 
Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. 

Sayın Ahmet Demir Yüce, Adalet Partibi Grubu 
adına buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun kıymetli üyeleri; 

— 641 — 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grubunun eleştirilerini arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm Bakanlığı, görmüş olduğu hizmet bakı

mından çok mühim bir görevin ifa edildiği teşkilatı
mızdır. Her bütçenin görüşülmesi sırasında, ait oldu
ğu bakanlığın ehemmiyetini tebarüz ettiririz ve bu 
doğrudur; ama turizmi bunun dışında bir şekil içe
risinde mütalaa etmek mecburiyetinde olduğumuz da 
bir gerçektir. 

Bu Bütçenin mensup bulunduğu Bakanlığın kap
samış olduğu iş bakımından, Türkiye ekonomisine 
katkısı en kolay şekilde temin edilebilmesi düşünüle
cek bütçelerden biri olduğu için ehemmiyetlidir. Çün
kü, katkı iyi kullanıldığı takdirde direkttir ve etkin
dir. 

Türkiye turizme, her ülkede olduğu gibi ihraca
tından elde etmiş olduğu döviz imkânlarına, bir mik
tarına bir miktar daha katmak için girişir. Her ülke 
de böyle yapar. Döviz girdileri, ihracat girdilerinin 
bir kısmıdır ve onu destekleyen mühim bir unsur
dur. Türkiye'nin mal ihracından döviz imkânı do
ğar, Türkiye'nin emek ihracından döviz imkânı doğ
maktadır ve Türkiye bir de turizmden para kazan
mak durumundadır. 

Türkiye sanayileşmekte olan bir ülke. Sanayileş
me zor bir iştir. Sermaye istiyor, teknik istiyor, bil
gi istiyor ve bunların birikimini istiyor, management 
istiyor, know - how istiyor, bir sürü zorlukları da 
beraberinde getiriyor. 

Türkiye ihracata yönelecek ve ihracat metaları-
nın da en kuvvetlisini sanayi mamulü teşkil edecek 
ve uzun süre Türkiye bunu bekleyecek... 

Dışticaret açığı çok yüksek olan Türkiye, birta
kım girdiler peşinde koşacak. Bunlardan biri de tu
rizm. Yeknazarda Türkiye'ye imkânlar bağışlayacak 
görüntü sadece onda. Çünkü, sanayi çok uzun bir 
zaman istiyor; fakat bu imkânı maalesef Türkiye Al
lanın vermiş olduğu nimetleri istimal ederek bugü
ne kadar gereğince kullanamamıştır. 

52 milyar turizm hadisesinden. (Ki, dünyada böy
le oluyor.) bu 52 milyarlık iş hacmi içerisinde Tür
kiye'nin payına düşen, 205 milyon dolar. Dünya 52 
milyarlık bir turizm potansiyeline sahip. Türkiye' 
nin payına düşen bu 52 milyarın içerisinde sadece 
205 milyon dolar. Bu büyük hacim içerisinde Tür

kiye'nin turizmden elde ettiği girdinin nispetini he
saplamak ihtiyacını dahi duymadım. Çünkü, büyük 
potansiyelin malik olan Türkiye'nin bu 205 milyon
luk nispetini hesaplamayı dahi zait addettim. 

Neden acaba turizmde başarılı olmadık?.. Bizi 
bu ciddi düşüncelere sevk etmelidir. 40 bin yatak 
kapasitesi yaratacak olduğu belirtilen Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hedefleri, bize 18 milyar 300 
milyon liralık bir yatırım öngörmektedir. İnşallah 
Türkiye Dördüncü Beş Yıllık Plan devresi içerisinde 
bu yatırım konusunu tahakkuk safhasına sokar ve 
Türkiye bu hususta başarılı adımlar atar. 

Bir ülkenin turizmde gelişmesinin muhakkakki 
muhtelif sebepleri vardır. Bunu her sene zikretmek ve 
bunu her partiye mensup senatör ve milletvekillerinin 
dile getirmiş oldukları muhakkak bulunmakla bera
ber, Türkiye'nin turizmde elde etmiş olduğu mesafe 
maalesef iç açıcı değildir. 

Türkiye tabiat olarak turistin ihtiyaçlarını karşı
layacak imkânlara sahiptir. Bu imkânlar ona el vere
cek şekilde sunulmamıştır, sunulamamıştır. Bu im
kânlar; yani turizmin emrine sunulamamıştır. 

Turist değişiklik arayan kişidir. İnsan esasen bir
takım değişiklikler arzu eden yaratıktır. Muayyen bir 
yerde uzun süre oturmaktan sıkılır, yer değiştirme 
arzusu duyar. Bu arzu insanın muhitini değiştirmesi 
şeklinde tezahür eder ve bu değişiklikler de onu baş
ka ülkelere gitmeye sevk eder. Bu içgüdü tabii ki, 
dinlenme ihtiyacından ve hakiki manada tatil ihtiya
cından doğar. 

Kitle turizmi insanların başka yerlere gitmelerini 
sağlar; ama fert turizmi umumiyetle alışılan iyi, hoş
lanılan yerlere insanların müteaddit defalar gitmeleri 
ni, tabiatları icabı doğurur. İnsanın muhit değiştirmesi 
umumiyetle içgüdüsüdür; ama alıştığı bir yerden di
ğer bir alıştığı yere gitme şeklinde tezahür eder. O 
halde birinci etapta insanın turist olarak sadece de
ğişik yerler görmek değil, onun tatil ve dinlenme ih
tiyacını tesis etmek için. memnun etmek de gerek
mektedir. 

Türkiye memnun etme kudretini zannediyorum 
ki. bir türlü gösterememiştir. Bir kere yatak arzı az
dır, iyi değildir. Hizmet arzı azdır, iyi değildir. Çev
re kirlidir. Türkiye çevre kirliliğini düzeltmediği 
müddetçe turizmden sürekli olarak bir şey bekleye
mez. Pis sokaklar ve caddeler, balgam ve sümük dolu 
tretuvarlar ve çok kirli, girilemeyecek kadar kirli yüz-
numaralar meselesini Türkiye halletmediği müddet
çe turizmden büyük bir patlama bekleyemez. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm Bakanlığı zor bir iş yapmaktadır. Kendi

sine mevdu iş ya başka işler gören kuruluşların iyi ça
lışmasıyla iyi olur, yahut kendisinin köstekçisi olan 
yüzlerce engel dolayısıyla Turizm Bakanlığı daima 
tenkit edilen Bakanlık olmaktan kurtulamaz. Bu kös
tekleyiciler, bu kirleticiler, Devlet daireleridir, halk
tır, belediyelerdir. Bir belediyenin iyi çalışmaması Tu
rizm Bakanlığının sırtında yumruğun patlaması de
mektir. Bir otelcinin yahut pansiyoncunun iyi çalış
maması Turizm Bakanlığının tenkidine müncer olur. 
Mesuliyet Turizm Bakanlığının üzerindedir. Onun 
için Turizm Bakanlığı fevkalade zor bir konuyu üs
lenmiş bulunmaktadır. Bütün kuruluşlarının çalışma
larının muhassalası Turizm Bakanlığından ancak bir 
mükâfat yahut mücazat olarak tecelli eder. Bu zor 
konuyu yürütebilmek için de maalesef yasal yönden 
tam manasıyla mücehhez değildir ve başka dairelerin, 
başka kuruluşların himmetine muhtaçtır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
ihracatımız muayyen bir seviyede kalmaktadır. 

Emek ihracı ve emek ihracatının getireceği dövizin 
muayyen bir seviyede kalacağı ve hatta gittikçe aza
lacağı ihtimal dahilindedir. O halde Türkiye kendisi
ne mevdu olan ve kendisine sermaye olarak var bu
lunan ve kendisini yaşatacak olan turizmi neden bu 
kadar ihmal etmiştir, anlamak zordur? 

Türkiye'de sanayileşmeye evet; gayet tabi ki, 
Türk ekonomisinin ana unsuru sanayileşme, Diğer 
hizmet sektörlerine evet; fakat zaman isteyen bu 
sektörlerin ve unsurların dışında Türkiye'ye direkt 
döviz getirecek olan turizme ikinci, üçüncü planda 
ehemmiyet vermemek bizce kötü olmuştur ve bundan 
dolayı da Türkiye muhakkak ki, zarara uğramıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizmden gelen Türkiye'ye üstelik turizmden 

gidenden dolayı bir kâr da sağlamamaktadır. Türki
ye'nin turizmden gelenini yine bir dikkatsiz tertip içe
risinde daha fazlasıyla harcadığı da bir gerçektir. 
1973'de 780 bin dolar açık, 1974'de 2 milyon 245 bin 
dolar açık ve bu rakamlar mütemadiyen açık rakam
lı olarak devam edip gitmektedir. 

Turizm 1980 yılında dünyada 250 ila 280 milyon 
kişiye ulaşacağından bahsedilmektedir. Tabii bu in
sanlar bütün dünyanın turistik kapasitelerini kulla
nacaklardır. Türkiye'nin elinde kıyı şeridi olarak Ak-
denizin cazibesinden gayrı bir de Karadeniz vardır. 
Karadenizin dünya turizmi için bir rezerv telakki 
edildiği turistik tesisler ve bu sektörün mütehassısları 

tarafından söylenmektedir. O halde, Karadeniz yöre
sini turizmin ilmi verilerine göre ve turisti devamlı 
olarak oraya getirecek şekilde, bugün sahilleri pek 
hebaya uğramamış bir tarzda iken devralmamız ve 
onu geliştirmemiz şart olarak görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm Bakanlığının Türkiye'ye, onu döviz geti

ren bir sektör haline getirmesi babında, tabii ki, se
nelerden beri süren birtakım girişimleri vardır; ama 
bu Türkiye'nin lehine maalesef bir oluşum pek gös
terememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm Bakanlığının tatbikatında Sayın Bakanın 

partizan tutumlarının da mevcudiyetini maalesef mü-
şahade etmiş bulunuyoruz. Bu, tabii ki, Devlet ida
resinde pek hoşa gidecek unsur olarak tezahür et
miyor. Bunlardan birçok misaller matbuata intikal 
etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı bir beyin Sayın Ba
kanla matbuata intikal etmiş olan çekişmeleridir. 
Elinde bazı mahkeme kararları bulunmuş olmasına 
rağmen; Bakanın bu hususta ısrarı, mahkeme karar
larını tatbik etmemesi kınanacak bir hadise olarak 
vasıflandırılmalıdır. Bunu bir misal olarak arz ettim. 
Tabii Bakanın bu husustaki tatbikatı bir hayli fazla
dır ve Hükümet içerisinde bu fazlalığı ile meşhur 
olan kişilerdendir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunlardan bir tanesi de Anadolu Ajansının yasal 

olmayan yollardan ele geçirilmiş olması olayıdır. 
Anadolu Ajansı, rahmetli Atatürk tarafından Tür

kiye Cumhuriyetinin resmi ağzı olsun diye kurulmuş 
olan ajanstır. Onun emeği vardır, manevi etkisi hâlâ 
o ajansın üzerinde vardır. Esas Nizamnamesi kendi
sine bir özerklik sağlayabilmek için başka bir esasa 
raptedilmiştir ve hisse senetlerinin dağılımı kendine 
özgü bir durum yaratılacak şekilde tanzim edilmiş
tir. Sayın Bakan. Anadolu Ajansını idare etmiş olan
lardan memnun kalmamıştır. Anadolu Ajansını ida
re etmiş olanlardan memnun kalmamak başkadır, 
Anadolu Ajansında çalışan ve Genel Müdürlük ya
pan ve İdare Heyetini teşkil eden kişileri, Kanunun 
vermiş olduğu esaslara göre tanzim edilmiş bulunan 
Esas Nizamnamesini değiştirerek onları atmak, yeri
ne başkalarını getirmek başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu ajans meselesi, «Türk Ticaret Kanunun

da zikredilmiş olan esasların dışında bir esasa bağ
landı» iddiası ile tenkide tabi tutulmaktadır. Bu bir 
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yönüyle doğru addedilebilir; fakat ajansın hususiye
tinin Türk Ticaret Kanununun; 1957 yılında çıkmış 
olan Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle il
gili maddesine uymuyor keyfiyeti bir tenkit konusu 
yapılabilir; ama bu uymama hadisesi yasallaştırılmış
tır. Aynı konu Milli Birlik Komitesinin iktidarı za
manında da mevzubahis edilmiştir. Milli Birlik Ko
mitesi Anadolu Ajansının Esas Nizamnamesinin te
rekkübünün getirmiş olduğu zorlukları da nazarı iti
bara alarak bu konuyu acaba Türk Ticaret Kanunu
nun esaslarına istinat ettirebilir miyiz diye düşünmüş; 
fakat bunun olamayacağını, olduğu takdirde de Ata
türk devrinde vazedilmiş olan, onun kendine özgü 
bağımsız bir müessese niteliğini kaybedeceğini na
zarı itibara alarak bunu yasalaştırmak mecburiyetini 
hissetmiştir ve Anadolu Ajansına mütedair Milli Bir
lik Komitesinin yasa çıkartma yetkisi bulunduğu sı
rada üç maddelik bir kanunla bunu halletmiş ve Ana
dolu Ajansının Türk Ticaret Kanununun ilgili hü
kümlerine tabi bulunmadığı hükmünü getirmiştir. 

Şimdi, bu hukuki veri elimizde bulunduğuna göre, 
Sayın Bakanın Anadolu Ajansının statüsünü birta
kım İstanbul'daki sulh hukuk mahkemesinden alınan 
bir kararla; bir tefsir kararıyla başka şekilde mütalaa 
etmesi ve Anadolu Ajansına ait hisse senetlerini dağıt
ması ve hisse senedine ne kadar malik olunursa olun
sun, 10 oydan fazla oya sahip olunamayacağı hük
münü değiştirmesi ve hisse senetlerini Ziraat Banka
sı, Turizm Bank ve Emekli Sandığına Maliyenin 
elinden alıp vermesi ve Ziraat Bankasının bu işle iş
tigali kanunen yasak olmasına rağmen; yani Ziraat 
Bankasının ajansçılık yapmaması gerekirken kanunu 
gereğince, bir basın organının hisse senetlerini alma
ya mecbur edilmesi, Bakanın bu konuya çok değişik 
açılardan yanaşmak kasti arzusunun mevcudiyetinin 
delilleridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi, bunlar yapılmış, bunlar mahkemelere inti
kal etmiş, Ajans bir defa böyle bir muameleye tabi 
tutulmuş: yani Sayın Bakan bana diyecek ki, konu
şan hatip öyle diyor; ama gitmişler mahkemeye bir 
dava açmışlar eski idareciler, yöneticiler; dava eski 
yöneticilerin lehine hallolmuş. Bir başka asliye tica
ret mahkemesinde bu sefer yeni idarecilerin aleyhine 
eski idareciler dava açmış ve bu sefer de yeni idare
cilerin lehine mahkeme karar vermiş... Yani iki mü
tenakıs karar var; ama birinci karar kaziye-i muh
keme halini almış, ikinci karar ise, zannediyorum ki. 
henüz Yargıtay'da. 

Muhterem arkadaşlar; 
Arz etmiş olduğum hukuki akım bu. Milli Birlik 

Komitesinin kanunu sırasında da yasal hale getirilmiş, 
onun Esas Mukavelenamesinin böyle olmasının yasal-
lığı tescil edilmiş ve halen meri o kanun. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, beş dakikanız var efen
dim, ona göre ayarlayın. 

AP GRUBU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — O kanun halen mer'i. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hukuki akım içerisinde ve bu münakaşa içeri

sinde bir genel kurul yapılıyor. Genel Kurulun gün
demi bir acayip şekilde teessüs ediyor; yeni ortak 
olduğu belirtilenler. Ticaret Kanunundaki hükümlere 
göre payları deftere işlenmemişken, genel kurulda; 
«Siz muteber kişilersiniz» deniyor ve Anadolu Ajan
sı, bizim tabirimizle, zaptedilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bütün bunlar benim kavl-i mücerretimde 

kalmış hususlar olabilir; ama bununla da yetinilmiyor. 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti, bu hadise ile ilgileni
yor ve kendi cemiyetlerine mensup üç tane gün gör
müş. tecrübe sahibi gazeteciyi bu işi tetkike memur 
ediyor. Bunlar, birisi Hüsamettin Çelebi, diğeri eski 
Turizm bakanlarımızdan Ali İhsan Göğüs, bir diğeri 
de Basın Yayın Genel Müdür Yardımcılığı yapmış, 
zannediyorum Erdoğan Tamer beyler. Bunların ver
miş olduğu rapor da, bendenizin arz etmiş olduğu çer
çeve içerisinde. 

O halde. Anadolu Ajansının Yönetim Kurulunu 
beğenmeyen, Anadolu Ajansının Genel Müdürünü be
ğenmeyen Sayın Turizm Bakanını, beğenmemesi yö
nünden haklı görebiliriz: ama yasaları zorlayarak ve 
hukuku zorlayarak, onları yerinden etmiş olması ha
disesini kabul edemeyiz. 

Binaenaleyh, onun için diyoruz ki, Turizm Baka
nı. bu Hükümet içerisinde partizanlıkla şöhret yap
mış kişilerin arasında, şöhret sahibi bir kişi olarak 
vasıflandırılmıştır ve öyle vasıflandırılmaya da devam 
edecektir; bundan kurtulamayacaktır. 

M uhterem arkadaşlarım; 
Bu konu; Turizm Bakanlığı konusu demin de arz 

etmiş olduğum gibi, hakikaten komplike bir mevzu. 
Turizm Bakanlığının bu komplike mevzuun içerisin
den çıkarak, Türkiye'nin turizmden gelir getiren bir 
sektör haline dönüşmesi için salahiyetlerle teçhiz edil
mesi şarttır. 

Bir turizm polisinin ihdası keyfiyeti bu sektörün 
sağlıklı çalışmasının unsurlarından biri olacaktır. Dör-

644 
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düncü Beş Yıllık Kalkınma Planı konuşulurken, Yü
ce Senatoda muhterem senatörlerin vermiş oldukla
rı bir takrirle Dördüncü Beş Yıllık Plana turizm po
lisinin ithal edilmiş olması iyi olmuştur. 

Yasası yeni baştan teçhiz edilerek, Turizm Bakan
lığının etkin bir bakanlık haline getirilmesi zaruridir. 
Bugün Turizm Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumundan, Türkiye Elektrik Kurumundan, Türki
ye'de mevcut belediyelerden, her nevi Devlet kurulu
şundan; iyi işleyenden nasibdar olabilmekte, kötü iş
leyenden ise zarar görmektedir ve bundan da Turizm 
Bakanlığı ciddi bir şekilde şekvacı olamamaktadır. 
Yahut şekvacı olsa dahi, onların üzerine disiplin tesis 
edecek imkâna sahip değildir. 

Binaenaleyh, bu takdirde Türkiye'nin döviz açığı
nı kapatacak en büyük unsurlardan biri olan turizmin 
gelişmesi imkânları bu etkinliğe kavuşturulmadığı 
müddetçe ve ülke çapında bütün vatandaşların ve te
şekküllerin bir şuur içerisine sokulmaları temin edil
mediği müddetçe Turizm Bakanlığı zorluklarla pen-
çeleşip duracaktır. 

1979 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin, 
onu uygulayacak olanlara ve Türkiye Cumhuriyetine 
ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
şahsım adına ve kendisi namına konuştuğum Adalet 
Partisi adına hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Metin Toker; Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grubu adına. 

CUMHUBAŞKAN1NCA S. Ü. GRUBU ADINA 
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi ile ilgili ola
rak Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubumuzun 
görüşlerini sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Niçin Grubumuzun Sözcüsü benim? Biz ki, genel

likle ihtisası bulunan kimselere o bakanlıkların söz
cülüğünü veriyoruz. Çünkü ben, Grubun Dışişleri 
Komisyonu üyesiyim ve nedense Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı Komisyonunun bün
yesi içinde. Ne ilgisi var?.. Yok. Çünkü, ikisinin de 
dışla ilişkilerinin dışında, turizmle dışişlerinin, dış po
litikanın, dış ilişkilerin hiçbir ilgisi yok. Buna rağmen 
daha ilgili bir komisyona gitmesini beklerken, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının sözcülüğü de ister istemez 
Dışişleri Komisyonu üyesi kimselerin üzerlerinde ola
cak, 

I Arkadaşlar; 
I Senato Komisyonu o kadar önemli olmayabilir ve 
J değildir de; ama Bakanlığın kendisi birbiriyle hiç il

gisi olmayan, aynı derecede ilgisi olmayan iki iş 
yüklenmiş durumda. Biri, turizm; biri, Devlet enfor
masyonu. Çünkü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bünyesi içinde (Bugün bütçesi görüşülürken ondan 
da bahsedeceğiz) Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü de 
var. Bunların; yani turizm ile Devlet enformasyonu
nun bir aynı bakanlıkta toplanması kadar anormal 
durum, olay düşünülemez. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Kuruluş Kanu
nu 265 sayıyı taşıyor. Bunun 2 nci maddesinde, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının görevleri zikrediliyor. 
Deniyor ki; «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turizmi 
milli ekonominin verimli sektörü haline getirmek için 
yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlen
dirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, 
teşvik ve koordine eder, denetler.» 

Buradan sonra, yama gibi bir ek; «Yurdu ve ulu
su tanıtmaya yarayacak hizmetler görür, haber ve ya
yın hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirler 
alır.» Ne alâkası var?... Hiç. 

Ve aynı Kanunun 10 ncu maddesi; «Haber ve Ya
yın Hizmetleri Müdürlüğü» başlığı altında. Haber ve 
Yayın Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerini çizer, 
der ki: «Madde 10 ncu Haber ve Yayın Hizmetleri 
Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayınları 
takip ile bu yayınlar hakkında hükümet makamlarına 

I bilgi verecek çalışmaları yapar, yerli ve yabancı ya-
I yın organları mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıra-
I cak tedbirleri alır, Türk ve yabancı yayın organları 
I mensuplarına, Bakanlar Kurulunca onaylanacak yö

netmeliğe göre basın kartı verir...» Bu görevlerin, gö
rüyoruz, memleketin turizm endüstrisi ile hiçbir ilgisi 
yok. Bu apayrı bir Devlet enformasyon hizmeti. 

I Nitekim sayın arkadaşlar; 1968'de Başbakan Sayın 
I Demirel'in başvurması üzerine, Cumhurbaşkanı Su-

nay şu yazıyla; «22-1605 sayılı yazınız karşılığı» de-
I diği yazıyla demiştir ki, «Turizm ve Tanıtma Bakan

lığının, münhasıran turizm alanında çalışmasına im
kân vermek, aynı zamanda devlet enformasyon işleri
nin de gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere, adı 
geçen Bakanlığın haber ve yayın hizmetleriyle, basın 

I temsilciliklerinin ve yurt dışı basın müşavirlikleri, ata-
I şeliklerinin ve turizm tanıtması dışında kalan diğer 

hizmetlerin 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö-
I re, Başbakanlığa bağlı bir daire halinde yürütülmesi 
I uygun görülmüştür. Cumhurbaşkanı. 
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Cevdet Sunay.» 
Sanırım değerli arkadaşlarım; bu Basın Yayın Ge

nel Müdürlüğünün tekrar Başbakanlığa veyahut bir 
ara olduğu gibi ayrı bir Devlet Bakanlığına bağlan
masında ve işi başından aşkın olması gereken hiç ol
mazsa Turizm Bakanlığından ayrılması doğru bir yol 
olacaktır. 

Şimdi, bugünkü durum ne?... Zaten bugünkü du
rum karışık bir durum. Çünkü, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğünün ita amiri Turizm ve Tanıtma Bakanı. 
Tayin için onay makamı da o; ama işler fiilen na
sıl yürüyor?... Basın Yayın Genel Müdürlüğü doğru
dan doğruya Başbakanlığa da değil de, Başbakanın 
âdeta şahsına bağlı. Bir süredir Basın Yayın Genel 
Müdürlerinin Başbakanlık veyahut Cumhuriyet Hü
kümetinden ziyade, Başbakanların şahsi propaganda
larını yaptıklarını görmemek, farketmemek imkânsız. 

Sayın Demirel zamanında bundan zikâyetçi olan 
CHP idi. CHP, MSP ile iktidar olunca, o zamana 
kadar CHP'nin parti olarak basınla dış ilişkilerini 
tanzim eden kimse, Basın Yayın Genel Müdürü oldu 
ve orada Basın Yayın Genel Müdürü olarak partide 
yaptığı hizmetleri devam ettirdi. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidardan ayrıldı, Basm Yayın Genel Mü
dürü de Genel Müdürlükten ayrıldı ve tekrar partisi
nin o işine döndü, Cumhuriyet Halk Partisi yeniden 
iktidar oldu, aynı kimse, oradaki işini bıraktı, bu se
fer tekrar Basın Yayın Genel Müdürlüğüne geldi 
ve Genel Başkanının propagandasını, Başbakan sı
fatıyla ve dış basınla ilişkilerini de aynı zihniyetle 
sürdürdü. 

Şimdi, arkadaşlar; bu Basın Yayın Genel Müdür
lüğünü bir defa önce bu Bakanlıktan ayırmak la
zım. Buna ayrı bir bünye, ayrı bir şahsiyet vermek la
zım; ama şahsiyet verilirken de, bu Genel Müdürlüğün 
bir Devlet teşekkülü olduğu ve parti başkanı başba
kanların şahsi propagandalarını, hatta bazen dış mem
leketlerde işçi toplantıları, gelişler, gidişler, karşıla
yışlar uğurlayışlar tanziminin dışında bir Devlet hiz
meti haline getirmek lazımdır. 

İktidar kimde olursa olsun. Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü, değerli arkadaşlarım Devlete çalışma
lıdır. İktidarla beraber, herkesin kendi adamını getir
mesi usulünün terk edilmesi, kesin bir zaruret halinde
dir. Çünkü, bugün her gelen iktidar, bir evvelkinden 
hiç olmazsa bu konuda daha fütursuz davranabilmek
tedir. 

Şimdi, bu Genel Müdürlük Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığından neden ayrılsın?... Bir mühim sebebi 

var; «Turizme ayrılan parayı o bütçenin içinde çarçur 
etmesin» deyip veya enformasyona ayrılması gereken 
para Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından, kendi 
küçük tayinleri, masrafları için harcanmasın... 

Arkadaşlar; 
Turizmin önemi Türkiye'de her zaman söylenir; 

fakat bir türlü gereği yapılmaz. 
Sayın senatörler; 
Türkiye'nin çabuk döviz getirebilecek 4,5 tane ala

nı vardır; 5 alanı yoktur. Bu çabuk döviz getirebile
cek 4,5 sektör; tarım, hayvancılık, madencilik, turizm 
ve bugüne has bir durum olduğu için yarım dedim, 
dış müteahhitlik hizmetleri. Bunun dışında çabuk dö
viz getirecek yatırım sahası Türkiye'de yoktur ve tu
rizm bunlardan bütün Akdeniz devletleri için ideal 
döviz kaynağı, döviz getiren, altın yumurta yumurt
layan tavuktur. 

Arkadaşlar; 
İspanya'nın nüfusu 36 milyon. 1978'de İspanya'

ya giden turist sayısı 38 milyon. Yani, bütün İspan-
yollardan iki milyon fazlası 1978 senesinde turist di
ye bu memlekete gitmiş. Geçen yıl 3,6 milyar dolar 
olan döviz geliri (Turistten sağlanan döviz geliri) bu 
yıl 5 milyar; ama İspanya'da 2,3 milyon oda var. 

Kanarya Adalarında öyle bir gayret var ki, 1977 
Aralık ayında gelen turistin sayısı, bu büyük gayret
ler ve çalışmanın sonunda, bir evvelki yazın bütün 
turistinin sayısını bulmuş durumda. Ona mukabil 7 
milyon İspanyol dışarı gidiyor, bunlar yarım milyar 
dolar masraf ediyorlar; net kâr 4,5 milyar dolar. 
Yani, Türkiye'nin her sene aramakta olduğu ekstra 
döviz miktarının eşiti. 

İspanya'ya kadar gitmeye lüzum yok, Yunanis
tan gazete başlıkları, «Yunan turizmi 1978'de altın 
yılını yaşadı, 5 milyon turist. 1,3 milyar dolar; 1977' 
den 1978'e c/c 33 gelir artışı...» 

Şimdi, bizde turizm ne durumda? Bizde, 1977 
ile 1978'in 9 aylık mukayeseli rakamları var. Bili
yorsunuz arkadaşlar, bu rakamlar dünyada üzerinde 
en kolay oynanan nesnelerdir. Rakamları öyle gös
terirseniz böyle netice alırsınız, böyle gösterirseniz 
şöyle netice alırsınız... 

Şimdi, bu rakamları konuşturalım: (9 aylık ra
kamlar) 

1977'de gelenlerin adedi 1 milyon 338 bin 973. 
Bunlar 162 milyon 770 bin dolar getirmişler. 

Gidenler biraz daha az; 1 milyon 193 bin 889, 
götürdükleri para 201 milyon 371 bin dolar. Zarar, 
38 601 milyon dolar. Bunlar Maliye Bakanlığının 
rakamları saym arkadaşlarım. 
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Şimdi, bu rakamları ne şekilde oynasanız de
ğiştirmenizin imkânı yok. Bunlar gerçek neticeleri 
veriyor. 

Gelelim 1978'e; yani Ecevit Hükümetinin yöne
timinde geçen devreye: 

Gelen turist adedi 1 milyon 289 bin 818. Ge
tirdikleri para, 180 milyon 532 bin dolar. 

Giden turist adedi, (Maliye Bakanlığının bütün 
gayretlerine rağmen, üç senede bir, iki sene bir çı
kacak taktiklerine rağmen) 1 milyon 147 bin 255. 
Fakat bu 1 milyon 147 bin 255 kişi, kaç para döviz 
almış gitmiş biliyor musunuz?. 62 milyon 799 do
lar. Halbuki, bir sene evvel 1 milyon 193 bin kişi 201 
milyon dolar almıştı. Böyle hesap ettiğin zaman, 
Sayın Bakanın çok iftiharla ilan ettiği gibi, kâr 117 
milyon 733 bin dolar oluyor. Yani daha az turist 
geliyor, daha çok gelir sağlanıyor. Gayet normal, 
Çünkü, Türkiye'de enflasyon var, çünkü Türkiye' 
de pahalılık var. 

