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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Sovyetler flBiiriiiği Devlet Başkanı Leomid 

Brejnev'in cenaze törenine katılmak üzere Sovyet
ler Birliğine gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu'ya 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad Bay-
kara'nın; 

Mısır - Arap Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ile iki 
ülke arasındaki ticarî ilişkiler konusunda görüşmeler
de bulunmak üzere Kahire'ye gidecek olan Ticaret 
Bakanı Kemal Cantürk'e, Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mehmet Turgut'un; 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Strasburg' 
da yapılacak 71 inci toplantısına katılmak üzere 
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter Türk
men'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayül-
ken'in; 

Irak Millî Eğitim Bakanının davetlisi olarak Hü
kümetimizi temsilen İrak'a gidecek olan Millî Eğitim 
Bakanı Hasan Sağlam'a, Ulaştırma Bakanı Mustafa 
Aysan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

2. — Mazereti nedeniyle Feyyaz Gölcüklü'nün 22 
Kasım 1982 tarihinden itibaren 13 gün müddetle; 

Hastalığı nedeniyle Siyamı Ersek'in 9 Kasım 1982 
tarihinden itibaren 23 gün müddetle, izinli sayılma
larına dair Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

3. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi, 
1983 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının bölüm 

ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayırımı sonucunda kabul edildikleri bildiril
di. 

22 Kasım 1982 Pazartesi günü saat 10.00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.30 da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇİĞİL 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Diyarbakır Üniversitesi 1979 Malî Yılı Ke-

sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/558) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.11.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna ; 22.11.1982) 

2. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (a) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/559) Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1982) 
(Bütçe-Plan Komisyonuna : 22.11.1982) 

"Mİ" W 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). . 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/_ — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ ı 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/535) (S. Sa
yısı : 221) 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Bugünkü programımızda Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesiyle birlikte Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü Bütçesini ve Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesini görüşeceğiz. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Söz alan Sayın üyelerin adlarını okutuyorum : 
Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Teoman Özalp, 

Sayın Tevfik Fikret Alpaslan, Sayın Mehmet Hazer. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; bu görüşmelere başla

madan evvel Sayın Akkılıç ve arkadaşlarının bir 
önergesi var. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Genel Kurulunu
zun 8.11.1982 günlü 10 uncu Birleşiminde Başkan
lık Divanının, 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasara 
sının görüşmesine ilişkin getirmiş olduğu Programı 
Genel Kurulunuz kabul etmişti. Buna göre de; bir 
günde en fazla dokuz üyenin söz alması, onuncu üye-

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12 Kasım 1982 ta
rihli 13 üncü Birleşim tutanağına eklidir, 

nin de son söz-sahibi olarak konuşmasına ilişkin bir 
karar mevcut idi. 

Ayrıca, Bakanlık bütçeleriyle diğer bütçeler üze
rindeki görüşleri de açıklamak üzere bir 8 inci mad
de tespit edilmiş ve yine Genel Kurulunuzun oylarıy
la kesinleşmişti. Ne var ki, bazı bütçeler üzerinde 
dokuz tane üye arkadaşımızın söz alma zarureti ol
madığı gibi, arkadaşlarımız da dokuza kadar söz al
mamıştır. Fakat Sayın Akkılıç, süreden sonra söz is
teyenlere söz verilmesine ilişkin bir önerge varmiş 
bulunmaktadır. 

Okutup oylatacağım oylatacağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1982 Yılı Bütçe görüşmelerinde düzeni sağlamak, 

söz isteyenlerin sayısını dokuzda sınırlamak ve sıra
ya koymak için bir gün önceden söz istenmesi usulü 
Genel Kurulumuzca kabul edilmişti. 

Ancak görüldüğü üzere birçok bakanlık bütçesi 
üzerinde söz alanların sayısı 5 - 6'yı geçmemektedir. 

Bu nedenle bir gün önce söz alanların sayısı do
kuzu bulmadığı takdirde bakanlığın bütçesinin görü
şülmesi sırasında bir - iki üyeye söz verilmesi husu
sunda karar alınmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Mahmut AKKILIÇ 
Mehmet HAZER 
Cahit TUTUM 

Orhan BAYSAL 
Özer GÜRBÜZ 

Alâeddin AKSOY 
Akif ERGİNAY 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Evliya PARLAK 

Muzaffer SAĞIŞ/MAN 
Tufgut TAN 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugüne kadar Bütçe
nin mühim bir bölümü oylarınızla kabul edilmiş ve 
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geçmiş bulunmaktadır. 1983 Malî Yılı Bütçesinin gö
rüşmeleri bu cumartesi günü; yani ayın 27'sinde son 
bulacaktır. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık görül
memiştir, fakat Sayın Akkılıç'ın bu önergesini oylat-
mak mecburiyetinde kalacağım. 

'MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Akkılıç, 

söz vereceğim efendim. 
«Bir gün önceden birleşimin sonuna kadar söz al

ma hususundaki kararınıza şu ana kadar uyulmuştur. 
Ayrıca her üyenin, sayın bakanın konuşmasından 
sonra söz sahibi olma hakkı da bulunmaktadır. Kal
dı ki, soru sorma anında rahatlıkla kendi fikirlerini 
arkadaşlarımız ifade buyurmuşlardır. 

Bu nedenle bu ana kadar bir aksaklık olmaması 
yönünden Başkanlık Divanı, kabul etmiş olduğunuz 
bu programı uygulamıştır; arz ederim efendim. 

Sayın Akkılıç, önergeniz üzerinde söz istiyorsu
nuz değil mi efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Aslında bu konunun Genel Kurula bu kadar meş

gul etmemesini gönülden arzu ederdim. Başbakanlı
ğın bu konuya çok olumlu yönde çözüm getirmesini 
de temenni ederdim; ama görüyorsunuz ki, Sayın 
Başkan müdafaa etmeye çalışıyor; nedendir bilemi
yorum?.. Hiç gereği yok. Başkanlık insiyatifini kul
lanmak suretiyle, dokuzu aşmadığı takdirde bir veya 
iki üyeye söz verebilir; nitekim 'bunu uyguladılar, 
uygulandığı gün de oldu. 

Sayın arkadaşlar; 
Bakın bugünkü bütçe üzerinde de söz alan üye 

sayısı dördü aşmamıştır. Ola ki, bir üyemiz görüş
mek ister. O nedenle bir ila iki üye (fazla değil) söz 
verilmesi hususuna dikkatlerinizi ve ilginizi rica edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın üyeler; Başkanlık Divanı Yüce Genel Ku

rulun vermiş olduğu karar dışında bir uygulama ya
pamaz, yapması da mümkün değildir. Bu nedenle on 
gün evvel kabul etmiş olduğunuz kararın değişmesi 
ancak değerli oylarınızla mümkün olacaktır. 

Bu nedenle Sayın Akkılıç'ın önergesini oylarınıza 
sunacağım efendim., 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 
Gerçekten Başkanlık Divanı Genel Kurulda ye

ni bir karar alınmadan değişik bir uygulama yapa
maz. Tamamen katılıyorum. Ancak, bu önerge oyla-
nacaksa (Ki, oylanacağı anlaşılıyor) «Bir ila iki üye» 
şeklinde değilde, «Dokuz üye dolmamışsa söz almak 
isteyen üyelere söz verilmesi» şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Zaten efendim; «Dokuzu bulmadı
ğı takdirde»^ şeklindedir Sayın Akkılıç'ın önergesi. 

ŞERAFETTİN YARKIN — «Bir - iki üye»: ta
biri var da. 

BAŞKAN — «Bir - iki üyeye» tabirini zannede
rim sehven kullandılar Sayın Akkılıç; değil mi efen
dim? 

MAHMUT AKKILIÇ — Hayır efendim; değil. 

BAŞKAN — Ya, dokuzu doldurma mecburiyeti 
mi var?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Fazla değil, sadece bir -
iki üyeye söz verilmesini istedim; bilerek kullandım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; konu anlaşılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Sayın 

Akkılıç dokuzdan az üye olsa dahi, bir gün önceden 
olmadığı takdirde ertesi gün gelen üye konuşabilirle 
imkânı bulsun demektedirler. 

Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; bundan sonra, daha evvel almış ol
duğumuz karar değiştirilmiş bulunmaktadır. 8 inci 
madde değiştirilmek suretiyle sayın üyeler; eğer do
kuz üye bir gün önceden söz almamışsa, diledikleri 
takdirde, program gereği görüşülecek olan bütçe üze
rinde söz alabileceklerdir; yalnız, dokuza kadar. Do
kuz kişiden sonra söz almak mümkün olmayacak
tır. 

Arz ederim efendim. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz. 

Sayın Göktepe konuşmaktan vazgeçtiğini beyan 
eden bir tezkere göndermişler. 

Sayın Özalp, buyurun efendim. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanlığı sayın mensup
ları; 

Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı Bütçesjnin Mecli
simizde görüşülmesi sırasında yaptığım konuşmada 
denizcilik konularımızın hangi bakanlığın bütçesinin 
konuşulmasında ele alınacağında tereddüt ettiğimi; 
çünkü denizcilik konularımızın, Başbakanlık Deniz 
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Müsteşarlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Ulaş
tırma Bakanlığında ayrı ayrı ele alındığını, afaların-

_da bir koordinasyonun bulunmadığını, sorumlu ba
kanlık veya organın hangisi olduğunu kesin olarak 
bilmediğimi açıklamıştım. Bu sorun bu yıl da değiş
miş değildir. 

Buna ilave olarak, Maliye Bakanlığının para 
ödeme konularında bu yıl vaat edilen ve ortaya ko
nulan teşvik tedbirlerine rağmen titizlik göstermesi 
denizcilik sorunlarımızı büsbütün çözülemez hale ge
tirmiştir. 

Başbakanlık Deniz Müsteşarlığının yetkilerini hiç 
kullanmadığını ve yeterli faaliyet gösteremediğini 
gördüğümden, görüşlerimi bu yıl da Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesinde açıklayacağım. 

Geçen yılki konuşmamda denizciliğimizin geliş
mesinin ülkemiz ekonomisi için büyük önemini be
lirtmiş; dünya ölçülerine göre nerede olduğumuzu, 
nereye ulaşabileceğimizi özetlemiş ve sorunlarımızı 
açıklamıştım. Bu yıl zamanın kısalığını göz önünde 
tutarak denizcilere son bir yıl içerisinde neler vaat 
edildiğini ve neler verildiğini, yetersiz uygulamalarla 
deniz endüstrimizin çok zor durumda bırakıldığını 
özetlemeye çalışacağım. 

Kısaca, artan tonajımıza rağmen ticaret filomu
zun dünyada otuzunculuktan ileri geçmediğini, ithalat 
ve ihracatımızın ancak % 28'ini kendi gemilerimizle 
taşıyabildiğimizi, gemi inşaatında dünya ölçülerine 
göre geride olduğumuzu ve yabancı bayraklı gemilere 
bir yılda navlun ve sigorta ücreti olarak 250 milyar 
lira ödemekte devam ettiğimizi söylemek isterim. 

Bilinen bu durumlar karşısında filo tonajının art
ması, gemi inşaatı endüstrimizin geliştirilmesi için çok 
sayıda teşvik tedbirlerine başvurulmuş; ancak bunla
rın birçoğu yüzüstü bırakılmıştır. Bunları özetlemek 
istiyorum. 

Türk Ticaret filosu serbest bırakılan gemi ithali 
yollarıyla bugün yaklaşık üçbuçuk milyon detvveing 
tonu geçmiş bulunmaktadır. Kalkınma planlarımıza 
göre 1982 yılında 2,8 milyonu bulacak filomuzla itha
lat ve ihracatımızın % 50'sini taşıyacağımız hesap
lanmakta idi. Bugün % 28'ini yapabildiğimiz bu taşı
macılıkta yalnız filo tonajını artırmakla problemin 
halledilemeyeceği görülmektedir. Ekonomik ömrünü 
doldurmuş, yakın bir süre sonra hurdaya çıkabilecek, 
taşımacılıkta genç filolara rekabet edemeyecek yaşlı 
gemiler ithal etmenin sakıncalarından geçen yıl da 
söz etmiştim. 

Türkiye'de yeni gemi inşaatını da baltalayan bu 
uygulamalarda geçen yıla oranla önemli bir değişiklik 

yoktur. Çıkarılan bir kararname ile yaş sınırı azaltıl
mamış; ancak yaşlı gemiler için armatörden daha 
fazla özkaynak istenir ve daha az kredi verilir olmuş
tur. Yaşlı geminin sakıncaları teknik bir konudur. 
Sorarım : Daha az veya daha fazla kredi verilmesi
nin geminin yaşını gençleştirmesi mümkün müdür?.. 
Konu, daha randımanlı iş yapabilecek genç bir filo
ya sahip olmaktır. Teknik bir sorunu ödeme koşul
larıyla halletmek istiyoruz. Benim aylığımı artırırsa
nız veya azaltırsanız, benim yaşımı gençleştirebilir 
misiniz?.. 

Son günlerde «Yaşlı gemi yoktur, bakımlı veya 
bakımsız gemi vardır» diye bir söz ortalıkta dolaş
maktadır. Hal böyle ise, Avrupa'nın uygar denizci 
ülkeleri neden filolarını devamlı gençleştirmek yolu
na gitmektedirler?.. Neden tsveç, Norveç, Danimar
ka, Hollanda, Fransa, Batı Almanya ve diğer bir kı
sım Avrupa ülkelerinin filolarının % 90 - 95'i sekiz 
yaşından genç gemilerden oluşmaktadır?.. Akdeniz'de 
yakın sahil nakliyatının bugün genç Türk yakın sahil 
filosunun eline geçmiş olması, yaşlı Yunan filosundan 
daha güvenilir, daha yeterli; Türkiye'de inşa edilen 
genç gemilere sahip oluşumuzdandır. 

Son aylarda çıkarılan yeni bir kararname ile ya
bancı bayrakta çalışan Türk armatörlerinin gemile
rinin Türk Bayrağını çekebilmek düşüncesiyle yaşı
na ve tonajına bakılmaksızın her tip geminin ithali 
serbest bırakılmıştır. Böylece parası zaten ödenmiş, 
kendini amortise etmiş çok sayıda gemi bedelleri bir 
kez daha döviz olarak dışarı çıkarılarak ülkeye gele
cektir. Bu gibi kolaylıklar varken bir armatörün 
Türkiye'de gemi inşa ettirmesi için ya çok saf veya 
çok vatanperver olması lazımdır. 

Ülkemiz endüstrisine büyük katkı yapabilecek 
gemi inşaatı endüstrisini geliştirebilmek için, ithal 
edilecek gemilerin yaşları ve tonajları kesin olarak 
sınırlanmalıdır. Bugün Türkiye'de 12 bin detweing 
tona kadar gemiler kolaylıkla inşa edilebilmekte
dir. Filomuzda küçük gemi tonajında gemi sayısı bir 
ölçüde yeterlidir. Filo tonajının artmasına küçük to
najlı gemilerin etkisinin az olacağı da açıktır. Bu ne
denle, yaş sınırlaması yanında tonaj sınırlaması da 
gereklidir. 

Hazır gemi alımının bir an evvel hizmete girme 
bakımından faydası olduğu söylenebilir; ancak özel
likle son birkaç yıldan beri deniz nakliyatı bir kriz 
devresine girmiştir, çok sayıda gemi işsiz ve bağlan
mış durumdadır. Bundan evvel görülen krizlerden 
edinilen tecrübelere göre bu kriz daha bir yıl veya 
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iki yıl devam edecektir, özellikle eski gemilere bu 
kriz devresinde büyük iş düşmemektedir. Bu neden
le eski gemi almakta acele edilmesinin anlamı yok
tur. Her ne tip mal veya araç olursa olsun ucuzdur 
diye dövizle satın alınacak mıdır?.. «Pahalıdır var
dır hikmeti, ucuzdur vardır illeti» diye bir atasözü 
vardır. Dünyanın en büyük ticaret filolarından birine 
sahip olan Yunanistan'ın bugünkü krizli devrede filo
sunun % 25'in i bağladığı görülmektedir. Diğer yön
den Yunan filosunun % 30'unun ekonomik ömrünü 
doldurmuş yaşlı gemilerden oluştuğu da bilinmekte
dir. Oranların yakınlığı ilginçtir ve krizli devrede eko
nomik ömrünü doldurmuş gemilere iş bulunamadı
ğına en güzel örnektir. 

Son iki yıldan beri Türkiye'de gemi inşaatının 
gelişmesi için daha evvelkilere oranla daha yapıcı olan 
teşvik tedbirleri alınmıştır. GÎSAT fonu adı altında 
bir fon .oluşturulmuş ve Türkiye'de gemi inşa et
mek isteyen armatöre, yeni tersanelerin kurulmasına 
tahsis edilmiştir, 1982 yılı için bu fon 1,5 milyar 
Türk Lirası olarak saptanmıştır. Merkez Bankası rees
kont kredisiyle 'beraber işleyen bu kredinin bir kısmı 
yeni tersanelere tahsis edilmiştir; ancak bu tahsisler 
kâğıt üzerinde kalmıştır. 1982 yılının bitimine 40 gün 
kalmış olmasına rağmen, Maliye Bakanlığınca fon 
kredisinin ancak 150 milyon lirası kullandırılmıştır; 
200 milyon lirasının bugünlerde kullandırılacağından 
bahsedilmektedir. Kredi ümidiyle inşasına başlanmış 
çok sayıda gemi yarım durumda kızaklarda beklemek
tedir. Geçen zaman, dolar değerini de devamlı artır
ması nedeniyle bu gemiler için ithal edilecek malze
menin değerini artırmakta ve gemi maliyetleri yüksel
mektedir. Bu gerçeğin Maliye Bakanlığına anlatıl
ması ve duruma 'bir işlerlik kazandırılması Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından mı, Başbakanlık Deniz Müste
şarlığı tarafından mı yapılacaktır, sorumlu hangi or
gandır?.. Maliye Bakanlığı para vermiyor, biz ne ya
palım, demek ve işin üstüne gitmemek problemi çöz
mez. Bu durumda teşvik tedbirlerinin işlerliği kal
maz. 

Haliç ve Boğaz'ı kirlettikleri ileri sürülerek bu yıl 
içerisinde özel sektör tersanelerinin Haliç'te ve Boğaz' 
da faaliyetlerine son verilmiştir. Bu nedenle yapılan 
işlem tartışma gerektirir: Herhalde Halic'i kirleten 
yegane endüstri gemi inşaatı endüstrisi değildir. Aca
ba bundan böyle Haliç hiç kirlenmeyecek midir?.. 
(Kamu sektörüne ait olan Haliç ve Boğaz'daki tersane
ler faaliyetlerine devam etmektedirler. Acaba, kirlet
me yönünden özel sektör ile kamu sektörünün bir 
ayrıcalığı mı vardır?.. 
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Bununla beralber Haliç'te ve Boğaz'daki özel sek
tör " tersanelerinin Tuzla bölgesine nakledilmesi çok 
isabetli olmuştur. Bu tersanelerin Haliç'te bulunduk
ları yerlerde gelişmelerine ve modern teknolojiyi uy
gulamalarına imkân yoktu. Bugün Tuzla bölgesinde, 
Devletten uzun vade ile 'kiraladıkları yerlerde geliş
meleri ve modern teknolojiyi uygulamaları olanağı 
vardır. GÎSAT fonundan yararlanarak Tuzla bölge
sinde bugün 30 kadar gemi inşa halindedir veya daha 
önce açıkladığım nedenlerle yarı inşa edilmiş vaziyet
te beklemektedir. 

Aynı teşvik fonu ile gelişmesi beklenen tersane
ler de kredi beklemektedir. Bu tersanelerin uzun va-

i deli olarak kiraladıkları bu yerlerde yaptıkları ve na
kil imkânı olmayan; mesela betonarme inşa kızakları, 
rıhtımlar, binalar gibi yatırımlarını ipotek ederek kredi 
alma imkânları 'bulamamaları ayrı bir sorundur. Kredi 
alamayan armatörlerin ödemeleri ide durduğundan 
tersaneler gelişme imkânı 'bulamamaktadırlar. (Tersa-
necilerin de armatörler gibi öz kaynakları bitmiştir. 
Eğer ödemeleri yapmayacak idiysek, armatörleri ve 
tersanecileri neden teşvik ettik ve ithalatı neden sı
nırsız açarak (bunları büsbütün baltaladık?... 

Çok azı ödenen kredilerden daha ödeme yapılma
dan faizlerin kesilmeye başlanması da ayrı bir so
rundur. 

I Denizcilik Bankası, denizciliğimizin gelişmesini 
desteklemesi gereken yegâne kamu bankasıdır. Ka
nımca bu kuruluşumuz denizciliğimizin gelişmesinde 
katı bankacılık kurallarından ve bürokrasiden bir ölçü
de arınmış olarak çalışmaktadır; ama ne var ki, bu 
kuruluşun yaptığı reklamlarda bile, «Biz denizciyiz; 

I ama her şeyden önce 'bankacıyız» diye ortaya çık-
I ması, katı bankacılık kurallarından hiç taviz vermek 
I istemediğini veya Maliye Bakanlığından sağlayamadığı 

krediyi ödeyemediğini kapalı bir şekilde açıklamak 
zorunda kaldığını göstermektedir. Sayın Bakanlık il
gililerinin bu konuda Denizcilik Bankasına yapıcı etki 
yapmaları beklenmektedir. 

I İnşa edilmekte olan yeni gemilerin kredi öde
melerinin gecikmesi nedeniyle inşalarının gecikmesi, 
özellikle dolar kurunun artmasının ithal malzemeleri
nin fiyatlarının artmasını gerektirmiş ve armatörler ek 
kredi taleplerinde bulunmuşlardır. Ek kredi talepleri
nin karşılanmasında yeni gemi inşa ediliyormuş gibi 
aynı bürokratik işlemler uygulanmaktadır. 

Pendik Tersanesinin inşası yaklaşık 15 yılda ta
mamlanmış ve tersane işletmeye açılmıştır. Başlangıç-

I ta 60 bin detweight ton kapasitede gemi inşa edilebi-

212 — 



Danışma Meclisi B : 21 22 . 11 . 1982 O : 1 

lecek bu modern dev tesisin aldığı ilk sipariş, 6 bin 
tonluk iki gemidir. Bugün 6 'bin tonluk gemiler Tür
kiye'de 25 tersanede inşa edilebilecek durumdadır. 
Pen'dik'te bu çapta gemilerin inşası yapılacak idiyse, 
bu kadar büyük yatırıma ne lüzum vardı?.. 

Daha ilk yıl yabancı ülkeden sipariş alabilmek 
zor olabilir; ancak özellikle bir kamu kuruluşu olan 
DB Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketinin devam
lı dışarıdan gemi alması yanında, Pendik Tersanesi
ne de gemi siparişi vermesi zorunlu tutulmalıdır. Pen
dik Tersanesinin kuruluş çalışmalarında DB Deniz 
Nakliyat Şirketinin vereceği 60 bin tonluk dört cev
her gemisi esas alınmış ve tersane buna göre gelişti
rilmişti. 

Son zamanlarda alınan bir kararla devlet malla
rının yalnız DB Deniz Naktiyat gemileriyle taşınması 
zorunlu kılınmaktadır. Türk armatörü bu ülkenin 
vatandaşı değil midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, süreniz dolmuştur; lüt
fen bağlayın efendim. 

TEOMAN ÖZALP — Bağlıyorum efendim. 
Bu durumda karma ekonominin öneminden bah

sedilebilir mi?.. İhale usulüyle yapılabilecek bir taşı
macılıkta DB Deniz Naktiyatı Türk Anonim Şirke
tinden daha ucuz fiyat veren bir armatör iş imkânı 
sağlayabilir ve mal sahibi kamu kuruluşu da malının 
daha ucuza taşınmasını sağlatmış olur. Diğer yönden 
Pendik Tersanesinin bugün çok az çalışan yüksek 
kapasiteli atölyelerinden Tuzla tersanelerinin bedeli 
karşılığı yararlanmaları imkânları açık tutulmalıdır. 

Teşvik vaatleriyle başlayan yeni inşaatların kredi 
ödemeleri güçlükleriyle durması, daha başlangıçta bu 
işe teşebbüs edenleri soğutursa ilerisine ümitle baka
mayız. Türkiye'nin modern teknoloji ve ucuz işçi
lik ücretleriyle dünya gemi inşaatı endüstrisinin ön
lerinde yer alabileceği konusundaki inancımızı kay
betmeyelim. 

Gelişmiş Türk gemi inşaatı endüstrisinin gelişmiş 
yan endüstri ile beraber ülke ekonomisine büyük kat
kı yapabileceği üzerindeki görüşlerimi bir kez daha 
iddia ile ileri sürüyorum. Geçen yıl yaptığım konuş
manın sonunda Yüce Atatürk'ün bir sözünü arz et
miştim; «Denizciliği Türk'ün millî ülküsü olarak dü
şünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.» diyor 

Atatürk. 1937 yılında söylenen bu söze, «Başardık» 
cevabını kim verecektir?.. Bunu bir kez daha bu yıl 
soruyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı 1983 Yılı Bütçesinin hayırlı 
olmasını diler. Sayın Başkana, Yüce Meclise, Ulaş

tırma Bakanına ve Bakanlık mensuplarına saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, kıymetli 
Ulaştırma Bakanımız ve mensupları; 

Bilindiği üzere Ulaştırma Bakanlığı çok çeşitli 
alanlarda büyük faaliyette bulunmaktadır. Zamanın 
kısıtlı olması dolayısıyla ben bunlardan Türk Hava 
Yolları üzerinde duracağım ve konumu şu başlıklar 
altında arz edeceğim : 

Ülkemizdeki sivil havacılık sektörü, Türk Hava 
Yollarının uçak alımı, yolcu yoğunluğu, kargo hiz
meti, altyapı ihtiyacı, dış hatlar, iç hatlar, özel sek
törden hava ulaştırma alanında yararlanma, sonuç ve 
öneriler. 

Ülkemizde sivil havacılık sektöründe kullanılan 
uçak sayısı 200'e yaklaşmıştır. Bunlardan 29 adedi 
yolcu, 2 adedi kargo, 170 adedi eğitim, ziraî ilaçla
ma uçağıdır. Hemen ilave etmek isterim ki, bizim 
düzeyimizdeki, bizim genişliğimizdeki ve bizim ka
dar kalabalık ve diğer ülkeyere yayılmış bir nüfusa 
sahip olan bir ülke için bu uçak adedi azdır. Sivil 
havacılık filomuzda hizmet eden bu uçakların 31 ade
di Türk Hava Yollarına ve Bursa Hava Yollarına, 
80 adedi Hava Kurumuna, 89 adedi de özel ve tüzelki
şilere ait bulunmaktadır. 

Türk Hava Yolları uçak filosunun adedî yönden 
ihtiyacı karşılamadığı gibi, bir kısım uçaklar yaşlılı
ğı nedeniyle uçuş emniyeti yönünden bazı problem
ler yaratmaktadır. Bu yönüyle uzun vadeli plana uy
gun olarak Türk Hava Yollarının uçak adedinin ar
tırılması birçok problemlerin ortadan kalkmasına se
bep olur. 

Yine Hava Yollarımızın 1982'de tedarik ettiği 
dört adet uçakla filo kapasitesi % 20 nispetinde art
mıştır ki, bu güzel bir gelişmedir, tebrike layıktır. 

Türk Hava Yollarının halihazır uçaklar ile, altya
pısı nedeniyle uçuş yapamadığı Samsun, Trabzon gibi 
meydanlara uçuş yapmak isteği vardır, bu tabandan 
gelmektedir. Bu yönüyle daha küçük uçaklar almak 
veya bu meydanlara büyük uçakların inebileceği bir 
kapasite kazandırmak hal tarzı olabilir. Küçük uçak
ların sınırlı imkânları ve artan yolcu kapasitesi hesa
ba alınarak bu bölgelerdeki meydan kapasitesinin 
artırılması daha uygun olur. Ayrıca Hava Yolların
daki uçak tipinin artması, geride büyük bakım ve 
lojistik problemleri doğurur. Bunun da dikkate alın
ması uygun olur. 
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Türk Hava Yollarının kargo faaliyetleri de yakı-
nen izlenmeye değer. 1981 yılına kadar yolcu uçakla
rının sınırlı kargo kapasitesinden yararlanan Türk 
Hava Yolları, aldığı 2 uçakla bu hizmete devam et
mektedir. İhracat politikamızın önemli aşamalar ka
zandığı dönemde, Türk Hava Yollarının bu sektörde 
kendine düşen hisseyi alması için daha fazla uçağa 
sahip olması uygun bir hal tarzı olur. 

Bilindiği gibi, hava ulaştırmasında sadece uçak 
adedinin artırılması yeterli bir sonuç değildir. Altyapı 
dediğimiz seyrüsefer kolaylıkları, meydanlar, mey-
danlardaki kolaylıklar, yükleme - boşaltma kolaylık
ları gibi olan hususlar da istenilen hizmete kifayet 
edecek bir düzeye getirilmelidir. 

Başta Yeşilköy olmak üzere, Esenboğa, izmir ve 
Antalya'daki altyapımızı Ulaştırma Ana Planı çerçe
vesinde ve süratle gerçekleştirmeliyiz. Türk Hava 
Yollarının dış hatlarda dünya havayolları içinde Av
rupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğuda Bayrağımızı ba
şarıyla gezdirebilmesi ve malî yönden de kazançlı ol
ması memnuniyet vericidir. Bu kuruluşumuzun sa
dece hizmet satarak Hazineye döviz kazandıran ku-, 
Tutuşlarımızın başında yer aldığını söylememiz, bu 
husustaki iddiamızın en büyük kanıtıdır, tç hatlarda 
ise kamu hizmeti nedeniyle kârlılık gözetilmemekte, 
çok düşük ücretlerle hizmet verilmektedir. Ancak, 
bugün şehirlerarası ücretler son derece düşüktür. Bel
ki bir kısım arkadaşlarımız da memnun olmayacak
tır; ama ülke çıkarları yönüyle söylüyorum, muhak
kak iç hatlardaki ücret de masrafla mütenasip olma
lıdır. Tamamen millî bir kuruluş olan Türk Hava 
Yollarının gelişmesi ve yatırımlarını daha geniş öl
çüde uygulaması için iç hat ücretlerinin mutlaka ar
tırılmasını tekrarlamak isterim. 

Ulaştırma Bakanlığı hatta Hükümetimiz kademe
sinde teşkilat ve faaliyet yönünden deniz ve kara ka
dar havaya da önem verilmesi bu modern aracın ola
naklarından daha iyi yararlanmamızı sağlar. 

Önceden bozulmuş ve bazı nahoş olaylara neden 
olan yurt dışı satış bürolarının son yıllarda tanzimi, 
kontrolü ve ehil ellere verilmesi önemli bir gelişme
dir. Her alanda olduğu gibi hava ulaştırması alanın
da da kamu sektörü yanında özel sektöre de yer, 
imlkân ve fırsat veri'lmesi ve özel sektörün de ayrı ay
rı, sanki otobüs işletmelerinde olduğu gibi değil de 
birleşerek ve Türk Hava Yollarının tecrübesinden de 
yararlanarak bazı iç ve dış hatlarda işletme yapması 
uygun bir hal tarzı olarak görülmektedir ve ülkeye 
de büyük fayda sağlayacaktır. 

Bir zamanlar 'açılması düşünülen ve üzerinde ça
lışmalar yapılan Feder - Line konusunun ne safhada 
olduğunu Sayın Bakanımızdan öğrenmek isterim. 

Ülkemizin tarım ülkesi olması dolayısıyla daima 
iftihar ederiz. Modern tarımın ihtiyaçlarını yerine 
getirmekte ise gecikiriz, ilaçlama, tarımda verimin 
artması için en önemli bir faaliyet alanıdır. Bu da 
en iyi şekilde havadan yapılır. Ülkemizin ilaçlama 
uçağı ihtiyacı 250 ilâ 300 uçaktır. Elimizde ise ancak 
büyük kısmı arızalı 80 uçak vardır. Bu husus Ba
kanlığı direkt olarak' ilgilendirmemekle beraber artı
rılması ülke tarımında verimi arttırdığı gibi, komşu 
ülkelerde yapacağımız ilaçlama da Türkiye'ye büyük 
nispette döviz kazandırır. Şunu katiyetle iddia edi
yorum ki, aynen inşaat alanında olduğu gibi, ilaç
lama alanında da dışa açılmak (Bilhassa Ortadoğu' 
ya) bize büyük döviz kazandıracaktır. 

Sonuç olarak : Artan yolcu kapasitesine göre, 
bilhassa Ortadoğu ve Avrupa da dikkate alınarak, 
Ulaştırma Ana Planının geliştirilmesi, altyapı tesis
lerinin tamamlanması, kargo faaliyetlerine, artan ih
racatımızla paralel bir şekilde onun da kapasitesinin 
artmasına önem verilmesi, dış hat seferlerinin artı
rılması, iç hatlardaki bilet ücretlerinin yapılan mas
rafla mütenasip hale getirilmesi, ziraî ilaçlama uçağı 
alınması ve eskiden yapılmış olan, bilhassa persone
lin terfilerinde yapılmış olan haksızlıkların gideril
mesi uygun olacaktır düşüncesindeyim. 

Geçen yıl Bütçe - Plan Komisyonunda ve bu 
yıl Bakanlar Kurulumuzda bulunan Sayın Prof. 
Samsunlu'nun bu konunun Raportörü olarak yazmış 
olduğu hususları aynıyla tekrarlayacağım : 

«Ödenekler harcama kalemleri itibariyle incelen
miş, yetersizliği dikkati çekmekle beraber, gelecek 
yıllarda alınacak köklü tedbirlerle ve bütçe imkân
larıyla bunun giderileceği düşüncesindeyim.» Bu yıl
ların gelmesini ve köklü tedbirlerin alınmasını dile
rine 

Sayın Bakanımızın ve kıymetli mesai arkadaşları
nın büyük kapasitesine inanıyorum. 

Komisyona sarf ettiği gayret için teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Hazer buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, Sayın Ulaştırma Bakanı ve Bakanlık 
mensupları; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulaştırma Bakanlığının görevleri içinde bulunan 

hava ve deniz konusuna yetkili arkadaşlarım dokun-
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dular. Bendeniz de sadece bir konuya, bir şikayetler 
konusu olan demiryollarına kısaca temas etmek isti-
yorum.ı 

Demiryolunun Türk siyasî hayatında ve ekono
mik hayatında olan önemi daha 1930'larda 'tartışıl
mış, bir esasa, bir karara bağlanmıştır. Hatırlanaca
ğı gibi o yıllarda Serbest Fırka, Halk Partisi müca
delesinin 'konularından birisi de «Karayolu tmu, de
miryolu mu?» idi. O zaman da karayolunun ucuzlu
ğu, kolay dış yardım bulunacağı esasları ileri sürü
lerek propaganda yapılıyordu. O günlerin Hükümeti 
ve Başbakanı buna karşı, demiryolunun Türkiye'nin 
temel taşıma aracı olacağını iddia etmiş, «Sıkıştığı
mız takdirde trenleri odunla da işletebiliriz; ama şo-^ 
seleri, yolları yapılmış bir şebeke üzerinde duran oto
mobilleri benzinsiz çalıştırmak imkanımız olmaz.» 
demişti. Bu ciddî teşhis, bu yerinde karar o günden 
sonra maalesef aynı anlayışla, aynı önemle yürütül
medi. Demiryolu şebekemiz pek güdük kaldı, geliş
medi, genişlemedi. Birkaç istisnayı bir tarafa bıra
kırsak; yani bazı ek ve tadiller haricinde demiryolu 
şebekemiz uzun yıllardan beri eski halini korumak
tadır. Hatta eski 'halini değil de, uzunluk itibariyle, 
tul itibariyle eski halini korumakta; fakat yapı iti
bariyle yıpranmakta ve değiştirilmesi de kolay ol
mamaktadır, 

Elbette bunun temelli sebepleri vardır. Bu bir 
ekonomik meseledir, bir para işidir; fakat tercihler 
yapılırken, memleketin istikbali, geleceği düşünülerek 
karar vermek lazımdır. 

Son petrol krizi 1930 larda alınan kararın ne ka
dar haklı olduğunu bir kere daha acı olarak teyit 
etmiş ve herkese göstermiştir. Buna göre o yıllardan 
itibaren, hiç olmazsa bu petrol krizi çıktıktan sonra, 
temelli bir demiryolu şebekesi ıslahatı projesi, prog
ramı yapılması lazım gelirdi. Bazı çalışmalar oldu
ğunu- işitiyoruz; ama bu çalışmaların ne ölçüde ge
liştiğini, ne halde bulunduğunu maalesef bilmiyoruz; 
kamuoyunda da fazla bir bilgi olduğunu sanmıyo
rum. 

Demiryolunun bu kadar lüzumu, bu kadar gere
ği; ayrıca Türk ekonomisinin de son yıllarda belini 
kıran 'bu petrol krizine karşı el atılacak tek çıkar yol 
halinde görülmektedir; yani demiryolu aynı zaman
da bir çıkar yol haline gelmiştir. 

İstihsal bölgesinde elde edilen ürünlerin, istihlak 
bölgelerine naklinde çekilen sıkıntılar bellidir; fakat 
bu pahalılığa, trafik kazalarının çokluğuna rağmen 
vatandaş karayolunu demiryoluna tercih etmektedir. 

Bunun birinci sebebi hızsa, ikincisi hizmettir. Maale
sef demiryollarının, bilhassa Doğu Anadolu'ya uza
nan kısmında hizmetler aksamakta ve rötarlar âdeta 
günlük işletme prensipleri arasına girmiş bulunmak
ta idi; bu son günlere kadar benim bildiklerime ve 
öğrendiklerime göre. Bunlar, herkesin bildiği gerçek
le;, 

Bu arada bir ideal veya bir hayal projeden bah
setmek istiyorum. Ankara - Erzurum arasında yeni 
bir güzergâh düşünülüyordu. Bu güzergâh; Ankara, 
Yozgat, Sivas, Erzincan ve Erzurum; yami şimdiki 
karayolunun geçtiği güzergâh. Bu güzergâhta fazla 
meyil yok, fazla tünel ihtiyacı yok,, aynı zamanda 
kısa bir güzergâhtır. Batı Anadolu'yu Doğu Ana
dolu'ya bağlayacak bu güzergâh, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, bir hayal proje halinde duruyordu. 
Acaba bu proje eski bulanıklığını, eski hayalliğini 
muhafaza ediyor mu, yoksa bir noktasına dokunul
du mu?.. 

Demiryolu hakkında daha fazla huzurunuzu iş
gal etmek istemiyorum; fakat bunun bir bağlantısı 
ve son durağı olan Kars'taki Gar binasının feci akı
betini, feci halini yüksek huzurlarınızda Sayın Ulaş
tırma Bakanına iletmek istiyorum. 

Kars'ta Ruslardan kalma mükemmel bir Gar bi
nası vardı. Mükemmel dediğim, sağlam yapılmış ge
niş bir bina idi; fakat onun yerine çok ümitlerle yeni 
bir proje tatbik edilmek istendi, yapıldı; fakat bir 
tarafta kanalı işlemez, bir tarafta teshini sağlam ya
pılmaz bir halde; aynı zamanda tren yolunun altın
dan geçen bir altgeçit var, o da o halde şikâyetlere 
mucip olmaktadır. Acaba bu binanın ıslahı için bir 
çalışma var mıdır?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konular çeşitli, dertler çok; fakat hepsini tek

rar etmekte de bir fayda yoktur. Bunların çoğunu 
zaten Bakanlık biliyor. Yeni bir şey söylemiyorum; 
ama eski derdi de yüksek huzurlarınızda Sayın Ulaş
tırma" Bakanlığına iletmekte zaruret gördüm. Çünkü 
biliyorum, şikâyet ediyorlar ve bu şikâyetler de hak
lıdır. Bu şikâyetleri hiç olmazsa kısa zamanda rö
tarların giderilmesi mümkündür. Bu rötarları bir öl
çüde azalatmak herhalde eldedir ve tedbirleri de var
dır zannediyorum. 

Arkadaşlar, demin sayın arkadaşlarım havayolla
rı ve denizyollarına temas ettiler. Havayollarından 
çok şikâyet var, aynı Bakanlığa bağlı katma bütçeli 
bir Devlet Hava Meydanları var, ondan şikayet yok. 
tyi işliyor; ben şahsen hiçbir şikayet duymadım, her
kes memnun, işler fazla aksamıyor; ama havayolla-
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rıyla demiryollarından şikayet var. Bu şikayetlerin 
hepsini haksız sayamayız. 

Sayın Ulaştırma Bakanlığı camiasından, yetkili
lerinden ve vazifelilerinden, bu küçük maruzatımı bir 
seçmen selamı olarak kabul etmemelerini, ciddî bir 
dert olduğu için dile getirdiğimi kabul etmelerini 
rica eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. • 
Sayın üyeler, Ulaştırma Bakanlığı üzerinde söz 

alan arkadaşlarımız konuşmuşlardır. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen

dim?.. ' 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

MÎL ÇAKMAKLI — Yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Hepinize saygı sunarak sözlerime başlamak isti

yorum^ 
Sözlerime başlarken, burada şimdi görüşleriyle 

bize ışık tutan arkadaşlarımıza, Bütçe - Plan Komis
yonu müzakereleri sırasında orada katkıda bulunan 
arkadaşlarımıza, Bütçe - Plan Komisyonunun Bütçe
mizi raportörleriyle ve görüşmeleriyle iyileştirmek 
için bize görüş bildiren arkadaşlarımıza, başta Büt
çe - Plan Komisyonu Başkanı olmak üzere bütün 
üyelerine huzurunuzda şahsım ve Ulaştırma Bakanlı
ğı camiası adına şükranlarımı sunarak sözlerime de
vam etmek istiyorum. 

Buraya gelirken, huzurunuza mümkün olduğu 
kadar fazla bilgi sunabilmek için bir yazılı metin 
hazırlamıştım. Burada ifade edilen görüşlerin cevap
larını da katarak bu konuşmamı size sunmak istiyo-
rum.1 

Bütçemiz ve faaliyetlerimizin bilinen ayrıntıları 
üzerinde durmadan şunu bütün içtenliğimle arz et
mek isterim ki, Devlet Bütçesiinin genel dengesi için
de Bakanlığımıza ve kuruluşlarımıza ayrılan ödenek
ler yeterli olup, her kuruşunun yerinde kullanılması 
için dikkat gösterilecektir. 

Bütçe - Plan Komisyonunda ve burada görüşen 
arkadaşlarımızın, Devlet parası üzerinde gösterdikle
ri titizliği şükranla karşılamak lazımdır. 

Her alanda çok hızlı bir gelişim süresi içinde bu
lunan ülkemizde, en ağır yükün Ulaştırma ve haber
leşme sektörleri üzerinde olması doğaldır. Gelişme sü
reçlerini normal bir seyirle tamamlamış ileni ülkeler
de talepler, hiçbir dönemde, bugün Türkiye'de ol

duğu kadar arzın önüne geçmemiştir. Dünyanın her 
köşesine yayılmış vatandaşlarımız, en ileri ülkelerde 
gördüklerini kendi öz yurtlarında bulamamanın bu
rukluğu içindedirler. Ayrıca, günlük yaşamda sürek
li ihtiyaç görülen hizmetlerimiz özellikleri nedeniyle 
halkımızın ilgi ve eleştirilerine konu olmaktadır. 