Çıkış... Çıkış biraz anormal. Çünkü giden adamın 
adedi aynı, giden döviz; biri 201 milyon, biri 62 
milyon... Demek ki, bunda bir anormallik var. Ne
dir bu anormallik?.. Bunu da gayet kolay görüyoruz; 
turistik döviz pahalı arkadaşlar, c/'c 50 fazla. Adam 
dövizsiz çıkmayı veyahut mümkün olduğu kadar az 
döviz alıp üst tarafını dışarıdan, işçiden bilhassa ve 
dışarıya kaçırılmış paralardan temin etmeyi tercih 
ediyor. Paramızın değerinin bir düşme sebebi de za
ten bu. Çünkü, karaborsadan giden paramızı hesap
ladık mı, bu dengede kâr mı. zarar mı ediyoruz; 
o kadar belli değil. 

Bakın arkadaşlarım; 
Şimdi başka rakamlar da var. Bunları değerlen

dirdiğimiz zaman gerçeklere daha yaklaşıyoruz. 1977 
de gelen 121,6 dolar getirmiş, giden 168,6 dolar gö
türmüş. 

1978 de gelen, aşağı yukarı aynı; 131,9 dolar ge
tirmiş. Giden, bir sene evvel; yani gittikleri yerde 
hayat hiç olmazsa biraz daha ucuzken 168,6 dolar 
adam başına götüren, bu sefer götürmüş 54,7 dolar. 
Nerede farkı?.. Farkı, ne döviz olarak geliyor, ne 
döviz olarak çıkıyor; Türk parası olarak çıkıyor. 
Gelmesi gereken dövizler Türk parasıyla daha pa
halıya satın alınıp, üstelik Türk parasının değerine 
büyük bir darbe vuruluyor. 

Şimdi, eğer düşünürsek ki, 1978 yılında dışarıya 
giden adamın döviz ihtiyacı 1977'ye eşit kalmıştır; 
yani 168,6 dolara, o zaman 1 147 255 gidenlerin sa
yısı 1978 de çarpı 168,6, eder 193 milyon 427 bin; 

Sayın Alev Coşkun'un Bakanlığı sırasında Türkiye 
8 milyon kâr etmiş... Gerçekler, rakamlar bu. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, turizmde bu kadar fukara ve bu kadar 

hastalıklı bulunmamızın, turizm en güzel kaynak ol
duğu halde Akdeniz memleketlerinde bundan bir tür
lü yararlanamamamızın sebebi ne?.. 

Arkadaşlar; 
Turizme biz önem vermemişiz, vermiyoruz. Şim

di bakın; beş yıllık planlarda toplam yatırıma tu
rizm yatırımlarının oranı : 

Birinci Planda hedef, toplam yatırımın 1,4'ü, ger
çekleşmiş olan 1,3'ü. 

İkinci Plan döneminde hedef 2,3, gerçekleşen 
2,1. 

Üçüncü Plan döneminde hedef 1,6, gerçek r/c 1 
arkadaşlar. 

Şimdi, Dördüncü Plana göre herşey gönlümüze 
göre olursa, bütün plan hedeflerine tam varırsak tu
rizmden beş yılın sonunda, 1978'den beş yıl sonra 
Türkiye'nin elde edeceği gelir 691,6 milyon dolar, gi
der 223 milyon dolar. Beş yılın sonunda Türkiye 
468,6 milyon dolar turizmden gelir sağlayacak; yani 
Yunanistan'ın 1978'de sağladığının 1/3'i, İspanya' 
nın 1/10'i... E, biz bu tavuğun altın yumurtladığının 
bilincinden bu kadar uzak kalırsak, Yunanistan ve 
İspanya'nın yaptığını yapamazsak, düşünmezsek ki, 
bu turizm sektörüne evvela çok para yatırmak la
zım, ondan sonra onun çok çok üstünde para kazan
mak kabil. Bizim turizmimizin burada kalması, sa
yıklaması sadece doğal bir sonuçtur. 

Şimdi, biz bu yatırımları da yapsak turist bize ge
lir mi, gelmez mi?.. 

Arkadaşlar; 
Gelmemesi çok daha mümkün. Çünkü, bir defa 

hedeflere uyulup uyulmadığı kontrol edilmiyor, bir. 
Bu söylediğim yatırımlara (Özel sektör yatırımları 
dahil) kimse heves etmiyor. Çünkü, başka sahalarda
ki kâr daha fazla. Güvenmiyor ve turizm endüstrisi
ne yapılan yardım, verilen para hem gülünç, hem 
usulü, tamamen işe yaramayan bir şey. Dağda adam 
otel yapıyor. Dağdaki otelin betonu elbetteki yazın 
dökülecek. Turizm Bankası Ocak ayında parasını ve
riyor. E, Ocak ayında dağ otelinin betonu dökülür 
mü?.. Zaten Turizm Bankasının sermayesi gülünç; 
bir milyar lira. 

Arkadaşlar; 
20 - 30 milyon liraya kat satıldığını okuduğumuz 

enflasyon Türkiyesinde turizm sektörünü, bütün ser-
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mayesi bir milyar liracık olan bir bankayla besleye
ceksin, bu banka da, Merkez Bankasından bile za
man zaman parasını alamayacak... E, bu Türkiye'de 
turizmin bir büyük döviz kaynağı olarak kullanılma
sının imkânı kalmaz. 

Arkadaşlar; 
Sonra, turizm evvela emniyet ister; turist evvela 

emniyet ister. E, Türkiye gibi iç istikrarsızlık, iç hu
zursuzluk göğe çıkmış ve her gün yabancı gazeteler
de dahi; Türkiye'de şu öldürüldü, bu öldürüldü, şu 
oldu, bu oldu havadisleri yayınlanırken adamın her-
şeyini bırakıp, çoluğunu çocuğunu alıp bu kadar teh
likeli bir ülke olan Türkiye'ye akın etmesini bekle
mek de biraz hayalcilik olur. 

Arkadaşlar; 
Demincek bahsettim; İspanya turizm cenneti. Her 

yere akın var, bir yer hariç; Bask bölgesi. Bask böl
gesi, turizmde zarar eden bölge; yani açık veren böl
ge. Bask bölgesine adam gitmiyor; hergün vuruşulu
yor, hergün adamlar ölüyor. Bir iç huzursuzluk, iç 
asayişsizlik var; asayişsizlik... Bir kolera rivayeti çık
tığı zaman turist sayısında ne kadar azalma olduğu
nu biz Türkler yaşadık. 

Arkadaşlar; 
Bizde turisti çekecek ne var?.. Doğa var, tarihi 

zenginlik var, başka da bir şey yok. Bu, amatör tu
risti çeker. Bunun meraklıları vardır. Nitekim 19 ncu 
asırda da bu meraklılar turist diye dolaşırlardı. İn
giliz İtalya'ya giderdi, Yunanistan'a giderdi. 

Şimdi, asıl turist gelmez. Neden gelmez?.. Bir defa 
yatak yok. Sanırım Türkiye'deki yatak sayısı 50 binin 
altında. Yatak yok, altyapı yok, yol yok, su yok, elekt
rik yok, kanalizasyon yok, haberleşme, ulaşım, hava 
meydanı yok. E, bunlar aslında Türkler için de yok; 
ama Türklerin memleketidir burası, burada yaşamak 
mecburiyetindedirler. E, turist, bütün bunların olma
dığı bir yere niçin gelsin?. Bunların dışında turisti 
cezbeden başka bir unsur, eğlence, turistik atrakson 
yok. Biz, «Turistik» diye turistik lokanta ve turistik 
tarife keşfetmişiz, onu uyguluyoruz. Meyhanede fiks 
menü... E, bu turist çekmez arkadaşlar. Zaten mey
hanede 400 liralık fiks menü; ancak dürbünle seyre
debileceğiniz bir yerde oturabiliyorsunuz ve bu da 
zaten Ramazanda boşalan meyhanelere adam çek
mek, müşteri çekmek için keşfedilmiş bir usul. 

Sonra, şimdi bunların hepsini de yapsanız, bu tu
rizmin bir de pazarlaması var. Bu pazarlama, tu
rizm endüstrisinin en önemli konularından biri. E, 
«Turizm Ateşesi» diye birtakım Devlet memurları 

dışarı gidiyor. Ticari anlaşmaya giremiyorlar, kor
kuyorlar. Çünkü memur ve dışarıda memur çok. Dı
şarıdaki memur arpalık vasfını korumakta devam 
ediyor. 

Geçen defa bütçede Sayın Bakan dedi ki, «Dışa
rıdaki adamlarımızın sayısı 107 dir, 40'ını da ben 
durdurdum; yakaladım, durdurdum.», Bugün 120 ci
varında; başmüşavir, müşavir, ateşe, enformasyon 
memuru ve birçoğunda Tarzan İngilizcesi... 

Geçen bütçede Sayın Bakan büyük titizlik göster
di. Basına intikal etmiş bir konuda çok ciddi tedbirler 
almış olduğunu iftiharla söyledi. Dedi ki, «Bir 
Film-San konusu var Bir istanbul Film festivali ter-
tipleyeceklermiş. Bu Film-San konusu kesin olarak 
durdurulmuştur. Resmi yazı yazarsam durdurarnıya-
cağım için, ancak telefonun telleriyle Sayıştayda 
Film - San'ın 500 bin lirasını yakalayabildim...» Ya 
şimdi bir Eyfel Kulesi festivalini, yahut bir Eyfel Ku
lesi rezaletini gazetelerde okuyoruz. Ayıp bir şey. 
Meyhaneye Devlet parası, ile trup gönderilir mi ar
kadaşlar? 

Şimdi ben Sayın Bakandan, o kumpanyaya kendi 
Bakanlığının ve tüm Devletin kaç Fransız frangı dö
viz ve Türk lirası kaptırdığını açıklamasını çok rica 
ederim ve çok memnun olurum. 

Arkadaşlar; 
Turizm konusunda yabancı sermayeyi görmezlik

ten gelmenin imkânı yoktur. 

Şimdi, bir memlekette yabancı sermaye bütün kay
nakları sömürebilir; ama yabancı sermayenün sömü-
remeyeceği kaynak turistik kaynaktır. Neden? «Tu
ristik kaynak» dediğimiz ne? Turistik kaynak; gök, 
deriiz, su, orman, doğa. Bunlar bitmez; ama yabancı 
sermaye gelir ne yapar? Yabancı sermaye gelir, tesis 
yapar. Bu tesise pazarlama sayesinde müşteri getirir. 
Hangi dövizi götürür? Getirdiği paranın, dövizin bir 
kısmını kâr transferi olarak götürür. Sen bu parayı, 
bu adam olmasa, bu adam tesisini kurmasa, bu adam 
parasını getirmese, pazarlığını yapmasa getirebilir mi
sin? Getiremezsin. Adam ne yapıyor? Zaten getirdiği
nin, yani dışarıdan getirdiğinin bir kısmını (Onu da 
daima pazarlıkta, mukavelede hesaplayabilirsin.) ne 
yapıyor? Geçirdiğinin bir kısmını götürüyor. Helal 
olsun, arkadaşlar. Biz, işte en iyi rakamlarla 1978' 
de 8 milyon dolar kâr etmişiz. 5 milyar dolar İspanya 
kâr etmiş. Hangi usulle? Bu usulle arkadaşlar. 

Şimdi, bundan başka ne oluyor? İş alanı doğu
yor. Otellerde adam çalışıyor. Rehberler var. Taksi 
şoförleri, ulaştırma vasıtalarının sahipleri, orada ça-
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lisanlar... Bunlar geniş bir iş alanı doğuruyor. İspan
ya'da işsizliğin bir çaresi, çareler'inden biri bunda 
görülüyor. Eğer, işsizlik daha büyük boyutlara ulaş-
mamışsa, turizm endüstrisinin bu kadar çok adama; 
aşçısı, garsonu, mutfak komisi, kapıcısı, asansörcü-
sü, bunların yabancı sermaye ile geliştirilmiş turizm 
endüstrisi sayesinde iş bulmak imkânına kavuşmala
rının sonucudur. 

Arkadaşlar; 
İhracat yapıyorsunuz. Ne ihracatı yapıyorsunuz? 

Bu otele her gün bin tane yumurta gelse, aslında Tür
kiye'den bin tane yumurta ihraç etmiş oluyorsunuz. 
Bunun etini hesap edin, sebzesini hesap edin; o yö
rede yarattığı refahı düşünün. Yabancı sermayeye 
en avantajlı ve en iyi şartlarla memleketin turizm en
düstrisini açmanın hiçbir zarar vermediği belli ola
caktır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA METİN TOKER (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Ama, yine gelmiyor; dediğim gibi güvence isti
yor, bu bir. 

İkincisi; bürokrasi mani. 
Arkadaşlar; 
Bir fizibilite raporu ile geliyor adam. O senenin 

içinde alamıyor, ertesi sene alamıyor cevabı, ertesi 
sene alamıyor... Para, enflasyon, dünya şartlan o ka
dar değişiyor ki, «Haydi canım lanet olsun» diyor ve 
gelmiyor. 

Şimdi, Beyrut yanarken Türkiye'ye gelmek istedi
ler; ama karşılarına bir bürokrasi duvarı çıktı ki, 
delmenin imkânı yok. 

Arkadaşlar; 
Rahmetli bir Başbakan, Refik Saydam demişti ki; 

«Türkiye'de (A) dan (Z) ye her şey değişmeli...» San
ki bu lafı tam turizm anlayışı, turizm için söylemiş. 

Şimdi, bir Ticaret Bakanı geliyor, diyor ki; «Tu
rist para getirir, ahlak götürür...» Turizm böyle mi 
teşvik olunur?.. 

1975 - 1976'yı MC bakanı, turizmde seferberlik 
yılı ilan etmişti; büyük reklamla. Netice sıfır... 

EceVit Hükümetinin Bakanı ilk hızıyla 1978'i tu
rizmde patlama yılı ilan etti ve helaları bizzat kontrol 
etmeyi vaat etti. 

Arkadaşlar; 
Anadoluyu bilenler daha iyi bilirler; helaların hali 

hep malum ve aynı; ama Sayın Bakan, biraz kendini 
derledi, topladı, realiteleri gördü ve 1978'i derlen
me, toplanma, geçiş dönemine dönüştürdü. 

Şimdi, önce turizmin 4,5 döviz kaynağından biri 
olduğunun bilincine varmak lazım, bu bir. 

Beş yıllık planlarda büyük yatırım, büyük hedef 
görmek ve onun gereğini yapmak lazım. iki. 

Mutlaka yabancı sermayenin parasını, know -
hovv'ını ve pazarlamasını getirmek lazım, üç. Bakan
lığı iyi bir teşkilat halinde yürütmek lazım. Turizmi 
ancak turist olarak bilmenin ötesinde bilen bakan
lara ihtiyacımız açık. En azından yanına ancak böyle-
lerini alıp, onları organize edecek, teşkilatlandırıp 
kullanabilecek bir bakan... Ama. teşkilat parti örgütü 
değil tabii arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar; 
Gelecek yıl bütün bunların, bu kürsüden bir defa 

daha ve hemen aynen söylenebileceği acı nancı için
de hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdülgani Demirkol, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına konuşmak üzere buyu
runuz. 

CHP GRUBU ADINA ABDÜLGANİ DEMİR-
KOL (Urfa) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1979 Mali Yılı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Senato Gru
bunun görüş ve düşüncelerini arz etmeden önce siz
lere Grubum adına saygılar sunarım. 

Sayın senatörler; 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelişmekte olan 

toplumlar, sanayileşme ve kalkınma sürecine girme ve 
bunu gerçekleştirme çabasını sürdürmektedirler. Sana
yileşme, kişilerin çok daha iyi yaşama ve gezip gör
me arzularını kamçılamaktadır. Bu, bir bakıma sa
nayinin getirdiği mutluluk olmaktadır. Toplum fert
lerinin belirttiğim bu arzuları, iç ve özellikle dış tu-
r'izmin, bundan sosyal ve ekonomik bakimdan fay
dalanma yöntemlerinin araştırılmasına neden olmuş
tur. 

Değerli senatörler; 
Türkiye büyük potansiyeli ile uzun zamandan beri 

uluslararası turizm pazarına katılma çabasında olan; 
fakat sınırlı deneyimlere sahip bir ülke olması nede
niyle turizm endüstrisini yeterince gerçekleştirme 
olanağını bulamamıştır. «Turizm döviz getirir», «Dö
viz refah getirir» sloganları 1950'lerden bu yana söy
lenmiş olmasına, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
ise 1963 yılında kurulmasına rağmen, 1978 yılına ka
dar turizm giderlerinin turizm gelirlerini aşması du
rumu gerçekten düşündürücüdür. 
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Turizm alanındaki girişimlere bizimle aynı yıl
larda başlamış olan İspanya'nın turizmden elde etli
ği gelirin, giderinden net 4,5 milyar dolar fazla oldu
ğu, komşu ülke Yunanistan'ın ise 1977 yılında bu 
sektörden elde ettiği net gelirin 891 milyon doları 
bulduğu gözönünde tutulursa, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu olumsuz tablonun üzüntü verici olduğu mey
dana çıkar. Bu olumsuz tabloyu nasıl ve ne kadar sü
rede ülke lehine değiştirebiliriz? 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin sahip bulunduğu çok zengin tarihi eser

ler, arkeolojik 'kalıntılar, zengin folklor, şahane deniz 
ve coğrafi tüm güzelliklerine ve olanaklarına rağ
men bu Bakanlığın Türkiye'de turizme ancak turis
tik belge!i büyük oteller, eğlence yerleri ve benzer 
müesseseler açmak, özel girişimlerden gelecek yatırım 
taleplerine bağlı, aktif ve yapıcı olmaktan uzak pasif 
bir politika izlemekle turizmi ulusal elkonominin zarar
lı bir sektörü haline getirmekle turistik belgeli özel 
girişimcilerin halkı ve turisti soymalarına, denetim
den uzak tutulmalarına göz yummakla halkın iç ve dış 
turizm gereksinmelerine ve girişimlerine yabancılaş-
tırılmasıyla ülkemizin doğal ve tarihsel değerlerinin 
geri dönülmez ve onarılmaz bir biçimde tahribatına 
seyirci kalmasıyla bu olumsuz tabloyu çözmenin müm
kün olmadığını herhalde teslim edersiniz. 

Bu olumsuz tablonun, ülkemizin önünde bulunan 
avantaj ve dezavantajların bilinmesi ve belirlenme
siyle doğru politikaların geliştirilmesi ve tutarlı bir 
planlama çalışmasının yürütülmesiyle çözümlenebile
ceği kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin içinde bulunduğu yapısal özellikleri de 

dikkate alırsak, turizm sektörü bakımından önümüz
de bulunan avantajlar şunlardır : 

1. Ülkenin tarihsel geçmişinin çeşitli kültür biri
kimlerini barındıran bir derinlik taşıması; 

2. Kıyı olanakları ve doğal değerlerin ender rast
lanan bir çeşitlilik ve zenginlik göstermesi; 

3. Coğrafi konum ve sosyo - kültürel ilişkiler 
bakımından Ortadoğu, Balkan, Akdeniz ülkesi olma 
özelliklerine sahip bulunması; 

4. Turizm sektörünün geliştirilmesi açısından, 
komşu ülkeler ve diğer Akdeniz ülkelerinin deneyim
lerinden yararlanma şansının bulunması ve nihayet, 
henüz denenmemiş veya yaygın biçimde pazârlanma-
mış arz olanaklarının bulunmasıdır. 

Bu avantajlara karşılık Türkiye'mizin önünde, şu 
dezavantajlar vardır : 

1. Gelişmiş ülkelere göre, alt ve üst yapısal geri 
kalmışlık; 

2, Ekonomik ve siyasal istikrarsızlık nedeniyle 
enflasyonun kamçıladığı spekülasyon olduğu turistik 
kaynak dağılımını sınırlamakta, yatırım maliyetlerini 
yükseltmekte, bu ise ülkenin turizm alanında sınama 
- yanılma yöntemine dayalı stratejik bir esnekliğe sa
hip olmasını önlemektedir. Paha ve riski çok yük
sek olan bu esneksizlik, turizm sektörü açısından şu 
olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır : 

Doğal ve tarihsel değerlerin geri dönülmez ve ona
rılmaz bir biçimde tahribatına yol açılması; 

Kısıtlı kamusal ve mali kaynakların israf edil
mesi; 

Uluslararası ve ulusal pazarlama deneyimi ile el
deki olanakların son derece sınırlı olmasıdır. 

Değerli senatörler; 
Bu sınırlılığın sektördeki yansımaları ise, sırasıyla : 
Ulusal tur operatörlerinin sermaye yapısına bağ

lı güçsüzlük ve dağınıklıkları ile ulusal pazarlama
nın merkeziileşmemiş olması; 

Teknik altyapı ve örgütleşme bakımından kara, 
hava ve deniz ulusal kitle ulaşım olanaklarının ye
tersizliği; 

Turizm sektöründe karar verme sürecini hazırla
yan istatistik verilerin dağınıklığı ve yetersizliğidir. 

Özetlemeye çalıştığımız bu yapısal olumsuz ne
ticelerin kısa zamanda değiştirilmesi olanaksızdır. 
Böyle bir yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi ka
nımızca, 3 - 5 yıllık bir geçiş döneminin yaşanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu geçiş dönemi, yıllardan beri 
süregelen politikaların sonucu olarak, denetim dışı
na çıkmış olan turizm sektörünün kamusal denetim 
altına alınması dönemi olacaktır. Sektör, denetim al
tına alınmadan yapısal dönüşüm sağlanamaz. 

Geçiş dönemi sonrasından itibaren sektör, özel 
kesim ağırlıklı ve denetim dışı bugünkü yapısından 
kamunun etkin yönetiminde bilinçli planlama, uygu
lama, denetimin gerçekleştiği yeni bir yapıya kavuş
turulmalıdır. «Geçiş dönemi politikası» olarak adlan
dırılacak bu politika sonucunda sektörde, merkezi
leşme ve denetim sağlanmış olacak ve sektör, yoğun 
yatırım hamlelerine hazır duruma getirilmiş buluna
caktır. 

Ülkemizdeki yatak kapasitesinin, komşu ülkeler 
ve diğer Akdeniz ülkeleri ile yarışabilir düzeye getü-
rilmesi, bu politikanın uygulama sonuçlarına ve ba
şarısına bağlı olacaktır. Bu anlayış içinde olan Cum
huriyet Hükümeti, 1978 yılında her şeyden önce tu-
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rizm sektöründe gelir - gider dengesizliğini giderme 
yolunda önlemler almakla işe başlamış, özellikle yurt 
dışına çıkış hakkının sınırlandırılması sonucu olarak, 
turizm giderlerinde, 1978 yılında 1977 yılına oranla 
c/c 68,8'Iik bir düşüş; turizm gelirlerinde ise, 1977 
yılma oranla c/c 10,9 oranında bir yükselme sağlan
mıştır. Yalnızca, ekonomik ve idari nitelikteM bazı 
önlemlerin alınmasıyla 1978 yılında turizm gelir -
gider dengesi geçmiş yıllara kıyasla büyük oranda 
değişmiş olmakla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu 
döviz darboğazının aşılmasında turizmin en büyük 
katkıyı sağlayabilecek sektörlerden biri olması için, 
sektörde büyük atılımlar ve sonuçlar doğuracak yatı
rımların kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Turizm alanında çalışacak yöneticileri ve işçileri 
yetiştirmök üzere ve özellikle turistik yöreler halkı 
için örgün ve yaygın eğitim uygulanmalıdır. Turizme 
elverişli yerlerde ev turizmi özendirilmeli ve bir dü
zene bağlı olara!k geliştirilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Turizm, eskiden olduğu gibi, yalnız bir ülkenin 

tabii ve tarihi güzelliklerini görmek için değil; fakat 
günümüzde onlara ilaveten, eğlenmek, fikri ve bede
ni yorgunlukları üzerinden atmak, dinlenmek için 
de yapılmakta olduğundan ve Türkiye'deki turistik 
tesislerin sayılı kişilere hizmet ettiği gerçeği karşısın
da turizmin artık zengin ve imtiyazlı kişileri kapsa
mına almaktan çıktığı, yeni bir içerik kazandığı ve 
bu nedenle turistik yatırımların tevazu ile yükselecek 
yaklaşımlar sayesinde turistin istediği temizlik, ucuz
luk, rahatlık, sadelik ve emniyeti sağlamaya yönelik 
olması gerektiği kabul edilmelidir. 

Turistik belgeli işletme yerlerinde hesap pusula
larının katsayılı olarak müşterilere sunulduğu, tas
dikli tarifeleri müşterinin görmesinin mümkün olma
dığı yaygın söylenti halindedir. Otel fiyatları, tatil 
köyleri tarifelerinin bir önceki seneye nazaran yüzde 
olarak fahiş surette arttığı, bugünkü fiyatlara göre, 
günde kişi başına bin liranın üstünde olduğu gerçeği 
karşısında yerli ve yabancı turistlere cazip görünecek 
sadece güneşimiz kalıyor. 

İç ve dış turizmi canlı bir sektör, verimli bir alan 
haline getirmek istiyorsak, bu fiyat anarşisinin üzeri
ne cesaretle gidilmelidir. Halkın ve turistin soyul
ması önlenmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın, kamu kuruluşlarına ait kamplar, din

lenme tesisleri ve turistik yörelerde eğitim tesislerin-
d^ki yatak kapasitelerinin tek merkezden yönetimi ve 
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bu tesislerden daha geniş halk kitlelerinin yararlan
masının sağlanması, nitelikleri dış turizme açılmaya 
uygun olanların bu kapsam içinde yönetilmesi; Ba
kanlık ve Turizm Bankasının yatırımcı nitelik kazan
ması yanında, kamunun öncülüğünde Turizm Bankası 
ve sosyal güvenlik örgütleriyle küçük tasarrufların 
oluşturacağı şirketler aracı ile turizm yatırımlarında 
halk sektörünün oluşturulması için, Bakanlıkça gerek> 
'.i hazırlıkların tamamlanmakta olduğunu; Do
ğu ve Güneydoğu bölgelerimize organize turlar ile 
veya bireysel olarak gelen turistlerin bu bölgelerimiz
deki harcamalarının artırılmasında en önemli engel 
olan tesis yokluğunu giderici yatırımlara özel bir 
önem verildiğini; uygulamaları ile de bu tutumun 
memnuniyet verici olduğunu müşahade etmiş bulu
nuyoruz. Sayın Balkanı ve Bakanlığın değerli mensup
larını, bu hizmet anlayışlarından dolayı kutlamayı 
bir görev telakki ediyoruz. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'ye turizm yoluyla girmesi gereken döviz

lerin önemli bir bölümünün Devlet Hazinesine girme
diği; yabancılar tarafından ülke dışında tur opera
tör ve seyahat acentalarına ödenen dövizlerde Tür
kiye'nin payının bir bölümünün yurda gelmediği; tu
rist ve günübirlikçilerin Türkiye'de hizmet ve mal 
alımları için yaptıkları döviz harcamalarının büyük 
bir kısmının gayri resmi ellerde toplandığı bir ger
çektir. Turist dövizlerinin Devlet Hazinesine girme
sini sağlamak için ilgili kuruluşlarla ve gerçekçi bir 
yaklaşımla yeni yöntemler izlenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Türkiye'mizin turistik potansiyele sahip bir ülke 
olduğunu, refah düzeyimizin yükselmesinde turizm 
gelirlerinin önemli bir payının bulunabileceğini, tu
rizmin petrolden çok daha mühim ve toplumun çe
şitli kesimlerine yayılan bir gelir kaynağı olduğunu, 
yurt içinde bir hizmet ihracı olması nedeniyle dış ti
caret sisteminin bir parçası, diğer bir ifadeyle tediye 
bilançosuna 'katkıda bulunması istenen bir sektördür. 
Bu sektörün arzulanan hedefe varmasını, sadece ve 
yalnız Turizm ve Tanıtma Bakanlığından beklemek 
insafsızlık olur. Zira, günde ortalama on kişinin tra
fik kazasında can verdiği Türkiye'de turistin yol em
niyeti Bayındırlık Bakanlığını; taksi, otel, lokanta ve 
huzur içinde seyahati İçişleri Bakanlığını; turistin al
datılmadan alış - veriş yapması Maliye Bakanlığını; 
giriş ve çıkışlarda gümrük kapılarının düzenlenmesi 
ve buradaki görevli gümrük memurlarının turiste kar
şı olan ilgisi Gümrük ve Tekel Bakanlığını; karayol-
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larında arabasıyla seyreden turisti trafik kurumları, 
otel ve lokantaların kontrolü, kent ve kasabaların te
mizliği ise belediyeyi ilgilendirmektedir. Görülüyor k,i 
bütün bunlar bir bakanlığı değil, tümüyle bir Hükü
meti ilgilendiren sorunlardır. Bu nedenle turizm ala
nında bakanlıklar ve belediyeler arası koordinasyon 
mutlaka gereklidir ve bu yapılmalıdır. Eğer, çok zo
runlu hale gelmiş bulunan koordinasyon eksikliği, 
yeni yasaları gerektiriyorsa bu alanda Bakanlıktan 
hizmet ve girişim beklemek hakkımızdır. 

1979 yılında, turizm sektöründe ülke ekonomisi 
için beklenen ve amaçlanan hedeflere ulaşması dile
ğiyle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin ülke
mize ve Bakanlığa hayırlı olmasını içtenlikle temen
ni ediyor, sizlere saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Kişisel görüşlerin tespitine geçiyoruz. Sayın îlhan, 

buyurunuz efendim. 
ÎSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının saygıde
ğer mensupları, hepinize saygılar sunarım. 

Grup temsilcilerinden sonra ben de bağımsız bir 
üye olarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı denilince, adından 
da anlaşılacağı gibi ilk akla gelen kelime «Turist»ttir. 
Bu nedenle konuşmamda daha ziyade bu konu üze
rinde durmak istiyorum. 

Türkiye'ye gelen turistlere hâlâ bir çıkar aracı 
olarak bakılmaktadır. Bunun en önemli nedeni, hal
kımızın bu konuda yeterince eğitilmemiş olmasıdır. 

Anadolunun her yöresi turizm yönünden bir cen
nettir. Ne var ki, bunu sadece biz bilmekteyiz. Biraz 
sonra değineceğim gibi, bu cenneti görmek isteyen 
yabancılara bazen cehennem azabı çektirdiğimiz de 
olu yon 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm büroları
mız, turistlerin isteklerine gereği gibi cevap vereme
mekte ve konuya ciddiyetten uzak bir biçimde yak
laşmaktadırlar. Bayan turistler rahatsız edilmekte ve 
kendilerine hakaret dolu teklifler yapılmaktadır. 

Turizm bürolarında çok sık görülen bir davranış 
da, ilgili memurlardan çeşitli sorular soran turistle
rin büroda kovalanmalarıdır. Bu bürolarda Türk mi
safirperverliğini, güler yüzlülüğünü bilmeyen ve Hü
kümetçe turizme verilen önemi kavramayan memur
lar çalıştırılmaktadır. 50 yaşında evli - barklı bir tu
rizm müdürü, genç, 1 9 - 2 0 yaşlarındaki kızlara takı
larak onları rahatsız ederse, Sayın Bakan ne kadar iyi 

niyetli olursa olsun, Türkiye'nin turizm görüntüsü ge-
lişemeyecektir. 

Türkiye'de gönlünce, rahat bir tatil geçirmek için 
gelen turist, kendisine yol göstermesi ve bu gibi haller
de kendisine yardım etme görevi alanlar tarafından 
rahatsız edilirse nereye başvuracaktır?.. 

Genellikle ülkemize yaşlı turistler gelmektedir. 
Bunların her şeyden önce dinlenmeye ihtiyaçları var
dır. Otel, gazino ve diskoteklerde korkunç gürültüler 
içinde çalınan Batı müziği onları rahatsız etmekte ve 
şaşırtmaktadır. Çünkü, onlar Türkiye'de Türk müziği
ni, Türk örf ve âdetlerini tanımaya gelmişlerdir. Batı 
müziğinin en iyisini ülkesinde dinleyen turiste, ülke
mizde bu müziği tekrar dinlemek zorunda bırakma
ya hakkımız yoktur 

Turistlerin dil bilmemesinden yararlanarak onlar
dan fahiş fiyat istemek, Türkiye'nin turizmini balta
lamaktan başka bir şey değildir. 

Otel, motel gibi turistik yerlerin bakımı gereğince 
yapılamamaktadır. Bu yerlerde temizliğe gereken önem 
verilmemektedir. Türkiye'de turistlerin nasıl rahatsız 
edildiklerini gösteren somut bir örnek vermek istiyo
rum. 

Alanya'da bir Alman turisti, orada görevli turizm 
rehberine şöyle yakınmaktadır: (Dikkatinizi çekmek 
istiyorum.) «Bakın karıma, bakın ve yaşına bakın; 
arkadaki onu takip eden erkeklere bakın, yaşlarına ba
kın. Karım neredeyse onların anneleri yaşında. Bun
dan önce karımı Van'da kaçırmışlardı. Onu binbir 
güçlükle buldum. Daha uygar bir yer olduğu umu
duyla buraya. Alanya'ya geldim; fakat buranın da ora
dan farkı yokmuş. Türkiye bir cennet, bir doğa cen
neti; ama edindiğim kanıya göre ne vazik ki, üzerin
de vahşiler yaşıyor. Yunanistan'da böyle durumlar
la karşılaşmamıştık. Bir daha bu ülkeye gelmeyece
ğiz ve her gittiğimiz yerde burada karşılaştığımız du
rumlardan bahsedeceğiz.» Bu, olan bir vakadır. 

Turistleri rahatsız etmeye havaalanından başla
nıyor. Uçakların geliş saatlerinde çeşitli şahıslar uçak 
alanına geliyorlar, orada hoşlarına giden turisderin 
peşine takılıyorlar. Yanlış anlaşılmasın, medeni iliş
kilerin karşısında değilim; fakat arkadaşlık yapmak 
istemediği bir turisti, saatlerce rahatsız eden şahısla
ra karşı bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgu
lamak istiyorum ve bu misalleri bunun için veriyo
rum. 

Günaydın Gazetesi fıkra yazarı Sayın Can Pulak' 
in da değindikleri gibi, geçen .sene görev yapan tu
rizm gönüllülerinin maaşları zamanında ödenmediği 
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için bir süre çok zor şartlar içerisinde çalışmak du- I 
rumunda kalmışlardır. Bunların yiyecek ve yatacak 
sorunlarıyla ilgilenen olmamış, kendi kaderlerine ter
kedilmişlerdir. Karnı aç bir rehberin turistlere yar
dım derecesini takdirlerinize bırakıyorum. Önümüz
deki turizm mevsiminde turizm rehberi olarak çalı:;!.] 
rtlacak personelin sorunlarına daha ciddi olarak eği-
linmelidir. 

Huzurunuzda başka bir konuyu takdim etmek is
tiyorum: Özen gösterilmesi gereken en önemli nok
talardan biri de rehberlerin turistlerden daha çok bil
gi sahibi olmalarıdır. Bazen öyle tuhaf durumlar 
oluyor ki, öyle komik durumlar olmaktadır ki, bir 
tur sırasında, yöre hakkında rehberin anlattıklarını 
sonuna kadar dinleyen bir turist, rehberin konuşma
sını gayet iyi bir şekilde dinledikten sonra, müsaade is
teyerek, «Bir de ben anlatayım konuyu» diye söze baş
lıyor ve uzun uzun, yöre hakkında geniş bir konuşma 
yaparak etrafında bulunanlara ve bu arada rehbere 
de o konu hakkında bilgi veriyor ve bu suretle de 
rehberin konu hakkındaki bazı yanlışlarını da meyda
na çıkarıyor. Bütün bu örnekler kaliteli, bilgili reh
berler yetiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Turistlerin bazılarının Hıristiyanlık propagandası 
yapmakta olduğuna dair elimde belgeler vardır. Sa
yın Bakanın nazarı dikkatini çekmek istiyorum. Zama
nı almamak için söylemiyorum. Buraya gönderilmiş 
turisler. o görevle gönderilmiş olan şahıslar halinde 
çalışıyorlar. Fazla zaman almamak için söylemiyor, 
detaylı bilgi veremiyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün çalışmaların

dan memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bilhassa 
günlük, aylık bültenlerinden fazlasıyla yararlanıyo
ruz. 

TRT'nin çalışması konusuna birkaç kelimeyle de
ğinmek istiyorum: 

Programlan beğenmiyoruz. Birlik ve beraberliği, I 
gençliğin ahlakını, Türkiye'nin örf ve âdetlerini sim
geleyen programlar istiyoruz. Bu konuda TRT'den 
yardım istiyoruz. Vurucu, kırıcı, onları isyana sevk 
eden, aile bağlarını gevşeten filmleri istemiyoruz. Bu 
hususta Sayın Bakanın yardımlarını istiyoruz. 

Sözlerimi bu şekilde bitirerek, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Bütçesinin mensuplarına. Aziz Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. | 
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BAŞKAN — Sayın Demirkol, buyurunuz efen
dim. 

ABDÜLGANİ DEMİRKOL (Urfa) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1979 yılı Büt
çesini, Yüce Senatoda görüşmeye başladığımız bu 
sırada; Sayın Bakanlığın ilgisini çekeceği, değerlen
dirilirse iç ve dış turizme hizmeti olacağı inancıyla ye
rel bir konuyu bu kürsüden dile getirmak istiyorum. 

Doğal güzellik ve iklim koşulları bakımından de
ğil, tarihsel ve kültürel zenginlikleri bakımından, tu
rizmin kolaylıkla geliştirilebileceği; fakat bugüne ka
dar ilgili Bakanlığın hizmet elini her nedense esirge
diği Güney Doğuda bir ilimizin durumunu sizlere 
arz etmek istiyorum: 

Sayın senatörler; 
Oxford Üniversitesi yayınları arasında, 1970 yı

lında İngiliz tarihçisi Mister Sıil tararından 14 sene
lik bir emek mahsulü olarak yayınlanmış, «Edessa -
Mukaddes şehir» isminde bir kitabı vardır. Bu mu
kaddes şehir, seçim bölgem olan Urfa'dır. 

Mister Sıgil, «Edessa - Mukaddes şehir Urfa» adı
nı taşıyan bu eserini, 1952 ile 1966 yılları arasında 
Urfa'ya yaptığı ve her ziyaretinde birkaç ay Urfa'da 
kalmak suretiyle hazırlayabilmiştir. 

Urfa'yı kuran Abgar"lar, bu kente «Güzel suları 
olan şehir» anlamına gelen «Kali - Roe» ismini tak
mışlardı. Büyük İskender Urfa'yı istila ettiğinde, bu
rayı Makedonya'daki Edessa kentine benzettiğinden, 
«Kali - Roe» yerine Urfa'ya «Edessa» ismini vermiş
tir. 

Sayın senatörler; 
İngiliz, tarihçisi, bahsettiğim tarihi yapıtının giriş 

kısmında şöyle diyor: 
«Bu tarih hazinesi şehir; Abgar. Asur. Roma, Bi

zans, Arap, Latin ve Osmanlıların idarelerinde yaşa
mış ve hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. İki bin 
yıl önce, bütün dünya putperestliğin karanlıklarına 
gömülü iken, Hıristiyanlık Edessa'da (Urfa'da) geliş
ti ve Kudüs'ten sonra Hıristiyanlığın merkezi haline 
geldi.» 

Ansiklopedi Britania'da ise bu konuda şu not var: 

«Dünya putperest iken, ilk Hıristiyanlık Urfa'ya 
gelmiştir. O zamanlar Urfa Abgarların idaresinde idi. 
Hazreti İsa Abgar Kralına Rumca bir mektup yaza
rak Hıristiyanlığı kabul etmesini istemiş, bu istek Ab
gar Kralınca kabul edilmiştir. Bu mektup bir kitabe 
halinde halen Urfa'da bulunmaktadır.» 
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Abgar Kralının Hıristiyanlığı kabulünden sonra, 
Hazreti İsa'nın kendisinin vaftizlenip kurulandığı hav
luyu Abgar Kralına gönderdiği, bu havlunun, o ta
rihlerde kilise kulesi olarak yapılan ve bugün hâlâ 
yerli yerinde duran ve Ulu Cami minaresi olarak kul
lanılan kulede muhafaza edildiğki yine Ansiklopedi 
Britania'dan öğreniyoruz. 

Hazreti İsa'nın vaftizlenip kurulandığı, kilise ku
lesinde muhafaza edilen bu havlunun, Urfa'nin Haçlı 
istilasına uğrayıp muhasara edildiği dönemde, muhasa
rayı açmaya karşılık bir ödün olarak Haçlılara veril
diği söylenmektedir. 

Sayın senatörler; 
Urfa'da pozitif tarih ile mukaddes tarih iç içe ve 

eleledir. Mukaddes tarihin Nemrut'u ve Hazreti İb
rahim'i Urfa'dadır. 

Bilimsel tarihin Asur, Siryak, Roma, Arap, Ey-
yubi, Akkoyunlu ve Osmanlı - Türk eserleri Urfa'da
dır. 

Nemrut ve Hazreti İbrahim hakkında, mukaddes 
kitaplarda okunan hikâyeleri, bugün hâlâ Urfa'da 
yeniden yaşamak mümkündür. 

Urfa altın devrini, Miladın 2 ve 3 ncü yüzyılların
da Abgar Krallığının merkezi olduğu dönemde yaşa
mıştır. Abgar Kraliçesi «Şalmat» adına inşa edilen 
Kozint başlıklı iki sütun, şehre hâkim bir tepede, ka
lenin yanında hâlâ sapasağlam durmakta ve şehrin es
kiliğini kanıtlamaktadır. 

Sayın senatörler; 
İngiliz tarihçisi, bilimsel tarihin yanında mukad

des tarihe de yer vermekte ve yapıtında şunları anlat
maktadır:. 

Hazreti İbrahim Nemrut'un kavmini dine davet 
ediyordu. Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe atmak su
retiyle ölüme mahkûm etti. Bugünkü kalenin tepesine 
ve hâlâ yerli yerinde duran bir mancınık kuruldu ve 
düzlükte, bugün göllerin bulunduğu tarlada bir ateş 
yakıldı. Hazreti İbrahim mancınıkla fırlatılıp ateşin 
ortasına atıldı. Hazreti İbrahim'in ateşe düşerken diz
lerinin dokunduğu yerden bir pınar (Halil"ûl Rah
man), Nemrut'un Hazreti İbrahim'i seven ve ona ina
nan kızı aynı Züleyha da kendini o ateşe attı; onun 
da düştüğü yerde ikinci bir pınar fışkırdı. Bu iki pı
nar, tek bir gönül halinde, kanallarla birleşen iki göl 
meydana getirdiler. Bu iki gölde bulunan îatlı su ba
lıkları mukaddes bilinir, tutulmaz, dokunulmaz ve 
yenmezler. 

Bugün bu göllerden büyüğü olan Halü'ûl Rahman 
gölünün iki tarafını iki cami süslemektedir. Güney

de F.yyubilerden kalma ve Selâhaddin Eyyubi'nin ki
tabesini taşıyan bir carni, Kuzevinde ise Osmanlı dev
rinde inşa edilen güzel bir cami bulunmaktadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

ABDÜLGANİ DEMİRKOL (Devamla) — İslâ-
mi inanışa göre, Hazreti İbrahim'in doğduğu gün, be
şik içinde Nemrut'tan kaçırılarak saklanmış olduğu 
mağara, bugün bütün müslümanlarca, özellikle kara 
yoluyla Hicaza giden vatandaşın uğradığı mukaddes 
bir ziyaretgâhtır ve göllerin hemen yanında bulun
maktadır. Mağaranın önünden, nispeten yeni devir
lere ait bir mescit vardır. Buraya bugün «Dergâh» de
niyor. İki mukaddes gölü, camileri, mukaddes mağa
ra ve dergâhıyla bir külliye teşkil eden ve Urfa'lı Di
van Şairi Nabî'nin, «Gönüllerin süsü, cennetlerden bir 
bahçe, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşin su mucizesi
ne mazhar olması nedeniyle Şam topraklarının bile 
gıpta ettiği» ni söylediği Urfa'da Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının Urfa özel idaresinin otel olarak yaptır
dığı bir binayı Turizm Bankasına kiralayarak otel ola
rak işletmeye açma girişimlerini Urfa'nm bu konu
daki gereksinmelerini karşılayıcı ve ilerisi için umut 
verici bir adım, hizmete müstehak bir girişim olarak 
görüyor ve Sayın Bakana, bu konudaki ilgisinden do
layı Urfa'lı olarak hemşerilerim adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Bölgelerarası hizmet ve dolayısıyla gelir dağılı

mındaki adaletsizliğe karşı olan özellikle geri bırakıl
mış; fakat tarihi ve kültürel kor halinde taşıdığından 
emin olduğum genç arkadaşım değerli Turizm Baka
nından Kali - Roe, Edessa, Mukaddes Şehir ve Müs
lümanların bugün ziyaretgâhı olan Urfa'ya özellikle 
göller ve dergâhı ile mukaddes bir tarih hazinesini 
turistik bir külliye şeklinde düşünüp projelendirmesi
ni ve o suretle hizmet götürmesini bekliyorum. Urfa'
ya bu konuda hizmet götüren ilk Bakanın, bu hizmeti 
götürmenin haz ve mutluluğunu duyacak ilk Bakanın 
Sayın Alev Coşkun olmasını yürekten diliyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurunuz efendim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
Turizm Bakanı ve onun güçlü Bakanlık elemanları; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Turizm denildiği zaman hatıra, örneğin; geceleri 
Karşıyaka'dan seyredilen zümrüt gerdanlık halinde 
ışıklarını kendini sevenlere hediye eden ne İzmir ge
lir, ne Yamanlar'dan aşağıya doğru ışık merdivenin-
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de Karşıyaka'nın zengin ışık cenneti hatıra gelir, ne de ı 
Bodrum'un tarihi ve hatta serbest yaşantının örnek 
bir hareketli havasın taşıyan meyhanesindeki serbest 
hayat hatıra gelir. I 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bravo 
hocam!.. i 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Tur'zm dendiği za
man hatıra önce bir memleket gelir. O memleketin 
adı da Antalyadır. Antalya lacivert denizi, karlı dağ- i 
lan ve denizin kaya ara aldatılmış bir sevgili ihtıVa- I 
sıyla başını çarparak nedamet gözyaşları halinde ki- I 
yıya serpilen o güzel denizi hatıra gelir. I 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Yaşa hoa,'.. 
(CHP sıralarından «Yaşa hoca» sesleri) 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Lütfen, fazla tak
dir etmeyin coşacağım fazlasıyla. I 

BAŞKAN — Ne mutlu size hocam, ne mutlu; 
sevgi halesi içinde konuşuyorsunuz. 

Buyurun. (Alkışlar) I 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sağo'unuz efendim. 

Sayın Başkan mehabeti şahsiyenızde, mahabbeti j 
ruhiyenizi saygıyla selamlarım efendim, (Alkışlar ve I 
«Bravo» sesleri) I 

Antalya'da sayısız güzel tarihi eserler vardır. Kleo- I 
patra'nm grubu seyretmek için geldiği Side'si tarihi I 
asarıyla ve sonra Selçukların Alanya'daki Kızıl Ku- I 
leşi, Selçuk'lardan kalan tersane ve ne de Gazipaşa'nın 
üzerindeki dağlardan doğan akşamlan mehtabın ışık- I 
larında değişen, başka bir cennet haline gelen Alan- I 
ya'sı hatıra gelir. I 

Hemen bir parantez içerisinde belirteyim; bu gü- I 
zelliklerin içerisinde Sayın İlhan arkadaşımızın beyan 
buyurduğu birkaç sapığın hareketinin mevcudiyetini I 
turizmin fazileti içine sıkıştıramam, alamam. Neıe-
de sapık yoktur ki, şu güzelliklerin içinde de birkaç I 
sapık çıkmasın?... I 

Bu itibarla, bu bir - iki sapığın mevcudiyetini bi I 
zim memleketin, turizminin içerisinden reddederim, 
defederim. I 

Sevgili arkadaşlarım; I 
Antalya dağlarında kar, bahçesinde bahar, denizi- I 

ne şelâle, düşürmez insanı melale... I 
REFET RENDECİ (Samsun) — Senatoda Reşat 

Oğuz!.. 
ERGUN ERTEM (Ankara) — Kürsüde şelâle... 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Öylesine güzelliği, 

öylesine bir coşkusu vardır ki, oraya ancak o güzeîli- I 
ği artırmak için bir turizm Bakanı lâzımdı; onu da I 
Ecevit getirdi. | 
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Sayın arkadaşlarım; 
Antalya'nın çok güzelliği vardır; bilirsiniz. Zaten 

hepinizin güzelliği Antalya'yı görmekten ileri geliyor, 
ben o kanaatteyim. 

Kemer'i vardır. Hani hep padişahların gözdeleri
ne taktığı, zümrütlerin pırıl pırıl gözü aldığı kemere 
benzeyen bir Kemer'i vardır. Antalya'ya 45 kilomet
redir. Güzel bir yolla Konyaaltfndan (Ki, Koyaltı'-
ndan muhavvel olmak lâzım gelir.) gidilir. Konyaal-
tı'nın plajı mükemmeldir; ama bekler ki, Alev Çoş-
kun'nun 'eli oraya uzansın, o yüz kızartıcı. «Oba» na
mı altındaki harabeler yok olsun. 

Gene yürüyelim arkadaşlar; bir çam ormanının 
içerisine gireceğiz. Dağlarda çamlar... Şöyle bakarsa
nız aşağıda deniz pırıl pırıl gözünüzü alır sayın arka
daşlarım. Nitekim sizin benim gözümü aldığınız gibi. 
Öylesine hayranlıkla sevgiyle dinliyorsunuz ki, benim 
günlüm de, gözüm de oraya kaydı efendim. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Sağol hocam, sağol.,. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Deniz ve çam ve 
sonra bir kıyı gelir. O kıyıda, (Açık göz yok mudur 
insanda, dünyada?) bizim Antalya'nın Kemer'inin yo
lunda da açık gözlerinin hırsı kıyı şeridini yağma et
meye doğru götürmüştür. Gazetelere inikas etti, ga
zetelere yansıdı (Affedersiniz) Kemer olayı; binala
rın yıkılması... Bu olay abartıldı. Kanunun uygulan
ması halinde elbette Devlet gücünü gösterecekti. Ha
zine arazisinin işgali... Elbette Hazine «Bu benim ma-
lımdır» diyecek, elini uzatacaktır. Büyük çatışmalar 
oldu ve mesele halledildi. Bununla Antalya'nın kıyı 
şeridi meselesi halledilmiştir, diye yetinmeye imkân 
yoktur. Asıl önemli olarak, Kemer'e doğru yürüye
lim ve Kemer'e gelelim. 

Kemer, yemyeşil seralarıyla, portakal bahçeleriy
le ve dürüst, sevimli köylüsüyle bambaşka bir diya
rın insanlarıymış gibi etrafınızı sararlar. Hele bir çı
narın altında Turizm Bakanı gelir konuşur da, «Ke
merliler söyleyin, ne istiyorsunuz?..» deyince; coşan 
Kemer'liler yanıma gelip de, «Hocam, biz. köyün adı
nı değiştireceğiz, Coşkun Kemer koyacağız.» diye ba
na sevinçlerini izhar ederler. 

Arkadaşlarım; 
Kemer, bir köyün adıdır. Belediyesi de vardır, 

herşeyi güzeldir. Aynaya bakmanız kâfidir, o güzelli
ği siz' kendinizde bulabilirsiniz. Kemer'in yepyeni bir 
iltifata ihtiyacı var Sayın Alev Coşkun. Çünkü, Ke-
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mer, tabiatın zenginliğiyle dolu. Halkın toprağı da 
planın içeri sinde erir gibi görünür, 

Kemer gezimizde Sayın Elmasyazar'da, (Elmas-
yazar, kusura bakma)... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, iki dakikanız var; ona 
göre ayarlayın efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sağolun efendim. 
Bu iki dakika bana iki saniye gibi gelecek şimdi; he
men noktalarım efendim. 

Mc Namara geldi. Kemer'in planının gökten na
zil olmuş Ayeti Kerime olmadığına göre ve Kemer'in 
güzelliklerinin servetinin plan içerisinde aritilmesinin 
meşrut olmasının zaruri bulunduğuna göre, (Ki, öyle 
de vaat aldık.) Kemer planının yeniden ele alınması
na zorunluluk vardır. Arkadaşımız teklif etmiştir. Bu 
o zaman da kabul yüzü görmüştür, eski bir ifadeyle, 
ruy-i kabul görmüştü. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Ruy-i kabul. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Evet. 
Efendim Turizm Bakanlığından... 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Öztürkçe, 

Hocam, öztürkçe... 

Sayın Hatip, buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP ^Konya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, Sayın 
Turizm Bakanı ve Bakanlığın değerli mensupları; 

Hepinizi hürmetle selamlar, bütçe vesilesiyle tu
rizm hakkında görüşlerimi arz etmekten memnunivet 
duyduğumu ifade ederim. 

Turizm, sadece seyyahları yurdumuza celbetmek 
ve döviz kazanmak değil, içendi tarihi, kültürel, milli 
hasletlerimizi ayağımıza kadar gelen yabancı ülkele
rin gönüllü ve çok sayıda elçileri durumunda olan tu
ristler aracılığıyla bütün dünyaya tanıtmak fırsatı
dır. 

Türkiye dışarıda değil, Türkiye'de daha çok tanı
tılabilir. Eşsiz güzellikler ve hilkat harikalarımızı tu
riste gezdirip, gösterirken onlara milletimizin misa
firperverliğini de arz edip, ev sahipliğimizle gönülleri 
fethetmek için turizm bir fırsattır. 

Her sahada hayatımızı aydınlatan Hadisi Şerifler
den bir kısmı şöyledir: 

«Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz.», «İlim, mümi
nin kaybolmuş malıdır, nerede bulursanız alınız.», 
«İlim Çin'de bile olsa, gidin öğrenin.» Bu eşsiz öğüt
ler, insanları belli bir yere bağlı olmadan yeryüzünü 
gezip istifade etmelerini, manevi, maddi faydalar sağ
lamalarını teşvik etmektedir. Esasen yüce Dinimizin 
farz ibadetler arasına hac ziyaretini koymasının sayı
sız faydaları vardır. Dünyanın dört bucağından ge
len insanları birbirine kaynaştırmayı amaçlayan bü
yük bir fırsattır. 

Arkadaşlar; 
Turizm, tek taraflı işleyecek bir mekanizma ola

mamaktadır. İnsan toplulukları birbirine gidip gele
cekler, âdeta ma'şeri bir ozmoz olayı devam edip gi
decektir. Burada üzerinde durulmak gereken husus, 
bu ozmozda turizmin ne getirdiği ve ne götürdüğü 
hususudur. Bunu sadece maddi hesaplara dayandırır-
sak, bugüne kadar olduğu gibi, hep açık veririz, ziyan 
ederiz. 

İşi, aynı zamanda maddi ve manevi bir teraziye 
koyup, planlamak lazım gelir. Turist gelsin diye bi
zim milli ahlak ve adabımızdan vaz geçmemiz gerek
mez. Turist, ziyaret ettiği memlekette, o memlekete 
ait özellikleri görmek, hatta yalnız o ülkede satılan 
orijinal eşyalar satın almak ister. Öyle ise, biz Türki
ye'yi tanıtmak istiyorsak, burada öz âdet ve ananele
rimizi sergilemeliyiz. Aziz milletimizin tarihinin han
gi devrinde hanlarının, kervansaraylarının muslukla-

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Evet efendim. 
Turizm Bakanlığından ve diğer Orman Bakanlı

ğından ve gene başka bir bakanlıktan, üç kişiden mü
rekkep bir heyet ile Kemer planının ele alınacağı ko
nuşulmuştu. 

Sayın Alev Coşkun, bu plana tekrar eğilmek zo
rundayız. Oradaki binaları düşündüğüm için demiyo
rum, Kemer halkının ileriye dönük duygusundaki. 
«Ben ne olacağım?» sualine verilecek cevaptır bu. 

Alanya kıyısı işgal ediliyor Sayın Bakan; dikkati
nizi çekiyor mu? Alanya'nın baştan başa kıyıları iş
gal ediliyor ve Gazipaşa'da da bu işgal var ve sonra 
turistler hemen arabasını durduruyor, kumun kenarın
da denize giriyor rahatlıkla. Alanya'da da bu rahatlık
la denize giriyor ve sevgilisiyle en rahat bir şekilde 
eğlenebiliyor. Bunu nasıl bir sapıklığın içerisine soka
biliriz?.. 

Alanya, turizmin müsamaha ile dolu insanlarını 
taşır. Antalya'da bütün güzellikleri taşır ve şunu da 
ifade edeyim; Reşat Oğuz da Alev Coşkun'dan bu 
memlekete eğilmesi umudunu taşır. 

Saygılarımı sunarım, hepinizi selamlarım. 
Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ege?.. Yol 
Saym Ucuzal. Yok. 
Sayın Karaağaçlıoğlu. Yok. 
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rından şarap akıtılmıştır ki, böyle otellere heves edil
mektedir?.. Türk 'kızlarına ve analarına necip mille
timiz ne zaman şakilik yaptırmıştır ki, Efes'te kürk
lerden önceki devirleri canlandırmak bahanesiyle dü
zenlenen festivallerde, Türk kızlarına şarap dağıttırıl-
maktadır. 

Bizans'tan, Yunan'dan, Roma'dan kalma eserle
rin ısrarla ihya ve tanıtılmasına gayret gösterirken, 
sanki bin sene bu Anadoluda ecdadımız medeniyet 
üzerine medeniyetler, abideler kurmamışlar gibi dav-
ranılmaktadır. Hep Akropol, Efes, Miiet, Gordion, 
Bergama harabeleri ve yolları ile uğraşılır da, niye yı
kılmaya terk edilmiş Anadolu beylikleri, Selçuklu ve 
Osmanlı büyüklerimizin on binlere varan eserlerine, 
bir gün buralara gidileceği düşünülmez ve buralara da 
yollar yapılmaz?.. 

Salihli Sard harebelerini eskiden beri bilirim. Te
melleri bile kaybolmuş iken, birkaç yıldır Ankara - iz
mir asfaltı üzerinden görürsünüz koskoca bir Yahudi 
sinogöku hiç yoktan inşa edilmiştir. Yarın burada da 
Efes gibi, Meryem Ana gibi Yahudilerin de gelerek 
büyük dini törenler yapmalarını ve buralarda hak id
dia etmelerini hiç yadırgamayalım. 

Türkiye'de turizm bir tuhaf manzara gösterir. Bir 
taraftan yalnız ecnebilerin girebileceği kulüpler ve ta
til köyleri vardır. Bu bizim hükümranlık haklarımı
zın da bir bakıma ihlali anlamını taşır. Mesela, Foça 
ve Kuşadası Fransız Tatil köyleri gibi... Vaktiyle va
zifeyle gittiği bir zamanda Devlet Planlama Teşkilâ
tı Müsteşarının bile bu köylere sokulmak istenmedi
ğine ibretle şahit olmuşumdur. Buna mukabil, ö>le 
turistik tesisler vardır ki, gene aynı ayrıcalıklar ta
nınmıştır kendilerine; ama Türk gençleri de buralara 
rahatça girip çıkmaktadırlar. Böylece gençlerimiz içki, 
safahat ve kumara alıştırılmaktadırlar. 

Türk Ceza Kanunu açıkça, «Her kim kumar oy
narsa...» diye yasaklamalar koymuştur; ama iki vatan
daş bunu işlerse ceza görür, turistik yerlere gider ku
mar oynarsa serbesttir... Bu olmaz sayın senatörler. 

Kısaca ifade edecek olursam, turizm bize bir şey
ler getirecekse bunun yanında başka şeyler götürme-
mesa için tedbir almalıyız. 

Ayrıca, nasıl turistin istirahatı için yatak; yemek 
konularım düşünüyorsak, onların can emniyeti için 
de tedbir getirmeliyiz. Turistler kendi ülkelerinde bile 
yapamadıkları serbesti içinde yaşarken, bu milletin 
ahlâk ve ananelerine de hürmetkar olmaları için on
lara yardımcı olmalıyız. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Eski eser kaçakçılığı son yıllarda büyük boyutla

ra ulaşmıştır. Bergama Harabelerinin ana kısmının, 
Cimnasyum'un parça parça Berlin'e götürülmüş ve 
monte edilmiş olduğunu, Luvr vesair müzelerde Hi
tit, Selçuklu, Osmanlı eserlerinin resmen teşhir edil
mekte olduğunu ibretle görürüz. Bunlar kendiliklerin
den mi gitmiştir oraya?.. 

Tarihi eserlerin saklandığı müesseselerden hırsız
lıklar devam etmektedir. Konu belki bu Bütçenin 
dışına çıkar; ama tarihi Karye Camiinden çalınan 
Bizans tabloları, turist diye gelen yabancıların mem
leketimizde ne kadar kontrolsüz ve serbest gezdikle
rinin bir işaretidir. 