Tekrar ifade etmek isterim ki sayın arkadaşlarım, 
bizim ulaştırma ve haberleşme 'hizmetlerinin karşılaş
tırıldığı ülkeler, bizden çok zengin ülkelerdir. Ulaş
tırma ve haberleşme sektörüne, bütçelerin dengesini 
bozmadan ayrılabilecek kaynaklar, gayri safi millî 
hâsılanın toplamıyla ilgilidir. Gayri safi millî hâsıla
nın fert başına düşen kısmıyla ilgilidir. Onun için bu 
mukayeseler sonunda, bizden, ulaştırma ve haberleş
me sektöründen olan talepler bazen bütçenin güç-
lerini çok aşmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla 
ülkemizin' en büyük işletmeler topluluğunu oluştur
maktadır. 170 bin çalışanı, 200 milyar Türk lirası
nın üzerinde 'satış hâsılatı olan bu topluluk, gücünü 
zorlayarak Yüce Milletimize kaliteli bir hizmet ya
ratabilme çabasındadır. 

Sayın. Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi izninizle, faaliyetleriımizle ilgili konulan 

kısaca sunduktan sonra, sayın üyelerin üzerinde dur
dukları hususları da cevaplandırmaya çalışacağım. 

Ulaştırma ve haberleşme kuruluşlarında koordi
nasyonun önemi kuşkusuzdur. Sayın Hazer de bir 
nebze söz etmiştir; bu kuruluşlarda koordinasyonun 
sağlanması çok önemli bazı sonuçlar verecektir. Ye
di aydır yaptığımız bazı uygulamalar bu konuda bü
yük umut vermektedir bize. 

Daha iyi bir koordinasyonla, önemli maliyet ta
sarruflarıyla büyük finansman imkânlarının yaratı
labileceği, görevi devraldığım ilk günlerdeki incele
melerim sonunda açıkça anlaşılmıştır. 

Bu çalışmalar içinde, kuruluşlarımızın kaynakla
rını liyi kullanmaları ve hizmet kalitelerini yükselte
bilmeleri için Bakanlık merkez birimleriyle, bağlı ve 
ilgili kuruluşlarımızın arasında daha iyi bir işbirliği 
ve koordinasyon sağlayacak bir uygulamaya •başla
mış bulunmaktayız. 

Bu amaçla, Bakanlık Yüksek Planlama ve Koor
dinasyon Kurulu oluşturulmuş ve aylık olarak önem
li konuları gözden geçinip karara bağlama biçimin
deki çalışmalarına başlamıştır. 

Bakanlık Yüksek Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Üyeleriyle bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın genel 
müdürleri ve yetkililerinden oluşan KİT Yüksek Ko
ordinasyon Kurulu da üç ayda bir, bütün ulaştırma 



Danışma Meclisi B : 21 22 . 11 . 1982 O : 1 

topluluğunun faaliyet sonuçlarını gözden geçirmekte
dir 

Bu toplantılarda, daha çok sorunlar ve gelecek 
üç aylık dönemde alınacak önlemler üzerinde çalışıl
maktadır. 

Gözetim ve denetimi kuruluşlarımıza yardımcı 
bir amaca yöneltmek için, teftişten ayrı bir yönetim 
denetimi sistemi kurulmuş, talimatı hazırlanarak, 
uygulamaya başlanılmıştır. 

Bu çalışmalar sonunda, şimdi aşağıda sunacağım 
kararlara varılmış ve uygulama başlatılmıştır. 

Kuruluşlarımızda birinci önceliğin yatırım ve ima
lata değil, işletmeciliğe verilmesi ve mevcutların tam 
kapasitede en iyi şekilde kullanılması kararı veril
miş ve uygulamaya başlanılmıştır. 

Yatırımlarda, teknolojide biraz geri kaldığımız 
tespit edilmiş, teknolojik sıçramanın gerçekleştirilme
si için gerekli kararlar verilmiş ve uygulamaya ko
nulmuştur. 

Yatırım, imalat ve işletme faaliyetleri için şimdi
ye kadar yurt dışından ithal edilen önemli bazı ci
hazların, kamu ve özel sektörce yurt içinde imalini 
gerçekleştirmek üzere gerekli girişimlerde bulunula
rak, döviz tasarrufunun sağlanması kararı verilmiş 
ve bu konuda uygulamalar başlatılmıştır. 

İşletmenin iyileştirilmesi ve hizmet veriminin ar
tırılması için, kuruluşlarımızca küçük proje paketle-
lerinin hazırlanarak uygulamaya konulması sağlan
mıştır. 

Bazı yatırım projelerimizin esas verimi sağlaya
cak ünitelerinin bir an önce devreye sokulmasının 
sağlanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 

Yatırım projelerinin, finansman kaynaklarıyla 
beraber ortaya konulması ve özellikle finansmanın, 
kuruluşların öz kaynaklarından karşılanması için ted
birler alınması konusunda kararlar verilmiş ve uygu
lamaya konulmuştur. 

Temizliğin, terminalden terminale değil, devamlı 
olarak bindirilmiş ekiplerce yapılması kararı verilmiş 
ve uygulamaya konulmuştur, 

Yolculara ve iş takip eden vatandaşlara güler-
yüzle, tıpkı bir rehber gibi davranılması talimat ola
rak yazılmış ve kendilerine bildirilmiştir. 

Bu şekilde, kuruluşlarımızın hizmet arzlarında 
iyileştirmeler temin edilmiş ve yıllardır zarar eden 
bazı kuruluşlarımız bu yıl kâr eder duruma getiril
mişlerdir. 

Malumlarınız olduğu üzere, Sayın Başbakanı
mızın direktifleriyle büyük bir çalışma ve emek so
nucu yapılan Ulaştırma Ana Planı uygulamaya ko-

j nulmuştur. Kuruluşlarımız, Ana Plana uygun 10 yıl-
I lık ayrıntılı plan ve finansman programlarını bitir-
j mek üzeredirler. 
I 1983 - 1993 dönemini kapsayan Ana Planda, sek-
I törün daha sağlıklı bir yapıya ulaştırılması öngörül-
I müştür. 
I Ayrıntılı planlarda, enerji tasarrufunu sağlayan, 
I can ve mal güvenliğini artıran, daha verimli bir işlet

meciliği, gelirleri artırmayı ve döviz sağlamayı he-
I def alan projelere öncelik verilmesi ilkelerinden ha

reket edilmektedir. 
I Ülke ekonomisi göz önünde tutularak, kitle taşı-
I macılığına imkân veren denizyolu ve demiryolu ta-
I şımacılığının en üst düzeye çıkarılması hedef alınmış

tır. 
Sizlere sunduğum yazılı takdimimde bazı rakam

lar da verilmiştir. Yalnız iki tanesini, ilginizi çeke
ceğini tahmin ettiğim için, sunuyorum. 

Anaplandayük taşımalarında. 1980 de yüzde 16 
olan denizyolu payının, 11 yılda (1993'te) yüzde 

I 32'ye yani tam bir katına çıkarılması planlanmıştır. 
Demiryolunun payı 1980 de yüzde 10 dur. Bu

nun yüzde 27 ye, yani iki katından fazla bir paya 
çıkarılması planlanmıştır. 

i Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu hedefler, çok saygı duyulacak hedeflerdir; 

fakat Ulaştırma Bakanlığı camiası için 11 yıl çok 
önemli ye aşırı ölçüde çaba gösterilmesini gerektire
cektir. Ulaştırma sektörüne, haberleşme sektörüne, 
bugünkülerden daha yüksek ödenekler ayrılmasını 
gerektirecektir; ama bu planlanmış ve planın içinde 
de sağlıklı finansman kaynaklarına bağlanmış bulun-

I maktadır. Onu arz etmek istiyorum. 
I Diğer ayrıntılı rakamlar var; mesela karayolu ta-
I şımacılığı üzerinde durdu bir arkadaşımız. Karayolu 

taşımacılığının payı halen, 1980 yılındaki rakamlara 
göre yük taşımasında % 72 dir; yolcu taşımasında 

I '% 96 - 97 dir yıllar boyunca. Fakat çalışmalarımız 
gösteriyor ki, karayolunda yük taşıması dünyanın en 
pahalı taşımalarından biridir; maliyeti ekonomiye de, 

I kişilere de çok yüksektir. Onun için biz bu payın % 
72 den, 1980 deki % 72 lik düzeyinden 11 yılda ya
rı yarıya, % 36 ya inmesini Ana Plana koyduk. Umu
yorum ki, bu güzel hedefler gerçekleştirilir, ama he
pimiz için çok aşırı çalışma, çaba gösterilmesini ge-

j rektirecektir. 
I Arz ederim. 

1983 - 1993 Ulaştırma Ana Planının önümüzde
ki 11 yıl için, ulaştırma sektörü kamu yatırımları 

| 1981 fiyatlarıyla '2,6 trilyon Türk lirası civarmda-
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dır. Bunlar projelerin maliyet toplamlarıdır, sağlıklı 
bazı kaynaklardan finansman için tahminler yapıl
mıştır; fakat bugünkü bir yıllık bütçemize eşdeğer 
olan bu tutarın sağlıklı kaynaklardan finansmanı da 
çok önemli bir sorundur, hepimizin önemli biçim
de çalışmamızı gerektirmektedir. 

Bu alanda ihtiyaçlar çok yüksek olduğu için, 
halkımız da çok büyük hizmetler istediği için sayın 
arkadaşlarım, enflasyonla bu hedeflere gitmek işi 
çok kolaydır, şimdiye kadar büyük ölçüde öyle ya
pılmıştır; ama enflasyonun nelere mal olduğunu bi
liyorsunuz. Onun için, bu dengeyi ve sağlıklı finans
man kaynağını düşünmek, hep beraber üzerinde ça
lışmak ve bunları sağlamak zorundayız. 

Yine Sayın Başbakanımızın direktifleriyle, ulaş
tırmada olduğu gibi, haberleşme için de 10 yıllık ana 
plan çalışmalarına devam edilmekte olup, kısa bir 
sürede bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Planımız 
son safhasındadır, çok yakında bunun sonuçlarını 
d?, açıklayacağız. 

Bu planda, telefon bekleme sürelerinin gittikçe 
azaltılarak kaldırılması, bütün köylere telefon götü
rülmesi, Otomatik santral ve irtibatlarının yaygınlaş
tırılması hedef alınmaktadır. 

Sayın. Başkan, sayın üyeler; 
10 yıllık dönem sonunda telefon bekleme süre

sinin sıfıra indirilmesi gibi atılgan bir hedef vardır 
Planın içinde. Yine hepimizin çok fazla çalışmasını 
gerektirmektedir, inşallah bu güzel hedeflere hep bir
likte ulaşırız. 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Bu bölümde bazı sayın arkadaşlarım tarafından 

da sözü edilen bazı sektörler hakkında ayrıntılı bazı 
açıklamalarda bulunmak ve demiryolu ulaştırmasın
dan başlamak istiyorum. 

Sayın Hazer, konuşmalarında demiryolu ulaştır
masında 1930 lardaki durumumuzla daha sonraki du
rumumuz arasında bir karşılaştırma yaptı. Demiryo
lunda çalışan bütün arkadaşlarımızın aynı karşılaş
tırmayı yaptığı kuşkusuzdur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu alanda yaptığımız çalışmaların temel hedefi, 

1930 lardaki demiryolu heves ve şevkinin yaratılma
sıdır, bunun için çalışıyoruz. Şimdi size sunacağım 
bazı bilgiler bu konuda ilk adımların atıldığını gös
termektedir. 

Yalnız, Sayın Hazer'de sözünü ettiler, eskimiş 
altyapımız ve uzun yıllar karayollarına nazaran di
ğer ulaştırma alanlarının büyük ihtiyaçlarına nazaran 

biraz geride kalmış altyapı, burada büyük handika
bımızı teşkil etmektedir. Ancak, önümüzdeki Ulaştır
ma Ana Planında karayolu payının azaltılmasına rağ
men, demiryolu payının iki katına çıkartılmasına rağ
men, onun planlanmış olmasına rağmen, yine de ka
rayollarına çok önemli yatırımlar yapılmaktadır; 
ama demiryolunun ağırlığı zaman içinde yatırımlar
da yükselecektir, Anaplan dönemi içinde. 

Bu eskimiş altyapının yenilenmesine, çeken ve 
çekilen araçların tamir ve bakımına öncelik verilmiş 
ve sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları sür-
dürülmüıtür bu 1982 yılı içindeki dönemde. Bunun
la birlikte 10 144 kilometre uzunluktaki tüm demir
yolu hatlarının % 60'ı çok eskimiştir sayın arka
daşlarım. Bütçe imkânlarıyla bu alanda yeterli hıza 
ulaşılamayacağı anlaşılmış özellikle hat yenileme ve 
iyileştirme çalışmalarına tahsis edilebilecek öz kay
nak fonlarının araştırılmasına başlanmıştır. Bu alan
da çok yakında müjdeli bazı sonuçlar alabileceğimi
zi umuyoruz. 

Halen yapılmakta olan yılda 150-160 kilometre
lik hat yenilenmesiyle bu alanda iyi sonuç alınması 
beklenmemelidir. Yol yenilenmesinde ve bakımında 
kullanılmak üzere ilk aşamada lüzumlu yol makine
leri siparişe bağlanmış olup, bu makinelerin 1983 
yılı içinde kademeli olarak hizmete konması bek
lenmektedir. Program yapılmış, uygulama başla
mıştır. 

Cevher hattı olan Divriğ-İskenderun arasındaki 
hattın 1985 te hizmete girecek şekilde elektrikli 
hale getirilmesi planlanmıştır. 

Sayın Hazer, Ankara-Erzurum güzergâhı haya
linden söz ettiler. Gerçekten çok iyi bir yol gibi gö
rünüyor harita üzerinde. Sayın arkadaşlarım, söyle
mek isterim ki, önümüzdeki 10 yılda önceliği bun
dan fazla olan projelerimiz vardır, o projeler uygu
landıktan sonra buna geçilecektir. Bunun için, önü
müzdeki 10 yıllık planda henüz tedbir alınmamış 
bulunuyor, ama proje hatırdadır, dosyadadır ve gün
demdedir. 

Kars Gar binasındaki noksanlık ve şikâyetleri bi
liyoruz. 1983'te bütün bu şikâyetlerin ortadan kal
dırılmış olması için bir proje uygulamadadır; Sayın 
Hazer'e söylemek isterim. 

Dizel manevra lokomotif açığının imalat yoluyla 
kısa bir dönemde kapatılamayacağı anlaşıldığında, 
15 adet lokomotif şimdilik bir yıllığına kiralanmış 
ve lokomotifler Kasım 1982 başında ülkemize gel
miştir. 
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Bu yıl alınan önlemlerle demiryollarındaki hiz
met kalitesi oldukça iyileştirilmiştir. Garlarda ve 
trenlerde elde edilen sonuçlar umut verici olup, şu 
anda tehirlerde iyileşme sağlanmıştır. 1981 'in ilk 9 
aylık dönemiyle, bu yılın aynı dönemindeki tehirler
de % 18 oranında azalma tespit edilmiştir. Yılba
şından yıl sonuna doğru elde edilen azalma hızı, 
1983'ün sonuna doğru tren tehirlerinin sorun olmak
tan çıkarılacağı umudunu yaratmıştır; Sayın Hazer'e 
arz ederim efendim. 

Burada bazı olağanüstü sonuçlar aldık son yılda 
ve süratle azalma devam etmektedir; yön iyidir, sa
nıyorum 1983 yılında alacağımız tedbirlerle, yalnız, 
teknik arıza ve zorunlu sebeplerle tehirler kalacak, 
diğer bütün nedenler ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Şunu arz etmek isterim ki, Demiryollarımız her is
tasyonda rötarları sebepleri itibariyle tasnif etmek
tedir. Her istasyonda rötarları dakikalar itibariyle ve 
sebepler itibariyle tasnif, etmektedir. Şimdi biz bunun 
hepsinin toplanıp merkeze gelmesi için bir yol bul
duk; onlar toplanıyor, fakat kolay anlaşılır şekilde 
özetlenmiyordu, onu özetlemenin yolunu bulduk ve 
bu özetler ile adım adım izliyoruz; izledikçe de rö
tarlar süratli biçimde düşüyor. Dediğim gibi, gele
cek yıl içinde bunu problem olmaktan çıkaracağız 
inşallah. 

Ray, kreozot, bandaj, çelik selet, gergi çeliği, 
yaylı rondela, tekerlek takımı; (Bendeniz de bunları 
iyice izleyemiyorum) bunlar, lokomotif ve vagon 
imalatında kullanılan çelik, demir malzemelerden 
ibarettir; bunlar gibi, birkısım teçhizatın yurtiçi üre
timinden karşılanması için gerekli bütün önlemler 
alınmıştır. Bunların yıllık döviz ihtiyacı, 600-700 
milyon dolar civarındadır; inşallah bütün ihtiyaç
ları yurtiçinden karşıladığımız zaman bunu tasarruf 
edeceğiz; ama şimdi size onun müjdesini veremiyo
rum, uygulama normal sonuçlar verdiği zaman, in
şallah gelecek senenin sonunda bu müjdeler size ve
rilecektir. 

Bu alanda bazı ilk uygulamalar yapılmıştır. Me
sela; uzun yıllardır durmuş olan yerli ray üretimi 
yeniden başlatılmış ve 4 bin ton rayın imal edilmesi 
sağlanmıştır. Bu alandaki yıllık ihtiyaç 50 bin ton 
kadardır. Yerli imalat 1983 de 15 bin tona, 1984 de 
40 bin tona çıkarılabilecektir. Bu; bildiğiniz gibi 
kendimizin yaptığı bir mamul değildir, demir çelik 
işletmelerimiz bunu yapmaktadır. 40 bin tona çık
tıktan sonra dışarıdan ithalat ihtiyacı çok az ola
caktır. Bu yıl halen 31 bin ton rayı ithal etmiş du

rumdayız; bir kısmı geldi, bir kısmı yoldadır. Gergi 
çeliği, eskiden mamul olarak ithal edilirken, şimdi 
vasıflı çelikten imalatına Türkiye'de, başlanmıştır. 
1982 der 150 ton bir eşantiyon imalat da yapılmıştır. 
Yıllık ihtiyaç 4 bin tondur. 1983 de tamamının yerli 
işleme ile karşılanması için bütün hazırlıklar tamam
lanmıştır. Diğerleriyle ilgili bilgiler de var; zamanı
nızı almamak için, şimdi Denizyollarına geçmek is
tiyorum. 

Bu alanda 1982 nin en önemli sonucu, Denizci
lik Bankasının kâra geçmiş olmasıdır. İç ve dış hat
larda rantabilitesi yüksek gemilerin sefere konması 
sağlanarak, vatandaşı memnun edici yeni tedbirler 
getirilmiştir. Turizm hareketlerini destekleyici pro
jelere öncelik verilmektedir. Deniz Ticaret Filomu
zun daha da güçlendirilmesi, özel ve kamu sektörü
ne ait tersanelerin geliştirilmesi ve darboğazların gi
derilmesi için çaba gösterilmektedir. 

Sayın Özalp, son yılda ulaştığımız sonuçlar belki 
hepimizi tatmin etmemektedir; bu alanda büyük ek
siklerimiz var. Yalnız, bu alanda demiryollarında 
olduğu gibi, çok büyük para miktarlarının harcan
masını gerektirmektedir; kısa sürede sonuç alabil
mek için. Bizim yapabildiğimiz, önceliklerimizi ye
niden gözden geçirerek daha bir düzene koyarsak, 
bu hedeflere ulaşmayı daha küçük paralarla yapma
yı belki imkân dahiline sokacağız. Şimdi bazı bilgi
ler sunacağım. 

Trafik güvenliği yönünden İstanbul Boğazı ge
çişinde 1 Mayıs 1982'de başlayan sağ seyir geçiş dü
zeni, başarı ile sürdürülmektedir. Alınan sonuçlar 
çok iyidir. 

İstanbul Boğazında turistik sefer uygulamasına 
geçilmiştir; sonuçlar çok umut vericidir. Ulaştırma 
Ana Planında deniz ulaştırmasına büyük ağırlık ve
rilmiş (Aslında yatırımlar açısından en büyük ağır
lık verilmiş) ve önümüzdeki 11 yıllık dönemde, 1981 
yılı fiyatlarıyla bu alt sektörde 377 milyar Türk li
rası yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu, arz et
mek istediğim gibi, eski yıllarda denizyollarına har
cadığımız miktarın % 30-40 fazlasını temsil etmek
tedir. Uilaştırırna Anapl'aıni'nıda, de'niz ulaştnımasına 
büyük ağırlık verilmiş ve önümüzdeki 11 yıllık dö
nemde bu 377 milyar gerçekleştiği zaman, ne sonuç 
alınır, o da tespit edilmiştir. Sonuçları arz ediyo
rum : 

Tüm limanlarımızın alt ve üst yapısının iyileşti
rilerek geliştirilmesi. 

Marmara bölgesinde çok maksatlı yeni bir liman 
inşa edilmesi. 
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Bugün % 61'i 10 veya daha yukarı yaşta bulu
nan Deniz Ticaret Filomuz yaşının, sıfır ila 10 yaş 
aralığına çekilmesi, sözünü etmiştiniz Sayın Özalp, 
Ana Planın içindedir. 

Filo büyüklüğünün 3,2 DW tondan, aşağı yu
karı 2,5 katına yükseltilerek 7,4 milyon DW tona 
ulaştırılması Ana Planın içindedir. Yine sözünü et
miştiniz, bu konuda uygulamamız başlamıştır. 

Aslında, son iki yılda Deniz Ticaret Filomuz-
daki gelişme, son 25-30 yıldır ulaşmadığımız geliş
me oranlarıdır. Vaktinizi almamak için onu vermi
yorum; her yıl % 50-60 artmıştır, DW ton olarak 
deniz ticaret filomuzun gücü. 