Son olarak şunu da işaret edeceğim. Türkiye kal
kınacakça ziraatiyle, sanayiiyle, yeraltı ve yerüstü zen
ginlikleriyle ve bu arada turizmle de kalkınacaktır. Bi
rini diğerine tercih edemeyiz. Belli bir denge lazım
dır. Çanakkale'den Bodrum'a kadar olan sahada bir 
zamanlar akaryakıt depolan Ve bazı sanayi kuruluş
larıyla ilgili bir inceleme heyetinde vazifeli olarak 
bulunmuştum. Koca şeritte çevrenin ve Türkiye'nin 
zaruri kalkınma ünitelerinin sahillere sokulmaması 
için nasıl taassup gösterildiğini bu heyet içerisinde ib
retle müşahade etmişimdir. 

Turizmde de tıpkı dış politikamızda olduğu gibi 
sadece Batfnın düşünülmesi, komşu, kardeş Müslü
man ülkelerin sanki bu yeryüzünde yokmuş gibi unu
tulmuş bulunmasını esefle kaydetmek isterim. Hal
buki, Kuveyt, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün 
ve diğerleri bu Müslüman ülkeler için Türkiye her 
şeyiyle bir cennettir arkadaşlar. Türkiye'nin turistik 
imkânları yalnız deniz ve güneş değildir. Bu ülkele
re bitişik olan sahil şeritlerimiz ve bitişik olan akar-
suları, karlı dağları, ormanları ve yeşil ovalarıyla Çu
kurova ve Torös mıntıkalarımız bile kaplıca ve içme
ce kaynaklarıyla her değerlerimizle bu komşular için 
cazip birer dinlenme ve istirahat yeridir. Bizden çok 
uzaklara gidip ihtiyaç ve istirahatlarını temin ediyor 
bu komşularımız. Bu kardeş ve zengin ülkelere ku
caklarımızı açmak, turizm teşkilatımızca ciddi olarak 
ele alınacak çok ehemmiyetli bir konudur. 

Bakanlık mensuplarını ve Yüce Heyetinizi tekrar 
hürmetle selamlar, Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, buyurunuz efen
dim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş, 
kan, sayın senatörler; 
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Benden önce görüşlerini açıklayan sayın senatör 
arkadaşlarımız kemdi seçilip geldikleri yörenin turizm! 
açısından değerini yansıttılar. Ben de, kendi yöremle 
•ilgisi bulunmakla beraiber turizmin ülkemiz açısın
dan da değerini ve bunun gereksinmeleri için gereken 
tedbirlerin alımma'sı yönüyle önerilenimi sunmak için 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Turistin ülkemizden İsltediği, güneş, deniz ve açık 
müze bol miktarda bulunmaktadır. Turizm mevsimi
nin Akdeniz ülkeleri içerisinde en uzun süreci yine 
ülkemiz kıyılarında devam etmektedir. Gelin görün ki, 
turizmin arzuladığı 'bu üç faktör doğamızda bol mlik-
tarda bulunmasına rağmen, yılandan beri, (ki, sık 
sık daha önceki MC hükümetleri dönemlerinde de 
Turizm Bakardan değişmiş,) her yeni gelen Balkan, 
«Bu yıl turizm paitlaması olacaktır.» şeklinde beya^ 
natlar vermiş bulunmalarına rağmen, maalesef acı bir 
gerçektir ki, ülkemizde turizm patlaması olmamıştır. 

Bizden daha sonra turıizımin bir nevi altın yumurt
layan tavuk olduğunu anlayan Deonirperde gerisi ül
keleri dahi, (ki, 'bunlardan örnek olarak BuUgarİsStan'ı 
gösterebiliriz.) 2 milyonu aşan turisti ülkesinde Varna 
saMUerinde barındıralbilmekte ve onlardan ihtiyaç 
duyduğu dövizi fazlasıyla toplayabilmektedir. 

Yunanistan, Hıristiyan âleminin desteklemiş olma
sı nedeniyle de, diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı 
bir gelişme içerisine girmiş bulunmaktadır; ama en 
büyük aşamayı yine bir Akdeniz ülkesi olan îspanya' 
da görmekteyiz, ispanya'nın nüfusundan daha fazla 
turist celbettiği de bir gerçektir. Her şeye rağmen İs
panya'yı turist akın akın Pirene Dağlarını geçerek 
aşağıya doğru inmektedir. 

Geçtiğimiz yaz mevsiminde, İspanya'nın bir sahil 
kentinde bir tankerin, binlerce turistin çadırlarda ko
nakladığı bir dönemde içerisine girerek 2 000 tane tu
ristin yanarak ölümüne ve onan daha fazla da turis
tin tin yanarak yaralanmasına sebep olmasına rağ
men yine bu ülkeye turist akım kesilmemiştir. 

Şu haude turistin beklediği birtakım unsurlar var
dır. Yalnız can güvenliği, can emniyeti yetmiyor. 

Bunun yanı sıra ülemizde en büyük rahatsızlığını 
yerli turizm olarak vasıfandırdığımız ülkemiz içerisin
deki vatandaşlarımızın bir yerden diğer yere gidişle
rinde de rastlandığı gibi, ticari ahlakımızın maalesef 
gerçek manada yerleşmemiş olmasında aramak gerek
mektedir. 

Bunun yanı sıra turistlerimizin beklediği insan
cıl davranışlarıda rahatça toplum olarak gösteremi
yoruz. Toplumumuz bu yönlüyle eğitilmiş bulunma

maktadır. Kemdi yöremden, kemdi Aydın ilimin sınır
larımdan örnekleme vermek isterim. 

Kuşadası sahillerimizde yabancılar fazlasıyla akın 
etmektedir yaz günleri. «Kuş-Tur» gibi genişçe bir ya
bancı kitlesini sinesinde barındıran bu turistik ko-
nalklama yerinin bitişiğindeki boşluklara yine o yöre
nin, «Yabancılar denizde bir nimet var, geliyor, ben 
'de bu denizde nimet nedir göreyim» şekliyle kam
yonlara ve traktörlere oinımek suretiyle bu Kuş - Tur' 
un bitlşiğinıdieki boşluklarda traktörlerden ve kamyon
lardan inen yerli turist vatandaşlarımız buralarda 
normal dibiseleriyle dahi denize girebilmekte ve yine 
o mahallin tabiriyle «Aslan sütü» dediği ralkısını ve 
karpuzunu da götürerek, bitişiğindeki yabancı tu
ristlerin yanılbaşında bu içki alemini toprak üzerinde 
serğifemelkftödirler Bunları önleyebilecek ne bir gü« 
cümüz, ne bir emniyetimiz bulunmaktadır. 

Bu tipik örnek karşısında dileğimiz o ki, bir tu
rizm polisimin kurulmasında zorunluluk vardır. İhti
yaç duyulmuş ülkernizde toplum polisi kurulmuş, ih
tiyaç duyulmuş bu sene de adli polis kurulmuş. Di
leğimiz o ki, sayın Balkanımız bu ihtiyacı görür, biran 
Önce turizm polisimi ihdas ettirmek suretiyle de, İç-
îşleri Bakanlığınca yapılacak olan temaslar sonucu 
turistlerimizin bu sıkıntılarını, rahatsızlıklarını gider
me imkânını da bulmuş oluruz. 

Yine yöreme dönmek istenim. Geçen gün Saym 
Devlet Bakanımız Enver Akova, bu kürsüden yanıt 
verdiler, 10 yıl Clup Mediterrannean tarafından işle
tilen Kuşadamızm Öküz Mehmet Paşa Kervansara
yı vardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Bu 
Kervansarayımızın sekiz ay kadar önce mukavelesi 
bitmiş ve bu Clup Medliterrannean'in sahipleri olan 
kimseler tekrar kiralamayacaklarını beyan etmiş ol
maları nedeniyle, Valkıflara aıit bu Kervansnarayıni 
Bakanımızın belirlediği şekliyle Turizm Bakanlığıyla 
yapılacak temaslar sonucu işletmeye açılacağını beyan 
etmişlerdi bu kürsüden. Dileğimiz o ki, Sayın Alev 
Çoşkun'umuz Devlet Balkanımızla bu kannda temas 
ederek turizm mevsiminin açılmasına çok kısa bir 
zaman kaldığı şu günlerde bu Kervansarayımızın 
kapılarındaki fcilitin bir an önce açılarak gerek yaban
cı,gerekse yerli turistlere açılmasını sağlama yönümden 
kendilerinden bu yönüyle bir girişimde bulunmala
rını beklemekteyim. 

Beni dinlediğimiz için hepinize saygılar sunar, 
Turizm Bakanlığımızın Bütçesinin gerek, mensupla-
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rina, gerekse Üİ'kemiize hayırlı olmasını dilerim. (CHP 
sıralarından ai!kışfar) 

BAŞKAN — Tenkit ve temennilere cevap vermdk, 
üzere Turizm ve Tanı!fcma Bakanı Sayın Alev Coşikun, 
buyurun. 

Sayın Balkan, mevzunuz geniş, süreniz dar; 30 da
kika stilizeniz Vardır, Bunun içerisinde! sorulara cevap 
da dahildir. Konuşmanızı ona göre ayarlamanızı rtica 
edeceğim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi dolayı
sıyla parti grupları adına ve kişisel olarak söz alan 
sayın senatörlere yaptıkları ilginç konuşmalardan ve 
katkılarından dolayı teşekkürlerimle söze başlamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi, konumuz 

çok geniş, zamanımız sınırlı, bu nedenle izin verirse
niz, önce dünya turizm hareketlerini turizmin Türk 
ekonomisindeki yerini çok kısa olarak belirttikten 
sonra, değerli senatörlerin yaptıkları konuşmalara ve 
ileri sürdükleri fikirlere kısaca yanıt vermek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün turizm, yer yüzündeki bütün ülkelerin eko

nomik, sosyal ve kültürel yaşamları içinde dikkate 
alınması gereken çok önemli bir olaydır. Bir zaman
lar turizm, sadece üst gelir grupları için bir gerek
sinme olarak kabul edilirken, bugün artık sanayileş
miş ülkelerin önemli bir gereksinmesidir. 

Vereceğim şu rakamlar, turizmin önemini gayet 
açık olarak ortay2 koyar : 

1950 yılında uluslararası turizme katılanların sa
yısı bütün dünyada sadece 25 milyon kişi ve toplam 
harcamalar 2 milyar 100 milyon dolar civarındaydı. 
1977 yılında Dünya Turizm Örgütü 240 milyondan 
fazla kişinin seyahat etmek maksadıyla turizm hare
ketlerine katıldığını ve yine bu kişilerin 50 milyar 
dolardan fazla para harcadıklarını saptamış bulun
maktadır. 

Dünyada son 200 yıllık gelişmeler içerisinde bu 
derece hızlı gelişen bir başka sektörden söz edilemi
yor. 

Bunun sebepleri dünyadaki nüfus artışı, kentleş
me ve sanayileşme, boş zamanların ve gelirlerin art
ması, ulaşım ve haberleşme olanaklarının artışı, ulus
lararası ilişkilerin yaygınlaşması, ücretli tatillerin 

fazlalaşması; bu arada bugünkü dünyamızın en önem
li sorunu olan, dünyamızın fenomeni olan kentleşme 
ve sanayileşme hareketinin yarattığı olaydır. 

Yapılan bir istatistiğe göre, Almanya'da 100 bin
den fazla nüfusu olan kentlerde yaşayanların % 60' 
nın muhakkak yaz aylarında turizm maksadıyla seya
hat etmek istedikleri; fakat 10 binden daha az nü
fusu olan kentlerde ise bu seyahat etme arzusunun 
ancak % 17 civarında olduğu görülmektedir. Bunun 
sebebi, bunun nedeni açıktır; kentlerin sosyo - psiko
lojik yapısı, kentlerin insanları üzerine yaptığı baskı
lar, insanları muayyen bir müddet dahi olsa muhak
kak tatile zorlamaktadır. 

Bu nedenle biz istesek de, istemesek de; son 29 
yılın 25 milyon kişiden başlayan, 250 milyon kişiye 
varan turizm hareketleri içerisinde biz istesek de, 
istemesek de Akdenizin en güzel bir ülkesi olan doğa 
kaynakları, iklimi, arkeolojisi, kültürü fevkalade gü
zel olan ülkemiz bu turizmden nem atanacaktır, ya
rarlanacaktır. 

Durum böyle olduğuna göre, bir turizmi ciddi ola
rak ele alıp planlamak ve bu planlar içerisinde baş
ka ülkelerin yaptığı gibi; İspanya'nın yaptığı gibi, 
Yunanistan'ın yaptığı gibi, Yugoslavya'nın yaptığı 
gibi, diğer ülkelerin yaptığı gibi bunları ciddi model
lere oturtarak yatırımlarımızı yapıp buralardan so
nuçlar almak zorundayız. Nitekim çok değerli hatip
ler, çok değerli senatörler burada rakamları verdiler, 
örneğin; İspanya'nın geçen yıl elde ettiği 5 milyar 
dolar, örneğin; Yunanistan'ın bu yıl elde ettiği 1 mil
yar dolarlık geliri biz de elde edebiliriz. Yeter ki, biz 
de onlar gibi kıyılarımızı ve doğal güzelliklerimizi 
planlayalım ve yatırımlarımızı yapalım. 

Nitekim, yine burada senatörlerimiz gayet güzel 
belirttiler ki, evet İspanya bu yıl 5 milyar dolar gelir 
elde etmiştir; ama 2 milyon 300 bin yatağa sahiptir 
bir gecede. Evet, İtalya 4 milyar dolar kâr etmiştir; 
ama 1,5 milyon gecelemeye sahiptir. Evet, Yunanis
tan 1 milyar dolardan fazla net kâr etmiştir; ama 
255 bin yatağa sahiptir ve Türkiye sadece 48 bin 
belgeli yatağa sahiptir. Bu yatağın içinde Tokat'ın 
Erbaa'sındaki belediye oteli de dahildir. Bütçe Ko
misyonunda da söylediğim gibi, takdir edersiniz ki, 
bir turist Tokat'ın Erbaa'sına gitmek istese bile gide
mez, zaten pek gitmek de istemez. 

Bu nedenle biz bu meseleye ciddiyetle eğilip, bu
nun modellerini kurmalıyız, birikimlerden yararlan
malıyız, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Turizmin bir başka önemi, dış ticaret dengemiz-

deki çok önemli ve olumlu katkısıdır. Her yıl 2 mil
yar dolara yakın petrol almak zorundayız. Gelenek
sel tarım ürünlerimizin değeri bellidir. Bunların satı
şından elde edilen kâr, gelir bellidir. Öyleyse, yine 
sayın senatörlerin çok güzel vurguladıkları gibi, biz 
geleneksel tarımsal ürünlerimize, hayvancılığa, ma
denciliğe ve turizme önem vermek zorundayız. 

Bunu söylerken; «Sadece bir turizm cenneti olan 
ülke haline gelelim» demek istemiyorum. Bizim ama
cımızın, turizmden net döviz elde ederek bu dövizleri 
sanayiye aktarmak ve sanayileşmemize katkıda bu
lunmaktır. 

Türkiye'nin ekonomik gelişmesini düşünenlerin 
önündeki en önemli güncel sorun, 25 yıldan beri hat
ta 30 yıldan beri devam eden dış tediye muvazenesi, 
dış ödemeler 'dengesindeki açıktır. Bu açığı biz bu 
döviz kazandırıcı sektörlerle elde edebiliriz. 

Turizmden elde edilen dövizin bir önemli niteliği 
var. Diğer sektörlerden de döviz elde ediyoruz. Ör
neğin; sanayi sektöründen de döviz elde edebiliriz, 
elde etmemiz de lazım. Fakat bu diğer sektörlerdeki 
üretimden sağlanacak dövizin önemli bir bölümü, 
üretimin girdileri için dış alımlarda kullanılmak zo
rundadır. Halbuki, turizm bir hizmet üretimi oldu
ğundan, bu tür girdiler için dış alıma gerek yoktur; 
dövizin dışarıya gitmesine gerek yoktur. Bunun ya
nında turizm girdileri net döviz geliri sağladığı gibi, 
ülkenin içinde çok ciddi önemli ekonmoik katkılar da 
sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben sözlerimi bu aşamasında şu şekilde bağlamak 

istiyorum. Bugün dünyada çok disiplinli çalışmalar 
süregidiyor; üniversitelerde, araştırma merkezlerinde. 
Artık sadece toplumbilim, sadece matematiksel bilim
ler. sadece fizik, sadece kompüter bilimi, sadece hu
kuk. sadece ekonomi bir şey ifade etmiyor; tüm bu 
bilimlerin ortaya koyduğu «Muîti disipliner» denilen 
ve çok disiplinli bir bilimler demeti, birçok meseleyi 
ele alarak çalışıyor, sistem analizleriyle sonuçlara var
maya çalışıyor. 

Bugün dünyayı en fazla ilgilendiren meselelerden 
biri, acaba gelecek ne olacak? 2000 yılı ne olacak, 
bir yüz yıl sonrası ne olacak?... Bunu nasıl yapıyor
lar? Bunu. son 200 yılın, 250 yılın, örneğin; otomotiv 
sanayiini ele alıyorlar. Bu sanayiin yüz yıldaki, yüz-
elli yıldaki gelişmesini, bütün gelişmesini ele alıyor
lar. bunların elektronik beyinlerle verilerini, girdiler

le sağlıyorlar ve ondan sonra değerlendirmesini yapı
yorlar. 

Bu değerlendirmelerden şu çıktı : 
Büyük bir bilim adamı, «2000 Yılında Dünya» ad

lı eserinde Hermann Kahn şunu söylüyor; «2000 yılın
da turizmin en büyük değilse bile, en büyük sana
yilerden biri olacağı matematiksel olarak ortaya çık
mıştır.» diyor. 2000 yılma sadece 20 yılımız kaldı. 
öyleyse, bu 20 yılın hiç olmazsa 1978'den başlayarak 
şu önümüzdeki günlerini çok iyi değerlendirmek mec
buriyetindeyiz. 

Ben çok mutluyum ki, burada konuşan tüm par
tilerin sözcüleri, turizm için çok güzel sözler söyle
diler, çok güzel biçimde konuya yaklaştılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Turizm, hepinizin de bildiği gibi, bir yandan ya

tırım diğer yandan işletme ve pazarlama işlevlerini 
içeren, çok karmaşık, çok geniş kapsamlı bir uğraşı 
alanıdır. Bir taraftan yatırım var, bir taraftan işlet
me var, bir taraftan hizmet üretme var, bir taraftan 
pazarlama var. Bu karmaşık ve çok yönlü alana an
cak planlı, programlı ve uygulamaya, ciddi uygula
maya dönük bir yönetim biçimiyle ulaşabiliriz. Bu 
arada, tüm kıyılarımızın planlamasının yapılıp, yatak 
kapasitelerinin değerlendirilmesi ve özendirici tedbir
lerle yabancı sermayeye, Türk özel sektörüne, bun
lar yapamazsa Devletin turizm için olanaklar ya
ratması ve yatak kapasitesini artırması zorunluluğu 
vardır. 

Bu bakımdan, Dördüncü Beş Yıllık Plan bu ko
nuda ciddi bir girişim içinde bulunmuştur, bu ko
nuyu ciddi olarak planlamıştır ve 1983'e kadar 
40 000 yataklık yeni bir kapasite yaratmayı ve bu
nun için toplam olarak 18 milyar 300 milyon bir 
yatırım yapmayı öngörmüştür. Bunun 9,5 milyar li
ralık kısmını özel, 8 milyar 800 milyon liralık kısmı
nı da kamu tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüş
tür. 

Bu dönemde organize, tümleşik turizm bölgeleri
nin yaratılması için çalışmaların yapılması öngörül
müştür. Turizme hiçbir zaman katı ideolojik fikir
lerle yaklaşılamaz. Turizm, çok yumuşak, fleksıbl bir 
sektördür. Nitekim, sosyalist blokun içinde en katı 
olarak bilinen Bulgaristan'da dahi, son seyahatimde 
Fransızların bizzat gelerek 1 000 yataklı büyük otel
ler kurduklarını, Varna'da İsveçlilerin bizzat gelerek 
1 200 yataklı oteller kurduklarını gördüm. Ayrıca, 
bunu gören Japonların, onlar bin yataklı yaparlarsa 
biz de 1 300 yataklı yaparız» deyip. Sofya'da 1 300. 

— 660 — 



C. Senatosu B : 37 

yataklı, 15 lokantalı, restaurantlı büyük tesisler kur
duklarını gördüm. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle pazarlama bakımından da yararı ola

cağı için dış olanaklara doğru açılmak, yabancı ser
mayeyi harekete geçirmek; fakat bunu yaparken, ken
di çıkarlarımızı, ülkenin çıkarlarını çok iyi düşünerek, 
bu çıkarlara hizmet edecek bir biçimde, bir çerçeve 
içinde bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Çün
kü ülkemizin kaynakları kıttır. Tüm kaynaklarımızı 
turizme yatırmanın olanaksızlığını siz de takdir ede
ceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben bu girişten sonra, izin verirseniz kısa kısa ar

kadaşlarımın eleştirilerine cevap vermek istiyorum. 
Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Ahmet Demir Yüce'-

nin, turizm konusunda yaptığı çok yapıcı ve ciddi ko
nuşmadan dolayı kendisine teşekkür etmek ve kutla
mak istiyorum. 

Turizm yatırımlarından turizmin temizliğine ka
dar her noktayı ortaya koydu. Hatta turizm değerle
rimizin korunması için, örneğin; açılacak yatak ka
pasiteleri devam ederken, bazı kesimlerin, Karadeniz 
gibi kesimlerin ilerideki turizme dönük planlanması 
ve korunmasının gerektiğini de söyleyerek, gelecek ne
siller için de önerilerde bulundu. Kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu arada Sayın Yüce, Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı ile Müsteşar Yardımcısı arasındaki basına inti
kal eden çekişmeden söz etti ve bu Danıştay kararı
nın uygulanmadığını söyledi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümeti ve kişi 

olarak ben, yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuv
vetler ayrımına inanmış, Anayasamıza inanmış, de
mokrasiye inanmış bir insanım. Yasama organı ya
saları çıkaracaktır. Yürütme organı bunu yürütecek
tir. Anayasada belirlenen, her kişinin Danıştaya, Yar-
gıtaya gitme hakkını en kutsal hak olarak görüyo
ruz ve «Yürütme organının her türlü eylem ve işlemi 
yargı denetiminin dışında tutulamaz» prensibini, en 
önemli prensip olarak görüyoruz. 

Sayın müsteşar yardımcısı, hakkı olarak Yargı
ya gitmiştir, yürütmenin durdurulması karan almış
tır ve biz bu kararı 7 Şubat 1979'da 1323/3014 sayılı 
yazımızla kendisine bildirmiş bulunuyoruz. Danış-
taydan gelen kararda daha bir hafta olmadı; son al
dığım karar henüz bir hafta olmadı. Bu bakımdan, 
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takdir edersiniz ki, sabahleyin bunu imzaladım. Biz 
yargıya inanmaktayız, Danıştayın kararlarına inan
maktayız. 

Yine Sayın Demir Yüce, Bütçe Komisyonunda 
olduğu gibi, zamanının büyük bir kısmını Anadolu 
Ajansına ayırdı. Bu konuya Bütçe Komisyonunda 
uzun uzun değindim, uzun uzun anlattım, meseleleri 
ortaya koydum; ama izin verirseniz hâlâ 31 Mart 
1978'de bu kurumda Genel Kurul olduğu halde, Ge
nel Kuruldan seçilen yeni yöneticiler, yeni Yöne
tim Kurulu ve Genel Kurul aleyhine yargı organların
da dava açıldığı halde, dava sonuçlandığı halde ve 
Genel Kuruldan seçilen Yönetim Kurulunun ve Ge
nel Kurulun yasalara uygun olduğu yargı organları 
tarafından tescil edildiği halde hâlâ «İşgal», «Kanun
suzluk»', «Baskın» gibi terimlerin kullanılmasını, izin 
verirseniz bir türlü anlayamıyorum, ama her defa
sında kısaca bu konuya da değinmek mecburiyetinde 
kalıyorum. 

Bu nedenle üzerinde çok durulduğu için konuya 
detayı ile girmekte yarar görmüyorum, zamanım da 
yok. Yalnız Sayın Yüce'nin üzerinde durduğu iki 
yasa, iki hukuk meselesine dokunmak istiyorum. 
Birisi, 1978 yılı Bütçe Yasasıdır, 1978 yılı Bütçe Ya
sasının 67 nci maddesinin (B) fıkrasını izin verirse
niz okumak isterim : 

Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ser
maye paylarını diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
devretmeye ve onlar tarafından da devralınmaya yet
kili olarak Maliye Bakanlığını Bütçe Yasası görmüş
tür. Bu yetkilere dayanarak Maliye Bakanlığı bu iş
lemi yapar; eğer bu işlemde en ufak bir sakatlık 
varsa. Anayasa Mahkemesine gitmek yahut mahke
melere gitmek en doğal haktır. Mahkemelerin kararı 
olmadığı halde, Senatodan geçen, komisyonlardan 
geçen, Meclisten geçen ve Parlamentodan geçen bu 
Yasayı kendimizin eleştirme konusu yapmamız biraz 
yanlış oluyor. 

Bir başka konu : Anadolu Ajansı Türk Anonim 
Şirketinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272' 
nci maddesinden istisna edilmesine dair Kanun hak
kındaki yanlış hükümdür, yanlış yargıdır. Bu Yasa, 
1958 yılında çıkan yeni Ticaret Yasası anonim ortak
lıklarına bazı esaslar getirmiştir. Hiç bir anonim or
talık lâyüs'el değildir. O anonim ortaklık, yeni ya
salara kendini uydurmak zorundadır. Çünkü, hukuk
ta bir normlar hiyerarşisi vardır, en üste Anayasa, 
onun artında yasalar, onun altında tüzükler, onun 
altında şirketlerin yönetmelikleri. Hiç bir yönetmelik, 
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tüzüklere, yasalara ve Anayasaya aykırı olamaz. Ti
caret Yasası, Ticaret Kanunu çerçevesinde ticaret 
ile iştigal edenler için bir anayasadır. 

Şimdi bu Yedi Numaralı Kanun, Anadolu Ajan
sını, Türk Ticaret Kanununun sadece 272'nci mad
desinden istisna ediyor. Maddenin aynen başlığını 
okuyorum; «Anadolu Ajansı Türk Anonim Ortaklı
ğının, Türk Ticaret Kanununun 272 nci Maddesinden 
İstisna Edilmesine Dair Kanun» 272'nci madde, sa
dece sermaye ile ilgili bir maddedir. Bu bakımdan, 
Anadolu Ajansı Ticaret Yasasının getirdiği diğer 
hükümlere uymak zorundadır. 

Kaldı ki, biraz önce söylediğim gibi, Hazinenin 
% 48 hissesine sahip oldu, Tüm ödenekler Hazine 
tarafından ödenen; fakat eski yasa ve tüzüklere göre, 
Hazinenin sadece 10 oy hakkının bulunduğu öyle 
bir yasa, öyle bir kuruluş ki, bu takdirde bazı şahıs
lar ellerine geçirdikleri birkaç hisse ile her şeye hâ
kim olmaktadırlar. Bu böyle olamazdı ve bu aslında 
yeni Ticaret Yasasına da aykırı idi. Yeni Ticaret Ya
sasının 373'ncü maddesi çok önemlidir, 373'ncü mad
desi de şunu söyler : «Hiç bir anonim şirkette imti
yazlı pay olamaz, paylar da imtiyazsız olamaz» Bu
nun manası şudur ve açıkça şöyle demektedir 373'ncü 
madde; Anonim şirketlerde her hisseye bir oy hakkı 
verilir.» Siz, Hazinenin 955 hissesine sadece 10 oy 
hakkı verirseniz, bu Ticaret Yasasına tamamen ay
kırı bir davranış olur. Nitekim, tüm bu hususlar Ge
nel Kuruldan sonra, eski yönetim kurulu tarafından 
mahkemeye, yargıya götürülmüştür, Ankara Üçün
cü Ticaret Mahkemesi, tüm bu konuları tüm bu hu
kuksal sorunları tek tek incelemiştir ve sonunda, 
1978/130 sayılı dosya ile Anadolu Ajansının Genel 
Kurulunun ve Yönetim Kurulunun yasalara uygun 
olduğunu saptamıştır. Tabii ki, temyiz yolu açıktır, 
temyizden gelen karara da saygılı olacağız. Ancak, 
benim anlayamadığım, bu hüküm olduğu halde; iş
gal, kanunsuz baskın diye hâlâ devamlı bunun üze
rinde durulmasıdır. Ben bunu anlatmaya çalıştım. 

Sayın Metin Toker, arzu ederdim ki, kendileri o 
ciddi konuşmasından sonra benim konuşmamı da 
dinleyebilselerdi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 - 4 dakikanız var, 
sorulara ayıracağımız müddet dışında. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Başkanım, eğer izin verir
seniz sorulara yazılı cevap vermek istiyorum. 

Sayın Toker, Turizm ile enformasyon hizmetlerin 
ayrılmasını istediler. Bu bir siyaset anlayışıdır, bir 

akademik sorundur; Tabii ki, saygı duyarım; ama 
bu düşünceyi kanıtlamak amacı ile Sayın Demirel za
manında, Sayın Cumhurbaşkanlığından gelen tezke
relere dayanması biraz talihsiz olmuştur. Çünkü, o 
zamanki koşullar başka idi, bugünkü koşullar başka
dır. Bu, tutarlı bir iktidarda, Basın Yayın Genel Mü
dürlüğünün ya Başbakanlığa, ya da Turizm Tanıtma 
Bakanlığına bağlanması pek o kadar önemli değildir. 
Çünkü Anayasaya göre, Bakanlar Kurulunun müş
terek mesuliyeti vardır. Basın Yayın Genel Müdür
lüğünün asıl amacı da, açık enformasyonu vermektir 
ve Hükümete yardımcı olmaktır. 

Basın Yayın Genel Müdürünün, iktidarların de
ğişmesiyle değişmeyecek, bir kişi tarafından de
ğişmemesi gerektiğini belirten bir ibare konuşmala
rında geçti. Bunu anlamama imkân yoktur. Çün
kü, partiler demokrasisinde, çoğulcu demokrasilerde 
önemli olan iktidarları tayin eden oylardır. Siyasal 
iktidarlar, iktidara geldikten sonra, kendi kadrola
rını kurarlar; modern devletlerde bu böyledir. Fran
sa'da da böyledir, ingiltere'de de, böyledir, Alman
ya'da bu böyledir, hele Amerika'da daha çok böyle
dir. Amerika'da en yüksek derecedeki memurlar 
derhal o gün istifa ederler. Şimdi, bir taraftan de
mokrasiye inanacaksınız, bir taraftan da yüksek kad
roların, bürokratların değişmeyeceği konusunu savu
nacaksınız, yani bürokratik Devlet anlaşışım savuna
caksınız; benim bunu anlamama imkân yoktur. 

Sayın Toker, konuşmasında yine turizm ile ilgili 
hususlara değindi, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Önemli şeyler söyledi; fakat turizm gelirlerindeki son 
117 milyon dolar 9 aylık, 163 milyon dolar 10 ay
lık, 172 milyon dolar 11 aylık geliri, yaptığı hesapla 
8,5 milyon dolara düşürmesinin hesap maharetini 
anlayamadım. Çünkü gelirler belli, giderler belli, 1978 
yılının ilk 11 ayında 264 milyon 331 bin gelir ol
muş, 92 milyon 168 bin gider olmuş; çıkarıyoruz 172 
milyon 163 bin dolar ediyor. Bu rakamlar Maliyeye 
ait ve kaynaklar her zaman Maliyeden istenebilir. Ve
ri bazları aynıdır ve bu bazlara göre bir önceki yıl, 
1976'da 20 milyon doların üzerinde olan, 1977'de 60 
milyon doların üzerinde olan açık, bu yıl 11 ayda 172 
milyon dolar ilk kez pozitif bir noktaya getirilmiş. 

Aslında turizmden, bu gelirin çok üstünde geliri
miz var; belki 600 milyon dolar, belki 700 milyon 
dolar; ama bu kaçakları biz sağlayamamışız, sadece 
172 milyon dolarını getirmeyi sağlamışız bazı tedbir
lerle. Sayın Toker'in gider gelir rakamlarını ve 117 
milyon doları yapılan bir çarpın işlemiyle 8,5 mil-
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yon dolara düşürmesini ben anlamıyorum. Ben, küçük 
bir Anadolu kasabasından gelmiş bir insanım, biz 
köylü çocuğu olarak sonuca bakarız, Hazineye giren 
ne. Hazineye 9 ayda 117 milyon dolar girmiş, 11 
ayda 172 milyon dolar net gelir girmiş, ben ona ba
karım. 

Peki bu nasıl oldu?... Ben size nasıl olduğunu 
söyleyeyim; tabii ki, kısıtlamalar bir ölçüde yardım
cı oldu. Size, Meclis kütüphanesinden iki yıl önceye 
ait bazı gazeteler getirebilirim. O gazetelerde şöy
le reklamlar görürsünüz, «Rio'da yapılacak olan kar
navallara gidiş - geliş için düzenlediğimiz seyahat.» 
Herkes gidiyordu, artık bunlar durdurulmuş; ama 
aradaki fark büyük değil, 1977 ile 1978 arasında Tür
kiye'den giden turistin farkı sadece 46 bin. Kendisi 
de, Sayın Toker'de burada bunu söylediler; ama biz 
bunu nasıl yapmışız?. Turban ofislerini kurmuşuz 
direkt döviz getirmiş. Yeşilköy'de açtığımız bir ofis 
sadece Ağustos ayında günde 50 bin dolar almış, kötü 
bir şey değil. Bütün otellerdeki, restoranlardaki döviz
le iş yapan yerlere Maliyenin resmi makbuzunu koy
muşuz; bunlar gelir getiriyor. Eskiden kendi mak-
buzuyla bozuyordu; istediği kadar verir, istediği kadar 
vermez. 

Mevcut tesisleri daha iyi pazarlamanın çalışmaları
nı yapmışız, mevcut tesisleri daha verimli bir şekilde 
kullanmanın çalışmalarını yapmışız; bunun gibi daha 
başka çalışmalar yapmışız. Bu bakımdan konuya za
manım olmadığı için giremiyorum; fakat giden dö
viz, giden turistlerin döviz harcamalarını minumum-
da tutup, gelen turistlerin Türkiye'deki döviz harca
malarını maksimumda tutarak bu dövizi sağladıysak 
herhalde memlekete iyi bir şey yaptığımıza inanıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Toker burada muhakkak zabıtlara geçmesi 

gereği olan bir hususta beni şiddetle eleştirdiler, bu 
da Film - San konusu. Film - San konusunda geçen 
sene meseleyi durdurmak için telefonların tellerine asıl
dın; ama şimdi Eyfel kulesi rezaleti nedir diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son aylarda, belki de son yıllarda bütün Türki

ye'deki tüm basında, her kanat basında Tercüman'dan 
Hürriyete kadar, Cumhuriyete kadar, Milliyet, Gü
naydın, Dünya'ya kadar tüm gazeteler Eyfel kulesi
nin rezaletinden değil, başarısından söz etmişlerdir. 
Tüm gazetelerin kupürleri elimdedir. Hepsi bunun ba
şarısından söz etmişlerdir ve bana dedi ki, ne kadar 
bu işe para verdin, ne oldu. Ben size anlatayım: 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 30 dakikalık süreniz 
dolmuştur, rica edeceğim bağlayınız. Daha işimiz 
çok. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bağlıyorum efendim, biliyorum 
Sayın Başkanım, derhal bağlıyorum. 

Efendim, Eyfel kulesinde toplam dörtbin kişiye 
gösteri yapılmıştır, 25 günden fazla bir süre içinde. 
Ayrıca, Paris'teki Olimpia salonunda ikibin kişiye 
gösteri yapılmıştır. Kongre Sarayında sekizbin kişiye 
gösteri yapılmıştır. Ayrıca, Eyfel kulesinde yapılan 
gösterilerden ve Eyfel'in önünde açık havada halka 
yapılan gösteriler televizyona alınmış ve 12-14 Şu
batta televizyonda gösterilecektir. Bu Eyfel kulesin
deki program, Fransa'nın en çok satılan dergisi olan 
Pariskop dergisinde yer almıştır. Çünkü, bu dergi 
bütün bir haftanın tüm televizyon, radyo ve filmleri
nin, sinemalarının reklamlarını verir. Zengin, fakir 
her eve girer, burada yazı almıştır; buradaki bir say
fanın reklam fiyatı 10 bin dolardır. 21 Ocak 1979'da 
Laror Gazetesinde uzun bir yazı yayınlanmıştır, en 
az 5 bin dolardır. Fransız televizyonunun üçüncü 
kanalında beş hafta müddetle her pazar toplam bir 
saat bizim devlet halk danslarının gösterileri yer ala
caktır. Bunu, frank ve dolar olarak hesaplayamıyo-
rum. Paris Belediyesi, reklam kulelerine onbin tane 
Türkiye'nin bu afişlerini asmıştır. Ayrıca, benim bu
rada yaptığım iş, Eyfel ismindeki o imajdan yararla
narak, Masmedia'ya dolaylı olarak propaganda yap
maktır. İnanıyorum ki, uzun yıllar Masmedia'da ga
zetecilikteki engin tecrübesiyle benim sözlerimi en iyi 
değerlendirebilecek olan, eğer beni mazur görürseniz 
Senatoda belki en iyi değerlendirecek olan Sayın Me
tin Toker'dir, bulunmasını isterdim. 

Bütün bu iş için harcadığımız, 20 kişilik halk oyun
ları grubu harcırahları 201 bin liradır. Bunların dış 
seyahat harcamalarıyla beraber 605 bin liradır. Uçak 
biletleri Devlet Hava Yollarından alınmıştır % 50 
indirimli, 137 bin liradır; hepsi 800 bin lira civarında
dır. Ben bu işten kâr ettim, memleketim için kâr et
tim; ben Tolstoy'un bir sözünü burada hatırlatmak is
tiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha payını da 
kullandınız, istirham edeceğim bağlayın. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Cümlemi bağlıyorum efendim, 
«Eğer vicdanın rahatsa, hiç kimseyi dinlemeden yolu
na devam et.» Benim vicdanım rahat, memleketime 
tanıtma bakımından hizmet ettiğime inanıyorum. 
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Beni dinlediğiniz için ve Sayın Başkanlığın müsa
mahası için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu öğrenmek 
istiyorum, ben bilmiyorum da; bu Anadolu Ajansı 
meselesi halen Yargıtay'da mıdır, yoksa neticeye bağ
landı mı?... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Üçüncü Ticaret Mahkemesi, 
Anadolu Ajansı kongresinin iptali için açılan dava
yı incelemiş, davayı reddetmiştir. Tabii ki, herkesin ol
duğu gibi, davayı açanların da Yargıtay'a gitme hak
ları vardır. 

BAŞKAN — Yani Yargıtay'da mıdır efendim?... 
Efendim, Yargıtay'da ise, Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı olur beyan; beyanda bulunuldu. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Başkanlar müzake
reye iştirak etmez. 

BAŞKAN — Müzakereye iştirak etmiyorum efen
dim, ben bilmiyorum öğrendim, öğrenmek için sor
dum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Biliyorsunuz mahkemelerde olan iş
ler hakkında yasama organlarında konuşma yapıla
maz, ben bilmediğim için sordum, bu hususu tespit 
için sordum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ 
KUN (Devamla) — Sayın Başkanım, bana yapılan 
eleştirilere ben kanunlar çerçevesinde cevap vermeye 
çalıştım. Kararı eleştirmedim, sadece Üçüncü Ticaret 
Mahkemesinin verdiği kararı söyledim. Yargıtay'a gi
dip gitmediklerini şu anda bilmiyorum. Emrederseniz 
yazılı olarak cevap vereyim. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP, Milli Birlik Gru
bu ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Soruları takdim edeyim, yazılı cevap 
vereceksiniz, zapta girmesi için okuyorum efendim. Za-
tıâlinize göndereyim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumuzun Turizm Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

1. 1978 yılında, hangi belediyelere ne miktar yar
dım yaptınız?.. 

2. Turizm endüstrisine ne miktar kredi açtınız, 
kimlere hangi firmalara ne miktar verdiniz?,. 

I 3. Turizm endüstrisinin gelişmesinde yabancı fir-
I malara imkân vermeyi düşünüyor musunuz?... 

4. Turizm bölgelerinde yabancılara uzun vadeli 
1 kira hakkı tanımayı düşünüyor musunuz?.. 

5. Turizm gelirlerini hangi sistem içinde artırma-
] yi düşünüyorsunuz?... 
I 6. Marmaris ilçesinde halk topluluğu önünde, ya-
I pılmakta olan uçak alanını Marmaris bölgesine bağla

yacak, yolu sahil yağmasına imkân verdiği için yap-
I tırmayacağınızı söylediğiniz doğru mudur?... 

I Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumu delâletinizle Sayın Turizm ve 

I Tanıtma Bakanına soruyorum, cevabını istirham ede-
I rim. 

Saygılarımla. 
I Eskişehir 
I Ömer Ucuzal 
I Sayın Bakan, Bütçe ve Plan Karma Komisyonu 
I huzurunuzda Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi es-
I ki Genel Müdürü Atilla Onuk ile ilgili döviz dava-
I sının, Onuk'un lehinde bitişinin sebebini, dövizlerin 
I sonradan iade edilişi ile izaha çalışmıştır. Bakanın bu 
I izahatı ile mahkeme kararı çelişki halindedir. Sayın 
I Bakan, Bütçe ve Plan Karma Komisyonundaki ko-
I nuşmasının doğruluk derecesini tespit etmek için, bi-

lahara mahkeme kararını tetkik etmiş midir?.. Etmişse, 
I Komisyondaki yanlış beyanlarını doğrulayacak mıdır? 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1979 
Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

I Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Sayın Başkan, son 
I söz var. 

BAŞKAN — Son söz, kimse kalmadı efendim; 
kim var?... 

MUKBİL ABAY (Konya) — Ben sekizinci sıra
daydım efendim; diğer arkadaşlar... 

I BAŞKAN — Efendim, onları geçtim, onlardan çok 
I sonrakilere... Özür dilerim, ben bir kusur işledim, on-
I lan, burada olmadıkları için ondan sonrakileri ko

nuşturdum; ancak öyle tamamladım. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Ama Sayın Başkan... 

I BAŞKAN — Evet, öyle oldu efendim, yani yeniden 
I dönemem; kusurum sadece beyan etmemiş olmam

da. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Ben buradayım 

efendim. 
BAŞKAN — Ben farketmedim öyleyse, özür di-

I lerim. 
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MUKBİL ABAY (Konya) — Estafurullah, 
BAŞKAN — Yalnız, Sayın Komisyon Sözcüsün

den bir şeyi soracağım. Bu Basın Yayın Genel Mü
dürlüğü bütçesi, her sene ayrı olarak böyle bir baş
lık altında bastırılır idi; bu defa Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesi içerisinde mütalaa edilmiş. Acaba bir 
hata mı, yoksa bir değişiklik neticesi mi?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aşağı yuka
rı dediğiniz gibi ise de, devamında yer alıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Devamında yer alıyor; fakat her se-
neki gibi olmasında fayda vardır, unutulabilir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — 81 nci sayfa
dan başlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, unutulabilir; o ba
kımdan ben işaret etmek istedim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyona 
da o şekilde geldi efendim, ayrı olarak. 

BAŞKAN — Bölümleri takdim ediyorum. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 54 311 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştiril
mesi 2 014 443 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ülkenin Yurt İçinde ve Yurt 
Dışında Tanıtılması 273 138 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 6 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Büt
çe Kanım Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu ol
sun. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
Bölüm Lira 

1C1 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 19 484 CÛ0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Enformasyon Hizmet
leri 222 116 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 1 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı uğur
lu olsun. 

D) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 Ma
li Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe 

Kanun tasarısı üzerinde grupları adına söz alan sa
yın üyeleri takdim ediyorum : 

Sayın Ragıp Üner: Adalet Partisi Grubu adına. 
Sayın Naim Taşan: Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına. 
Sayın Suphi Karaman: Milli Birlik Grubu adına. 
Şahıslan adına söz istemiş olan sayın üyeleri tak

dim ediyorum: 
Sayın İlhan, Sayın Uyar, Sayın Feyyat, Sayın Ege, 

Sayın Oğuz, Sayın Savcı, Sayın Ucuzal, Sayın Kara-
ağaçlıoğlu, Sayın Köseoğlu, Sayın Kutluk. 

Sayın Ragıp Üner; Adalet Partisi Grubu adına. 
AP GRUBU ADINA RAGIP ÜNER (Nevşehir) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüş ve temenni
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
münasebetle Yüce Senatonun sayın üyelerini, Sayın 
Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerli men
suplarını grubum ve şahsım adına saygıyla selamla
rım. 

Literatürde sosyal güvenlik şöyle tarif edilmekte
dir: 

Sosyal güvenlik; kişileri, gelirleri ne olursa olsun, 
belli sayıdaki tehlikelere karşı garanti eden müessese 
veya müesseselerin bütünüdür. 

Anayasa, 48 nci maddesiyle «Herkes sosyal gü
venlik hakkına sahiptir.» diyor ve ilave ediyor; «Bu 
hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım 
teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerin-
dendir.» 

49 ncu maddede de; «Devlet, herkesin beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım gör
mesini sağlamakla ödevlidir. 

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler 
alır.» der. 

41 nci madde ise; «iktisadi ve sosyal hayat, ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması ama
cına göre düzenlenir.» der. 

O halde, Türkiye'de 45 milyon insanı sosyal gü
venceye, mutluluğa insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşama seviyesine ulaştırmayı amaç olarak alan Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, yüklenmiş olduğu bu kutsal gö
revden dolayı politika üstü ve partiler üstü telakki 
edilmesi doğru bir görüştür. Ne yazık ki, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı halen bir teşkilat kanununa malik 
değildir. Teşkilat Kanunu olmayan müesseselerin ça
lışması katiyen verimli olamaz. Bakanlığın, 1979 Ma
li Yılı Bütçesi de 93 milyon 454 bin lira. Bu kadar 
mütevazi bir bütçe ile ne yapılır?.. Bu da başka bir 
sorun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir toplumun, sadece fizik yapıdaki kalkınması, o 

toplumun tam ve mükemmel bir şekilde kalkınmış ol
duğunu ifade etmez. Fizik yapıdaki kalkınmanın ya
nında, sosyal yapıda da bir kalkınma olursa sosyal so
runlar halledilmiş olur. 

Yaşayan ve çalışanların geleceği emniyete alan 
toplumlar, kalkınmış sayılırlar. Türk toplumunun şu 
anda, ancak % 20'si sosyal güvenceye kavuşabilmiş, 
geri kalan c/c 80'i kaderine terkedilmiştir. Nüfusumu-

— 666 

1.1, 1079 O : 3 

zun c/c 65'ini teşkil eden köylü vatandaşımız ise, sa
hipsizdir. Her ne kadar pankartlara «Köylü memle
ketin efendisidir» diye yazılmış ise de, onlar için 
hiçbir sosyal güvenlik sağlanamamıştır. 

Oysaki, tngiltere, Almanya ve Fransa'da 1965 yılın
da sosyal güvenliğe kavuşan insan oranı % 80 iken, 
daha sonra bu oran yüzde yüze erişmiştir. 

Batı dünyasındaki güvenlik sistemi çok sağlam te
mellere dayanmaktadır. Onlardaki sistemin çok sağ
lıklı bir biçimde işlemesinin elbette ki birtakım ne
denleri vardır. Her şeyden evvel Batının ulaştığı mu
azzam sanayileşme noktası, Batıdaki sermaye biriki
mi, Batının kendine özel demokratik yapısı, Batının 
kültür seviyesi, sosyal güvenlik alanında çok ileri tec
rübelere sahip olmaları, bu konuda sağlam bir yapı
ya kavuşmalarını sağlamıştır. 

Bugün, Türkiye'de uygulanan sosyal güvenlik poli
tikası, başlangıcından beri birçok aşamalar katetmiş-
tir. Şurası da herkesin bildiği bir gerçektir: Türkiye' 
de sosyal haklar, sosyal güvenlik yatay olarak ger
çekleştirileceği yerde, dikey olarak geliştirilmiş. Han
gi baskı grupları daha çok yumruğunu havaya kal
dırmışsa, daha çok politikada müessiriyet kazanmış
sa, o gruplar sosyal haklar elde etmiş, mevcut hak
larını geliştirmiş ve genişletmiştir. 

Yine Türkiye'de normlar ve standartlar açısın
dan hakların sağlanmalında memurlara işçilere ne çe
şit ayrıcalık yapıldığı da malumdur. Örneğin, işçi ke
siminde sendikal haklar vardır, toplusözleşme 'hak
ları vardır. îki senede bir yapılan toplusözleşmelerle 
belirli birtakım menfaatler sağlanmaktadır; ama aylık
lı memurlar 'kesiminde bu haklar olmadığı için, an
cak üç senede bir terfii söz konusudur. Bu büyük bir 
dengesizliktir. 

Türkiye'de her kesimde başka bir muamele ce
reyan etmektedir. Çocuk yardımı, aile yardımı, evlen
me, doğum ve ölüm yardımı her müessesede başka 
başkadır. Kiminde vardır, kiminde cüzidir. Bu suret
le, çalışanlar arasında farklılıklar yaratılmıştır^ 

Bu, belki de Sosyal Güvenlik Bakanlığının bo
yutlarını aşan bir meseledir; ama ne olursa olsun, sos
yal güvenlik sistemi içine alınmalıdır. 

Sosyal güvenlikten asıl maksat, az kimsenin çok 
memnun edilmesi değil, çok kimsenin, bütün nüfusun 
hiç olmazsa asgari düzeyde memnun edilmesi, sosyal 
güvenlik kapsamına alınmasıdır. 

Emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları da bir baş
ka sorundur. Emekli Sandığına bağlı olarak bu mem
lekete 40 yıl hizmet etmiş bir memura, sonunda 300 -
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400 bin lira ikramiye verilir; ama Türk Havayolla
rından veya îş Bankasından emekli bir kişiye 20 sene 
sonunda verilen 'ikramiye, 1 milyon liradır. 

Tüm emekliler için geçerli olacak bir statünün te
sisi, çalışanlarla, emekliler arasında bir paralellik ku
rulması şarttır. 

Emekli grupları, ister Sigortalı olsun, ister Emekli 
Sandığından ayrılmış bulunsun, günün koşulları içe
risinde onları yalvarıp, yakaran bir topluluk olmak
tan çıkarmak gerekir. Siyasi iktidarlar bunu bir atıfet 
olarak değil, bir hak olarak vermelidir. Emekliler için 
mutlaka bir gösterge tablosu getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Geçen yıl da arz etmiştim. Bugün Türküye hu

dutları içinde eli iş tutabilen yaklaşık 15 milyon kişi
den sadece 4 milyon 600 bin kişinin Sosyal Sigorta
lar Kurumu, Emekli Sandığı 'ile BAĞ - KUR ve özel 
sügoitalara kayıtlı olduğu ve bu nedenle 10 milyon 
insanın sağlık, emeklilik ve malullük güvencesinden 
yoksun olduğu yapılan bir araştırma sonunda anla
şılmıştır. 

Bundan önceki hükümetler, sosyal güvenlik ko
nularında birçok kanunlar getirmişler ve mevzuatta 
birçok yenilikler yapmışlardır. Mesela; 65 yaşım aş
mış kimsesiz, her çeşit gelirden yoksun yaşlılara, yar
dımsız yalamayacak durumda olan sakatlara aylık 
bağlanmıştır. Çalışan kadınların diledikleri takdirde 20 
yılda emekli olabilmeleri 'imkânı sağlanmıştır, îşçi kı
dem tazminatı artırılmış ve kıdem tazminatının 24 
aylık kısmının vergiden muaf tutulması sağlanmıştır. 
Çalışanların, emeklilerin, ana - baba ve çocuklarının 
sağlık hizmeti yönünden sigorta kapsamına alınması 
sağlanmıştır. 18 yaşına gelmiş ve evlenmemiş yetim 
kızların aylılklarının devamı sağlanmıştır. Sigortasız 
geçen çalışma yıllarının, borçlanma suretiyle sigorta
lılık süresi bakımından değerlendirilmesi temin edilmiş
tir. Dış ülkelerde çalışan işçilerin sigorta ve yaşlılık 
işlemleri düzenlenmiştir. Bütün sosyal güvenlik iş
lemlerinin bir çatı altında toplanmasına dair kanun 
teklifi Meclislere getirilmiştir. İYAK ve MEYAK 
hakkında kanun getirilmiştir. Film, sahne, ses ve ti
yatro sanatçılarıyla yazarların sosyal güvenliğe ka
vuşturulması hakkında kanun getirilmiştir. 

Bundan başka, tarım kesiminde çalışan işçilerle, 
orman kesiminde çalışan işçilerin ve ev hizmetlerinde 
çalışanların sigorta kapsamına alınması hakkındaki 
kanun geçirilmiştir ve bu kanun kabul edilmiştir. 2100 
sayılı olan bu Kanun, büyük bir boşluğu doldurmuş
tur. Yine, çıkarılmış bulunan 2147 sayılı Kanunla, 
2158, 2167 sayılı kanunların meriyete girmesi; Darii-
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marka, Norveç, isviçre, Almanya ve Fransa ile sos
yal güvenlik anlaşmalarının imzalanmış olması da 
memnuniyeti muciptir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı sosyal güven

lik kurum ve müesseselerinin uygulamadaki aksalklık-
larıyla gelişen toplum karşısında yeniden yapılacak 
değişiklik konuları hakkında düşüncelerimi kısaca sı
ralıyorum, 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilatlanma Yasası, 
Bakanlığın yaygın sosyal konuları nedeniyle yeniden 
düzenlenmeli, çağdaş konsepsiyonlara uyacak şekilde 
modernleştirilmelidir. 

Ülkemizde yaşayan bütün yurttaşlarımızın sosyal 
güvenliğe kavuşturulması için kanun çıkarılmıştır. Bu 
bir hayal olarak kalmamalıdır. 

Türkiye'deki işsizlik oranı korkunç boyutlara ulaş
mıştır, hazırlanmış bulunan İşsizlik Sigotrası Kamı* 
nu halen Meclislerdedir. Bu Kanun, acele çıkarılır
sa çok büyük bir boşluğu dolduracaktır. Devlet Plan
lama Teşkilatının verdiği bir bilgiye göre, Türkiye' 
de 2 milyon 300 bin işsiz vardır. 5 yıl sonra bu ra
kam 10 milyona ulaşacaktır. Durumu buna göre ayar
lamak lazımdır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının dışında kalan yurt-* 
taşlarımızın da, sağlığıyla ilgilenebilecek ve ülkemiz
de bütün sigortalıların sağlık hizmetlerini yapabile
cek sosyal güvenlik hastaneleri kurulmalıdır, iş ka
zaları, meslek hastalıklarının kontrolü Sosyal Sigorta^ 
lar Kurumu tarafından yapılmalıdır. 

Sosyal güvenlik müesseselerinin, sigortalılardan top
ladıkları primleri değerlendirecek, muhafaza edecek 
bir sosyal güvenlik bankası kurulmalıdır. Konut kre
dileri de bu banka tarafından verilmeldir. 

Mevcut emeklilik ve sosyal güvenlik müessesele
rinin, sigortalılarla ilgili konulardaki müracaat ve çat 
lışmaları isabetli sonuçlara bağlayan, Bakanlık düze
yinde sigortalıların bulunduğu kesimdeki kuruluşların 
da katılabileceği ve temsilci bulundurabileceği, Bakan
lık düzeyinde bir koordinasyon komisyonu kurulma-' 
lıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun üzerindeki temen
nilerime gelince : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına göre, hiz
met gören Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizde en 
eski sosyal güvenlik müesseselerinin bir tanesidir. An
cak, sigortalılarda ve sigortalıların yakınlarına sağlık 
hizmeti götürürken, bilhassa ilaç ve tıbbi malzeme 
bakımından aşırı derecede harcamalar yaptırıldığı gö
rülmektedir. Bu Kurumu, bu önemli konularda tasar-
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rufa götürmek maksadıyla ülkede Kurumca büyük 
bir ilaç fabrikasının kurulmasını, küçük çapta kurul
muş olan fabrikaların da üretimlerini süratle artır
mak: ve hammaddelerinin temin edilmesi gerekmek
tedir.: 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu yılda 1 
milyar liralık 'ilaç sarfetmekte, bu para dış memle
ketlere döviz olarak ödenmektedir. Kurum tarafın
dan istanbul'da tLTAŞ ilaç fabrikasının 120 milyon 
lira karşılığı satınalınmış olması, iyi bir adımdır. Bu 
fabrika yalnız serum imal etse dahi, büyük bir hiz
met olur. 

Ne var ki, ilaç çeşitlerinde bir standardizasyona 
gitmdk mecburiyeti vardır. Bu konuda toplanmış olan 
ihtisas komisyonlarının çalışmaları göstermiştir ki, 
Türkiye'de kullanılan ilaçları 90 kaleme indirmek 
mümkündür, 

Ba'kanlığın röntgen filmi İmal etmek üzere, bazı 
hazırlıklarda bulunduğunu gazetelerde okuduk. Bu, 
büyük bir atılımdır. Bu teşebbüste muvaffak olunur
sa, yalnız yurdun ihtiyacı karşılanmakla kalmaz, kom
şu ülkelere de ihraç imkânı doğar. Ancak, ilgililerin 
nazarı dikkatini çekerim, bu sanayi çok büyük tek
nik isteyen bir sanayidir. Özelikle ilk yıllarda yaban
cı teknisyenlerden istifade etmek de büyük faydalar 
vardım 

Türkiye'de tedavisi olmayan sigortalı hastaların 
öncelikle yurt dışında tedavileri imkânı da sağlanma
lıdır. 

Yaşlılar için bütün Türkiye çapında huzurevleri, 
çalışan sigortalıların çocuklarının bakımı için kreşler 
açmakta büyük faydalar vardır. Meslek hastalıkları 
hastanelerinin çoğaltılması, diş protezi yapımının bü
tün Türkiye'ye teşmili uygun olacaktır. 

Bundan başka, çalışma gücünü kaybedip yeni ve 
daha kolay bir meslek öğrenmek için rehabilitasyon 
tesisleri kurulmalıdır. Bu gibi tesisler termal tesis
lerle ve fizik tedavi servisleriyle yanyana olmalıdır. 

Kurumun, bürokratik engellerden kurtarılması en 
önemli bir sorundur. Sigortalılara daha pratik ve da
ha verimli hizmet vermek ve Çalışma Bakanlığı ile 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki salahiyetlerin 
açıklığa kavuşturulmasını da temin etmek şarttır. 

Emekliye ayrılan işçilerimizin aylarca emeklilik 
işlemlerini bekledikleri görülmektedir. Bunları sürat
le bir neticeye kavuşturacak tedbirler alınmalıdır. Sa
yın Bakanımız, bir gazeteye verdiği beyanatta emek
lilik işlemlerinin iki günde bitirileceğini ve hatta ma
aşların evlerine kadar gönderileceğini söylediler. Fik-
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rimce bu işlem en erken iki ayda neticelendirilelbilir-
se büyük bir muvaffakiyet olur. Askeri fabrikalarla 
demiryollarından emekli olan işçüerimiz 1 Temmuz 
1978 günü almaları icabeden artış farklarını yedi ay^ 
dan beri hâlâ alamamışlardır. 

Bugünkü dosya ve evrak sistemini kökünden de
ğiştirmek, film ve ses bantları gibi tesisler kurarak me
deni dünyadaki tesislerin Türkiye'ye getirilmesi la
zımdır. 

Yıllardan beri birikmiş olan ve her bütçede ortaya 
atılan Kurum prim alacaklarının süratle tahsil edil
mesi için kesin bir çareye başvurmak şarttır. 

Toplanan primlerle birikmiş olan paraların ülke
nin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunacak 
yatırımlara yöneltilmesi, bu suretle hem gelir kay
nakları bakımından, hem de ülkenin kalkınmasına yar
dımı olması bakımından faydalar sağlayacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu açısından halen uy
gulamada; fakat kapsam yönünden en büyük sorun 
kaçak işçiler sorunudur. Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına giren ve bir işte çalıştırıldıkları halde hak
larında bu Kanunun gerektirdiği işlemler yapılma
mış kimselerin durumu bir sorun olmakta devam edip 
gitmektedir. 

Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'deki •Si
gortalarla ilişki kurulurken bürokratik düzenlemeler 
tam manasıyla yapılamadığı için bir örgütlenme içi
ne girüememiştir. Bugün Almanya'da bulunan 1 
milyon işçinin sigorta primlerinin hangi koşullar için
de getirileceği, nasıl yapılacağı, döviz olarak ne gibi 
bir muameleye tabi tutulacağı organize edilememiş
tir. Bu durumu organize edecek sigorta büroları dış 
ülkelerde kurulamamıştır. 