Dördüncü noktayı söylüyorum; Ortadoğu ülke
leri başta olmak üzere, üçüncü ülke taşımalarına 
yaklaşık 2 milyon DW tonluk bir filo ile iştirak edi
lerek navlun giderlerimizin azaltılması Planın için
dedir. 

1 Temmuz 1982 de Pendik Tersanesi ve ağır sa
nayi tesislerinin birinci bölümü hizmete açılmıştır 
bildiğiniz gibi. Ülkemiz, artık buyurduğunuz gibi, 
12 bin DW ton değil, 60 bin DW tona kadar gemi
leri inşa edecek durumdadır; bu konuda uygulama 
da başlatılmıştır, 1983 yılında inşallah 63 bin DW 
tonluk bir gemi orada imal edilmeye başlanacaktır. 

Ayrıca, gemilerimizde kullanılmak üzere yurt 
ilcinde 'imali düşünülen Suıezer feaınslı gemi anaıma-
kinesi motor fabrikasının temeli atılmıştır. Aslında, 
motor montesi tersanede başlamıştır, motor dene
meleri yapılmaktadır. Bu gemi, inşamızın en bü
yük darboğazlarından biridir. Motor ithalatındaki 
aksamalar, gemi inşa sanayiimizi çok tedirgin etmek
tedir. Onun için, bu da çözüm yoluna girmiş bulun
maktadır. 

Diğer tersanelerde yapılan 5500 DW tonluk Kay
seri gemisi denize indirilmiş, 18 bin DW tonluk Bur
dur dökme yük gemisi, demiryolu üç tren ferisi, In-
tepe araba vapuru ile dört adet römorkörün teslimi 
gerçekleştirilmiştir. Sayın arkadaşlarım, zamanınızı 
almamak için söylemiyorum; bunlar çok uzun sene
lerdir orada duruyordu ve şimdi çok şükür size bu 
haberi verebiliyoruz, bunlar çalışıyor şimdi. 

Ayrıca, Kocadere araba vapuru ile iki adet rö
morkör teslim aşamasına gelmiştir, çok yakında tes
limi yapılacaktır. 

Filonun yenilenmesini temin etmek üzere Polon
ya'dan, birincisi 1983'de, ikincisi 1984 yılında teslim 
edilmek üzere iki feribot satın alınması kararlaştı
rılmıştır. Bu yolcu feribotu 1000 kadar yolcu, 250 
kadar araba taşıyacaktır, çok lüks gemilerdir; inşal

lah bunu da hizmete koyacağız, hiç olmazsa bir ta
nesini gelecek sezonda olmak üzere. Bu feribotlara 
eş olan üçüncü feribot ile boğazlarda kılavuzluk hiz
metlerini geliştirmek üzere 10 adet kılavuz motoru
nun tersanelerimizde inşası planlanmıştır. Şimdi, ge
lecek sene, bu üçüncü feribotun Türkiye'de imalatı
na başlanacaktır, 10 adet kılavuz motorumuzun da 
imalatına başlanmıştır; biliyorsunuz bunları eskiden 
dışarıdan satın alıyorduk. 

Polonya ile yaptığımız imalat anlaşması içinde 
bu feribotun çizimlerinin de satın alınması vardır; 
bu çizime uygun olarak Pendik Tersanemizde üçün
cü feribotumuzu da kendimiz yapacağız. 

Tuzla'da yeniden faaliyete geçilirilmekte olan 
tersaneler ile diğer tersanelerimizin önümüzdeki dö
nemde yurt içi talebin yaklaşık % 70 ini karşılaya
bilecek kapasitede olacaklarını memnuniyetle belirt
mek isterim. Bu kapasite elde edilmiştir Sayın 
Özalp, sayın arkadaşlarım. 

Halkımızın ihtiyacı göz önünde bulundurularak 
24 Haziran 1982 tarihinden itibaren İstanbul Trab
zon arasında gemi seferlerine yeniden başlanmıştır. 
Bu seferler şimdilik zararlıdır. Ancak daha iyi gemi
lerin satın alınarak hizmete konmasıyla, bu alanda 
halka hizmet ederken, aynı zamanda kuruluşumuzun 
güçlendirilmesi de sağlanmış olacaktır. 

1975 yılılnın sonundan başlayarak 1981 ve 1982 
yıllarında da etkinliğini sürdüren dünya navlun kri
zinden D. B. Deniz Nakliyatı da büyük oranda et
kilenmiştir; buyurduğunuz gibi. 

Bütün bu olumsuz görünüşe rağmen, gerek it
hal ve gerekse ihraç ürünlerimizin taşınmasında D. 
B. Deniz Nakliyatı kendisine verilen görevi eksiksiz 
olarak yürütmeyi başarmıştır. Bunu açıkça söyleye
biliyorum; geçen hafta aldığım bilgilere göre, 57 ge
mimizin hepsi de yük taşımaktadırlar şu anda. Ev
velki gün bir gazetede «Gemiler boş duruyor» diye 
bir haber çıktı; bizim elde bulunan kesin bilgilerimi
ze göre, boş olan gemimiz yoktur efendim. Gaze
tede verilen isimleri izledim, burada program önüm-
dedir; o isimler, biliyorsunuz bu gemiler zaman za
man havuzlanırlar, hepsi de havuzda tamir ve ba
kımda, boyada olan gemilerdir. O altı gemimizin dı
şında, bütün gemilerimiz yüzer halde yük taşımak
tadırlar. Alman sonuç çok önemlidir kriz içinde. 
Onun için, çalışan arkadaşları kutlamak isterim. 

Bu yıl içinde dış hatlarda Kızıl Deniz hattının Ka-
raçiye kadar uzatılmasının yanı sıra, gelişen transit ta
şımanın ülkemiz limanlarına aktarılmasıyla ilgili ola-
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rak Romanya ile Köstence-Samsun ve Köstence -
Trabzon hatlarında bir anlaşma yapılmış. Bulgaristan 
ile anlaşma yapılmasına çalışılıyor. Bu gerçekleştiği 
takdirde dış hatlardaki faaliyeti de D. B. Deniz Nak
liyatının genişlemiş olacaktır. 

Şimdi kısaca havayolu ulaştırmasından söz et
mek istiyorum sayın arkadaşlarım. 

Türkiye üzerinden her gün yaklaşık olarak 300 
uçak geçmekte ve bunların her birinden 100 dolar 
ücret alınmaktadır; transit geçen uçaklardan. Bu yo
ğun trafiği karşılayamayacak düzeyde olan altyapı
nın hızla geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu cümleden olarak, seyrüsefer, haberleşme, meydan 
işletme cihaz ve sistemlerinin modernizasyonu planla
narak uygulama hızlandırılmış olup, 1982 yılında 
düşen kısmının dış ihale işlemleri tamamlanmak üze
redir. Meydanların standart teşkilat ve kadro çalış
maları sürdürülmektedir. Türkiye hava sahasındaki 
hava trafiğinin daha güvenli ve süratle kontrol edi
lebilmesi için uzun yıllardan beri devam etmekte 
olan çalışmalar sonuçlandırılmış, batı sahası radar 
kaplaması olarak nitelendirilen bu proje ihaleye çı
karılmıştır. Bu proje ile iligili yol, enerji ve sosyal 
tesis ihtiyaçlarının ihaleleri yapılmış olup, inşa faa
liyetleri devam etmektedir. 

Antalya meydanı yeni pisti işletmeye açılmıştır. 
Yolcu ve uçak kabul kapasitelerinde ferahlık sağla
mak üzere, 1983 yılında hizmete açılması beklenen 
Yeşilköy, Antalya, Esenboğa, Çiğli ve Erhaş termi
nal binalarıyla, uçak park sahalarının hazırlıkları 
sürdürülmektedir. Esenboğa ve Cumaovası havaalan
ları ana plan çalışmaları sonuçlanmak üzere olup, 
1983 yılında uygulanmasına geçilecektir. 

Mevcut terminal binalarımızın yolcu ve bagaj 
hizmetlerinin daha yeterli hale getirilmesi ve kapa
sitelerinin artırılması için düzenlemeler sürdürülmek
te olup, personel eğitimine büyük önem verilmekte
dir. 

İhracatımızı geliştirmek amacıyla hava liman ve 
meydanlarında kargo tesisleri planlanmıştır. 

Sayın Alpaslanın sözünü ettiği bu kargo kapasi
tesi geçen yılda iki katına çıkmış bir uçaktan ikiye 
çıktık, 80 tona çıktık; yalnız süratle hava meydan
larındaki kargo teçhizatının takviyesi gerekti; onun 
da gerekli kararlarını aldık, bu yıl uygulamaya baş
lanacaktır. Bu yıl ne kadarını bitirebiliriz; projeleri
mizde ne kadarının bitirileceği tespit edilmiştir, ama 
tümünün bitirilmesi için birkaç yıl beklemek lazım 
gelecektir. 

Arz ederim. 
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Havayolu taşımacılığında 1982 yılında satın alı
nan, her biri 167 koltuk kapasiteli dört adet uçak 
ile 40 ton yük taşıma kapasiteli kiralık kargo uça
ğının Türk Hava Yollan Filosuna ilavesi ile kuruluş, 
halen beşi kiralık olmak üzere, toplam 27 uçağa sa
hip bulunmaktadır. Bu filoyla 3880 koltukluk yolcu 
kapasitesine ve 80 ilâ 100 tonluk kargo kapasitesi
ne ulaşılmıştır. Başta taze et ve tekstil olmak üzere, 
havadan yapılan ihracatın büyük ölçüde karşılan
ması mümkün olmuştur, 

Dış hatlarda yeni hatlar açılmış, (Stokholm-Ka-
hire-Tahran gibi) Bağdat ve Tahran'a tekrar sefer
lere başlanmıştır. Bu, Bağdat ve Tahran seferlerin
den aldığımız ilk sonuçlar çok iyidir. Bu ikisinde de 
haftalık ikinci hattın açılmasına çalışılmaktadır. Bu 
konuda teşebbüslerimiz vardır. Şimdi haftada bir 
olarak tekrar açılan seferler, çok yakında ikişere 
yükseltilecektir; hem Bağdat'a, hem Tahran'a. 

İç hatlarda filonun kapasitesi oranında seferler 
artırılmış; Dalaman Meydanı iç ve dış seferlere bağ
lanmıştır. Tüfk Hava Yolları dış hatlarda; Avrupa, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, yabancı hava yolları 
arasında kapasitesini muhafaza etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, bu alanda da büyük bir kriz var

dır. Deniz yolu taşımacılığındaki kriz daha şiddetli 
olduğu için, o daha çok biliniyor. Halbuki havayolu 
ulaştırmasında son iki- üç yıllık kriz çok daha önem
lidir. Bu kriz, dış hatlarımızda dünyanın en büyük 
19 şirketinden karşılaştığımız rekabeti çok şiddetlen
dirmiştir. Bu şiddetli rekabete rağmen, Türk Hava 
Yollarımız dış hatlarda kâr etmektedir. Bunu, arka
daşlarımı da kutlamak suretiyle huzurunuzda, on
lara teşekkürle hatırlatmak isterim. Dış hatlarda 
önemli kâr sağlamaktadır. 

Dış hatlar ücret sistemi dolar bazlı ve devamlı 
zam gören bir sisteme bağlı olduğundan, bu sahada 
kârlılık devam etmektedir. Ayrıca, 1983 yaz progra
mında uçmak üzere küçük uçak satın alma projesi 
yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. 

Sayın Alpaslan, bu fighter-line'lerle ilgili söy
lediğiniz sözlerle ilgilidir ilgili bir projemizdir. 
Bu yılın başında, çalışmayan yedi küçük hava 
alanımızı çalışır hale getirebilmek için Anaplan 
içinde altı uçak satın alınması kararlaştırılmış
tır. Biraz ileride satın alınması kararlaştırılmıştı; biz 
bunu 1982 içinde çalışmaları bitecek şekle getirdik. 
İlk üç uçağın satın alınmasını Nisan 198 3'e kadar 
gerçekleştirmeyi programa koyduk, ondan sonraki 
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üç uçağında 1983 yılınm sonunda, belki 1984'ün ba
şında satın alınması için bütün hazırlıkları yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade eder mi
siniz efendim, sözünüzü kesiyorum, affedersiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Rica ederim. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için bir 10 
dakika daha sürecek mi efendim, acaba ihtiyacınız 
var mı?.. Süremiz dolmuştur, o nedenle müsaade -
ederseniz bir 10 dakika daha konuşmanızı oylaya
lım yeterse, daha fazla süreye ihtiyacınız varsa da
ha fazla isteyelim... 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Siz ne kadar isterseniz o kadar olsun. 

BAŞKAN — Hayır, konuşmanız tahminen ne 
kadar sürecek efendim... 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Benim normal gidişimle 10 dakika biti
rebilirim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bakanın ko
nuşmasını tamamlamak için bir 10 dakikalık süre
ye daha ihtiyacı var. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Böylece, sözünü ettiğiniz Samsun-Trabzon 
gibi altyapısı jet uçaklarının harekatına müsait ol
mayan meydanlara, 1983'te yeni seferler uygulana
caktır. 

Yine 1983 te Ortadoğuda yeni hatlar açılması ve 
mevcutların da frekanslarının artırılması planlanmış 
bulunmaktadır. 

USAŞ tarafından (handling veCatering) elleçle-
me ve ikram yer teçhizatının modernizasyonu kıs
men tamamlanmış olup, çalışmalarına 1983 yılı için
de devam edilecektir. Yeşilköy'de ikram binası ka
pasitesinin 1983 yılı içinde artırılması planlanmıştır. 

Karayolu taşımacılığında da bazı geliştirmeler ya
pılmıştır; Başkanın ikazı üzerine orayı geçiyorum. 

Haberleşme hizmetlerimizde önemli bazı gelişme
ler vardır. Bu konuda soru yok; yalnız ben size şu 
temel bilgileri sunmak istiyorum. 

Mevcut tesislerin en iyi şekilde kullanılarak hiz
metin iyileştirilmesi ve imkânlarının artırılması için 
çaba gösterilmiş ve 1982 de çabalar devam etmiş. 
1982 yılında özellikle turistik yörelerimizin şehir
lerarası ve milletlerarası otomatik telefon görüşme
lerine açılması sağlanmıştır. 

Otomatik telefon santral imalatına hız verilerek, 
programda 170 bin olarak belirlenen miktar şimdi
den aşılmış olup, yıl sonunda 200 bine ulaşacaktır. 

Ayrıca, manuel santralli merkezlerde otomatik 
santral tesisi hızlandırılmış olup, yıl içinde 18 adet 
şehrimiz otomatik santrala kavuşmuştur; yıl sonun
da bu sayı 21 olacaktır. 

Şehirlerarası otomatik konuşmaya açık şehir sa
yısı programın üzerinde gerçekleştirilmiş olup, yıl 
içinde 30 şehir ilavesiyle 110 olmuştur. Milletlerarası 
otomatik konuşmaya açık şehir adedi ise, yıl içinde 
25 ilave edilerek, 37'ye yükseltilmiştir. 

Yurt dışı telefon irtibatları süratle artırılmış, Su-
riye-Türkiye arasında 1800 telefon ile bir televizyon 
kanal kapasiteli radyolink sistemi servise verilmiş
tir. Yıl ısonunda 960 telefon ile 'bir televizyon ikana! 
kapasiteli Türkiye-Irak radyolinki hizmete sokula
caktır. Avrupa uydu sisteminde çalışacak olan ikin
ci yer istasyonu için ihaleye çıkılmak üzeredir. 

Teleks ihtiyacının karşılanması için gişe teleks 
aboneliği ihdas edilmiştir. Şu anda bin civarında 
abonesi mevcuttur. Ayrıca, manuel teleks işletmeci
liği de hizmete konmuş ve bu sayede de 170 istekli 
telekse kavuşmuştur. Yıl sonuna kadar 280 otoma
tik teleks hattı daha santrallarımıza ilave edilecek
tir. 

Otomatik telefon santral imalatına sürat verme 
yanında, yeni teknoloji olan dijital santral üretimi 
yapacak olan ikinci bir santral fabrikası kuruluş ça
lışmalarının tamamlanması, özellikle turistik yöreler
den başlanılarak manuel santralli küçük yerleşim 
yerleri için köy tipi otomatik telefon santrallarının 
işletmeye sokulması kararlaştırılmıştır. 

Şehirlerarası ve milletlerarası konuşma imkanı
nın bütün yurt sathına yayılması çalışmalarının hız
landırılması, ayrıca aramalardaki tıkanıklığı gider
mek ve kaliteyi yükseltmek için özellikle turistik yö
relerde olmak üzere yeni radyolink sistemleri tesis 
edilmesi, bu meyanda PTT Arla Fabrikasınca yerli 
üretim ilk radyolink sistemlerinin hizmete verilmesi, 
iki yıl sonra tesisi programlanmış olan Erzurum -
Kars radyolink sisteminin 1982 yılı Ekim ayında 
başlayan montaj çalışmalarına kışın da devam edi
lerek 1983 yılı başında tamamlanması sağlanmıştır. 

Şehirlerarası ve milletlerarası kanal adetlerinin 
artırılmasına paralel olarak 1983 yılında 18 şehrimi
zin daha şehirlerarası otomatik konuşma imkanına 
kavuşması ve şehirlerarası otomatik arama imkanı
na sahip bütün şehirlerimizin milletlerarası otomatik 
arama da yapabilmeleri öngörülmüştür. 
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Şehirlerarası ve milletlerarası jetonlu umumî te
lefonların yurt sathına yayılması için 5 bin adet ma
kine alımına başlanmıştır. 

Deniz haberleşmesinde önemli bir adım atılması, 
40 adet telsiz cihazı ile bütün sahillerimizden seyir 
halindeki gemi ve teknelerin yurt içi ve yurt dışı 
haberleşme yapması için önlem alınmıştır. 

Teleks şebekesinin hızla genişletilmesi, yerli ola
rak PTT nin ortağı olan NETAŞ fabrikasında imal 
edilecek teleks sanrallarının hizmete konulmasıyla 
3400 isteğin daha karşılanması, milletlerarası ara
malarda rahatlık sağlayacak olan 4 bin trank kapa
siteli elektronik milletlerarası teleks santralının hiz
mete konulması çalışmalarına başlanmıştır. 1983 yı
lında ayrıca PTT Arla Fabrikasında yerli telem ma
kinesi üretimine geçilecektir. 

Gün geçtikçe önemi artan DATA haberleşmesi
nin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere PTT Arla 
Fabrikasında DATA Modem teçhizatı imalatına 
başlanmıştır. 

Posta işleme hizmetlerinin daha süratli ve kali
teli hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşların 

faaliyetlerini özet olarak dile getirmiş bulunmakta
yım. Faaliyetlerimizin çok ince ayrıntıları ve uzun 
zaman alacak açıklamaları vardır. Yalnız, burada 
zaman bu kadarına izin vermektedir. Sayın arka
daşlarımın özel olarak sormak istedikleri bir şey var
sa, yazılı olarak cevap vermekten memnunluk du
yacağım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; yazılı sorular vardır. Bu arada söz

lü soru sormak isteyen arkadaşlarım için kayıt işle
mi başlamıştır efendim. 

Sayın Bayık, Sayın Gelendost Sayın Akkılıç, Sa
yın Uğur ve Sayın tnal'ın yazılı; Sayın Ay dar, Sa
yın Alpaslan, Sayın Ender, Sayın Yeğenağa, Sayın 
Civelek, Sayın Bayazıt, Sayın Evliya ve Sayın Sarı-
oğlu'nun da sözlü soruları var. Kayıt işlemi bitmiş
tir efendim. 

Yazılı sorulan okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın 
Prof. Mustafa Aysan tarafından yazılı veya sözlü-
cevaplandırılmasına tavassut buyurulmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Erdoğan BAYIK 

'ls Afyon PTT Bölge ıBaşimüdünlüğünlüin nak
linden bahsedilmesi bizleri üzmektedir; durumun 
açıklığa kavuşturulması. 

2. Afyon ilinin telefon tevsii işi ve şehirler
arası otomatik telefon konuşma tesisi çalışmalarının 
bitim zamanları. 

3. Bölge Müdürlüğünce teklifi yapılan Afyon-
Dinar Akgün, Burunkaya köyleri telefon santral tah
sisleri hususunda bilgi istirham olunur. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dün 21 Kasım 1982 televizyon «Stüdyo 1» prog

ramında belgelendiği ve gösterildiği üzere, İsparta'ya 
1936 senesinde tren gelmiş olup, bu tairhten bugüne 
kadar İsparta'dan Dereboğazı Aksu bucağı güzer
gâhından Antalya'ya demiryolu hattı döşenerek İs
parta Antalya yolunun ortalama 50 km. kısaltılması 
düşünülmüş, gerek mahallî, gerek hükümet nezdin-
de teşebbüslerle bu dilek gerçekleştirilmeye çalışıl
mıştır. 

1955 yılından beri 27 senedir faaliyet gösteren bir 
Dernek, gerek mahallî halkın çalışmaları ve gerekse 
aldığı makinelerle 1 milyar lira sarfıyla tünelleri de 
açmak suretiyle demiryolu ve paralelinde karayolu 
geçecek şekilde güzergâhı ham yol halinde araçların 
geçişine müsait hale getirmiştir. 

Antalya'yı Orta ve Batı Anadoluya bağlayacak 
olan demiryolunun, askerî, ekonomik ve sosyal yön
den sağlayacağı faydalar aşikârdır. 30 kadar yerle
şim merkezimizin de yurt ve dünyayla bağlantıları 
sağlanmış olacaktır. 

46 senedir gerçekleşmesi beklenen Isparta-Antal-
ya yolundan, Dernekçe açılan güzergâhına demiryo
lu hattının döşenmesi plana alınmış mıdır? 27 sene
dir Dernek mensuplarının ölmeden görmek istedik
leri beklentilerinin yakında gerçekleşeceği müjdesi
nin Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından yazılı 
olarak tarafıma bildirilmesine müsaadelerinizi say
gıyla arz ederim. 

Halil GELENDOST 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Ulaştırma Bakanının aşağıdaki suallerimi 

cevaplandırmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Mahmut AKKILIÇ 

1. Ülıkeimliz ıtaşıimıacılığmda diemıiryolu-lkaraıyo-
lu karşılaştırıldığı takdirde, ton/km. ve kişi/km. ola
rak hangisi daha ucuz ve girdileri iç kaynaklara yö
neliktir? 

2. Daha ucuz ve girdileri içe dönük olana gö
re ne gibi girişimler yapılmaktadır? 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Ulaştırma Bakanlığınca cevap

landırılması hususunu müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hidayet UĞUR 
Bakanlık Teşkilatında, özellikle PTT'de kullanılan 

telefon, santral, telsiz, ölçü aletleri ve benzeri elek
tronik malzemenin imalatı, bakım, yenileme ve ger
çekleştirilmesi gibi önemli bir ihtiyacın karşılanmasın
da ithalat veya yabancı bir firma ile müşterek çalış
madan daha çok önemli olarak millî harp sanayimi
zin modern ASELSAN tesisleriyle işbirliğinin büyük 
faydaları açıktır ve burada sıralanmasına gerek yok
tur. 

Bakanlık 'bu işbirliği üzerinde neler düşünmekte
dir?.. Bu konuda bir etüt ve hazırlık yapılmış mıdır?.. 
Varsa hangi çalışmalar yürütülmektedir?.. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim iki sorunun Sayın Ulaştırma 

Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ediyorum. 

Salih İNAL 

Soru 1. Bayındırlık Bakanımızın Mecliste yaptı
ğı açıklamalarla, E - 5 ve E - 25 yollarında Istaribul 
üzerinden yapılagelen yoğun trafik akımını kolaylaş-
tırabilmek amacıyla Tekirdağ Limanından Bandır-
ma'ya, Şarköy iskelesinden Biga'ya Ro - Ro seferleri, 
feribot seferlerine başlanacağına muttali olunmuştur. 
Çok yönlü fayda sağlayacağına inandığımız bu uygu
lamalara ne zaman başlanacaktır?.. 

Soru 2. Ülkemizde iç ve dış turizm yönünden 
önem arz eden yerlerde PTT ünitelerinin kapasiteleri 
yetersiz olduğundan, PTT yoluyla haberleşmeler çok 
büyük zorluklarla gerçekleştirilebilmekte ve bazen de 
müm'kün olamamaktadır. Ben bunlardan bir örneğini 
bilhassa iç ve dış turizm yönünden büyük bir önem 
arz eden Şarköy hinterlandını zikretmekle bu konu
nun önemini vurgulamaya çalışacağım. 

Kış mevsiminde bu yörede 10.000 civarında olan 
nüfus, yaz aylarında 50 - 60 hini aşmaktadır. Böyle 
bir yerde her türlü sosyal hizmetlerin gerçekleştiril
mesine çalışılırken, haberleşme hizmetlerinin de gereği 
gibi gerçekleştirilmesi en 'büyük arzumuzdur. Buralar
da PTT hizmetleri çok aksak yürümektedir. fTelefön 
görüşmelerinin normal görüşmeler çerçevesinde oluştu
rulması hemen hemen imkânsızlaşmaktadır. Böyle 
durumda acele veya yıldırım telefon görüşmesi italep 
edilmektedir. Bu defa, acele veya yıldırım telefon gö
rüşmeleri yoğunlaşınca, bu tip telefon görüşmeleri de 

• normale dönüşmektedir. Dolayısıyla acele veya yıl
dırım telefon görüşmelerinin hiç'bir anlamı kalma
maktadır. Bu itibarla, konu çok yönlü olarak büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Ulaştırma Bakanımızın bu sorunlara kısa vadede 
getirmeyi öngördüğü çözüm yolları hangi safhada
dır?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yazılı sorular bitmiştir, sözlü sorulara geçiyoruz 

efendim. 
I Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; PTT 
Genel Müdürlüğünün son iki yıldaki hızlı ve hakika
ten ihtiyaçlara yönelik çalışmaları içerisinde, telefon
laşmanın getirdiği bir sorun vardır; telefon rehber
leri sorunu. Eskimiş olan rehberler ne zaman yenile
necektir?.. Bu süratli telefonlaşma ve sürekli değişme 
gibi bir durum karşısında nasıl bir yöntemin izlen
mesi düşünülmektedir?.. 

ikinci bir sorumu yöneltiyorum: Sayın Bakanım, 
Haydarpaşa - Ankara - Van hattı üzerinde çalışmak
ta olan yolcu trenleriyle Van'a kadar bir seyahat et
meyi düşünürler mi?.. Eğer düşünüyorlarsa, kendile
rinden ricam, bu seyahati çabuklaştırmalarıdır. 

Üçüncü bir sorum da şudur: Ulaştırma Ana Planı 
iki büyük Bakanlığımız arasında halledilmesi lazım 
gelen 'bir plan olarak ortaya çıkmış gözükmektedir. 

i Zira, Yüce Mecliste Bayındırlık Bakanımızın verdiği 
bilgileri ayniyle Sayın Ulaştırma Bakanımız da ver
miştir. Demek ki, bir konuda iki ayrı Bakanlığın 
yöneldiği tek hizmet vardır. O halde Sayın Bakan, 

i Türkiye'de ulaştırma hizmetlerinin, ulaştırma altya
pısının yürütülmesi bakımından bu konunun tek ba
kanlık içerisinde toplanmasını uygun görürler mi?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan; malumlarınız üzere, Orta Anadolu bir tarım 
ve maden kaynağımızı teşkil ediyor. Şöyle sıralayaca
ğım: Afyon, bilhassa Emir Dağı, Polatlı, Eskişehir, 
Bilecik, Bursa dahil olmak üzere, bu Orta Anadolu'yu 
en kısa yoldan Marmara'da bir limana bağlayacak, 

I acaba bir demiryolu düşünülmekte midir veya bunun 
üzerinde bir çalışma var mıdır?.. Birinci sorum bu. 

ikincisi; lokomotif ihtiyacımız, bakım ve onarımı 
acaba dahilde yapılabilmekte midir?.. Fa'brikanın ka
pasitesi bu işe müsait midir, yoksa ithal yapılmakta 
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mıdır?.. Bu, fabrikanın kapasitesinin artırılması düşü
nülmekte mMir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; Sayın 

Bakanımdan bir - iki sorumun cevaplanmasını istirham 
ediyorum. 

Bunlardan bir tanesi şu : 
(Trans 'Balkan Şirketler Grubunun Devlet temina-

tıyla Norveç'ten iki adet Ro - Ro aldığını biliyoruz. 
Firma Norveç'e olan borcunu ödeyemez, Norveç Hü
kümeti gemileri geri ister. Bu arada Ulaştırma Bakan
lığı anlaşma ile gemileri kendi üzerine alır ve Deniz
cilik Bankası Deniz Nakliyatına verir; fakat Trans 
Balkan Grubu gemileri teslim etmek istemediği gibi, 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü de 
gemileri kabul etmek 'istemez. Sebep olarak da burada 
özel bir durum var; Firmanın sahiplerinden bir ta
nesinin Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel 
Müdürünün oğlu olduğu söylenir. Her şeye rağmen 
gemiler Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü emrine 
verilir, Denizyolları Müdürlüğü Rö - Ro işletmeciliği 
yapamayacağından, Yönetim Kurulu kararıyla bu ge
milerin kiraya verilmesi kararlaştırılır. 

Günde 2.800 dolar teklif eden firma varken, gemiler 
günde 2.000 dolar veren bir firmaya kiralanır ve bu 
durumun Bankanın Murakabe Kurulu raporlarında 
mevcut olduğu söylenir. 

Bu haberler doğru ise, bu ihale hangi düşünceyle, 
kimlere yapılmıştır?.. Yılda 584.000 dolar, ortalama 
100.000.000.- Türk Lirası kayba neden sebebiyet ve
rilmiştir?.. Devleti bu zarara uğratanlar hakkında bu
güne kadar bir işlem yapılmış mıdır?.. 

Gene aldığımız bazı haberlere göre, PTT müdür
lüklerine Sayın Bakan tarafından bir yazı gönderile
rek, Danışma Meclisi üyelerine yalnız tebrik telgraf
ları çekilebileceğini, diğer telgrafların kabul edilme
yeceğini bildirmişlerdir. Böyle bir şey var mıdır? Var
sa, bu hangi yetkiye dayanılarak yapılmıştır?.. Böyle 
bir kısıtlamada bulunabilirler mi?.. 

Bu kadar efendim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Yeğenağa, buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkanım; be

nim üzerinde durmak istediğim iki konu var. 
Birinci konu; otomatik telefon santralı yapmak 

üzere yeni sanayi kurmadansa ASELSAN'dan istifade 
etmek daha faydalı olmaz mı?.. Çünkü, böyle bir sa
nayii kurmak için yapılacak olan yatırım sanayinin ku

rulup hizmete geçinceye kadar kaybedeceği zamandan 
daha istifade edilmiş olabilir, hem de düşük bir ka
pasiteden istifade edilmiş olabilir. Birinci sorum bu. 

ikinci sorum : Yine ikinci defa sormuş oluyorum, 
geçen sene de Sayın Bakanımdan aynı soruyu sormuş
tum. Acaba, Adana Havaalanının* enternasyonal ol
ması yakında gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi?.. 
Çünkü, bu konuda epey zaman kaybettik. Bu zaman 
kaybı da aleyhimize işledi, Beyrut Havaalanı tekrar 
işlerlik kazandı. Bizim böyle bir avantajı kaybetti
ğimiz izlenimindeyim. Bunun cevaplandırılmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Civelek, buyurun efendim. 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım benim 

de iki sualim olacak, 
Bir tanesi, Afyon ilinin otomatik telefon santralına 

hangi tarihte kavuşacağı konusundadır. Bu soruyu Sa
yın Bayık da sormuş bulunuyorlar. 

İkinci sualim de; bugün Türkiye'den Kıbrıs'a fe
ribot işletilmektedir. Bu feribot Mersin Limanı ile 
Magosa Limanı arasında çalışmakta olup, bu yol 
Taşucu - Girne arasına göre hem çok uzak olmakta 
ve hem de gayri iktisadî bulunmaktadır. 

Acaba, feribot'un bundan böyle Taşucu - Girne 
arasında çalıştırılması düşünülüyor mu?.. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Birinci Ci

han Harbinden önce işletmeye açılmış olan Toprak-
kale - Fevzipaşa arasındaki tren hattındaki tünelle
rin durumu ve mevcut mesafe göz önüne alınarak, 
güzergahının Toprakkale - Ceyhan Nehri vadisi - Kah
ramanmaraş arasına alınması konusunda vaktiyle ya
pılmış bulunan bir projenin uygulanmasına başla
nacak mı, başlanacaksa ne zaman başlanacaktır?.. 

Bunun başlangıcı olarak 1949 yılından önce Köp-
rüaltı - Kahramanmaraş hattı yapılmış işletmeye açıl
mıştır. 

tkincisi; Kahramanmaraş otomatik telefon sis
temi ne zaman çalışmaya başlayacaktır?... 

Sayın ve pek kıymetli çalışkan Bakamımızdan bu 
sorularımı cevaplandırmasını rica. ederim; saygılarım
la. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Evliya, buyurun efendim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, Sayın Baya

zıt da sordular; benim bildiğime göre Kahramanma-
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raş'ın şehirlerarası otomatik telefona Eylül ayında 
kavuşacağı söylenmişti. Bugün Kasım'ın 22'si oldu
ğuna göre, bu gecikmenin sebebi nedir ve ne zaman 
burası şehirlerarası otomatik telefona bağlanacaktır?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOÖLU — Ben vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bakan, 12 üyemiz yazılı ve sözlü soruları

nı sormuşlardır. Bunlara sözlü veya yazılı cevap ver
me imkânınız vardır. Yazılı mı cevap vereceksiniz, 
yoksa bir kısmını cevaplandıracak mısınız efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN .— Sayın Başkan, benim için yazılı vermek da
ha kolay tabiî; ama isterseniz burada sözlü açıkla
yayım?... 
, BAŞKAN — Bu sizin takdirinizdir Sayın Ba

kan, nasıl arzu ederseniz. Sözlü de cevap verebilir
siniz, tamamına da yazılı cevap verebilirsiniz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Sayın Başkan, sözlü cevap vermem için 10 
dakika müsaade etmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 12 arkadaşımız soru 
sormuştur. Sayın Bakan sözlü cevap verilecekse bir 
süre talep etmektedir; ama yazılı da cevap verebilir
ler. Almış olduğunuz karar gereğidir bu Eğer, söz
lü cevap isteyen varsa ara vermek durumundayız 
efendim. 

MEHMET AYDAR — Ben istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bazı arkadaşlarımız zaten «Yazı
lı olarak cevap verilsin» şeklinde sordular. Bu neden
le takdire bırakılmış/tır. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, Sa
yın Bakanın herhalde derhal cevap verebileceği ko
nular vardır, onlara cevap verebilirler efendim. 

. BAŞKAN — Sayın üyeler, Birleşime 10 dakika 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 12.05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 12.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Tâlat SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 21 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Bakanın bir yurt dışı seyahati bulunmakta
dır. Bu nedenle, uzun bir konuşma yapacağını zan
netmiyorum. Suallerinizin arzu ettikleri bir veya iki
sine cevap vereceklerini tahmin etmekteyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Üyelerden çoğu yok galiba Sayın Başkan, 
biraz bekleyelim mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, malumuâliniz, yokla
ma sabahleyin yapılmıştır. Arzu ettiklerinize cevap 
verebilirsiniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Sayın Başkan, soru sahiplerinden burada ol

mayanların sorularına cevap vermeyeceğim izin ve
rirseniz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Aydar'ın sorusunu cevaplandırıyorum: Te
lefon rehberlerinin, aslında her yıl yeniden basılıp 
hazırlanması lazım. Bu konudaki çalışmalarımız bi
raz hızlanmıştır. Zannediyorum 1983 yılı içinde bir
kaç önemli merkezimizle ilgili rehberlerin basılması 
için bütün hazırlıklar tamamlandı. Bunu, elektronik 
makinelerin yardımı ile çok çabuk sonuç verebilir 
bir hale getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz İstan
bul'u elektronik düzene geçirdik. Ankara ile İzmir 
için çalışmalar 1983 yılı içinde bitirilecek. Zaten bü
yük problem bu üç büyük şehrimizde vardır. O me-
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sele kesin bir çözüme bağlanmış olaoaktıı önümüzde
ki yıl. 

Sayın Civelek'in, Taşucu-Girne arası ulaşımı hak
kında bir sorusu var. Tabiî, 'bu bir yatırım mesele
sidir. Uzun süre önce karar verilmiş, yatırıma baş
lanmış, Bayındırlık Bakanlığı Girne Limanını yapıyor. 
Taşucu-Girne arası kısadır ve daha sık seferlere, izin 
verecektir. Liman bittiği anda biz de bu seferlere 
başlayacağız. 1983 yılında bitmesi kuşkuludur. 1984' 
de liman bitecek ve biz de ondan sonra seferlere baş
layacağız efendim. 

E — 5 Karayolunun trafiğini hafifletmek için 
Hükümet çok önemli biçimde çalınmaktadır. Son za
manlarda üç bakanlık; Bayındırlık, içişleri ve Ulaş
tırma Bakanlıkları bir arada çalışarak Tekirdağ-Ban-
dırma arasında bir IRo-Ro seferinin başlatmak için 
gerekli kararları verdik. Ay sonunda o seferlere baş
layacağımız şeklinde programımız hazırdır. Açıldığı 
zaman açıklaması yapılacaktır. 

Şarköy için bir sorusu vardı Sayın Inal'ın. Şar
köy programa alınmış, 1984 yılı başında otomatik 
santrala kavuşacaktır. 

Kahramanmaraş için Sayın Evliya'nın bir sorusu 
vardı. Burada bina inşaatında bir sorun vardı, arka
daşımız hatırlayacaktır. Bu yıl sonunda hizmete açı
lacağı planlanmış bulunmaktadır. 

Bu Ro-Ro gemilerinin durumuyla ilgili olarak 
Sayın Ender'in 'bir sorusu vardı. Onu izin verirseniz, 
açıklaması biraz uzun sürer, eski bir problemdir, ya
zılı olarak vereceğim. 

Adana Havaalanı konusunda Sayın Yeğenağa'nın 
sorusu vardı. Sayın Yeğenağa, Adana Havaalanının 
uluslararası trafiğe açılması için gerekli bütün işlem
ler tamamlanmıştır. Havaalanımız uluslararası trafi
ğe açıktır. Yalnız Havaalanının tesisleri uluslararası 
standartlara uymamaktadır. Bu standartlara uydurul
ması için program yapılmıştır, bir uzun vadeli plan 
uygulamaya konulmuştur. Dışarıdaki uluslararası 
kuruluşların standartlarına kavuşturduğumuz zaman 
Havaalanını, oraya da seferler başlayacaktır. Bizim 
tarafımızdan alınmamış karar yoktur. 

Arz ederim. 

Sayın Alpaslan'ın Devlet Demiryolları Lokomo
tif Fabrikası konusunda bir sorusu vardı. O Devlet 
Demiryoliarımızın Eskişehir Fabrikası geçen yıl ve 
bu yıl hiç yeni imalat yapmamıştır, programda yok
tur. Daha çok tamirle programını düzenlemiştir. Bu 
yıl ilk defa hazırlıklarını tamamladığımız 55 anahat 

lokomatifinin Türkiye'de imali için hazırlıklara baş
lanmıştır. 1983 yılı içinde ihzarat tamamlanacaktır. 
1984'ün başından itibaren Eskişehir'de yapılmış yeni 
anahat lokomotiflerini servise verebileceğimizi tah
min ediyoruz, 1984 yılının başında. 

Bu 55 lokomotifin hizmete konulması 1984 yılı
nın sonunu bulacaktır. 

îzin verirseniz bundan sonraki soruları, bunun dı
şında kalan soruları arkadaşlarım tespit etmişlerdir. 
Yazılı olarak soru sahiplerine ve Sayın Başkanımı
za ulaştıracağım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üze

rimdeki görüşmeler, Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğüyle birlikte tamamlanmış bulun
maktadır. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümle
rine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 292 976 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma politikasının dü
zenlenmesi 1 160ı 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 13 922 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/535) (S. Sa
yısı : 221) 
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BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün Bütçesinin maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne 1983 Malî Yılında yapacağı hiz
metler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (5 430 000 00O) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin bölümlerini okutuyorum : 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 598 560 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Uçuş ve yer emniyetinin 
sağlanması 4 581 440 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

90Ö Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 250 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci- maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 430 000 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) Cetvelin bölümlerini okutuyo
rum : 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 2 903 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 2 527 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletme

si Genel Müdürlüğünce 1983 Malî Yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh tahakkuk ve tahsiline 1983 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
• BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğünce inşa edilmiş bulunan 
lajmanların, bir protokol ile Millî Savunma Bakan
lığına devrinden elde edilecek meblağın anılan Genel 
Müdürlük Bütçesine bir taraftan gelir, diğer taraftan 
da lojman inşaatında veya satın alınmasında kulla
nılmak üzere «990» programında açılacak özel terti
bine ödenek kaydedilmesi ve harcanmayan miktarla
rın ertesi yıla devren ödenek kaydedilmesine Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 21 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayı
sı : 185) (1) 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Öğleden sonraki programımızda Dış

işleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereler yer 
almaktadır. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12.11.1982 tarihli 
13 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi açık oylarınıza sunula
caktır. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Oyunu kullanmayan sayın üye yok
tur. Oy verme işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Devlet Hava Meydan

ları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oy
lamasında 93 sayın üye oy kullanmış ve 93 üyenin 
kabul oyu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Büt
çesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 
Sayın Bakan bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 

—- Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; öğleden evvelki çalış

malarımız bitmiştir, öğleden sonra saat 14.00'de tek
rar toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.35 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sa
yın üyelerin adlarını okutuyorum efendim : 

«Aydın Tuğ, Abdülbaki Cebeci, Hamza Eroğlu, 
Abdullah Pulat Gözübüyük, Tevfik Fikret Alpaslan, 
Nuri Özgöker, Fevzi Uyguner, Aydın Tuğ»,. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Tuğ'da; buyuru
nuz Sayın Tuğ. 

AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sayın Bakan, Dışişleri • Bakanlığının değerli mensup
ları; 

Geçen yıl Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülür-
Icen yaptığım konuşmada son 30 yıldır uygulanmak-

«•MMM«aMNMBft*«0*> 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.0(0 

BAŞKAN : Başkanvefcüi Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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ta olan Türk dış politikasının genel bir değerlendiril
mesini ve kritiğini yapmış, çağdaş bir dış politika 
oluşturmada, günümüzde uluslararası alanda ne gibi 
değişikliklerin ortaya çıktığı ve ileride genel nitelik
leriyle nasıl bir uluslararası ortamın öngörülmekte 
olduğu, dış politikada genel amaç uygulamalarına 
ışık tutabilecek geniş bir dış politika çerçevesinin ne 
olduğunu, bu genel dış politika amacına varmak 
için hangi imkânlardan ne şekilde yararlanılacağını 
•izah etmeye çalışmıştım. 

Bu yılki konuşmamda, zamanın çok kısıtlı olma
sı nedeniyle genellikle Eylül 1980'den bu yana, gü
nümüze kadar yansıyan dış politik olaylara ve bazı 
konulara temas etmekle sözlerimi bitirmek istiyo
rum, 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de, iki yıldan bu yana gereksiz ve haksız 

olarak hissettiği yoğun dış baskıya rağmen, dış poli
tikasının temel prensiplerinden büyük ölçüde sapma
dan bazı değişikliklerle bir denge politikası takibini 
tercih etmiştir. 