Almanya'da çalışan 1 milyon işçimizin sigorta 
haklarını ve işçilik haklarını korumak için orada ye
ni bürolar açmak ve buralarda mutlaka yabancı dil 
bilen kişileri görevlendirmek şarttır. 

BAĞ - KUR'a gelince : 
1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının bazı madde

lerinin değiştirilmesi ile ilgili teklif Meclis kömıs-
yonlarındadır. Bu tadil tekliflerinin yasalaştırılma-
sıyla sigortalılara bir defaya mahsus yeniden basa
mak seçme hakkı verilmelidir. Emekliye ayrılanların 
işi bırakma mecburiyeti tamamen kaldırılmalıdır. 
Emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55'e indiril
melidir. Basamak karşılığındaki aylıklar miktar itiba
rıyla çok düşüktür, bu yükseltilmelidir. Bu nedenle bi
rinci basamak karşılığı asgari ücret seviyesine çıkarıl
malıdır. Sigortalıların sağlıklarıyla ilgili hizmetler ve-
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rebilecdk hastanelerin kurulması İçin kanunda gerek
li değişiklikler yapılmalıdır. Elbette ki, tek başına 
Çankaya Hastanesinin satınalınma'sı büyük bir şey te
min ödemeyecektir. 

Sigortalılara, geriye doğru, esnaf olduğunu bel
geleme hakkı, on yıl yerine beş yıla indirilerek belge
lemede dernek kaydı, vergi kaydı veya düğer ıneslelei 
kuruluşlarla ilgili kayıt belgelerinden herhangi birisi 
iibraz edildiği takdirde geçerli sayılmalıdır. 

BAĞ - KUR/un tahsil ettiği primler, sigortalılara 
tahsis edilmekte olan konut ve işyeri miktarları yük
seltilerek ferdi krediye dönüştürülmelidir. 

Maalesef BAĞ - KUR, kuruluşundan bu yana Ss« 
tenilen aşamaya vasıl olamamıştır. Bugün 2 milyon 
esnaftan ancak 700 bin kişi bu örgüte kayıtlıdır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar, memleketlimiz için 
bir sorun olmalkta devam edip gitmektedür. Anasız 
babasız veya hem anasız, hem babasız kalmış bu ço
cukların çoğu köprü altında yatmaktadır. Dört ayn 
Devlet teşekkülünden çok az bir yardım gören bu ço
cukların sayısı 250 bin, bazı rivayete göre de 3 milyon 
civarında tahmin edilmektedir. Bakanlık bu derde bir 
çare bulmak üzere Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun 
tasarısı hazırlamıştır. Bu çok talihsiz bir kanundur. 
18 yıldan beri takip ederim. Vaktiyle Sağlık Bakan
lığı tarafından da hazırlanmış olan bu Kanun, bir 
türlü Meclislerden geçirilememiştir. 

Konut yapımı büyük bir sorun halinde devam 
edip gitmektedir. Bugün Sosyal Sigortalar Kurumu 
kredilerinden faydalanılarak mesken yapan 3 120 ya
pı kooperatifi mevcuttur. Bu kooperatifler bugüne 
kadar 15 milyar civarında konut kredisi almışlar, bu
na karşı yılda 3 120 kişiye bile konut yapamamış
lardır. Bu gibi teşekküllere artık kimsenin güveni kal
mamıştır. Mesken meselesinin kooperatifler yoluyla 
halledilemeyecelirii yıllar göstermiştiir. Son günlerde 
Bakanlık, ferdi konut kredisi vereceğini ilan etmiştir; 
ancak sekiz aylık bir zaman geçmesine rağmen, yö
netmelik yayınlanmamış, kredinin kime verileceği ve 
nasıl verileceği hakkında da bir açıklama yapılma
mıştır. Bu konuda bir fon da ayrılmamıştır. 

Yine Bakanlığın konut sorununu halletmek için, 
Almanya'da büyük bir firma ile temas kurduğu ve 
500 milyon mark tutarında bir kredi alınacağını ga
zetelerde okuduk. Sayın Bakan bu konuda herhalde 
aydınlatıcı bilgi verecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adil tedavi ve iş kazaları veya başkaca acil bir 

tedaviyi gerektiren durumlar üzerinde de dikkatle 
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durmak laztrridır. Radyo ve televizyonlarda müşaha-
de ediyoruz. Falan yerde bir grizu patlamış, falan 
fabrikada gaz zehirlenmesi olmuş, bir yerde trafik 
kazası olmuş, birkaç kişi ağır yaralanmış; ama hasta
lar hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştür. Bu hasta
neye kaldırılırken yolda ölmeyi, ben ayıplıyorum ar
kadaşlarım. Bütün dünyada acil tedavi servisleri varj 

dır. Paris'te bir ambulansa telefon edin, beş dakika 
geçmeden ambulans gelir. Amerika'da hasta ambu
lansları vardır. İçinde doktoru, hemşiresi, telsizi, ok
sijen cihazı, kan verme cihazı, elektrokardiyografisi 
vardrr. Bir yaralı ambulansa alınır ve en yakın has
tane ile temasa geçilir. Yapılacak şeyler için hastane
deki doktorlarla telsizlerle görüşülür ve hasta, yata
ğına yatırılıncaya kadar bütün tedaviler yapılmış olur. 
Sosyal Sigortalarda böyle bir tatbikata gidilebilir. Bu, 
o kadar güç bir iş de değildir. 

Adil tedavi konusunda Bakanlığın bir beyin cerra
hisi hastanesini açmasını da memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli 

Sandığı ve BAĞ - KUR'dan başka sosyal güvenlik 
'kuruluşları da vardır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesine ait OY AK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ban
kaların ve diğer teşekküllerin yardım sandıkları, 
tYAK ve MEYAK gibi, 

Şuna inanıyoruz ve yıllardan beri ısrar ediyoruz 
ki, bütün bu müesseseler Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
çatısı altında toplanmalıdır. Bu suretle, bütün ünite
ler arasında tatbikattaki çeşitli farklılıklar ortadan 
kalkmış ve adaletli bir uygulanma sağlanmış olur. 
tşçi, memur, sanatkâr, esnaf, serbest meslek sahibi 
bütün vatandaşlarımızı dağınık olarak değil, çalışan
lar arasrndaki farklılıkları da ortadan kaldırmak su
retiyle hepsini tek elde toplayarak, bütün sosyal gü
venlik örgütlerini, Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağ
lanmış olarak görmek istiyoruz. Hepimiz fert ola
rak, tek tek bunu istiyoruz. Bütün partiler aynı fikir
dedir. Yıllardır bu kürsülerden bu fikri savunuyo
ruz; fakat min - taraf - illâh bu konuda başarılı ola
madık. Sayın Bakanın bu konuya acilen eğilmesini 
temenni öderiz* 

Değerli arkadaşlarım; 
Amerika seyahatimde North Carolina'dan geçer

ken, Black Mountain karlı tepelerin üzerinde güzel 
binalar gördüm; üstünde de helikopterler uçuyordu. 
Ben, bunu bir askeri hareket zannettim; sonradan 
asistanlarımdan öğrendim. Meğer bu evler, kışın kar-
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da mahsur kalan, aç kalan hayvanların üşümemesi 
ve barınması için yapılmış; helikopterler de onlara 
ot ve mısır alıyorlarmış. 

îsviçreMe inek beslenen yerleri gördüm. Hayvan
ların her gün iki defa derecesi alınıp naibzı sayılıyor 
ve bir grafik halinde de tahtaya çiziliyor; vebolit 
süzgecinden geçen sulardan da emaye bir kaba pırıl 
pırıl su dökülüyor ve hayvanlar buradan su içiyor-
lar; yiyeceklerine d© Vitamin karıştırıyorlardı. 

İnsanların merhamet ve acıma duygularını, can
lılara olan sevgiyi dağdaki vahşi hayvanlara kadar 
götürmüş olan milletlere bakınca, insanlarımızın sos
yal güvenlik konusunda ne kadar gerilerde olduğumu
zu üzüntü ile müşahade etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ecdadımız fakirler için imaretler, aşevleri; kimse

siz ve ihtiyarlar için darülacezeler, huzurevleri açmış. 
Öyle vakıflar kurmuşlar ki, evlerde hizmetçi olarak 
çalışan kadınlar, evdeki bir eşyaya zliyan verir ve 
birkaç tabak kırarsa, evdekilerden azar işitmesin di
ye hemen o tabakların masrafım ödemek için vakıf
lar kurmuşlardı. 

300 yıl öncesine göre, sosyal güvenlik konusunda 
ne kadar ileri gitmişiz, değil mi sevgili arkadaşla
rım?.. 

Son sözüm şudur : 
İnsanları ve fertleri ayakta tutan şey karakterle

ridir. Toplumları ve bir milleti ayakta tutan şey ise, 
sosyal güvenlik müesseseleridir. O halde, milletirnizî 
ayakta tutmak için, sosyal güvenlik müesseselerim 
ayakta tutmaya mecburuz. Bunu yaparken de partî-
Ier üstü bir politika izlemeye mecburuz. Unutmamak 
lazımdır ki, Türkiye 125 sene sonra 500 milyon nü
fuslu bir ülke oluyor; dermografik hesaplar bunu gös
termektedir. O halde, hesabımızı buna göre yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin, vatan ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Naim Taşan, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA Ö. NAİM TAŞAN 
(Tunceli) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli; 
Sayın Bakan ve Bakanlığın muhterem temsilcileri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına 
hepinizi kalpten selamlarım. 

AP Grubu sözcüsü, Nevşehir Senatörü Sayın Ra-
ğıp Üner'in, sosyal güvenlik kavramı üzerindeki gö
rüşlerine katılmakla kendilerini, Cumhuriyet Senato-
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sunda benden evvel yapmış oldukları seviyeli ve 
tutarlı konuşmaları dolayısıyla yürekten kutluyo
rum. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nüfusumuzun yarıdan fazlasını kapsamına alan 
çok önemli bir bakanlığımızın bütçesini görüşmeye 
başladık. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 48 nci 
maddesi, «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip
tir.» demekte ve Devlete, bu hakkı sağlamak için, 
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurma ve 
kurdurma görevi yüklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

Grubumuz görüşlerine geçmeden önce, vahametine 
binaen bir hususa değinmek istiyorum. 

Henüz görünmeyen ve köküne inilmemiş olan 
anarşik olaylar karşısında iktidarı ve muhalefeti, 
•tüm Türkiye Büyük Millet Meclisli üyelerini ve de 
anayasal (kuruluşları ve de basını birleşmeye ve anar
şinin üzerine yürümeye çağırıyorum. («'Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Bu birleşme, ülkemizin geleceği bakımından mut
lu bir aşama olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilesiniz ki, tarih boyunca masum ve mazlum in

sanların canına kıyılması, hürriyetinin yok edilmesi, 
mal emniyetinin elinden alınması teker teker ol
muştur. Seyirci kalanlar zannetmesin ki, bu hareket 
bana değildir; çünkü, tarih tescil etmiştir ki, ergeç 
sıra seyredene de gelecektir. O halde, Devletimize, 
özgürlüğümüze ve birbirimize olan saygınlığımıza 
sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. 

Buraya nokta koyduktan sonra asıl konumuza 
dönelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde, sosyal güvenliğin tarihi duygu ve dü

şünce olarak çok eskilere kadar gider. Şöyle ki: İs-
lâmın sosyal güvenliği sağlayan prensiplerinden ze
kât, bu manadadır. Devletimizin ve ecdadımızın mil
yarlar harcayarak meydana getirdikleri vakıflar, 
imarethaneler, aşevleri, darülacezeler, hatta huzur
evleri bu espriyi taşımaktadır. 

Bugün, Türkiye'de çalışan insanların sosyal gü
vencesi, Sosyal Güvenlik Bakanlığına tevdi edil
miştir. Sosyal Sigortalar ile Bağ - Kur gibi, iki dev 
müessese bu bakanlığa bağlanmıştır. Ancak, henüz 
teşkilat kanunu çıkmamıştır. Çıkarılacak yasa ile 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, İYAK, ME-
YAK, bankalar, hatta O YAK'm bu Bakanlığın bün-
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yesinde toplanmasını sağlamalıdır ve memur - işçi 
ayrımı giderilmelidir. Bu durumda adaletsizliğin, 
hiç değilse asgari seviyeye ineceği inancını taşıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal güven

ceye tam manasıyla kavuşturulmamış olması, en acı 
yönümüzdür. Onların da duydukları endişeyi gider
mek asıl amacımız olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir de şunu ifade etmek istiyorum: Bugün, in

san sağlığı başta gelir. Çalışan kişilerin sağlığı da 
risklidir. O halde, Bakanlığın birtakım imkânları 
oluşturması zaruridir. Halbuki, sağlık personelinden 
tutun da ilacından, röntgeninden, hastanesine kadar 
hepsi, en az yarı yarıya kadar eksiktir. Bakanlığa 
bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar ve bü
tün personel, insan takatinin üstünde bir hasta yo
ğunlaşmasıyla karşı karşıyadır. Tabii ki, bu durum
da îayılkıiyîa hasıta ile ilgitonâbilrneyi ıkimlse iddia 
edemez. Yapılacak iş, doktor, personel ve hastane 
sayısını artırmaktır ve zamandan istifade etmek 
için, hastanelere yakın yerlerde kendilerine lojman 
tahsis dönektir. Oysaki, çözümü uzun süreceği bel
li olan işçi konut kredisiyle meseleyi pratik olarak 
halletmek elbette ki müimjkün değildir. Ancak, nü
fusumuzun yoğun olduğu belli illerde çalışan işçile
rimize öncelik tanınması, bence doğal ve adil olur. 

Sayın Başkan ve değerli senatörler; 
1941 Atlantik Anlaşması şartları arasında da

hi, insanların gelecek endişesinden uzak yaşaması ve 
ihtiyaç tutsaklığından kurtulmuş olması öngörülmüş
tür. Halbuki, bugünkü ilerici Türkiye'mizde Atatürk' 
ümüzün ve hepimizin kabul ettiği, milletin efendisi 
olan köylü, yani tarım işçileri hâlâ sosyal güvence
ye kavuşturulmamıştır. Bu itibarla, Sayın Bakanın 
ve Bakanlık muhterem mensuplarının bu konulara 
titizlik göstermelerini temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 yılı Bütçesinin 

sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleriyle ülkeyi 
mutluluğa kavuşturacağına inandığımızdan, Milleti
mize ve memldk'etimize hayırlı olmasını diler, Yü
ce Senatoyu, muhterem Bakanı ve Bakanlık mensup
larını saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sayın 
Suphi Karaman Milli Birlik. Grubu adına.Buyuru-
nuz efendim. 

MB GRUBU ADINA SALİH SUPHÎ KARA
MAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan; 

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Bakanlığı, birkaç 
yıllılk, henüz (kuruluş halinde (bulunan bir Bakan
lıktır. Görevlerini daha önce Çalışma Bakanlığı yü
rütmekte idi. 

1961 Anayasası, Devletimizin, Cumhuriyetimizin 
nitelikleri arasına «Sosyal devlet ilkesini» de getir
miştir. Anayasamız, Türik vatanıdaşTarına diğer hak-* 
lar yanında sosyal güvenlik hakkını da getirmiştir. 
Sosyal güvenliğin Devlet eliyle sağlanacağı bir Ana
yasa hükmüdür. 

Anayasanın 48 nci maddesi: «Herkes sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 
Sosyal Sigortalar ve Sosayal Yardım Teşkilatı kur
mak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» de
miştir. 

Anayasanın 48 nci maddesiyle sosyal güvenliğin 
sağlanması için, Devlete verilen bu temel ödev, Ana
yasanın birinci kısım üçüncü bölümünde sayılan 
tüm sosyal ve iktisadi haklar ve ödevleri kapsayan 
bir anlayışı amaçlamalıdır. Ancak bu anlayışla sos
yal güvenlik kavramına somutluk kazandırılabilir. 

Örneklersek; Anayasa madde 35 şöyledir: 
«Ailenin korunması. 
Aile Türk tuplumunun temelidir. 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ana

nın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri alır 
ve teşkilatı kurar.» 

Ailenin, ananın ve çocuğun korunması ve bu yol
da gerekli tedbirlerin alınması gerekli teşkilatın ku
rulması, kuşkusuz bir sosyal güvenlik ödevidir. Aile
nin, ananın, çocuğun korunması için Devletin alaca
ğı pek çok önlem vardır. Ücretler yönünden, iş ha
yatının düzenlenmesi yönünden, kreşler, yuvalar, 
bakımevleri, çocuk hastaneleri, çocuk hapishaneleri 
yönünden sosyal güvenlik konusuna giren pek çok 
düzenlemeler vardır. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, «iktisadi ve sos
yal hayatın düzeni» başlığı altında; iktisadi ve sos
yal hayat, adalete, tam çalışma esnasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenmesi görevini, 
maddenin 2 nci fıkrasında Devlete vermiştir. 

42 nci madde; «Devlet, çalışanların insanca ya
şaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde geliş
mesi için, sosyal, iktisadi, ve mali tedbirlerle, çalı
şanları korur ve çalışmayı destekler; İşsizliği önle
yici tedbirleri alır.» denilerek, sosyal güvenlik ted
birlerinin kapsamı genişletilmiştir. 

671 — 
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43 ncü madde; «Kimse, yaşına, gücüne ve cin
siyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz. 

Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunur.» 

44 ncü madde; «Dinlenme hakkı ve ücretli izin 
hakkıyla». 49 ncu maddede; «Devlet, herkesin beden 
ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım 
görmesini sağlamakla ödevlidir.» diyerek ve aynı 
maddenin ikinci fıkrasında, «Devlet, yoksul veya dar 
gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaç
larını karşılayıcı tedbirleri alır.» hükmüyle. 

50 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarında; «Dev
let, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin 
en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını 
sağlama amacıyla, burslar ve başka yollarla gerek
li yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitim ihtiyacı 
olanları, topluma yararlı olacak tedbirleri alır.» 
hükmüyle; 

Sosyal hukuk devletinin, sosyal güvenlik görev
lerinin kapsamı ve sınırları genişletilmiş ve çizilmiş
tir. 

Birkaç yıllık uygulama ve daha önce bu konuda 
Çalışma Bakanlığınca ve Maliye Bakanlığınca be
nimsenen görevler, sadece emeklilik ücretleri yönün
den bir sosyal güvenlik anlayışını öngörüyordu. Oy
sa, Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri, yürüte
ceği sosyal güvenlik politikasının kapsamı, yukarıda 
açıkladığımız Anayasanın maddeleri kapsamı içeri
sinde olacaktır. Bu kapsam içinde, Anayasal sosyal 
güvenlik hakkının sağlanması ve yaygınlaştırılması 
bu amacın gerçekleşmesi için sosyal güvenlik poli
tikasının saptanması ve geliştirilmesi, sosyal güven
lik çalışmalarının yürütülmesi, denetilmesi ve koor
dinasyonunun sağlanması, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının görevidir. 

1961 yılı öncesinde sadece emeklilik anlayışında 
bir sosyal güvenlik uygulaması vardı. Bu da, sayı
sal olarak sadece memurları ve bir kısım işçileri kap
sıyordu. Yeni Anayasamızın kabulünden ve sosyal 
devlet uygulamasından sonra sosyal güvenlik kap
samı, bulanık görünümünden soyutlanarak geniş kit
leleri kavramaya yöneltilmiştir. Sosyal Sigortalar ve 
Emekli Sandığına bağlı olanlar bir arada, 1960 yı
lında 937 bin olan sosyal güvenceli sayısı, 1977'de 
Bağ - Kur'a bağlı olanlar da dahil edildiği halde, 4 
milyon 390 bine yükselmiştir. Bu 17 yıllık dönemde 
% 40 nüfus artışına karşılık, sosyal güvenliğe ka-
vuşanlardaki artış % 371'dir. Sosyal güvenliğe ka
vuşanların iktisaden faal nüfusa oranı 1960 yılında 
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% 7,2 iken bu oran 1977 yılında Bağ - Kur dışın
da olarak % 294'e yükselmiştir. Yine, Sosyal Gü
venliğe sahip olanların tüm ücretliler içerisindeki 
oranı, 1960'da % 38 iken, 1977'de yine Bağ - Kur 
dışında olarak % 68,4'e yükseltilmiştir. Bu sosyal 
gelişmeyi bir başka yönden eleştirecek olursak şu 
sonuçları elde ederiz: 

1960 - 1977 arasındaki 17 yıllık dönemde, ülke
mizde nüfus % 40, aktif nüfus % 32, ücretliler 
>% 100 oranlarında artmıştır. Buna karşılık, işçi si
gortalarına bağlı olanlarını sayısı % 280, Emekli 
Sandığına bağlı olanların sayısı c/c 225 oranında art
mıştır. Ayrıca, Bağ - Kur kapsamında da 962 bin ki
şi sosyal güvenceye kavuşmuştur. 

Demek ki, bu 17 yıllık dönemde nüfusun ve ak
tif nüfusun c/c 30-40 artışına karşılık, ücretlilerin 
oranı % 100, yani 1960'a göre 1 misli artmıştır. Nü
fus artış hızına göre 2,5 katında bir artış olmuştur. 
Sosyal güvenceye bağlananlarda da Bağ - Kur'da 
dahil edilirse % 371 oranında bir artış olmuştur ki, 
nüfus artış hızına göre 9 kat bir artış ifade etmek
tedir. 700 bini aşkın yurt dışı sigortalılar yukardaki 
sayılara dahil edilmemiştir. 

işçi Sigortalarına bağlı olanların sayısı 1960'da 
578 000 iken, 1965'te 823 000, 1971'de 1 404 000, 
1973'te 1 649 000, 1977'de 2 191 000'e yükselmiştir. 

Emekli Sandığına bağlı olanların sayısı 1960'da 
359 000 iken, 1965'te 497 000, 1971'de 800 000, 1973' 
te 850 000, 1977'de de 1 175 000 olmuştur. 

Son 15 yılın iktidarları döneminde, sosyal dev
let ve sosyal adalet doğrultusunda toplumumuzda 
sosyal güvenliğin geliştirilmesi görüldüğü gibi ba
şarılıdır. Ancak, sosyal hakların geliştirilmesi yatay 
olarak daha çok toplum kesitlerini kapsayacak yer
de, baskı gruplarının etkisiyle bazı kesitler için dikey 
olarak geliştirilmiştir. 

Sosyal güvenlik harcamalarının gayri safi milli 
hâsılaya oranı, o ülkedeki sosyal güvenliğe verilen 
önemin bir simgesidir. Bu, 1966'da Türkiye'de 
% 1,7 idi, yani sosyal güvenlik harcamaları, gayri 
safi milli hâsılanın % 1,7'si idi. Oysa bu rakam, 
1968'de % 4,3'e yükseldi, 1977'de de % 7'ye kadar 
çıkarıldı. Görülüyor ki, 1966 - 1968 döneminde sos
yal güvenlik harcamalarında hızlı bir gelişme ol
muştur. Sosyal güvenlik harcamalarının gayri safi 
milli hâsılaya oranı yönünden 1977'de vardığımız 
nokta, her ne kadar 1966'ya göre başarılı bir ilerle
me içerisinde ise de, Anayasanın ve beş yıllık kalkın-
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ma planlarının ilkelerinden oldukça geridir. Sosyal I 
güvenlik harcamalarının gayri safi milli hâsılaya I 
oranlan, Türkiye'de 1966'da % 1,7 iken, bu oran
lar 1968'de cf 4,3, 1977'de % 7'ye ancak çıkarılmış 
iken; ama 1966'da Norveç'te % 11,3, Fransa'da 
% 16,6, Federal Almanya'da c/c 17,5 ve İtalya'da 
% 16,2 idi. 

Beş yıllık kalkınma planlarımızda da sosyal gü
venliğin nasıl geliştirileceğinin ilkeleri saptanmıştır. I 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının sayfa 209'dan I 
sayfa 214'e kadar, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının sayfa 150'de ve sayfa 795'ten 806'ya kadar, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında sayfa 238' J 
den sayfa 249'a ve sayfa 503'ten sayfa 505'e kadar I 
olan bölümlerinde bu ilkeler yazılıdır. 

Sayın senatörler; I 
Kavram olarak sosyal güvenlik, modern toplum

larda, toplumun bütününü, modernleşme ve sana
yileşme sonucu meydana çıkan güçlüklere karşı ha
yat boyunca koruyan bir sosyal politika aracıdır. 

İkinci Beş Yıllık Planda saptanan ilkelerden ba
zıları şunlardır: 

«Sosyal güvenlik politikası, toplumun bütün 
gruplarını, sanayii hizmetler, tarım sektörlerinde 
her yaşta kişileri kapsayacak bir alana yönelmelidir. 
Böylece İkinci Beş Yıllık Plan döneminde tarımda 
çalışanlara da sosyal güvenlik olanakları sağlanma
sına çalışacaktır» demiştir bu îkinci Beş Yıllık Plan I 
(1968 - 1973). 

Oysa görüyoruz ki, tarımla ilgili henüz hiç bir 
şey yapılamamıştır. 

Yine bu İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
«Sosyal sigortaların kapsadığı alanların genişletil
mesi amacıyla işsizlik sigortasının kurulmasına ça
lışılacaktır» denmiştir. Yıl 1978, Dördüncü Beş Yıl
lık Plana girmişizdir; ama henüz bu konuda bir şey 
yoktur. 

«..Sosyal sigortalar dışında korunmaya muhtaç 
çocuklar, okuyan gençler, çalışan gençler, çalışanla
rın eş ve çocukları, beden ve ruh yapıları bakımın
dan çalışamayacak veya tam verimli çalışamayacak -
durumda olanlar, artık çalışması söz konusu olma
yan ihtiyarlar için ihtisas kurumları ve hizmetlerin 
geliştirilmesi ve ayrıca tamamlayıcı nitelikte olarak 
sosyal yardımların geliştirilmesi gibi sosyal güvenlik 
önlemleri gerçekleştirilmelidir» diyordu. Görüyor
sunuz ki, bu konularda da diğer bakanlıkların bün
yeleri içerisinde bir kısım şeyler yapılmış ve fakat 
çoğu henüz gerçekleştirilememiştir, 1 
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«Sosyal sigorta ve sosyal hizmet fonlarının bir 
sosyal güvenlik sistemi içinde yer almaları gerçekleş
tirilecektir» diyor İkinci Beş Yıllık Plan. Dördüncü 
Beş Yıllık Plana girdik, bu konuda henüz atılmış 
bir adım yok. 

«Tarım işçilerinin sosyal güvenliklerini sağlama
da da önemli bir unsur olan çalışma şartlarını dü
zenleyici tarım iş kanunu çıkarılacaktır» diyor. Maa
lesef bu konuda da bir şey olmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik sistemimizin şu anda aksayan 

bazı yönleri vardır. Bunlara da kısaca değinmek is
tiyorum: 

Ücretli ve çalışan durumda olmadığı halde, sigor
ta primleri ödenerek emeklilik hakkına kavuşma ola
nağı sağlanmasına elverişli olan mevzuat açıkları; 

Bunu biraz açıklamak istiyorum: Herkes, kendi 
çevresinde görmektedir. Bazı yerlerde, çalışmayan 
bir kişi, vaktiyle biraz çalışmış, sonra çalışmıyor ve
ya çalışmayan bir kadının primleri ödeniyor ve 
emekliliğe de bir süre sonra hak kazanıyor. Sosyal 
güvenlik, çalışanlar içindir arkadaşlar, çalışmayan
lar için değildir. Bu yolla birçok yerlerde, imkânı 
olan fabrikalarda, yeteneği olan, imkânı olan karı -
koca eş durumunda bu türlü sigortaların ödenmek 
suretiyle sosyal fonların geliştirilmesi, belki sosyal 
fonları kullanan kurumlar için o anda bir fayda gi
bi görülmektedir, oysa bu, o fonların ileride daha 
çarçur edilmesine, hatalı kullanılmasına yol açmak
tadır. Ayrıca, bu imkânı kullanabilenle kullanama
yan arasında da sosyal adalet bakımından bir ayrıca
lık getirmektedir. Mevzuatın bu boşluklarının mut
laka doldurulmasına ihtiyaç vardır. 

Hizmet yıllarının sonunda doğru, son üç yılda 
yüksek primler ödeyerek, yüksek emekli ödeneğine 
olanak tanıyan mevzuat açıkları: 

Bu Sosyal Sigortalar Kurumunda vardır. Küçük 
küçük sigorta primleri ödemekle devam eden bir iş
çi, (Tabii her işçi böyle değil, gözönünde bulunan 
bir kişi, gözönünde bulunan bir sigortalı) son üç se
nesinde yüksek primden sigorta ödemek suretiyle 
mevzuatın, «Son üç yılının ortalaması alınır» hük
münden yararlanarak yüksek primlerle emekli edil
mek gibi bir duruma kavuşuyor. Bu da, sosyal gü
venceye aykırı, sosyal adalete aykırı bir uygulama
dır ve yine sosyal kurumların fonlarında tahrip edi
ci bir nitelik taşımaktadır. 

Genç yaşta emekli olmanın sakıncaları; 
Bu durumlarda, belirli yaşa gelmeden ya da ma

lul duruma düşmeden sigorta ve emekli aylıklarının 
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bağlanmasını kısıtlayan hükümler getirilmesi lâ
zımdır. Politikalarda giderek bir yarış halindedir. 
Kadınların emeklilik yaşı 20 hizmet yılına indiril
di. Kadınların 15 yılda emekli olması sağlanacak, 
hatta bu seçim propagandalarında bile ortaya ko
nuyor. 

Arkadaşlar; 
Dünyanın hiç bir yerinde 35 yaşında emekliler 

yoktur, 40 yaşında emekliler yoktur. Bazı ileri ülke
lerde 35 yaşında bir insan emekli hakkını kazana
bilir. Bazı sosyalist ülkelerde 35 yaşına, 38 yaşına 
gelen insanlara emeklilik hakkı veriliyor; ama iş kol
larının özelliklerine göre. Örneğin, teksitil sanayiin
de çalışan bir kadına 20 sene sonra emekli olabili
yor. Çünkü, çok toz yutmuş olduğu kabul ediliyor. 
Maden işçisi bir insanın 45 yaşında emekli olması 
sağlanıyor ve sosyalist ülkelerde bu türlü, iş kolla
rına göre ayrılan durumlarda, ağır iş kollarında er
ken emeklilik imkânları veriliyor ve emekli ücretle
ri ödenmeye başlıyor; ama ileri Batı ülkelerinde er
ken yaşta emeklilik hakkını alan kişiler, belirli bir 
yaşa kadar o emeklilik hakkını kullanamıyorlar. 40 
yaşında emeklilik hakkını kazanıyor; 45 yaşından 
sonra primlerini almaya başlıyor. Bizim de mevzuatı
mızın bu yönlerde geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Plan ilkelerini sistematik bir perspektif içerisin
de gerçekleştirmek yerine, belirli anlarda, belirli po
litikaların etkisi altında bazı küçük meslek grupları 
yeniden devreye sokuluyor. 