Türk dış politikasının son iki yıllık dönemine ba
kıldığı zaman en önemli özelliği Amerika Birleşik 
Devletleri ile olan ilişkilerin giderek yakınlaşması 
teşkil etmektedir. Türk - Amerikan ilişkilerinde gö
rülen bu yakınlaşmaya karşılık Türk - Sovyet ilişki
lerinde bariz bir soğukluk sezilmektedir. Türkiye, Av
rupa'dan gelen yoğun baskıya rağmen, uzun bir süre 
sabır göstermiş; fakat bu baskının giderek artması 
sonucu Ocak 1982'de Avrupa Konseyi ile olan iliş
kilerinin sınırını Bakanlar Konseyi ve Daimî Delege
ler Komitesi olarak çizmek zorunda kalmıştır. 

Ayrıca yine iki yıllık dönemde AET ile olan iliş
kilerde de Türkiye demokrasiye tamamen dönünceye 
kadar sürebilecek nitelikte görülen 'bir soğukluk dö
nemi başlamıştır. 

Türk - Yunan ilişkilerine bakıldığı zaman; bu iliş
kilerin düzelmesi için iyi niyetle ilk harekete geçen 
tarafın Türkiye olduğu gözlenmektedir. Hükümeti
miz işbaşına geçince ilişkilerin düzenlenmesi için bir 
jest olsun diye Kıbrıs Harekâtı zamanında ilan edi
len 714 sayılı Notamı kaldırmıştır; ancak Yunanis
tan'da Papendreu'nun iktidara gelmesi, Türkiye'nin 
bu jestten beklediği sonucu sağlamamasına ve ikili 
ilişkilerde ciddî bir krizin baş göstermesine yol aç
mıştır. 

Kanaatimize göre, Notamın kaldırılması gereksiz 
ve zamansız bir iyimserlikten başka bir şey getirme
miştir. Bugün Yunanistan ile olan ilişkilerimiz askı
ya alınmış vaziyette beklemektedir. 

Yine iki yıllık dönemde Türkiye'nin Kıbrıs soru
nunun çözümü için insiyatifi ele aldığı, bu konuda 
önemli bir adım atarak masaya haritayı kapsayan bir 
öneriler paketini sunduğunu görmekteyiz; ancak Rum 
tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmemesi soru
nun çözümünde önemli bir gelişmenin sağlanamama-
sına sebep olmuştur. 

12 Eylül sonrasında Hükümetimiz Ortadoğuya 
açılma politikasına hız vererek devam etmiştir. Tür
kiye'nin Arap Dünyası ile olan ekonomik ilişkilerin
de önemli bir gelişme meydana gelmiştir. Siyasî alan
da ise, Türkiye Filistin Davası yanındaki yerini daha 
belirgin bir şekilde alarak İsrail ile olan ilişkilerini el
çilikten ikinci kâtip seviyesine indirmiştir; ancak, her 
şeye rağmen, Ortadoğuya yönelik politikamızda bir 
duraklama ve çekingenlik müşahede edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Son iki yılın bu genel dış politika tanımından 

sonra, yoğun baskı altında sürdürülen denge politi
kasının özelliklerine ve inceliklerine vakit darlığı ile 
geçmeden belirli konulara temas etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin bildiği gibi, Türk - Yunan sorunları 

Türkiye'nin suni olarak yarattığı sorunlar değildir. 
Aksine bunlar, Yunanistan'ın, iki ülke arasında ol
ması gereken hak ve menfaat dengesini tek taraflı 
eylemlerle kendi lehine değiştirme çabasından kay
naklanmaktadır. Yunanistan bu uğurda Lozan Anlaş
masını ihlalden, kendisine sadece teknik yetki veren 
bazı unsurları egemenlik hakkı iddiasıyla kullanmak
tan, iki ülke ilişkilerinde güvensizlik ve gerginlik or
tamı ve mesnetsiz bir Türk tehdidi yaratmaktan ka
çınmamıştır. 

İki ülke arasındaki sorunlar; Ege Kıta Sahanlığı
nın paylaşılması, Ege Hava Sahanlığına ilişkin so
runlar, Ege adalarının silahlandırılması, NATO itti
fakı çerçevesinde Eğeyle ilgili meseleler, Batı Trak-
ya'daki Müslüman Türk azınlığına karşı Yunanis
tan'ın her alanda izlediği ayırımcı ve insan haklarına 
aykırı politika şeklinde sıralanabilir. 

iki ülke arasındaki ilişkiler, bu sorunların ötesin
de, Yunanistan'ın bilinçli olarak kendi kamuoyunda 
sürekli beslediği ve uluslararası alanda da Türkiye'ye 
karşı yaratmaya ve yaygınlaştırmaya çalıştığı çok 
olumsuz şartlandırmanın etkisi altında bulunmakta
dır; 22 Temmuz 1982 günü açıklanan ve iki ülkenin 
tahriklerden kaçınmasını öngören yumuşama döne
minde de maalesef Türkiye'nin uyarılarına rağmen, 
devam etmiştir, 
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Yunanistan'ın bu gibi davranışlarının başında, ta
rihî olayların, Türkiye'ye karşı husumet duygularını 
sürekli körükleyecek biçimde, gerek Yunan basının
da, gerek resmî Yunan Televizyonunda işlenmesi gel
mektedir. «Kaybedilen Vatanlar, Küçük Asya Facia
sı, İzmir'siz 60 Yıl» gibi adlar altında yayınlanan 
programlar, bu çerçevede düzenlenen anma günleri, 
Yunan hükümet üyelerinin iştirak ettikleri ayinler, 
husumet duygularının ötesinde, Türk toprakları üze
rinde emel besleyen bir zihniyetin tezahürleri olarak 
görülmektedir, 

Bu faaliyetlerde sözle Ermeni sorununa da yer 
verilmesi ve açıkta Ermeni propagandası yapılması 
konunun diğer bir vahim boyutunu oluşturmaktadır. 
Böylece Yunanistan, Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin 
yoğunlaştığı bir merkez olarak ortaya çıkmakta; Yu
nan basınında, Türkiye'de iç gelişmelerin yakışıksız 
bir biçimde istismarı yanında Ermeni ve Türkiye 
aleyhtarı unsurlar, Yunanistan'da ülkemize karşı açık 
siyasal faaliyet gösterebilecek ölçüde müsamahalı bir 
ortam bulmaktadır. Yunanistan'a kaçıp sığınan bölü
cü ve rejim aleyhtarı unsurlar ve bunların yararlan
dıkları hoşgörü ortamı Türk - Yunan sorunlarına ye
ni bir olumsuz unsur ilave etmiş bulunmaktadır. 

Böyle bir genel manzara içinde Türk - Yunan 
sorunlarına çözüm aranması yolundaki çabaların 
karşılaşacağı güçlükler ortadadır. Her şeyden önce 
Yunanistan'ın bu tutumunu değiştirmesi gereklidir. 
Bilindiği gibi, Pasokun iktidara gelmesinden sonra 
Yunanistan Türkiye ile ikili müzakereleri durdur
muştur. Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun söz ve 
davranışları da Türkiye ile müzakere ve uzlaşma ye
rine gerginlik politikası izleme peşinde olduğunu gös
termiştir. Bu çerçevede Papandreu, tek taraflı ve key
fî tanımlarla Yunanistan'ın Ege'deki sınırlarını belir-
lıemeye ıkaılıkışjmış, havada FIR Hattının Tunikliye i e 
arasında sınır teşkil ettiğini öne sürmüş, kıta sahan
lığının Türkiye ile müzakere edilemeyecek bir konu 
olduğunu, bunun sınırının da Yunan adalarıyla Tür
kiye arasında ortay hattan geçtiğini, bu şekilde tüm 
Ege Kıta Sahanlığının kendilerine ait olduğunu iddia 
etmiştir. 

Yunanistan, Türkiye'nin kendisine karşı bir teh
dit teşkil ettiğini, bu nedenlerle Amerika'nın, Yuna
nistan'ın doğu sınırlarını Türkiye'ye karşı garanti et
mesi ve eşit oranda askerî yardım sağlaması gerekti
ğini; Yunanistan'ın NATO'nun askerî kanadına yeni
den katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ro-
gers Planının Eğedeki Yunan egemenliğini ve hakla

rını şüpheye düşürdüğünü ileri sürmüştür. Bu beya
natlarını o derece ileriye götürmüştür ki, İzmir'in as
kerden arındırılmasını dahi talep edecek hale gelmiş
tir, Yunan Başbakanı,' bu tutarsızlıklarıyla Yunan 
dış politikasının çözümünü imkânsız bir bilmece ha
line getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1976 Güvenlik Konseyi kararında, ve iki ülke 

arasında varılan Bern Anlaşmasında Türkiye ve Yu
nanistan'ın Ege Kıta Sahanlığı konusunda müzake
reler yapmaları öngörülmektedir. Yunanistan bu ko
nuda tek taraflı tanımlar getirmeye çalışmakta ve 
1973 öncesi döneme dönmek istemektedir. Oysa 
uluslararası hukuk hiçbir devlete kıta sahanlığını tek 
taraflı tespit etme hakkı tanımamaktadır. 

Hava sahanlığı sahasının sınırları konusunda or
taya çıkan sorun, Yunanistan'ın Ege'de kendisine ve
rilmiş olan teknik sorumluluğu uluslararası sözleş
melere sivil havacılık kurallarına aykırı olarak bîr 
egemenlik hakkı olarak kullanmasından kaynaklan
maktadır. Böylesine dayanaksız bir iddiayı herhalde 
Türkiye'nin kabul etmesi söz konusu olamaz. 

Ege hava sahasına ilişkin bir diğer nokta da, Yu
nanistan'ın 10 millik hava sahası iddiasıdır. Uluslara
rası Hukuka aykırı olan bu iddianın da tabiatıyla 
Türkiye tarafından kabul edilmesi düşünülemez ve 
düşünülmemelidir. 

Değerli arkadaşlar; 
Gerçekten Yunanistan'ın Ege'de yarattığı sorunla

rın temelinde Helenizmin' genişleme politikası yat
maktadır. Bu amaca giden en kısa yol da karasula
rının 12 mile çıkarılması meselesidir. Bu, Türkiye' 
nin hayatî çıkarları ile ilgili bir husustur. Çünkü, bu 
takdirde halen % 35 Yunanistan'a ait olan Ege'nin 
% 65'i Yunanistan'a geçecek, Türkiye'nin payı ise 
% 8,8'den sadece % 10'a yükselecektir. Böylece ha
len % 56 oranındaki açık deniz ve kıta sahanlığı ala
nı % 26'ya düşecektir. 

Öte yandan, Türkiye kendi güvenliğini korumak 
amacıyla Eğede tatbikat ve keşif uçuşu yapamaya
cak, devriye gemisi dolaştıramayacak; Eğedeki ken
di limanlarından çıkmak veya girmek için Yunan ka
rasularından geçmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu 
hususun herhalde bir harp nedeni olacağı Yunanis
tan tarafından iyi 'bilinmelidir. 

Bu arada Yunanistan'ın hayal ürünü bir Türk 
tehdidi yaratma çabalarıyla Türkiye ile görüşmeleri 
reddetmesi maksatlı ve kendi içinde tutarlı bir poli
tikanın makul sonuçlarıdır. Çünkü Türkiye ile so-
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runları müzakereler yoluyla halletmesi halinde Türk 
tehdidi kozunu kullanamayacaktır; fakat tehdit edi
len devlet imajını yaratan Yunanistan'ın, Türkiye' 
nin Lsrarıyla müzakerelerden kaçmasının yarattığı çe
lişki gerçek niyetini bir kere daha vurgulamaktadır. 

Yunanistan'ın kasıtlı olarak Türkiye ile ilişkilerin
de bir gerginlik politikası izlemesinin gerçek nedeni
nin, Amerika ve NATO ile ilişkilerinde Türkiye'nin 
sırtından tavizler koparmak ve bunun faturasını da 
Türkiye'ye ödettirmek olduğu artık belli olmuştur. 
Papaııdreu'nun Amerika'dan istediği, Türkiye'den ge
len tehdide karşı sınırlarını garanti altına alması, 
Türkiye ve Yunanistan'a eşit miktarda askerî yar
dımda bulunmasıdır. Bunlar gerçekleşmediği takdir
de Amerikan üslerinin ülkeden kaldıracağını ve NA-
TO'dan ayrılacağı şeklinde şantaj yapmaktadır. 

Yunanistan'ın yaratmak istediği Türk tehdidinin 
Amerika ve NATO tarafından kabul edilip garanti 
verilmesi, her şeyden önce ittifak anlayışı ile bağdaş
maz. Ayrıca, Amerika'nın böyle bir garanti verme
si, Ege üzerinde Yunan iddialarının da Amerika ta
rafından kabul edilmesi anlamını taşıyacaktır. Baş
ka bir deyişle Eğenin bir Yunan denizi olduğu, Tür
kiye'nin Ege'de hak ve çıkarlarını savunmasının Yu
nanistan'a karşı bir tehdit olduğu görüşü Amerika 
tarafından paylaşılacaktır. Bunun pratik sonucu, muh
temel bir Türk - Yunan krizinde Amerika'nın Türki
ye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almasıdır. Böy
le bir duruma Türkiye herhalde hareketsiz kalmaya
caktır. 

Bilindiği gibi, Ege'de Yunan egemenliği altında 
bulunan adaların Lozan ve Paris Anlaşmalarına gö
re silahsızlandırılması ve statülerinin muhafaza edil
mesi öngörülmüştür. Eğede 1923'te Lozan Anlaşması 
ile kurulan denge Yunanistan'ın davranışlarıyla bo
zulmuştur. Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası anlaş
malarla üstlendiği taahhütlere aykırı olarak Ege ada
larını silahlandırmasına engel olmalı, girişimlerini sa
dece uyarılardan ibaret bırakmamalıdır. 

Yunanistan'ın, Batı Trakya'daki Türk soydaşları
mıza karşı çeşitli alanlarda sürdürdüğü baskılar da 
tarafımızdan dikkat ve kaygı ile izlenmektedir. Soy
daşlarımızın Lozan Anlaşmasından doğan haklarının 
korunması için her türlü çabanın gösterilmesini bek
lemekteyiz. Yunanistan'ın son zamanlarda yoğunlaş
tırdığı ve basınımıza da yansımış olan soydaşlarımı
zın arazilerinin çeşitli bahanelerle kamulaştırılması 
işlemleri üzerinde önemle durulması lazım gelen bir 
konudur ve soydaşlarımızın oradaki onurlu direnç
lerini saygı ile karşılamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak, Yunanistan'ın tutumunun altında 

yatan amaç, Ege Denizinin tümüne hâkim olabil
mektir. Bu amaca ulaşacağı oldukça şüphelidir. Ke
sin olan husus bu durum devam ettiği sürece Eğe
nin iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek bir barış 
ve işbirliği denizi haline gelmeyeceğidir. Türkiye'ye 
rağmen, bölgenin gerçeklerine uymayan çözümler kı
sa vadeli olmaya mahkûmdur. İki ülke arasındaki 
dostluk, Ege Denizinin tamamına bir devletin hâki
miyetiyle mümkün olamaz ve olamayacaktır. 

İki ülkenin ekonomik ve siyasal çıkarlarıyla böl
genin coğrafî gerçekleri arasında bir bağ ve denge 
kurmak her iki ülkenin yararınadır. İki yıl içinde 
sorunlar beklemekle beraber, Papendreu'nun taktik 
bir ayarlaması olan Moratoryum ile başka alanlarda 
kazanç peşinde olduğu tarafımızdan müşahede edil
mektedir. Böylece, sorunları soğutma politikası izle
diği görülmektedir. Bu diyaloglar gerçekten bir so
nuç vermiyor ve vermemektedir, gergin olan ilişkileri 
yumuşatamamaktadır; ancak iki ülkenin barış içinde 
bir arada yaşamasını sağlıyor ve harbe mani oluyor 
kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu kesimini 
burada- bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Cebeci, buyurun efendim. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Ba
kanlığının seçkin yöneticileri; 

Dışişleri Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçesini görüş
meye hazırlandığımız ve başladığımız bugünlerde 
memleketimize vaki olan üst düzeydeki ziyaretlerin 
yoğunluğu konumuza daha büyük bir önem ve özel
lik kazandırmıştır. Bütçe üzerinde yapılacak görüşme
lerin kamuoyumuzun uzunca zamandır ilgisini çeken 
ve âdeta beklentisi içinde bulunduğu konular üzerin
de ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlamasını dilerim. 

îlkin 1983 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki değerlen
dirmelerimi kısaca arz etmek isterim : Dışişleri Ba
kanlığına 1983 Malî Yılı için 22 420 240 000 Türk 
liralık ödenek önerilmektedir. Ayrılan bu ödeneğin 
2 544 969 201 000 lira olarak önerilen Genel Bütçe 
ödeneğinin yaklaşik %0 8,8'idir. (Binde 8,8). (Dışişleri 
Bakanının bizlere dağıtılan konuşma metninde bu %0 5 
olarak görünüyor; fakat ben %0 8,8 olarak hesap et
tim.) Görülmektedir ki, 1982 Malî Yılı Bütçesinde 
bu oran %0 7,2'dir. Bakanlığın 10 aylık olarak dü-
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zenlenen 1982 Malî Yılı Bütçesi 12 867 155 000 lira 
idi. Bunu 12 aylık olarak düzenlenen 1983 Bütçe öde
neği ile karşılaştırmak için iki aya isabet eden 
ödeneğin ilavesi ile 12 aylık duruma yükseltirsek; 
14 529 875 000 lira olur. Her iki sene için de 12 aya 
göre hesaplanan bu miktarlar karşılaştırıldığında 1983 
Malî Yılı için önerilen ödeneğin 1982 Bütçe ödeneği
ne göre, yaklaşık olarak % 54 oranında arttığı görül
mektedir. Bütçe - Plan Komisyonu Raporunda - her
halde bir yanlışlıkla - bu artış oranı yüzde 64,8 ola
rak gösterilmiştir. Bu yanlış oran dahi 1982 Bütçesi
nin 1981 Bütçesine göre art ş oranından bir hayli dü
şüktür. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde Bakanlığın yöneti
mi ile bir ilgisi bulunmayan; ancak üyesi bulunduğu
muz uluslararası kuruluşlara ödenmek üzere, Tasarı
da yer alan 3 milyar 100 milyon liralık ödenekle yurt 
dışındaki öğretmenlere ödenen yaklaşık bir milyar 
liralık maaş ve özlük hakları da bu Bakanlığın bütçe
sini kabartmaktadır; fakat Dışişleri Bakanlığı Bütçe
sinin kabarık görünmesinin en önemli nedeni, Türk 
parasının yabancı paralar karşısında devamlı olarak 
değer kaybetmesidir. 1 Amerikan dolarının değeri 200 
liraya yaklaşmıştır. Bakanrlığın ödemelerinin % 75 
oranında yabancı parayla yapıldığı düşünülürse, bu 
durum daha iyi anlaşılır. 

Bu yıl, geçen yıla oranla daha az artış gösteren 
Bakanlığın ödenekleri yetişmediği ve ek ödenek ihti
yacı belirdiği takdirde Hükümetimizin bu isteği ön
celikle karşılayacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu Bakanlığın geçen seneki bütçe görüşmelerinde 

değindiğim, bazı hususların cereyan eden olaylar ve 
gelişmeler karşısında durumunu yeniden saptamanın 
yararlı olacağı kanısındayım. 

Dış temsilciliklerimize ve görevlilerine karşı de
vam ettirilen terörün kurbanları ve acıları giderek 
artmaktadır. Buna karşı Devletimizce alınması gere
ken yerel önlem ve düzenlemeler hakkında Bakan
lıkça nelerin yapıldığının açıklanması genel bir ih
tiyaçtır. 

NATO ve bir süre önce dağıtılan CENTO çer
çevesinde evvelce seri halinde yıkıcı faaliyetlerle mü
cadele çalışmaları yapılırken terör olaylarının başgös-
termesinden bu yana gözlenen pasiflik dikkat çekici
dir. 

Son zamanlarda Birleşmiş Milletlerde, NATO'da, 
Avrupa Konseyinde ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğunda anarşi ve teröre karşı uyanık bulunulması ve 
işbirliği yapılması hususunda ortak bildirilere giren 
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esasların uygulanması ve caydırıcı sonuçlar vermesi 
yolunda Dışişleri Bakanlığımızın adıgeçen kuruluşlar 
ile dost ve müttefik ülkeler nezdinde daha etkili ve 
ısrarlı çalışmalar yapmasını bekliyoruz. 

Geçen yılki konuşmamda, memleketimizin güven
lik ve bütünlüğünü yakından ilgilendiren Iran - Irak 
savaşını sona erdirme üzerinde etkili davranışlarda 
bulunulması gereğini belirtmiştim, islam Birliği tara
fından bu konuda faaliyet göstermek üzere kurulan 
ve Sayın Başbakanımızın da katıldığı Yüksek Arabu
lucu Kurulun arzu edilen sonucu elde edememesi kar
şısında, memleketimize de düşen bu görevin benim
senerek kısa zamanda bir sonuca varılmasının ülke
miz ve Orta Doğu ülkelerinin güvenliği bakımından 
gerekli olduğu kanısındayım. Çünkü, iran'ın Irak top
raklarında giriştiği taarruzların bu savaşı İran ile 
Arap ülkeleri arasındaki bir savaşa dönüştürüceği 
ihtimali giderek kuvvet kazanmaktadır. 

israil - Arap ihtilafı ve çatışmaları sürüp gider
ken buna şimdi yeni beliren Iran - Arap dünyası sa
vaşı ihtimali de eklenmekle bölgemizdeki durumun 
ne kadar vahim sonuçlara yol açabilecek gelişmelere 
gebe olduğu düşünülebilir. Amerika'nın bu konuya 
ilgi duymasının ve gereğine hazırlanmasının nedeni 
bu ihtimalde görülmektedir, iran'ın durumu ve böl
ge devletlerine karşı tutumu belli bir istikrar kazan
madan, ülkemizin Orta Doğu sorunlarına angaje edil
mesini ulusal güvenliğimiz ve müstakbel yararlarımız 
bakımından düşündürücü ve daha kuvvetli bir anlatım
la sakıncalı bulmaktayım. Bakanlığımızın bu konu
da Danışma Meclisimizi aydınlatmasını rica ederim. 

Türk - Yunan ilişkileri Yunanistan Başbakanının 
tahrik edici son demeçleriyle yeniden tansiyonu yük
selen bir ortama sürüklenmektedir. Hükümetimizin, bu 
konudaki soğukkanlı ve kararlı davranış'nı takdirle 
izliyoruz; fakat dış siyaset tek taraflı iyiniyetlerle 
yürütülemeyeceğinden, ilişkilerimizi daha ziyade ken
di iç konularında bir koz olarak kullanma istismar ve 
itiyadında olan Yunan Başbakanının demeçlerine ge
rekli cevabın ve müttefiklerimize de inandırıcı bilgi
lerin yeterli ölçüde ve tam zamanında verilmesini 
bekliyoruz. Bu konuda aşırı ve zamansız tekrarlardan 
kaçınılması gereğine de değinmek isterim. 

Türk - Yunan ilişkilerinde zaman zaman Lozan 
Andlaşmasının kurduğu dengeden söz edilmesini, ta
rihî gerçeklere uymadığından Devletimiz için sakın
calı ve hatta zararlı bulmaktayım; çünkü bu Andlaş-
manın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iti
laf Devletleriyle olan sorunlarını sonuca bağlayan bir 
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andlaşma olduğu bilinmektedir ve kurduğu stratejik 
denge de zamanın Akdeniz egemenliğine sahip İngil
tere'nin hesaplarına göredir. Bugün ingiltere Akdeniz-
den ayrılmış, buna mukabil Karadeniz kıyılarımızla 
Doğuda geniş kara sınırlarımız bulunan Rusya, 60 -
70 parça gemiden oluşan bir harp filosuyla Akde-
nize de girerek ülkemize yöneltilebilecek tehdit unsur
larını artırmıştır. Bu durum karşısında önemi giderek 
artan ülkemizin güçlendirilmesinde müttefiklerimizce 
hâlâ Türk - Yunan dengesinin gözetilmesi, düzeltil
mesi gereken bir anlayıştır. 

Yunanistan Başbakanının Türk - Yunan sorunları
nı Türkiye'nin tehdidi perdesiyle örtmesi, daima Yu
nanistan lehine işleyen siyasal ve tarihî adaletsizliğe 
dayanmaktadır. Bunun barış yoluyla ve fakat kesin 
olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir. 

Kıbrıs sorununun son zamanlarda muhtelif Cum
huriyet Hükümetlerince Türk - Yunan ilişkilerinden 
ayrı olarak ele alınmasının bugüne kadar bir sonuç 
vermediği hepimizce bilinmektedir. Bu husus soru
nun tarihi sürecine uymamakta ve Ada'daki halkla
rın görüşmeleriyle bir çözüme bağlanacağı umudunu 
vermemektedir. 

Kıbrıs Ada'sına 1900'lerin başında göz koymuş 
olan Yunanistan ile Türkiye, İngiltere ve Ada'daki 
Türk - Rum halklarının Anayasası, garanti ve ittifak 
andlaşmalarıyla müştereken vücuda getirdikleri türü 
kendisine has bir devletçilik sayılan Kıbrıs Cumhu
riyetinin 20 Temmuz 1974 müdahalemizden sonra baş-
gösteren gelişmelere göre, Türk - Yunan ilişkileri '.cin
de ele alınmasını incelenmeye ve gerçekçiliğe değer 
bir konu olarak öneririm. 

Ülkemizdeki işsizlik sorunu giderek büyürken, dış 
ilişkilerimiz konularında yabancı ülkelerdeki işçilerimi
zin durumlarına daha fazla önem ve ağırlık verilme
sini gerektiren bir dönem yaşıyoruz. Dost ve mütte
fik ülkelerin sona erdirme çabas nda olduğumuz ge
çiş dönemimizin güçlüklerini ve sıkıntılarını dikkate 
alarak, Türk işçileri sorunlarını önümüze sürmemek 
hususunda geniş bir anlayış göstermelerini ve ken
dilerinin de benzer sıkıntılarına rağmen, gereken mad
dî fedakârlıkları... « • 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

ABDÜLBAKI CEBECİ — Bitiriyorum. 
... sosyo - ekonomik bir yardım niteliğinde olmak 

üzere bir süre daha sürdürmelerini beklemekteyiz. 
Dışişleri Bakanlığ-mızın bu konularda en büyük gay
reti göstererek Çalışma Bakanlığını yalnız bırakmaya
cağına inanıyorum, içinde bulunduğumuz geçiş döne

minde, Türkiye'yi tecrit edilmiş bir duruma düşürme
mek için Hükümetimizin ikili ve çok taraflı ilişkileri
mizi geliştirmek amacıyla üst düzeyde yürüttüğü kar
şılıklı ziyaret ve temasların dünya siyasal durumunun 
doğru ve tam olarak değerlendirilmesi bakımından çok 
yararlı olduğunu mütalaa ediyorum. 

Burada dş konuları incelerken bizi yanlış sonuç
lara götürebilecek abartmalı değerlendirmelerden, ya
ni dış konularda büyüteç kullanmaktan kaçınılması 
gereğini ifade eder; 1983 Malî Yılı Bütçesinin Dışiş
leri Bakanlığımıza, ikili ve çok taraflı ilişkilerimizde 
ve uluslararası kuruluşlarda, daha etkin faaliyetlerde 
bulunma olanağını vermesini diler, hepinize saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Dışişleri Bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle Türk 

dış politikasını ilgilendiren bir iki özel sorunu dile ge
tireceğim. 

Özellikle üzerinde duracağım konu, dış politika 
ile iç politikanın ilişkisi, Türk dış politikası bakımın
dan önem arz eden Avrupa Konseyi ile olan ilişkile
rimiz ve çok kısaca da Türk - Yunan ilişkilerine de
ğineceğim. 

Dş politika iç politikanın aynasıdır. Büyük Ata
türk'ün deyimiyle «Haricî siyasetin en çok alakadar 
olduğu ve istinad ettiği husus devletin dahilî teşkila
tıdır. Haricî siyaset dahilî teşkilat ile mütenasip ol
mak gereğindedir.» Atatürk'ün bir diğer konuşmasın
da da belirttiği üzere, «Haricî siyaset bir heyeti içti-
maiyenin teşekkülü dahilisi ile sıkı surette alakadar
dır. Çünkü teşekkülü dahiliyeye istinad etmeyen ha
ricî siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir heyeti iç-
timaiyenin teşekkülü dahilisi ne kadar kuvvetli olur
sa, siyaseti hariciyesi de o nispette kavi ve rasin olur.» 

Kısaca ve özlüce Türk dış politikası millî men
faate dayanan bir millet politikasıdır, millî menfaat
leri üstün tutma politikasıdır. Millî politikadır. De
mokratik düzen içerisinde millî iradeye dayanan bir 
politikadır. Millî iradeye dayanan dış politika ise, güç
lü bir dış politikadır; içeride ve d'şanda sözü edilen, 
güvenilen, sözü geçen bir dış politikadır. Türk dış 
politikası bütün özellikleriyle millî menfaati üstün tut
makta ve millet iradesine dayanmaktadır, iç bünye
sinde insan haklarına gerekli değeri vermeyen bir si
yasî topluluğun iç bünyesi zafiyet gösterir, vatandaş
ları arasında huzursuzluk artar, bu ülke dış politika
da sağlam ve emin kararlar alamaz. Bu devlet dostlu-

— 234 — 



Danışma Meclisi B : 21 

ğu aranılan değil, kaçınılan bir devlet olur. tnsan hak
larına ve demokrasiye dayanan Avrupa Konseyi barış 
ve güvenlik içinde tarihî gelişimin birikimini Avrupa 
uygarlığını değerlendirmekte ve bir bütün halinde Av
rupa'yı ele almaktadır. Hemen belirtelim ki, İkinci 
Dünya Harbinden sonra kurulan Avrupa Konseyin
de yer almamız yeni hayat tarzının gereği ve şart
ları bizi savunma cephesinde de beraber bulunduğu
muz memleketlerle aynı siyasî idare anlayışında da 
birleştirmiştir. Avrupa Konseyi üyelerinin millet ida
resinde siyasî idealleri birbirine benzer, birbirini an
lar ve teşvik eder durumda olması Avrupalılık espri
sinin gereği olmuştur. 

12 Eylül 1980'den sonra Avrupa Konseyi üyele
rinin bir kısmı ile uyuşmazlığa düşmemiz, Avrupa 
Konseyinin bir organı olan İstişarî Asamblede tem
sil edilmeyişimiz, Avrupa Konseyinin Türkiye'yi, Tür
kiye sorunların gereği gibi anlamamış olmasından 
ileri gelmektedir. Biz mecburuz kendimizi tanıtma
ya, kendi problemlerimizi hukukî ve siyasî yönleriy
le ortaya koymaya. Her şeyden önce gerek bizim açı
mızdan, gerek Avrupa Konseyi açısından 12 Eylülü 
anlamak ve değerlendirmek icabeder. 12 Eylül basit 
bir siyasî iktidara gelmek için sade ve basit hüviye
tiyle bir askerî hareket, bir askerî darbe değildir. 12 
Eylül 1980 teröriste ve anarşiste karşı, tnsan Hakları
nı ve demokrasiyi savunan, Türk toplumunda huzur 
ve güvenlik sağlamaya yönelik bir harekettir. Dün
yanın en kritik, en buhranlı, ekonomik, sosyal ve po
litik sancılar getiren bir bölgede, insanı yaşama hak
kından mahrum eden ve baskı rejimini kurmaya yö
nelenlere karşı Türk Ordusunun 12 Eylül 1980 Ha
rekâtı Türk insanını mutlu, mesut kılmış, ülkede hu
zur ve güvenlik sağlanmıştır. Aslında bu hareket in
san Hakları davas-nın en başarılı bir zaferidir, köle
liğe karşı özgürlüğün zaferidir. Bu büyük olayın en 
önemli bir yönü de en güç coğrafî ve siyasî şartlar 
altında bulunan bir ülkede terörizme ve anarşizme 
karşı başarı ve zafer kazanılacağını ispatlamış olma
sıdır. 

Türkiye böylece demokrasi ve tnsan Haklarının 
korunması ve zafere ulaşması için dünyada barış ve 
güvenliğin sağlanması için tek başına kendi imkânla
rıyla Ordu - Millet birliği ve beraberliğiyle başka ül
kelere de örnek model olmuştur. 

Sorunun bir diğer önemli yönü de, kader birliği 
yaptığımız Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgilidir. Antlaş
manın 3 üncü maddesi, Antlaşmanın amaçlarının da
ha etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için 
üyelerin kendi özel imkânlarını geliştirmek ve birbir-
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lerine karşılıklı yardımda bulunmak suretiyle gerek 
ayrı ayrı, gerek toplu halde devamlı ve fiilî olarak 
bir silahlı tecavüze karşı savunma güçlerini artıra
caklarını, savunma imkânlarını devam ettireceklerini 
öngörmektedir. Türkiye 12 Eylül 1980 Harekâtıyla 
Türk Devletini yıkmaya >ve bölmeye yönelen anar
şist ve terörist hareketlere karşı gelmekle anarşiste, 
teröriste karşı koymakla bu önemli tehlikeyi kökten 
önlemekle NATO'nun güney kanadını çökmekten 
kurtarmıştır. Bunun sonucu olarak birlikte savunma 
cephesi yaptığımız NATO'nun güneydoğu kanadını 
da en başarılı şekilde savunmuştur. 

Türkiye dış kökenli ve ideolojik amaçlı anarşiste, 
teröriste karşı iç harbin bütün özelliklerini taşıyan 
12 Eylül Harekâtıyla kendi imkânlarıyla NATO sa
vunma cephesini savunmuş ve bunu başarıya ulaştır
mıştır. Sorunun ters yönlü tecellisi, NATO'nun gü
neydoğu kanadını çökertmiş olacak, NATO en bü
yük kriz ve bunalıma sürüklenecek, NATO'nun, mer- -
kez diye ifade edeceğimiz Orta Avrupa Cephesi ya
kın ve tehlikeli tecavüz ile karşı karşıya kalacaktı. 
Türkiye, 12 Eylül Harekâtı ile yalnız kendi ülkesini, 
yalnız kendi bölgesini değil, bütünü ile birlikte NATO' 
yu NATO Savunma Cephesini korumuş, anarşistin, te
röristin tahrik ettiği ve fiilen uygulamak istediği kanlı 
bir iç harbi de önlemiştir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye üzerinde 
oynanan bu oyun, yalnız Türkiye'yi değil, bütünü 
ile birlikte NATO Savunma Cephesini ve Avrupa uy
garlığını hedef almıştır. Türkiye bu davranışıyla 
NATO'yu, Avrupa'yı ve yakın komşumuz olan NATO 
ittifakı üyesi Yunanistan'ı da en büyük ve hayatî 
tehlikeden korumuştur, özellikle burada Yunanistan'ı 
zikretmenin politik bakımdan Türk - Yunan ilişkile
rini değerlendirmesi yönünden faydalı olacağı kanı
sındayım. 

Mesele, bir değerlendirme ve gerçekleri bütün çıp
laklığıyla görebilme ve bunları NATO içerisinde yer 
alan müttefiklerimize anlatabilme meselesidir. 

Şimdi, 12 Eylülden sonraki gelişmeleri dış ilişki
lerimiz bakımından incelemeye devam edelim. 

12 Eylül 1980 Cumhuriyeti kollama ve koruma 
görevini üstlenen Türk Ordusunun, Türk Devletine 
ve Türk Milletine karşı indirilmek istenen darbeyi 
yok eden, ortadan kaldıran bir önemli olaydır. Bunun 
sonucu olarak Türkiye'de Devleti yeni baştan kurmak 
ve yeni baştan Cumhuriyeti oluşturmak amacıyla 
önemli birtakım gelişmeler olmuş ve Kurucu Meclis 
kurulmuştur. 7 Kasım 1982'de Anayasanın halkoyu
na sunulmasıyla çok şey değişmiş; Devlet Başkanı, 
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Cumhurbaşkanı sıfatıyla halkoylaması sonucu seçil
miştir. 

Anayasaya Millî Güvenlik Konseyinin eklediği, 
bizler için pek onur verici bir hükümle Türk Mille
tinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince ha
zırlanıp Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek 
Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan 
doğruya onun eliyle yürürlüğe konulan Anayasa de
nilmekle Türk Milleti demokratik rejimi sağlamak 
amacıyla millet olarak iradesini serbestçe yargı dene
timi altında kullanmıştır. 

Bu değindiğim durumu biraz açıklayalım : De
mokrasi siyasî rejim olarak iki yolda gerçekleşir. 
Bunlardan birincisi, doğrudan doğruya demokrasidir. 
Örneklerine tarihte eski Yunan'da ve bazı küçük İs
viçre kantonlarında rastlanır. Çağımızda da bunun 
örnekleri referandumdur, halkoylamasıdır. 

İkinci şekil ise," temsilî demokrasidir. Millî irade, 
seçim mekanizmasıyla seçtiği temsilciler eliyle millet
vekilleri veya senato üyelerinin seçimi ile gerçekle
şir. 

1982 Anayasasının kabulü ile 12 Eylül 1980 Harekâ
tı açıkça millet iradesi tarafından kabul edilmiş, Cum
hurbaşkanı seçilmiş, Kurucu Meclisin, Millî Güven
lik Konseyinin ve Danışma Meclisinin, Türk Milleti
nin meşru temsilcileri olduğu kabul edilmiş, tasvip 
görmüştür. Bütünü ile birlikte meşru ve hukukî olan 
bu durum, demokratik usullere uygun olarak cere
yan etmiştir. Şimdi, şu anda Yüce Meclisimiz Ana
yasaya göre, Türk Milletinin meşru temsilcileridir. 
Millet iradesine dayanan bir meclistir. Gerek iç ve ge
rek dış politika bakımından biz şu anda demokrasi 
geçiş dönemi içinde değil, bizzat demokratik reji
min içindeyiz. Demokrasi en güvenilir şekilde bizim 
ülkemizde uygulanmaktadır. Bütünü ile birlikte insan 
haklarının ve özellikle korkusuzca yaşama hürriyeti
nin en rahatlıkla uygulandığı ülke Türkiye'dir. 

Bu konu ile ilgili bu kadar geniş açıklama yapma
mızın sebebi, varacağım sonuçtur : 

Avrupa Konseyinin üyesi bulunan Türkiye'nin, 
Avrupa Konseyi Istişarî Assamblesinde temsilci bulun
durma isteği; meşru, hukukî ve haklı bir istektir. 

Şimdi, bu haklı isteğimizin duyurulmasını, dile 
getirilmesini istiyoruz. Biz, milletin meşru temsilcileri
yiz. (Alkışlar) 

Yalnız Avrupa Konseiy değil, bütün parlamento 
temsilcilerinin katıldığı, gerek milletlerarası nitelikte 
olsun, gerek ikili gruplarda olsun, Meclisimizin tem
sil edilmesini istiyoruz. Böylece Avrupa Konseyi ile 

f aramızdaki buzlar çözülecek, Avrupa Konseyi şu an-
j da mevcut demokrasi uygulamasının pek yakından 

şahidi olacaktır. 
Çok partili demokratik düzene geçiş ise, basit bir 

formalite meselesidir. 
Şunu, şurada da açıklamam gerekir ki, millî mü

cadele yıllarında ilk Büyük Millet Meclisinin kurulu
şunda siyasî partiler yoktu. Bir tek,şey vardı : Ana
dolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve onun 
tarafından oluşturulan grup. Bugün biz, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin vazife ve hiz
metini 1982 yıllarında yap yoruz. Bunun içeride ve 
dışarıda bilinmesinde büyük yarar vardır. Milleti tem
sil ediyoruz, millet temsilcileriyiz. 

Sayın Dışişleri Bakanımız llter Türkmen'in 10 Ka
sım 1982'de, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde, 
7 Kasım 1982'de halkoylaması sonucu % 91,5 gibi 
büyük bir çoğunlukla kabul edilen Anayasamızla il
gili verdiği bilgiler, yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin 
Batılı anlamda demokratik rejimle yönetildiğini açık
ça ortaya koymuştur. Say n Dışişleri Bakanımızın yap
tığı açıklamaları büyük bir takdirle değerlendirmekte
yim. 

I Dışişleri Bakanımızın yaptığı bu konuşma henüz 
I sıcağı sıcağına yapılmış bir konuşma idi. Zaman geç

tikçe, Anayasa oylamasının iç ve dış itibar mız üze
rinde olumlu etkiler yaptığını iftiharla açıklamakta
yım. 

Bundan yararlanarak, gelecek Bakanlar Komitesin
de Türkiye'nin demokrasiye, demokratik rejime geçiş 
safhası içerisinde değil, demokratik rejim içerisinde 
bulunduğunu açıkça belirtmesinde fayda görmekte-

I yim-
Ayrıca, Danışma Meclisimizin de Avrupa Konseyi 

Istişarî Assamblesinde temsil edilmesi yolunda çabalar 
I sarf edilmesinin yararlı olduğu kanısındayım. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlar m, saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
I Sayın Gözübüyük, buyurunuz efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Pek Değerli Dışişleri 
Bakanımız ve muhterem mensuplar; 

Milletlerarası siyasî hadiseler, Türkiye'nin dış si
yaseti konusunda değil 10 dakika, 10 saat dahi kâfi 
gelmez. Nitekim, pek değerli Bakanımız, elimdeki 
konuşma metninde bütün önemli noktalar etraflıca 
temas buyurmuşlar ve gerekli açıklamaları büyük bir 

I dirayetle ifa buyurmuşlardır. Ancak, biz burada va-
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zife gereği önemli bulduğumuz hususları aydınlatmak 
ve bazı hususlarda dikkati çekmek için söz almış bu
lunuyoruz. 

Milletlerarası siyasî alanda, son yıllarda hızlı 
gelişmeler dikkati çekmektedir. Bir yandan Amerika 
Birleşik Devletleriyle Avrupalı müttefikleri arasında 
zaman zaman siyasî ve iktisadî meselelerde anlaş
mazlık çıkmakta, bu hal Atlantik İttifakında durak
lamalara yol açmaktadır. 

Nitekim, Sovyetlerden Avrupa'ya tabiî gaz boru 
hattı inşası müttefikler arasında ciddî anlaşmazlık
lara sebep olmuştur. Amerika bu boru hattı inşasına 
Avrupalı müttefiklerinin destek olmamalarını aksine 
baltalamalarını istemiş; fakat Brejnev'in ölümünden 
sonra değişen şartlara uygun olarak aralarında and-
laşma sağlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Batı Almanya'daki 
askerî birliğinde azaltma isteği, başta Federal Alman
ya olmak üzere Atlantik ittifakı üyeleri tarafından 
müspet karşılanmamış ve kuvvetin indirilmesi değil, 
takviyesi temennisi Amerika Birleşik Devletlerine 
bildirilmiştir. 

Öte yandan, İttifak üyesi Yunanistan'ın sosyalist 
Hükümeti, iç siyasî sebeplerle dikkatleri dış siyasete 
yöneltmek maksadıyla, tamamen sunî ve hayalî ola
rak Türkiye tehdidi, Yunan dış siyasetinde istismar 
konusu ve vasıtası yapılmıştır. 