Plan ilkelerinde detaylı olarak sosyal sigorta 
primlerinin ne yönde geliştirileceği tespit edilmiştir. 
Oysa, politikanın geliştirilmesi sonucu, bakıyorsu
nuz küçük bir meslek grubu bir baskı grubu olarak 
ortaya çıkıyor ve hemen ona bir hak tanınıyor. Bu 
tabii, bir planlı dönemde, planlı bir şekilde sosyal gü
venlik hizmetlerinin geliştirilmesine aykırı sonuçlar 
getiriyor. 

Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarının örneğin 
Sosyal Sigortaların ve Emekli Sandığının getirdiği 
haklarda da farklılık vardır. Bu haklarda, sigorta 
ve emeklilik hakkı getirmesi bakımından, farklılık 
vardır, eş durumu bakımından farklılık vardır. Sos
yal Sigortalardan emekli olan bir kişi, Emekli Sandı
ğına tabi başka bir kurumda çalıştığı vakit, Sosyal 
Sigortalardan emekli maaşını alabiliyor. Emekli San
dığında çalışan bir kişi, Sosyal Sigortalar Kurumu
na bağlı bir yerde gelip çalıştığı vakit, oradaki maa
şını ve Emekli Sandığındaki emekli maaşını alabili
yor; ama Emekli Sandığında çalışan bir kişi, Emekli 
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I Sandığından emekli olduktan sonra, Emekli Sandı-
I gına tabi bir kurumda çalışamıyor. Bu, bir sakınca 
I ve bir ayrıcalıktır, bunun giderilmesine ihtiyaç var

dır. 
I Sonra eş durumları bakımından da farklılık mey-
I dana geliyor. Bir kişinin eşi, kendisi Emekli Sandı-
I ğında çalışıyor, oradan emekli oluyor. Eşi Emekli 
I Sandığında çalışıyor, oradan emekli oluyor. Birinin 

ölümü halinde, onun hakkı öbürüne geçmiyor; ama 
j Sosyal Sigortalarda çalışan emeklinin, Emekli San-
I dığında çalışan bir emekli eş durumu söz konusu de-
I duğu zaman, birinin hakkı, diğerine geçiyor. Bu da, 
I sosyal güvence sistemimizde son derece, kapsamlı, 
I yani doğrusu budur veya budur; ama mutlaka birleş-
j tiriîmesine ihtiyaç vardır. 

I Emeklilik maaşının hesabında, emeklilik ikrami-
I yesinin hesabında büyük farklar vardır. Bundan ev-
I veîki bütçelerde bazı arkadaşlarımız çok enteresan 
I rakamlar ortaya koydular. Sosyal Sigortalar Kuru-
I muna bağlı bir Türk Hava Yollarından, Petrol Ofis

ten, özellikle Türkiye Petrollerinden emekli olan 
bir kişinin emekli ikramiyesine bakıyorsunuz ki, 1 

I milyonun üstünde; ama devletin en yüksek baremine 
I erişmiş, 40 sene hizmet yapmış bir kişinin emekli ik-
j ramiyesi 350 bin lira civarında. Tek elde bir sosyal 
I güvenlik mevzuatının toparlanması, bütün bunların 

birleştirilmesi bakımından çok ihmal edilemeyecek 
bir konu haline gelmiştir. Zaten Sosyal Güvenlik Ba-

I kanlığının da kurulmasının amacı bunları birleştir-
I mektir. 

Dul ve yetimlere maaş bağlanması konusunda da 
ayrıcalıklar vardır. Sosyal Sigortalar Kurumunda 
dul ve yetimlere bağlanan emekli maaşlarının yüzde
leri farklıdır, Emekli Sandığındakilerin farklıdır. 

I Bütün bunlar tüm sosyal güvenlik kurumlarının tek 
I bir kuruluş bünyesinde toplanmasını gerekli kılan 
I önemli hususlardır. 

Sözlerimi, gecenin bu saatinde daha fazla uzat-
I mamak için burada kesiyorum. 
i Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarının ülke-
I mize ve toplumumuza gelecekte daha hayırlı olanak -
I 1ar sağlaması temennisiyle hepinizi saygıyla selam-
I 1arim. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Gruplar adına başka söz talebi?.. 

Yok. 
I Kişisel görüşlerin tespitine geçiyoruz. 

Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sa~ 

I ym senatörler; 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerli mensupla
rı, sizleri saygıyla selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra, ben de bağımsız bir 
üye olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. Gecenin 
bu saatinde görüşlerimi kısaca dile getireceğim. 

Her insanın hayat mücadelesin deki amacı, ileri 
bir dönemde huzura kavuşması, yarınından güven 
duyabilmesidir. Her ülkede insanların ileriye yöne
lik olan bu arzularını gerçekleştiren güçlü kuruluş
lar vardır. Bu kuruluşlar, çalışan veya çalışmayan 
herkesin sosyal güvencesini sağlamakla görevlidir
ler. 

Türkiye'de, toplumun güven içinde yaşamasını, 
yarınlara huzur içinde bakabilmesini sağlamak üze
re, kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
görevi çok önemlidir. 1978 yılı içinde bu Bakanlığın 
çalışmaları içinde, sanatçılara, yazarlara, şairlere, 
hayat kadınlarına sosyal sigorta ve güvence hakları
nı tanıması çok olumlu bir davranıştır. Bu yöndeki 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Çeşitli illerimizde açılan Sosyal Sigortalar has
tanelerini de ilgi ile izliyoruz. Ancak, bu hastaneler
deki yatak kapasitesi ve hastanede sıra bekleyen işçi
lerin durumlarını, hastaların durumlarını görünce 
üzülüyoruz. Bv arada sosyal hizmetlerin kreş ve 
huzurevleri açılmasıyla yaygınlaştırılmasını da tak
dirle karşılıyoruz. Ancak, değinmek istediğim önem
li bir nokta var. Türkiye'de ne zaman yeni bir hiz
met getirilirse Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyük 
ilimizde başlanmaktadır. Kreş ve huzurevleri de üç 
büyük ilimizde açılmıştır. Oysa, bu türlü hizmetle
rin yaygınlaştırılması için, daha küçük illerimizde de 
başlatılması gerekir. Bu hizmetler, neden doğu Ana-
dolunun herhangi bir ilinde başlatılmış olmasın?.. 
Sosyal hizmetin, yardımın, güvenliğin yine sosyal 
adalet içinde dağıtılması, sağlanması şarttır. Bunun 
içinde, sosyal bir politika gütmek zorundayız. Va
tandaşlarımızın çok büyük bir kesimi tarımla uğraşır 
çiftçidir, tarım işçisidir. Sayı olarak çok büyük 
rakamlara ulaşan bu kesimin sosyal güvencesi yok
tur. Köylümüze, sosyal sigorta haklarının getirilme
si başlıca görevimiz olduğu halde, bu sosyal hizmet 
henüz gerçekleştirilmemiştir. 

Yurt dışında çalışan ve sayıları 1,5 milyon olan 
işçilerimizin de sosyal güvenceye kavuşması gerekir. 
Bunlar, yıllardan beri, Türkiye'de bu husustaki ça
lışmaları beklemektedirler. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığında vatandaşların iş 
takibi çok düzenli bir biçime sokulmuştur. Bu yeni
liği de takdirle karşılıyoruz. 

Çok yeni bir mazisi olan Bağ - Kur'un çalışma
larını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bağ - Kur'un 
yeni bir kuruluş olması nedeniyle birçok aksak yön
lerinin ortaya çıkması tabiidir. Bu sebeple, beş yıl
lık süreye bir , iki ay kala emekliye ayrılmış olan 10 
binlerce vatandaşımız haklarını alamamaktadırlar. 
Bunların, bir defaya maihsus olmak üzere, buluna
cak bir formülle mağdur durumdan kurtarılmaları 
gerekir. 

Ülkemizin çok büyük bir döviz sıkıntısı darlığı 
içinde olduğu bu dönemde, özellikle Yugoslavya'dan 
gelen soydaşlarımızın, oradaki emeklilik hakları Yu
goslavya Hükümetlerince tanınmış olduğu halde, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yönde binlerce va
tandaşımızın yaptığı talebi yıllardır sonuca erdire-
memesi anlaşılacak bir davranış değildir. Yugoslav
ya'da emeklilik maaşına hak kazanan vatandaşları
mız şahsen veya dernekleri adına Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına başvurmuşlardır. Yugoslav Hükümeti
nin ödemeyi kabul ettiği bu maaşların kesin rakamla
rının saptanması yıllarca yapılmadığından, bu öde
me gerçekleşmemektedir. Sayın Bakandan, bu me
seleye bizzat eğilerek en kısa zamanda ülkemize mil
yonlarca lira döviz getirecek olan bu hususu sonuca 
erdirmesini bilhassa rica ediyorum. 

Bütçenin, Sosyal Güvenlik Bakanlığı mensupları
na hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygı
değer Senatörler; 

Kuruluşu yeni; ama bağlı kuruluşları daha çok 
eskiye dayanan Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 1979 
yılı Bütçesi nedeniyle bir, iki hususa değinmek isti
yorum. 

Bilhassa Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bağlı 
Sosyal Sigortalar Kurumunda sigortalı işçilerin hak 
ve hukuklarını, daha doğrusu çalışanların hak ve hu
kukları biraz da işverenlerin keyfi tutum ve davranı
şına terk edilmiş gibi. Öyle meseleler var ki, biraz ev
vel sayın sözcüler de değindiler. Kaçak işçiler. Bir
çok işverende kaçak işçiler alabildiğine çalışır ve Sos
yal Sigortalar Kurumumuz bunları gereken ölçüde 
takip etmedikleri için, bu zavallı işçilerin iş kazaların
da veyahut sakatlıklarında herhangi bir sosyal gü
vencelere kavuşması imkânı zorlaşır, 
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Bazı işçilerimiz mahkemelerden karar aldığı hal
de, çalıştığını tevsik ettiği halde, sigortalanması la
zım geldiğini tevsik ettiği halde, maalesef Sosyal Si
gortalar Kurumumuz, «Efendim, mahkeme bizi ta
raf göstermediği için, biz buna herhangi bir şey ya
pamayız.» demektedir, tşçi tekrar mahkemeye gide
cek, Sosyal Sigortalar Kurumunu da taraf göstermek 
için yeniden mahkemeye müracaat edecek, ondan 
sonra bu değerli Kurumumuz yıllık 44 milyar lira 
geliri olan, 32 küsur milyar lira gideri olan bu de
ğerli Kurumumuz, ancak ondan sonra işçinin hak
kını savunacak bir duruma gelecektir. Bu bence, Sos
yal Sigortalar Kurumunun milyarlarının üzerinde 
oturan, bilhassa örgütünün işçilerin hak ve hukuku
na gereken ölçüde ilgi göstermediğinin bir kanıtı ol
sa gerek. 

Bunu böylece bağladıktan sonra, bilhassa değer
li Sosyal Güvenlik Bakanımızdan, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun illerde kuracağı örgütlerin ve illerdeki 
işçilerin, bilhassa sigortalılık yönünden bağlandıkla
rı şube veyahut bölgeler bakımından çok daha bir 
yaklaşımla o bölgenin, o ilin hangi il ile daha çok ir
tibatı, daha çok bilhassa ulaşım bakımından yakın
lığı ve ulaşım imkânlarının elverdiğini dikkate alma
sı da uygun olur kanaatindeyim. 

Bir misal vermek gerekirse, meselâ Yozgat'ta si
gortalı muamelesi bir ara Kayseri'ye bağlanmıştır. 
Yozgat'ın, Kayseri'yle hiç bir ilgisi yoktur; gidilmez, 
gelinmez. Bir ara Sivas'a bağlanmıştır, bir ara An
kara'ya bağlanması ısrar edilmiştir; bilmiyorum son 
zamanlarda ne oldu. 

O halde, bunları, sigortalı işçilerimizin işlemle
rini süratle yaptırabilmek, daha çok ulaşım ve ha
berleşme imkânının elverdiği yakınlık dikkate alına
rak bu işlemin yapılması çok daha faydalı olur. 

Kusura bakmayın bölgecilik oluyor; ama biraz 
evvel gene Yozgat'tan bahsettim. Yozgat'ta 15 bin si
gortalı işçi var iken, değerli Sayın Bakanımız bize 
vaat ettiği halde, hâlâ Sosyal Sigortalar Kurumunun 
dispanserini açmamıştır. İnşallah bu yıl, 1979 yılında 
bir dispanser ve bir de hastanenin vaadini bize ver
di. Sanıyorum ki, bu vaadini tahakkuk ettirecek, biz 
de hemşerimizden bu şekilde faydalanacağız. 

Hepinize saygılar sunar, 1979 Yılı Bütçesinin sos
yal sigortalılara hayırlı olmasını diler tekrar saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat?.. Yok. 
Sayın Ege?.. Yok. 
Sayın Ali Oğuz?.. Yok. 
Sayın Savcı, buyurun. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının değerli mensupları; 

Benden evvel konuşan değerli grup sözcüsü ar
kadaşlarım, kişisel görüşlerini izah etmek üzere 
bizler huzurunuza çıkarken, evvelâ sözlerime, Yüce 
Heyetinizi selamlayarak başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gecenin bu geç saatinde bize verilmiş olan kısa 

süre içerisinde bu verimli ve genç Bakanlığın hiz
metlerinden, mesaisinden uzun uzadıya bahsedecek 
değilim. 

Daha önce grup sözcüsünün çok değerli ifadeleri 
konuşmaları, hakikaten bu Bakanlığın çalışma saha
sı içine giren hususları gayet güzel belirttiler. Ben, 
bunlara iştirak etmekle beraber, ayrıca bazı görüş 
ve temennilerimi arz ve ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malum olduğu üzere, Çalışma Bakanlığının da 

bazı görev alanlarını ve meselâ Sosyal Güvenlik, Sos
yal Sigortalar Kurumu ile Bağ • Kur Genel Müdür
lüklerinin de bağlanması suretiyle 18 . 12 . 1974 yı
lında benim de milletvekili olduğum bir devrede 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün de kurulmasıyla 
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı onayı 
ile bu Bakanlık teşekkül etmiş ve vazifeye başla
mış bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, yurdumuzda yaşayan bütün va
tandaşların sosyal güvenlikten yararlanması, Ana
yasa gereği olarak yerine getirilmesi icap eden bir 
husus, Devletçe ele alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem Senatörler; 
Bunun tabiatıyla dünyada ve Türkiye'de bir geç

mişi vardır, mazisinden uzun bahsetmeye lüzum gör
müyorum. Ancak, hemen şunu ifade etmek isteye
yim ki, Türkiye'de sosyal güvenlik müessesesi nasıl 
gelişmiştir denilirse, kısaca şunları ifade etmek ge
rekir. 

İlk defa 1866'da Askeri Tekaüd Sandığı tesis edil
miş, 1881'de sivil memurlar için kurulan Emekli San
dığı, 1909'da kurulan Askeri ve Mülki Sandıklar, 
1934'de tesis olunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları Limanları İşletme İdaresinin Memur ve 
müstahdemlerinin Tekaüt Sandığı, 1940'da kurulan 
Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Tekaüt 
Sandığı, 1942'de İktisadi Devlet Teşekkülleri Teka
üt Sandığı gibi kuruluşları, ilk sosyal güvenlik mü
esseseleri olarak sayabiliriz. Nihayet 1950 yılında Tür-
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kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kurulmuş bulun
maktadır. 

Muhterem senatörler; 
Türkiye'de sosyal sahada ilk sigorta ise, 1946 yı

lında yürürlüğe konulan İş Kazaları Meslek Hasta
lıkları ve Analık Sigortaları Kanunuyla başlamış, bu 
daha sonra da hepimizin bildiği gibi, 1965 yılında 
Sosyal Sigortalar Kanunu adı altında yürürlüğe ko
nulmuş bulunmaktadır. 

O halde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa göre, bu kuruluşlar 
üzerinde gömyoruz ki, sadece bu Bakanlık vesayet 
yetkisi olarak bir görev ifa etmektedir, yani diğer bir 
ifadeyle teşkilât kanununa da henüz sahip bulunma
maktadır. 

Ancak, öğrendiğimize göre, Bakanlığın bu konu
da normal ve verimli çalışmaları devam etmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan ve program
larında da yer aldığı üzere, bütün sosyal güvenlik 
müesseselerinin, meselâ bugün halen Bakanlık dışın
da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğünün de dahil olduğu bir tek bünye 
içerisinde, yani bu Bakanlığın çalışma hudutları içe
risinde bütün sosyal güvenlik kurumlarının birlikte 
çalışmasında biz, fayda mütalaa etmekteyiz. Zanne
diyorum Sayın Bakanımız bu konuda da bir hayli 
çalışmada yol almış bulunmaktadır. 

Şu halde bu Bakanlığın bir amacı vardır. Hedefi 
nedir?.. Gelişmekte olan yurdumuzda ileri teknolo
jik koşulların içtimai hayatımızda oluşturduğu bü
tün fertlerimize, geleceğe olan güvenin sağlanması, 
bunun için de gerekli kuruluşların teşkili için ince
lemelerin yapılması ve kısa zamanda bunların tatbi
kata konması hepimizin arzu ettiği hususlardır. El
bette, Meclislerimize intikal ettiği zaman bizler de 
bu konuda gerekli mevzuat değişikliğini yapmak ar
zusundayız. 

Muhterem Senatörler; 
1979 sayılı Kanuna göre Kurulan Bağ - Kur'un 

merkez ve taşra teşkilatındaki gelişmesinin de mem
nuniyet verici şekilde olduğunu takip etmekte ve bu
nu sevinçle karşılamaktayız. Elbette ki, kısa zaman
da kurulan bu Genel Müdürlüğün yurt çapındaki ça
lışmaları da daha geniş bir hal alacaktır. 

Bu arada, kadrosuz köy imamları, köy kâtipleri, 
köy bekçileriyle belki de sporcuların da sosyal sigor
ta kapsamı içerisine alınmaları, tahmin ediyorum 
Bakanlıkça düşünülmektedir. 

Sosyal güvenceye gerçekten muhtaç olan gruplar
dan biri de sakat, kör, sağır dilsiz, geri zekâlı, ruh 
ve akıl hastalandır. Bunların da genel olarak ciddi, 
mali ve manevi desteklere sahip bulunmaları gere
kir. 

Önemli olan diğer bir husus ta, îşsizlik Sigorta
sıdır. Şunu hemen belirtmek isterim ki, çalışarak ek
mek parasını kazanan bir kesimin, işsizlik karşısın
da devletin asgari geçim endeksiyîe oranlı ve aileye 
gelir sağlayamayan diğer kişilere de ayarlanmış 
maddi bir güvence sağlamak vazifesidir. Devlet, bu 
vazifeyi işsizlik Sigortası adı altında kendine has bir
takım kanunlarla takviye edilmiş bir güvenlik mües
sesesiyle yapabilir kanaatindeyim. Bu müessese, iş
sizi hem asgari geçim şartlan içerisinde tutar, hem 
de yeni yeni imkânlar bulabilmek için girişimlerde 
bulunabilir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Prog
ramlarında da hükümetlerin yatırım politikaları he
defi, başta iş sahaları açmak, sonra da endüstrinin 
sanayiin inkişafı ile ekonomik bir istikrar temin et
mek ve işsizlik sigortaları kal'kanı ardından da mü
reffeh ve geleceğinden emin bir işçi kitlesi meydana 
getirmek olmalıdır. Bakanlığın bu husustaki görüş
leriyle birlikte, bir zamandan beri çalışmakta bulun
duğu memur ve işçi ayırımı üzerindeki hizmetleri
nin de ne safhada olduğunu öğrenmek faydalıdır. 
Meclislerin bu hususta da bilgi edinmesi gerekir. 

Muhterem senatörler; 
En çok üzerinde duracağım bir husus da, yüksek 

ıttılaınıza arz etmek istediğim husus da şöyledir: 
Özetle belirtmek gerekirse... 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Özetle belirtmek gerekirse, Devletimizin yüküm
lü bulunduğu görev, halen en geniş oranda Sosyal 
Sigortalar Kurumunda yerine getirilmekte ve 506 
sayılı Kanuna göre, tarım kesimi dışında hizmet 
akdine dayanılarak bir işveren tarafından çalıştırı
lan kimselerin hakkını almaktır. Ayrıca memur sa
yılanların da sosyal güvenlikleri hepimizin bildiği 
gibi, 5434, 657 ve 1327 sayılı Kanunlarla kurulan 
ve kurulacak olan özel kanunlar yoluyla sağlan
maktadır; ama diğer taraftan yakın zamanda da bi
raz evvel ifade ettiğin gibi, serbest meslek toplumsal 
güvenlik kurumu, yani Bağ - Kur'da güvenlik hiz
metlerinden faydalanan büyük bir meslek kitlesini 
içine almaktadır; ama çiftçi ve köylülerin de sos
yal güvenlik sahasına kavuşturulabilmesi için, 506 
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sayılı Kanunun 86 ncı maddesi, topluluk sigortası 
yoluyla çeşitli sigorta kollarına girmelerini mümkün 
kılmış ise de, bu şekilde sigortalanma işlemi çiftçile
rimizin arzu ve iradelerine bırakıldığı cihetle, bura
da nazarı dikkatinize cel'betmek isterim Sayın Baka
nım başarılı bir tatbikatı olamamaktadır. 

İşte bu durum karşısında nüfusumuzun büyük 
bir çoğunluğunu teşkil eden tarım sektörünü bün
yesine alacak yeni bir sosyal güvenlik müessesesinin 
kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü, takdir 
buyurulur ki, üstü açık, geniş bir fabrika ve tarım
da çalışan çiftçi ve köylülerimizin çalışma şevk ve 
güçlerini devamlı kılmak, garanti altına almak, böy
lece tarımdaki verim artışını ve dolayısıyla milli 
gelirimizde seviyeyi yükseltmek Devletimizin gö
revi, milletimizin refahı olmak icabıdır. 

Milli gelirin gruplar arasında aşırı farklarla da
ğılması ve asgari geçim seviyesini teminden aciz in
sanların tarım kesiminde büyük bir oran teşkil etme
si, yurdumuzdaki sosyal güvenlik uygulamalarının 
gelir ve istihdam politikası yönünden de önemi bir 
kez daha ortaya koymaktadır. 

Bu sebeple etkisi ve toplumsal önemi son de
rece büyük olan bugünkü sosyal güvenlik sistemimi
zin, çiftçilerimizi de kapsayan bir kurumla daha ya
rarlı bir hale getirilmesi uygun olur kanaatindeyiz. 
Nitekim, geçmiş yıllarda Türk tarımcıları sosyal gü
venlik kurumu şeklinde veya diğer bir Bağ - Kur'a 
müsavi olarak Bağ - Kur adıyla birtakım kanun tek
liflerimizi vermiş bulunmakta idik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuda tahmin ediyorum ki, Sosyal Güven

lik Bakanı arkadaşım hassasiyetle durarak bir neti
ceye varacaktır. Parlamentoya düşen hizmetlerde 
de elbette üzerimize vacip olan görevi yapmış ola
cağız. 

Bu vesileyle netice olarak sözlerimi bitirirken, 
yurdumuzda kamu hizmeti yapan sosyal güvenlik 
kuruluşlarının bir çatı altında toplanması ve sosyal 
güvenlikten yoksun vatandaşlarımızın mutlak suret
te mevzuat dahilinde yurt içi ve yurt dışındaki eği
tim kurumlarında okuyan öğrencilerin de (burs gi
derlerini de dahil ediyorum) muhtaç öğrencilere de 
gerekli yardımın yapılması suretiyle birtakım hiz
metler ifa etmek tahmin ediyorum bu Bakanlık için 
zevkli bir milli görev olacaktır. Bu vesileyle 1979 
yılı Bütçesinin Bakanlığın değerli mensuplarına ve 
başta Milletimize, bu konuda faydalanacak muhte
rem vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

I BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. Sayın Kara-
ağaçlıoğlu?.. Yok. Sayın Köseoğlu?.. Yok. Sayın 
Kutluk?.. Yok. 

I Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Sa-
I yın Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar. Süreniz 
I 30 dakikadır Sayın Bakan, bunun içinde sorulara 
I cevap da dahildir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ-
I ZAR (Sinop Milletvekili) — Peki Sayın Başkanım. 
I Çok değerli Başkanım, çok değerli senatör arka-
I daşlarım; 

I Bakanlığıma ait 1979 yılı Bütçesi münasebetiyle 
I burada görüşlerini bildiren değerli Grup sözcülerine 
I ve şahısları adına konuşan muhterem arkadaşlarıma 
I önce yaptıkları konuşmanın olgun tecrübelerine da-
I yalı ve çalışmalarımıza ışık tutacak seviyede olduğu 
I için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. 

I Bilhassa değerli hocamız ve uzun yıllar mesuliyet 
I deruhte etmiş olan AP'nin Grup Sözcüsü olan Ra-
1 gıp Üner'in, burada sosyal güvenlik politikasının 
j partiler üstü bir politika olması hususundaki işaret 
I buyurdukları kısma candan teşekkür ederim. Çün-
I kü, insan hayatıyla insanın geleceğine ümitle baka-
I bilmesini öngören sosyal güvenlik politikasının bil-
I hassa partiler üstü olması kadar doğal bir şey ola-
I maz. Esasında, Sosyal Güvenlik Bakanlığı politika-
I sini yürütürken partiler üstü kalmak ve partilerin fi-
I kirlerinden istifade etmek suretiyle siyasi kuruluşla-
I rın her türlü fikirlerini bir araya getirerek en olgun 
I fikirlerin gerçekleşmesi yönünde çalışma yapmakta-
j dır. Bizim bir yıllık çalışma süremiz içinde, geçen 
I yıl buradaki Bütçe münasebetiyle fikirlerini ortaya 
I süren değerli senatör arkadaşlarımızın ve gerekse Bü-
I yük Millet Meclisindeki mümtaz parlamenter arka-
I daşlarımızın bize ışık tutan fikirlerini esas almak su-
I retiyle bir yıllık dönemde çalışmalarımızı o ışığın al-
I tında bilhassa sürdürdüğümü burada arz etmek isti-
I yorum. 

I Zamanımızı değerlendirmek suretiyle kısaca de-
I ğerli konuşmacıların üzerinde hassasiyetle durdukla-
I rı kısımları cevaplandırmak istiyorum. 

I Sosyal güvenlik politikasının ne olduğu, nasıl ger-
I çekleşeceği esasında değerli konuşmacılar tarafından 
i ortaya atıldı. Bunlar, ilmin veya bilimin verileridir, 
I esaslarıdır. Esasında, sosyal güvenlik politikası, bü-
I tün çalışan insanların, nefes alan insanların geleceği-
I ni garantiye alabilmektir. İnsanların, yarınına umut-
I la bakabilmesi politikasıdır. Bu yönden biz bir yıllık 
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süre içinde sayılan 1,5 milyonu bulan yurt dışında 
çalışan insanların sosyal güvenceden yoksun olduğu
nu dikkate almak suretiyle daha önce hazırlanmış 
kanun tasarıları üzerindeki görüşlerimizi yenilemek 
suretiyle Büyük Millet Meclisinden sonra Senatoya 
gelmiş ve geçen sene temmuz ayında yüksek tasvip
lerinize mazhar olarak kesinleşmişdi. 

Bu şekilde 2147 sayılı Yasa ile yurt dışında çalı
şan ve sayıları 1,5 milyonu bulan Türk vatandaşları 
sosyal güvenceye kavuşturulmuştur ve müracaatları 
halinde sosyal güvenceye kavuşturulması işlemlerine 
başlanmıştır. Ancak şunu ifade edeyim ki, yurt dı
şında Sosyal Güvenlik Bakanlığının temsilciliklerinin 
olmayışı nedeniyle 2147 sayılı Yasanın manası ve 
ruhu tam manasıyla işçilerimize anlatılamamış olma
sı nedeniyle 500 bin vatandaşın borçlanması bekle
nirken 15 bin vatandaşımız müracaat etmek suretiy
le yurt dışında çalıştıkları sürelerin emeklilikten sa
yılmasının gerçekleştirilmesi yapılmıştır. 

Önümüzdeki günlerde imkân ve fırsat bulursak bu 
konuyu yurt dışında bulunan diğer teşekküllerin tem
silcileriyle ve basın yoluyla daha önce 1 milyonun 
üstünde bastırdığımız broşürlerle bunları izaha ça
lıştık; fakat maalesef bürokrasinin ve atıl düşünce
lerin neticesi, orada aktif halde çalışan ve onlara dö
viz kaynağı gözüyle bakılan işçilerimize bu anlatıla-
mamıştır. Bunu burada itiraf etmek isterim. 

Bunun dışında, işçi emeklilerinin bilhassa konut 
kredisinden istifade etmesi, işçi emeklilerinin Sosyal 
Sigortalar Kurumunun Müdürler Kurulunda temsil 
edilmesini burada işaret buyurdu arkadaşlarımız. Bu 
Kanun tasarısı da kesinleştiği için, emekli işçilerimiz 
de fiilen çalışan işçiler gibi, konut kredilerinden is
tifade etmektedir ve önümüzdeki haziran ayından 
itibaren de seçecekleri üyeleriyle Müdürler Kurulun
da temsil edilecektir. 

Ayrıca, yine 506 sayılı Yasada yapılan değişiklik 
ile katsayı esasına dayalı barem usulü getirdik işçi 
emeklilerine. Katsayıda yapılan artımlardan memur
lar ve memur emeklileri ne şekilde istifade ediyor 
ise, işçi emeklileri de bundan istifade etmektedir, ya
ni bu sene 16'ya çıkan katsayının getirdiği asgari 
450 - 900 liralık ücret farkından işçi emeklilerimiz is
tifade edecektir. Ayrıca, asgari ücretteki bu yıl iki 
ay sonra yapılacak değişiklikle katsayıda yapılan de-
ğişikliliğe paralel olarak göstergelerinde de yapıla
cak değişikliklerle bir asgari o kadar daha ondan is
tifade edecek, ortalama olarak 900 - 1 800 lira ara
sında işçi emeklilerimizin maaşında bir artış olacak
tır, 
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Sayın sözcülerin işaret etmiş oldukları hususlar, 
yine 506 sayılı Yasada, geçen yıl temmuz ayında çı
kan Yasa ile maden işçilerimiz, yeraltında çalışan 
maden işçilerimiz, sanatkârlarımız, yazarlarımız, 
ozanlarımız Sosyal Sigorta kapsamı içine alınmıştır. 
Huzur evlerinin resmen kurulması sağlanmıştır. Re
habilitasyon merkezlerinin geliştirilmesi bu Yasa ile 
bize yeni bir imkân getirmiştir. 

Geçen sene yasalaşan üç kanunun, bilhassa par
lamenterlerimizin işaret ettikleri büyük eksikliklere 
cevap verecek nitelikte olduklarına işaret etmek isti
yorum. 

Yalnız Bağ - Kur kanun tasarımız, burada haklı 
olarak işaret edilen ve tenkit edilen, eşitlik ve ada
let ölçüleri içerisinde sosyal güvenlik kuruluşları ara
sındaki farklılığı giderici durumda ele alınmış olan 
tasarımız, Bütçe Plan Komisyonundan geçmiş ve bu
gün Umumi Heyete intikal etmiştir. O da çıktığı 
takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan in
sanlar gibi, kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli 
olma imkânlarına kavuşturulmuş olacaktır. 

Yine bu Kanun yasalaştığı takdirde, bugüne ka
dar mağdur olan, sayıları 50 ile 70 bin tahmin edi
len, Bağ - Kur kanun tasarısı çıktığı zaman bir der
nekte kayıtlı olmadıkları için, bu sosyal güvenceden 
mahrum olan insanlarımız, vatandaşlarımız, daha 
doğrusu esnaf ve sanatkârlarımız bu haklarını ala
cak ve bu haksızlık da giderilmiş olacaktır. 

Onun da ötesinde, bilhassa emekli olan esnaf ve 
sanatkârların emekli olduktan sonra da çalışmaları
na yeni bir düzen getirmektedir bu yeni Bağ - Kur 
Kanun tasarısı. 

Bir de basamak değiştirme hakları kendilerine ve
rilmekte ve böylece de tahminen sayıları 500 bini 
bulan esnaf ve sanatkârlarımız istedikleri basamak
ları seçmek suretiyle prim ödeme imkânlarına ka
vuşturulmuş olacaktır. Esasında Bağ - Kur kanun ta
sarısı tahmin ederim ki, Büyük Millet Meclisindeki 
parlamenter arkadaşlarımızın anlayış ölçüleri içinde 
kısa zamanda Yüce Senatomuza gelecektir. 

Bağ - Kur yeni kurulmuş bir teşekküldür ve Bağ -
Kur'un esasında 2,5 milyona ulaşan esnaf ve sanat
kârlardan 1978 yılında 1977'ye nazaran % 25 ora
nında bir artış yapılmak suretiyle tescilleri yapılan
ların sayılan 1 milyon 62 bini bulmuştur. Bunun as
gari seviyede 2 milyonu ve 2,5 milyonu bulması ge
rekmektedir. 

Bunun için, Bağ - Kur'un teşkilatını, hizmet an
layışı içinde her ilde bir şube prensibine göre yürüt-
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mek istiyoruz. Bugün 15 bölgemiz ve 25 şubemiz 
vardır. 1979 yılı Programında asgari Î5 - 20 vilayeti
mizde Bağ - Kur'un şubelerini açmak suretiyle ora
da çalışan esnaf ve sanatkâr kardeşlerimize hizmet 
getirilecektir. 

Bilhassa yeri gelmişken şunu ifade edeyim ki, de
mokrasimizde ve ekonomimizde istikrarın başlıca te
mel taşlarından birini teşkil eden esnaf ve sanatkâr
lar, daima Atatürk'çü yoldan ayrılmamış, demokra
siye son derece bağlı kalmış; devletine, milletine ve 
hükümetlerine sadakat göstermiş olan işçisiyle çırak
lığını, kalfalığını, ustalığını bizzatihi kendisi yap
mış olan bir meslek teşekkülü olduğu için, onların 
bugüne kadar mağduriyetlerinin giderilmesi için, bun
dan sonra bütün Bakanlığımız gerekli çabaları yük
sek huzurlarınızda sizden aldığımız güçten, kuvvet
ten kaynaklanmak suretiyle yerine getirmeye çalışa
cağız. 

Bilhassa sayın hatiplerin ileri sürdükleri gibi, bü
tün sosyal güvenlik kuruluşlarımn bir çatı altında 
toplanması, esasında takip edilecek ücret politikası, 
sosyal güvenlik yönünden, eşitlik ilkesi bakımından 
olsun, sosyal yardım yönünden olsun, maaşları yö
nünden olsun bir bakanlığın çatısı altında toplanma
sı tabiidir; fakat şunu da ifade edeyim ki, bugüne 
'kadar yaptığımız çabalara rağmen, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığının mali yönden içinde bulun
duğu imkânlarının da dikkate alınmak suretiyle ne
zaketini de takdir edersiniz, maalesef bizim Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının çatısı altına alınmasında bir 
aşamada bulunamadık; ama bu sene bunun üzerin
de hassasiyetle, sizin Heyetinizin fikirleri istikametin
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Ben, Teşkilat Kanununun olmadığı hususunda 
işaret buyuran arkadaşlarımın fikirlerine aynen işti
rak ediyorum. Hazırlıklarımız bitmiştir, çok kısa za
man içinde Yüksek Meclislere intikal edecektir. 

Ayrıca, bilhassa öteden beri cemiyetimizde kana
yan bir yara olarak devam eden kimsesiz çocuklar, 
aliller, sakatlar, güçsüzler ve yardıma muhtaç olan 
insanların tümüne Devletin, Anayasanın doğrultu
sunda sosyal hukuk devleti, çağdaş hukuk devleti 
anlayışı içinde, onların bir çatı altında toplanması 
için Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısını ha
zırladık, bütün bakan arkadaşlarımızın fikirleri alın
mak üzere bunların durumları kendilerine intikal et
tirildi, 15 gün içerisinde kendilerinden gelen cevap
tan sonra Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir. Bunu 
da burada arz etmek istiyorum. 
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Yine, arkadaşlarımızın temas ettikleri, tarım ke
siminde çalışan sayıları 10 milyona yaklaşan, kendi 
nam ve hesaplarına çalışan, açık tabiatın sinesinde 
kendi kaderine terk edilmiş olan insanların sosyal 
güvenceden yoksun kalmasının, gerçekten hukuk 
devletiyle bağdaşır bir durumu yoktur. Bu hususta 
Bakanlığımız çalışmalarını son safhaya getirmiştir. 
Bu da, kısa zamanda tarım kesiminde çalışan, kendi 
namı hesabına çalışan insanların sosyal güvenceye 
kavuşturulmasını sağlayıcı olan kanun tasarısı da yi
ne Meclislere kısa zamanda intikal edecektir. 

Bilhassa arkadaşlarımızın sosyal sigortaların, hiz
metlerin süratle yürütülebilmesi için teferruata geç
meden şunu arz ve ifade etmeye çalışayım. Sigortalı 
sayısı bir çığ gibi yükselmekte, gelişmektedir. Bugün 
Sosyal Sigortalara tabi olan işçilerimizin sayıları or
talama 2,5 milyondur. Ayrıca, bakmakla yükümlü 
oldukları eş ve çocuklarıyla ana babalarını da katar
sak, 10 milyon 12,5 milyon. Yurt dışındaki çalışan 
işçilerle birlikte ortalama 14 milyonu bulmaktadır. 
14 milyon insana, yani genel nüfusumuzun üçte biri 
nispetinde bulunan insanlara hizmet etmenin güçlü
ğünü takdir edersiniz. 

Bilhassa sağlık hizmetlerinin hassasiyetle üzerinde 
duruyoruz. Çünkü, insan varlığı, insan öz varlığı, in
san sağlığı ve mukaddes şeydir. İnsan varlığı esasın
da mukaddes bir varlıktır. Binaenaleyh, bunlara ya
pılan hizmetleri parayla ölçmek de mümkün değildir. 
Bu bakımdan biz, çok değerli Ragıp Üner'in burada 
işaret ettikleri, diğer arkadaşlarımın işaret ettikleri 
hususlar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bugün 16 
bin küsur, ortalama 17 bin yatağımızı içeren hasta
nemiz vardır. Yani, 15 milyona hitap eden 68 hasta
ne, 120'ye yakın sağlık istasyonu ve 80 tane dispan
ser ile görev yapmaktayız. 

Esasında normal olarak 1979 değil, 1978 yılı ihti
yacı 50 bin yataktır. O halde, aradaki 23 - 24 bin 
yatağa kavuşabilmek için hastanelerin açılabilmesi bir 
yılda olamayacağına göre, her yıl da sigortalı sayısı
nın da artacağını düşünürsek, bunun önemi kendi
liğinden ortaya çıkar. Biz, yalnız, şunu ifade ede
yim, 1978 yılı içinde 8 bin yatak kapasiteli, 14 hasta
nenin temelini atmış durumdayız. Bu bakımdan, hem 
hastanelerin sayılarını artırmak, hem de bilhassa has
talara bakacak olan âcil tedavi servislerinin hizmete 
getirilmesi, insan hayatının tekrar umutla eski günü
ne dönebilmesi ve yaşantı umuduna kavuşabilmesi 
için rehabilitasyonların merkezlerinin süratle gelişti
rilmesi, suni böbrek merkezlerinin artırılması, ki, bu 
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ilk defa bu sene suni böbrek merkezini İstanbul'da 
açtık, faaliyete geçirdik, ilk defa psikiyatri hastalık
ları için hastaneyi sosyal sigortalar bünyesinde 200 
yataklı olarak 1978 yılı sonunda hizmete açtık ve 
insan sağlığı, ruh sağlığı yönünden, bunun da süratle 
geliştirilmesi inancı içinde çalışmalarımızı sürdürüyo
ruz. 

Meslek hastalıkları hastaneleri, dört tanesi bu se
ne bir kaç ay içinde hizmete açılmış olacaktır. Bili
yorsunuz ki, insanların huzur içinde çalışabilmesi 
için çocuklar en önemli varlıklardır. İstikbalin yav
ruları, istikbalin en büyük mesuliyet taşıyıcıları olan 
çocuklarına sahip çıkmayan, çocuklarına önem ver
meyen milletler, esasında insanlık açısından geri kal
mış bir cemiyet telakki edilir. O yönden kreşlere biz 
ilk defa, bağımsız Senatör İsmail Bey kardeşimizin 
burada işaret ettiği gibi, niçin İstanbul, İzmir, Anka
ra, Adana, Bursa? Biliyorsunuz ki, işçi kesimlerinin 
yoğun olduğu yerlerde; bizde sanayi kesimleri daha 
ziyade büyük şehirlerde, işçilerin entansif oldukları 
yerler büyük şehirler olduğu için, büyük şehirlerde 
ilk defa kreşleri açma imkânlarına kavuştuk. Esa
sında, 4 - 5 yerde açtığımız kreşi, bu sene Doğu ille
rimizde ve iş kesafetine göre diğer yerderde de bunu 
süratle açacağız. Bunun hazırlıklarını yapmak üzere
yiz. Biliyorsunuz ki, kreşler hazır binayı almak sure
tiyle tadilat yapılarak yapılmamaktadır. Bu, son de
rece sakıncalı olmaktadır. Ayrıca projeleri yapılmak
ta, yeni inşaatlar yoluyla bu hedefe ulaşılmak isten
mektedir. 

Bilhassa röntgen sanayii üzerinde hassasiyetle du
ruyoruz. Hem döviz bakımından, hem hastaneleri
mizdeki işçi vatandaşlarımızın tüm hastalarımızın 
gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için. 

Sayın Ragıp Üner Beyefendinin, vahşi hayvanla
rın beslenmesiyle ilgili olarak helikopterlerle gıdala
rın dağıtılması gibi enteresan bir hususuna işaret bu
yurdular. Biz de Türkiye'de 10 sağlık bölge müdür
lüğünün kurulmasını kararlaştırdık, çıkardık, Müdür
ler Kurulundan çıktı. Biz, her bölgede bir helikop
terin âcil servis, tedavi servisinde hizmet görebilme
sini sağlayabilmek için, 1979 yılı içinde ümit ederim 
ki, 10 helikoptere kavuştuğumuz zaman, insan haya
tına, şahsiyetine, şerefine yakışır şekilde onların hiz
metlerine yaklaşacağımızı ümit ediyoruz. Bilhassa şu
rada bir tren kazası olduğu zaman dahi, Etimesgut' 
taki tren kazasına dahi iki tane ambulans gidememiş
tir. Çoğu zaman Nevşehir'de bir işçi vatandaşın bir 
trafik kazasında beyin kanaması geçirdiklerini ve 4,5 

saat, 5 saat asfalt üzerinde çırpınarak can verdiğini 
gören bir insan olarak, eğer bir helikopter olsaydı, 
içinde beyin cerrahıyla birlikte tedavi imkânlarıyla 
oraya getirilmiş olsaydı o insanın hayatı kurtulurdu. 
Çünkü insan hayatının değeri, insanın değeri para ile 
demin de arz ettiğim gibi ölçülemez. Bir insanın ha
yatı dünyaya bedeldir. 

Bu bakımdan, helikopter almayı belki bazı kim
seler veyahut da bazı kuruluşlar yadırgadı önce; ama 
bugün medeni ülkelerin her yerinde insan sağlığı için 
her türlü fedakârlık yapılmakta, hastanelerin önlerin
de helikopter, cankurtaran, ambulans durumundaki 
bulunan helikopterler hazır beklemektedir. Bu yön
den, bu yangın için de, anarşi için de ve sağlık hizmet
leri için de kullanılabilecektir. 

Elbette ki, Sosyal Sigortalar Kurumu olsun, Bağ -
Kur olsun, sosyal güvenlik teşekkülleri olsun, her 
şeyden evvel güçlenmesi, kuvvetlenmesi ve bütün in
sanları kendi kapasitesi içinde yarına umutla baka
cak duruma getirmesi gerekmektedir. Bu yönden biz 
politikamızı yürütürken, çok değerli arkadaşlarımın 
ifade buyurdukları gibi, «Sosyal güvenlik politikası 
partilerüstü bir politika olmalıdır» deniyor. Biz bu 
fikre candan iştirak ediyoruz. Onun içindir ki, 15 
milyona hizmet eden sosyal güvenlik kuruluşlarına, 
tüm siyasi partilerin ve sorumlu sendikaların, der
neklerin, cemiyetlerin, tüm insanların yardımcı ol
ması tabiidir, öyle olmak gerekir. Biz onun içindir 
ki, hastaneleri en mukaddes yer olarak telakki edi
yoruz. Dini ibadetlerin yapıldığı camiler kadar mu
kaddes yer olarak telakki ediyoruz ve orada siyase
tin yapılmamasını istiyoruz. Hastalar üzerinde kumar 
oynanmamasını istiyoruz. Hizmet istiyoruz. Biz bü
tün gücümüzle Yüce Meclislerin ve senatör arkadaş
larımın işaret buyurdukları hususlara aynen iştirak 
etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. 

Konut sorununa kısaca dokunmak istiyorum. 
Ferdi konut kredisi çıktı, hâlâ yönetmeliği yok denil
di, yönetmeliği ilan edildi. 1 5 - 2 0 gün sonra bütün 
formaliteleri bittikten sonra, ilan edilecek, hangi şart
ları haiz olanlar bundan istifade edecek? Biz bunu, 
tatbikata koyarken, büyük işçi kesiminden gelen ba
zı şikâyetler ve arzuları dikkate almak suretiyle, ni
çin Ordu Yardımlaşmadan ferdi kredi alınıyor da, 
Emlak Kredi Bankası ferdi konut kredisi veriyor da 
işçi olarak bize niçin konut kredisi vermiyorsunuz? 
Bu hususta bizim haklarımız yok mudur? Diye ger
çekten sayıları çok miktardaki müracaatlar üzerine 
ferdi konut kredilerini pilot bölge olarak, İstanbul, 
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Ankara, İzmir'de bilhassa işçi kardeşlerimizin kesif 
ve yoğun olduğu yerlerde uygulamaya koyuyoruz. 
Mahzurları da olabilir; ama her şeyden önce, kendi 
arzularına, kendi primlerini vermek suretiyle bir hak
tan istifade etmek isteyen işçilerimizin psikolojik ba
kımdan dahi olsun, tatmini bakımından ferdi konut 
kredisinin verilmesi taraftarı olduğumuzu ve bu hu
susta karar alarak, yönetmelik yaptığımızı arz etmek 
istiyorum. En geç bir ay sonra gazetede şartlar ilan 
edilmek suretiyle müracaatlar kabul edilecektir. 

Acil bakım servislerine önem veriyoruz. Kan ban
kası kuruyoruz yakında, onları da ilan edeceğiz. Bi
zim burada söylemek istediklerimiz, daha ziyade in
san sağlığına yönelik ve ağırlığı hastanelere doğru 
olduğu için, psikiyatri hastaneleriyle suni böbrek 
merkezleri, beyin cerrahi hastanesi, kalp damar cer
rahi projesi hazır, meslek hastalıkları, rehabilitasyon 
merkezleri, huzur evleri, ilk defa olarak bir çok yer
lerde, birkaç yerde çok kısa zaman içinde bir kısmı
nın binaları bitmiştir, kreşler üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. 

Termal hastanesi üzerinde duruldu. Termal has
tanesinde ilk defa biri Kütahya'da devam eden, bir 
de Nevşehir'e bağlı Kozaklı'da yetkili otoritelerin 
raporlarını muhtevi olan bu yerde de termal hasta
nesinin açılması gerçekleştirilecektir. 

İlaç fabrikası üzerinde duruldu. Yıllık 1 milyara 
yaklaşan masrafı dikkate almak suretiyle bu sene 120 
milyon liraya alman ilaç fabrikamız bir ay sonra 
gerçekten iyi bir şekilde hizmete geçecek ve yurdu
muzda bütün Sosyal Sigortalar hastanesinin önce se
rum ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak. Antibiyo
tiklerden bir kaç kalemini mutlaka gerçekleştireceğiz 
ve bununla da yetinmeyeceğiz, Sayın Profesör Dok
tor Ragıp Üner Beyefendinin işaret ettiği şekilde, bu
nu geliştirmeye çalışacağız. 

Ambalaj sanayiini değiştiriyoruz. Kâğıt üzerinden 
vereceğiz ve işçilerimize eğitim yolu ile telkinde bu
lunacağız. Çünkü, psikolojik ilaçların isimlerinin in
san beyninde yaptığı izi silmek çok zor. O yönden 
birdenbire bunları, muayyen bir iki kaleme indirme 
yerine, 5 - 6 kalemde tutmak, 20 kalemi 5 kaleme in
dirmek suretiyle aynı kategorideki ilaçları imal et
meye çalışacağız. Bu hususta bugüne kadar şikâyet 
konusu olan ilaç listesi, doğrudan doğruya Sosyal 
Sigortalar Kurumu yetkilileri tarafından tespit edile
cek, ilan edilecek. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı in-
siyatifinde olan ilaç listelerini, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kendi işçilerinin arzu ve isteklerine uygun şe
kilde tanzim etme imkânlarına kavuşmuş olacaktır. 

Eleman ihtiyacımız çok. Bilhassa yetişmiş hekim 
bulmak, hemşire, ebe, sağlık memuru, narkozitör ve 
her türlü teknisyeni birden temin etmek çok zordur. 
Onun içindir ki, bu sene altı tane ebe hemşire ko
lejinin temelini atmış bulunuyoruz. Bugüne kadar 
ihmal edilmiştir, gerçek budur. Bugün Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının 120 bin sağlık işçisi var, 
memuru var. 

Bir noktayı da, sorulan sorulara cevap vermek 
için arz ediyorum. Arkadaşlar; biz ne memuru işçi, 
ne işçiyi memur yapmak durumunda değiliz. Biz ya
salar neyse onu tatbik etmek zorundayız. Biliyorsu
nuz Tam Gün Yasası çıktı, askeri hastanede 50 bin 
vatandaşımız var, hepsi memur. Tıp fakültelerinde 
65 bin hizmet gören ebe, hemşire, sağlık memuru, 
narkozitör, odacı, kapıcı hepsi memur. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığında çalışan 120 bin memur var. 
Bir tane işçisi yok, ama bizde 56 bin var. Sosyal Si
gortalar Kurumunun şubelerinde ve sağlık hizmetle
rinde 56 binin 20 bini işçi olarak gözükmekte, çoğu 
Sağlık - İş'i teşkil etmektedir, sağlık servisinde çalış
maktadır. 

Gazetelerde, radyoda, şurada veya burada Sosyal 
Güvenlik Bakanı olarak şahsımı hedef alarak ileri 
sürülen bir hususu demin bir arkadaşım sorduğu için 
arz edeyim. Ben, şahsen yazılı; şu işçiyi memur, şu 
memuru işçi yapın demedim. Tam Gün Yasası çık
mıştır. Tam Gün Yasası için biliyorsunuz Genelkur
may Başkanı, «Bir sağlık çavuşu benim kadar maaş 
alıyor» dedi. Bu bir gerçek. O halde 3 500 lira alan 
bir ebe - hemşire, birinci bölgede Ankara, istanbul' 
da yedi bin lira almakta, ikinci bölgede sekiz bin lira 
almakta, altıncı bölgede 12 bin lira almakta ve on 
dördüncü bölgede 18 bin lira net almaktadır; ama 
Tam Gün Yasası, «Tam Gün Yasasının getirdiği im
kânlardan ancak ancak 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununa tabi olanlar istifade eder» dediği için, 
açıkça söylüyorumı (Çok sevdiğim, saydığım, hürmet 
ettiğim sendikacı Sayın Halil Tunç Beyefendi de bu
rada arz ediyorum, kendilerine de daha önce arz et
miştim) bize müracaatlar olmuştur, biz bu yasadan 
istifade etmek istiyoruz diye. 50 bin açığı var Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 20 bin de bizim teş
kilatımızın açığı var, ebe, hemşire sağlık personeli 
olarak. Dilekçe veriliyor, biz bundan istifade etmek 
istiyoruz deniliyor. 3 500 lira alan, 10 bin lira net alırken, 
ben buna mani olamam, olamazdım, olsaydım derhal 
o gün ayrılıp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gidecekti. Nasıl olur da, «Baskı ile işçiyi memur, me-
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muru da işçi yapıyor» denilebilir. Ben açık konuşu
yorum ve kesinlikle işçinin karşısında değilim. Me
murun da karşısında değilim. Ben, esas olan 15 mil
yon vatandaşım var. 2,5 milyon sigortalı işçi var, eş 
ve çocuk, ana babasıyla birlikte 15 milyon işçi va
tandaş var. 15 milyon işçinin hizmetinin iyi şekilde 
yürütülebilmesi için, ben huzursuzluk çıkarmak iste
mem ve işçinin yanında mı, karşısında mı olduğumu 
bu hizmet gösterir. Komada bulunan insanların hiz
metini takip ediniz, acil servis, âcil bakımlara gidi
niz, ağır bakımlara gidiniz, gerçekten bu işçi mese
lesi dolayısıyla başhekim arkadaşlarımın, hekim ar
kadaşlarımın, sendikacı arkadaşlarımın şikâyetleri ol
muştur. Ameliyata giren bir doktor orada sekiz saat 
çalışmakta, bir narkozitör teknisyeni saatine baka
rak ameliyathaneyi terk etmektedir. Bunlar zabıtlarla 
tevsik edilmiştir, şikâyetler olmuştur. Bu müracaat 
ettiği zaman, biz bunu memur yaptığımız zaman ken
di arzusuna göre memur olduğu zaman 3 500 - 4 000 
lira alanı, net 10 bin lira alırken, biz bunun menfa
atini ihlal etmiş değiliz. Kendi arzusuna uygun. Eğer 
biz kabul ettiğimiz takdirde, dediğim gibi, 15 milyon 
işçiyi, 2,5 milyon işçiyi karşıma almak mecburiyetin
de kalırım; çünkü onların hizmetine cevap veremem. 

O yönden biz, daima bunun iyi bir diyalog içeri
sinde ve hiç bir sürtüşmeye meydan vermeden halle
dilmesini istiyoruz, arzu ediyoruz ve dikkat buyurur
sanız devamlı şekilde neşriyata karşılık cevap dahi 
vermedik. Çünkü, sürtüşme yapılmasını istemiyoruz. 
Bu bir gerçek, bunu ben arz ediyorum. Esasında hal
ledilmek icap ediyor ise, hepsini halledelim, yalnız 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, üniversiteler, as
keri hastaneler, çeşitli kuruluşlarda memur olanların 
sayıları 250 bini bulurken, bizdeki 1 5 - 2 0 bin kişi 
ile uğraşacağımıza, birlikte beraber oturalım neyse 
ya hepsini işçi yapalım ya hepsini memur yapalım. 

Tam Gün Yasasının gereği olarak müracaatı olan 
kişilere imkân tanıdık, bunun dışında kesinlikle hiç 
bir şey yapmadık; ama benim şahsen arz ediyorum, 
gönlüme bırakırlarsa ben işçinin yanındayım. 2,5 mil
yonun menfaatini, 15 milyonun menfaatini düşün
mek icap ederse, 20 binin hepsini memur yaparım. 
Çünkü, her birisi 3 bin liradan 10 bin liraya kadar 
net para alabilmektedir. Tam Gün Yasasının verdiği 
bir hakkın, mademki hukuk devletiyiz, hukuk devle
tinde hukukun üstünlüğünü kabul etmek zorundayız, 
hukuka saygınlık duymak mecburiyetindeyiz. Ben 
keyfi olarak hiç kimseyi ne memur, ne de işçi yap
maya hakkım da yok. Ben herkese saygınlık duya

rım; ancak bunun bu şekilde kabul edilmesini yüksek 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu, sorular 
da var. Lütfen bağlar mısınız? 

S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N I H Î L M ! İ Ş G Ü 
Z A R (Devamla) — Teşekkür ederim, sorularınızı 
lütfederseniz arkadaşlarıma cevaplarım. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenlik Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını istirham ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Bağ - Kur emeklilerine konut yapımı için açılan 
250 bin lira kredinin, cüzi emekli maaşı ile geçinme 
imkânını sağlaması mümkün değilken, kredi taksit
lerini de ödemede güçlük çekeceği aşikârdır. Bu im
kânın devamı için ve Bağ - Kur emeklilerinin ko
nut sahibi olabilmelerinde ne gibi kolaylıklar düşü
nülmektedir? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, yazılı cevap ve
receğim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki arz ettiğim sorunun cevaplandırılması

nı delaletinizi istirham ederim. 
Kırşehir 

Akıp Aksaç 

1. Kırşehir'de inşası düşünülen Sosyal Sigorta
lar Hastanesinin belediyeden arsası alınmıştır. 

2. 1978 yılı programına alınan inşaatın tahsisa
tı da ayrıldığı halde, bugüne kadar temeli atılmamış, 
inşaata başlanmamıştır. 

Geç kalma sebeplerinin Sayın Bakanımızca cevap
landırılmasını arz ederim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, tetkik edeyim 
yazılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Efendim, Sayın Başkanımı ve 
değerli üyeleri, bendenizi bu geç saatte dinleme lüt-
funda bulunduğunuz için teşekkürlerimi, saygılarımı 
sunarım. (CHP, Milli Birlik Grubu ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 ma
li yılı Bütçe Kanun Tasarısının müzakereleri bitmiş
tir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 47 874 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sosyal Güvenlik kuruluşları ile il
gili hizmetler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 35 580 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 mali yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; 
Bundan sonraki bütçenin hesap ettiğim müddeti 

içerisinde saat 04.30'a kadar müzakerelerin devamı 
icap edeceğinden, bugün, yani 8 . 2 . 1979 Perşembe 
günü saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.50 

-»• • > • • « 
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1979 Yık Hudut ve Sahiller Sağlrk Genel Müdürlüğü Bütçe Kamun Tasarısına Verlen 
(S. Sayısı : 869) 

Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıiforahlimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat! Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

Kabın* edenler : 1Q8 
Reddedenler : 
Çekimserler : 

Oya katimıaıyanllar : 
Açık üyelikler : 

18 
l 

57 
— 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR ! 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
EDİRNE 

Süleyman Sırrı Ergim 
ELAZIĞ 

Hasan İldan 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

— 6i 

İSTANBUL 1 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffej? Şâmiloğlaı 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezztapğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-

| yazar 

İS — 

MARDİN 
Mehmiet Ali Ankan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan VuraH 

RİZE 
Talât Doğaıt 

SAKARYA 
Hasan Fehrnii Güöeş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin öztürk 
Muhütftîn Taylan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naüm Taşan 

URFA 
I Abdı%anıi Demiirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 
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YOZGAT I 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

ADANA 1 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

CUMHURBAŞKANINCA 1 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhs&ı Batur 
Zeyyaıt Baytkara 
Hüsamettin Çekfoi 

Fahni Çdkler 1 
Hiîmü Fırat 
Sadli Irmak 
H. Nag Kulbaâı 
Safa, Reisoğltı 

(Reddedenler) 

BALIKESİR 1 
Hikmet Aslanoğlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

(Çekir 

İSTAN 
Ali Oğuz 

(Oya Katıl, 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğhı (t. A.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
1 Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

GİRESUN 1 
Hayrettin Erkmen 

İSPARTA 
Mustafa Gulcugıl 

İÇEL 
Talip Özdolay 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ j 
İbrahim Kirazoğlu 

ser) 

BUL 

nayanlar) 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhıi Tunakanı 

MARDİN 
Saıüt Melımctoğlu 

MUĞLA 
J Haldun Menteşeoğlu 

N. Kemal Şentürk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nenmiinı Abadani Unat 

SAMSUN 
Şaban Dermirdağ 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan (İ.) 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman SaMhoğhs ı(BşJk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
1 Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

1 CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canıtürk 
Adnan. Başer Katfaoğlu 
Metin Toker 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 
37 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1979 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI " 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1979 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 2. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 3. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 4. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 855) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 5. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 6. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 7. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 8. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 10. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 11. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka-
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sayı
sı : 864) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 12. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayısı :851) 
(Dağıtma tarihi :• 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 14. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 157 — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı : 
849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 16. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858) 
(Dağıtma tarihi ; 30 . 1 . 1979) 

(Devamı arkada) 



X 17. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 18. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 19. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 20. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S, Sayış-. 
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 21. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi ; 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 22. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 23. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 24. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 25. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 26. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 27. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÜLÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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