Cumhuriyet Hükümeti, Yunan oyunlarını vakar, 
ciddiyet ve dikkatle değerlendirerek başarılı bir usul
le cevaplandırmıştır. Ancak, Yunanistan'ın Ege De
nizinde bazı adaları Lozan Andlaşmasına aykırı ola
rak silahlandırması hususunda Dışişleri Bakanlığımız, 
Lozan Andlaşması ve Birleşmiş Milletler Anayasası çer-
çövesiiımde gerdkü 'teşetobüsferdıe 'bulunmamış, devletler 
hukuku dairesinde hak arama yoluna bir türlü her na-
sınsa teşebbüs etmemiştir. Türkiye dış siyaseti ve dış gü
venliği bakımından son derece önemli olan bu ko
nuda pek muhterem Dışişleri Bakanlığımızın faal ve 
daha cüretkârane teşebbüse geçmesini temenni ede
riz. 

Dışişleri Sayın Bakanının daha cesur, daha hare
ketli icraatı dikkati çekmektedir. Nitekim son za
manlarda değişik şartlarda beyan buyurdukları ifa
deler bunun delilidir. 

Son bir yıldan beri Ortadoğu'da siyasî hadiseler
de önemli gelişmeler olmuş, Ortadoğu'daki ciddî den
gesizlik tehlikeli bir hal almıştır. Özellikle İsrail'in 
emrivakiler şeklindeki küstahça saldırı siyaseti ve bu
na karşılık Arapların tehlike karşısında bir türlü bir-
leşememeleri, Ortadoğu'da siyasî buhranı artırmıştır. 

Öte yandan İran - Irak savaşı, dış kuvvetlerin 
(Bunların kimler olduğu bizce malûmdur, burada 
açıklanmasına gerek yoktur ve mahzurludur) destek
leriyle sürüp gitmekte, her iki memleketin iktisadî 
hayatı felce uğramış bulunmakta ve hatta bu savaş 
tahripkâr bir hal almış bulunmaktadır. 

Aramızda tarihî ve manevî bağ bulunan bu Dev
letler arasında, Hükümetimiz iki ülke bakımından tam 
bir tarafsızlık siyaseti gütmüştür. Ancak, bu iki kom
şu dost ülke arasındaki harbi sona erdirici ciddî gay
retleri maalesef yetersiz kalmıştır. 

Amerika ile Rusya arasında devam eden silah
sızlanma görüşmelerinin gerçekte karşı tarafı; yani 
müttefikleri oyalama siyaseti olduğu unutulmamalı 
ve müttefik ordularının her bakımdan daha yeterli 
ve daha kuvvetli nitelikte silahlandırılması seferber
liğine hız verilmelidir. 

Amerika, Avrupa dışında patlayacak çatışmalar 
için, kara, deniz ve hava birliklerinden oluşan «Çe
vik Kuvvet» meydana getirmiştir. Bu kuvvetler, iki 
deniz piyade tümeni, iki uçak taşır filo, 600 bom
bardıman uçağını ihtiva etmektedir. 

Amerika, Basra Körfezini dünya güvenliği için 
çok önemli bölge saymaktadır. 

Dış basında ülkemiz aleyhindeki yayınlar takip 
edilerek gereği maalesef bizim Dışişleri Bakanlığımız 
görevlilerince yapılmamaktadır. Her büyükelçiliğimiz
de basın müşaviri, basın ataşesi unvanlarını taşıyan 
memurlarımız olduğu ve bunların en az iki yabancı 
dil bildikleri ve bütün gazeteler, günlük dergiler el
lerinde bulunduğu halde, aleyhteki neşriyat üzerinde 
durulmaması büyük üzüntü yaratmaktadır. 

Bunların görevleri arasında, dış basında Türkiye 
aleyhine asılsız, yanlış, maksatlı yayınları inceleyip, 
yetkili makamlara sunmak ve basın cevap hakkına 
dayanarak dünya kamuoyunu aydınlatmak olmalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 
TEVFIK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Ba
kanımız, Dışişleri Bakanlığımızın seçkin mensupları; 

Dış politikamızı, uzun ve deneyimli tarihi tecrü
bemiz, millî özlemlerimiz, çıkarlarımız, güvenlik ih
tiyaçlarımız, uluslararası koşulları değerlendirmedeki 
maharetimiz ve barış arzumuz yönlendirir. 

Mevcut dünya barışını Doğu ile Batı arasındaki 
mevcut olan kuvvet dengesi sağlar. Özlemimiz, Doğu 
ile Batı arasında itimat ortamının kurulması, silahla
rın kontrolü, sınırlandırılması ve azaltılmasıdır. 
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Türkiye'nin dış politikasının özelliği, çok yönlü ı 
ve dengeli olmasıdır. Türk diplomasisi bütün imkân
sızlıklara rağmen Birleşmiş Milletlerde daima iyi bir 
dinleyici kitlesi bulur, hükümet değişikliklerinden en 
az etkilenir, mazisi parlaktır; İkinci Dünya Harbine 
sokmamıştır, NATO üyeliğine girmişizdir. 

İtiraf etmemiz gerekir ki, son yıllarda bazı alan
larda politikamız bu başarı çizgisini de aşmıştır. 

Dış politikamızın dayandığı esaslar, etrafında bir 
barış çemberi yaratmak, harbe sürüklenmemek, kal
kınmasına yardımcı olacak ekonomik ve askerî yar
dımlar almak, ikili temaslarla genel çerçevede dün
yaya açılmak, uluslararası taahhütlerine sadık olmak
tır, şeklinde ifade edilebilir. 

Ülkemiz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki si
yasî ve toplumsal özlemleriyle 'Batıya yönelmiş, İslam 
ülkeleriyle tarihî ve manevî bağlarına önem vermiştir. 

Türkiye, dünya barışıyla ilgilendiği gibi, bir Av
rupa, Ortadoğu, Akdeniz ve Balkan ülkesidir. NA-
TO'ya katılmıştır. AET ile tam üyeliği öngören bağ
lar kurmuştur, OBCD'nin İslam Konferansının, Av
rupa Konseyinin üyesidir. 

Türkiye, NATO İttifakı içinde bölgesinde yüküm
lülüklerini en iyi şekilde yerine getirdiği halde, bu
nun tam olarak karşılığını görmemiştir. Tekrarlamak 
isterim; bunun tam olarak karşılığını görmemiştir. j 

NATO üyesiyiz, Pakt bizi tam anlamıyla emniye
te alır mı? Şüphesiz hayır. O halde, önce kendimize 
güvenmeye ve Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır tut
maya mecburuz. 

İttifak içinde savunma ve ekonomi alanında en 
yakın işbirliği yaptığımız devlet Amerika Birleşik 
Devletleridir. İlişkilerimizin tam itimat havası için
de giderek daha verimli bir hale geldiğini görmekten 
duyduğumuz memnuniyet büyüktür. 

Federal Almanya'nın savunmamıza ve ekonomi
mize yardımları özlüdür. Sayın Genscher'in Türk iş
çilerinin arzuları hilafına ülkemize gönderilmeyece
ğine dair resmî beyanatları çok olumludur. Alman 
halkının hür bir öz yönetim içinde birliğine kavuşa
bilmesi, barış içindeki bir Avrupa için etkili ve lü
zumlu olduğunu şahsî bir kanaat olarak ifade etmek 
isterim. 

Avrupa ve AET ile ilişkilerimiz karşı taraftan 
yönelen tazyikler ve suçlamalar dolayısıyla olumsuz 
bir çizgide gelişti. Acaba Avrupa ve AET ihmal mi 
edildi? 

Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu'ya kayıl
ma sonucu olarak Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor j 

mu? Yoksa geçiş döneminin bizim elimizde olmayan 
kaçınılmaz sonuçları mıdır? Bu soruların cevabının 
açıklığa kavuşturulmasında büyük fayda vardır. 

Yumuşama vardır diyebilmek için soğuk harbin 
sona ermesi lazımdır. Sovyetler soğuk harbe tek ta
raflı olarak devam etmekte, bütün gücüyle silahlan
maktadır. Klasik silahlar alanında üstünlük kurmuş
tur. Viyana'daki dengeli silahlanma müzakereleri ak
samış, Madrid Konferansı olumsuz yönde gelişmek
tedir. Afganistan işgal edilmiş, Polonya olayları de
vam etmektedir. Berlin duvarı Çin Şeddi gibi hâlâ 
ayakta durmaktadır. Son zamanlarda Doğu-Batı iliş
kileri yumuşama, uyuşmazlıkların barışçı yollardan çö
zümlenmesi, yaratılmış olan itimat ortamından çıka
rak ciddî bir gerileme safhasına girmiştir, dolayısıyla 
ilişkiler en düşük düzeye inmiştir. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihtiyatı elden 
bırakmadan NATO ülkeleriyle, Varşova Paktı üyele
ri ve Sovyetlerle birçok alanlarda iyi ilişkiler kuru
labilir veya kurulmuş olan ilişkiler daha genişletile-
bilir. Moskova'daki iktidar değişikliğini Doğu ile 
Batı arasındaki gerginliğin azaltılması için yeni bir 
şans olarak kabul edilmesinin henüz zamanı erkendir. 

Türkiye daima Balkanların barış ve denge bölge
si olması yolunda gayret sarf etmiş, bölgede işbirliği 
fikrine önder olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Yugoslavya'ya yaptığı resmî ziyaret ve orada dostça 
karşılanışı, gördüğü büyük ilgi, yüksek düzeyde yü
rüttüğü görüşmeler uluslararası durumun bilhassa ya
kın Doğu'da zirve noktasına ulaştığı bir döneme 
nasitDamıış olması ayrıca önem ıkazanır. Romanya ve 
Bulgaristan gezileri de olumlu sonuçlar vermiştir. 

Türk-Yunan ilişkileri talihsiz durumunu muhafa
za etmektedir. Atina ile ilişkiler acı söz düellolarına 
varan ölçüde sertleştikten sonra NATO zirvesini taki
ben belirli bir yumuşama sağlandı. İki ülke arasında 
moratoryumun imzalanmasıyla gerginliği azaltıcı bir 
durum meydana geldi. Sayın Tuğ tarafından çok iyi 
bir surette konulara dokunulduğu için tekrarlamıyo
rum. 

Ege Denizinin düşmanlıkları körükleyici bir deniz 
değil, bizi birbirimize yaklaştıran, birbirimize bağla
yan dostluk denizi olmasını istiyoruz. Bilindiği üze
re Lozan ve Londra Anlaşmaları gereğince Türkiye 
adaların silahlandırılmayacağım, askerileştirilemeyece-
ğini temel ilke olarak kabul etmiştir. Boğaz önü ada
ları, kıta sahanlığındaki adalar, 12 adaların bağlı ol
dukları statülerin tek taraflı değiştirilmeye kalkılma-
sı, 10 millik hava sahası, 12 millik karasuyu iddiala-
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rı çok hatalı ve elim sonuçlar verebilir. Aramızdaki 
düşünce ayrılığı ve sorunlar önceden olduğu gibi mü
zakere yoluyla ve hakkaniyet ilkelerine uygun ola
rak çözümlenebilir. 

Kıbrıs'ta hedefimiz iki kesimli federal bir düzen 
kurulmasıdır. Toplumlararası ikili görüşmelerle sonu
ca varacağımıza inanıyorum. 

İsrail'le ilişkilerimiz : 
Türkiye, «İsrail kurulursa Ortadoğu'da ebedî ni-

zanın kapısı açılır» demiş, Sovyetler ve Amerika Bir
leşik Devletleri Birleşmiş Milletlerde İsrail'in kurul
ması hakkında olumlu oy vermişti. Araplar İsrail'le 
ilişkilerimizin kesilmesini istiyordu. Israil'liler ise 
ilişkilerin devamını istiyor ve bir büyükelçinin gön
derilmesini arzu ediyordu. Biz bir büyükelçiyi masla
hatgüzar olarak görevlendirmiştik. İlişkiler en düşük 
seviyede dondurulmuş ve Araplar aleyhine kullana
maz durumdaydı. Bu akrobasiyi idare etmek olduk
ça büyük marifetti; çünkü hiç bir ihtilaf ebedî değildir. 

Arap tazyikine dayanamadık, sefir yerine kâtip 
gönderdik, bu hatalı bir hareket olmuştur. İsrail'le 
münasebeti az dondurduk, çok dondurduk; ama şimdi 
İsrail lobisi karşımızda. Durumdan Arap âlemi de 
tatmin olmadı. 

Bağlantısız devletler Birleşmiş Milletlerde İsrail'i 
kınayan, müeyyide uygulanmasını isteyen, Amerika 
Birleşik Devletlerine de hakaret mahiyetini taşıyan 
bir karar sureti teklif ettiler. Karar büyük çoğunluk
la çıkacaktı. Amerika Birleşik Devletleri teşebbüs 
etti, NATO ülkeleri müstenkif kaldı. Birleşmiş Mil-
letlerdeki bu oylamada NATO ile aynı kararı vere
bilirdik. Kanaatimce hatalı bir karar verildi. 

Buna rağmen İsrail'in Beyrut'ta Filistin Kampla
rında giriştiği toplu öldürmelerdeki sorumluluğu in
kâr edilemeyeceği gibi, Ortadoğu'daki siyasî ihtiras
larını gerçekleştirme yolundaki takip ettiği uzlaşmaz 
ve saldırgan politikası İsrail'in hiç bir ahlakî kural 
tanımadığını da göstermektedir. 

Ülkemiz Ortadoğu ve İslâm ülkeleriyle ilişkilerin
de bu ülkelerle olan tarihî, ekonomik ve kültürel bağ
larının güçlendirilmesine büyük önem vermekte, tüm 
İslâm ülkeleriyle ilişkilerinin her alanda geliştirilme
sini önemli bir hedef olarak görmektedir. Bölge Türk 
ekonomisinin en önemli bir dış pazarıdır. 

Türkiye Ortadoğu sorununun kapsamlı, adil ve 
kalıcı bir çözüme kavuşturulması görüşünü öteden 
beri savunmuş, bölgede barışın sağlanması konusu 
bizim politik çabalarımızın odak noktasında yer al
mıştır. Türkiye millî çıkarlarımız yönünden Ortado-
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ğu'da liderlik iddiasında bulunmamalıdır. Petrol kay
naklarının zenginliğinden dolayı dünyanın kalbi kör
fezde atıyor, Türkiye burada roî oynayabilir; fakat 
biz zengin kaynakların fakir bekçileri olmamalıyız. 

Bölge istikrar ve barışı için büyük önem taşıyan 
Türkiye ile Mısır arasındaki sağlam temellere daya
nan bir işbirliğinin kurulacağına ait ilk adımlar atıl
mıştır. Türkiye uluslararası formlarda Filistin dava
sının daima yanında yer almıştır. 

Sayın Başbakan Ulusu'nun, Îran-Irak savaşı nede
niyle arabuluculuk görevinde bıkmadan, usanmadan 
sarf etmiş olduğu gayret, her türlü takdirin üzerinde
dir. Îran-Irak savaşında, her iki ülkeye karşı izlenen 
yansız tutum ve destek, arabuluculuk görevi ile bir
likte çok başarılı bir surette yürütüldü. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimize büyük 
önem vermemiz, çok isabetli; çünkü Çin, NATO'nun 
uzaktaki taraftarıdır. Uzun bir süreden beri Sovyet
lerin hegamonya girişimlerinin önemli bir muhalifi
dir. Türkiye'nin bölgesinde önemli bir sorumluluk 
ve role sahip olduğu kanaatindedir. Türkiye ile Çin" 
arasındaki heyetler geldi ve gitti. Çin ile ilişkilerde, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetlerle olumlu bir 
zemin hazırlanarak ikna edilmeli ve ilişkiler merdi-
venleşerek düzeltilmeli, sessiz olmalı, sonuçlu olmalı 
düşüncesindeyim. 

Biz, çevremizde her yerde; Bulgaristan'da, Yuna
nistan'da, Irak'ta, iran'da çekilirken, bir miktar millî 
hasletlerini hiç kaybetmeyen öz Türk unsuru bırak
mışız. Bunlar bizim için çok önemli. Hudutlarımızı 
ileriden savunur. Bu unsurlarla andlaşmaların verdiği 
haklarla yakından ilgilenmeliyiz. 

Ermeni terör örgütlerinin alçakça işledikleri ci
nayetler sonucu Dışişlerimizin uğradığı kayıp, mille
timizi son derece üzmüştür. Bundan sonra gereken 
uyarıları yapacağımız bir Lübnan Hükümetini bul
mamız, Fransa'nın Ermeni terörüne karşı yeterince 
enerjik ve kararlı davranmaması, milletimizi fazlası 
ile üzmektedir. 

Bakanlığın 1983 Bütçesine de kısaca değinmek is
terim. 

Her yüzbin vatandaş için ortalama 6 - 7 memurun 
bulunması, hizmetin kifayeti hakkında bilgi verir ka
naatindeyim. Bakanlığın yedi daimî delegelik, 69 bü
yükelçilik için 700 meslek memuru, 300 birinci sınıf 
memuru var. Görevde yedi yıl kalınır; dolayısıyla 
rotasyon için 60 sene lazım. Bu piramit teşekkül et
memiş; dolayısıyla büyük müşkilat var. 
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Sefirlerimizin ve Dışişleri mensuplarımızın iyi te
maslar yapabilmesi için mutlaka evsahibi olması, on
ları pahalı olan ortamda rahatlığa kavuşturacaktır. 

Sicil almamış, amir olamamış, gölgede kalmış bir 
Dışişleri mensubu büyükelçi yapılarak bir Afrika ül
kesine tayin edildi. Eğer, olmasaydı daha da iyi olurdu 
kanaatindeyim. 

Sonuç olarak; Meşru isteklerimizi, savunmamızı 
yerine getirmek için kuvvetten vazgeçen ve ona dayan
mayan bir dış politika, gerçekçilik anlayışımıza aykı
rı düşer. Dış politikayı, ekonomik politikayı, savun
ma politikamızı, birbirinden bağımsız yürütebileceği
miz devreler çoktan geçmiştir. Bugünkü dünyada bun
lardan birisinin başarısızlığı, diğerlerinin de başarı
sızlığına yol açar. Sayın Prof. Eroğlu'nun çok güzel 
izah ettiği, içişlerimizdeki 'karışıklıklar, dış ilişkileri
mize de aksetmiştir. Bu olumsuz etkileri gidermek 
için, dışişlerinin sarf ettiği gayret her türlü takdirin 
üzerindedir. 

Türk Milletinin gösterdiği gayret ve seçimde yap 
tığı isabet, olumlu sonuçlar alınması konusunda dış 
politikamızı da etkileyecektir. 

Türkiye'nin güvenliği, kalkınması, ekonomisi için 
en ön safta başarılı gayretler sarfeden Sayın Dışişleri 
Bakanlığımız ve kıymetli mensuplarını bu başarıların
dan dolayı tebrik eder, Bütçe - Plan Komisyonuna 
teşekkür eder, Danışma Meclisinin sayın üyelerine 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın özgöker, buyurun efendim. 
NURÎ ÖZGÜKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi, 

yasama görevimiz çerçevesinde arza çalışacağım. 

Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde, diğer kanun ta
sarıları üzerinde olduğu gibi, üyeler görüş bildirmek 
suretiyle Tasarıya katkıda bulunmaya çalışırlar. Büt
çeleri incelerken, bakanlıkların faaliyetlerini gözden 
geçirme olanağı ortaya çıkıyor. Görüşler, bir eleştiri 
değil; sadece kişisel anlayış ve önerileri 'kapsar. 

Türk dış politikası, Atatürk'ün belirttiği doğrultu 
ve yönde, bir millî politika halinde yürütülegelmek-
tedir. Bugünkü dış politika faaliyetlerimizi gözden ge
çirirken ve bugün nerede bulunduğumuzu saptarken, 
Atatürk'ün bu politikayı nasıl kurduğuna ve nasıl ge
liştirdiğine bir göz atmakta yarar vardır. Çok kısa 
bir zaman içinde bu politikayı gözden geçirebilmek 
için Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
açıldığı günden itibaren her yasama yılını açarken, 

Meclisteki nutuklarının dış politika ile ilgili bölüm
lerinden bazı özetleri burada aktarmaya çalışacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci devre ikinci 
toplantı yılı : (1 Mart 1921) 

«Yüksek Meclisimiz, Birleşiminin birinci günü olan 
23 Nisan 1920 günü milletimizin iç ve dış tam bağım
sızlığı içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idareye 
başladığını bütün dünyaya ilan etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir seneden beri 
tam bir başarı ile takip ve tatbik ettiği iç ve dış si
yaseti, fiilî eserleriyle açıklık kazanmıştır. Siyasetimiz
de muayyen olan prensiplere bugüne kadar sadık kal
dığımız gibi, bundan sonra da milletin gelişmesi ve 
bağımsızlığının korunmasını sağlayacak olan bu siya
setimize sadık kalacağımız tabidir. 

Dış siyasetimizde, milletin yararlarının istilzam 
eylediği esasları kapsayan, tamamen akılcı ve serbest 
bir siyaset takip edilmektedir. Meclisimiz ve Mecli
simizin Hükümeti, cenkçi ve maceraperest olmaktan 
uzaktır; tam aksi sulh ve selameti tercih eder. Özel
likle insanî ve medenî ülkülerin ortaya çıkmasına 
fevkalade taraftardır. 

İşte, bu esaslar içerisinde gerek Doğu ve gerek 
Batı alemleriyle daima iyi ilişki ve dostluk bağları 
arar. Doğuda Azerbeycan, Kuzey Kafkas ve Afga
nistan Hükümetleriyle samimî ve vicdanî ilişkiler kur
duğumuz gibi, Irak ve Suriye İslam Halkı ile fevkala
de samimî bağlar vücuda getirdik. Bizce kıymetli olan 
bu bağları muhafaza etmekteyiz. İran Hükümetiyle de 
ilişkilerimiz vardır, bunu teyit etmek emellerimiz 
cümlesindendir. Gürcistan ve Ermenistan ile mevcut 
ilişkilerimizin yakında istikrarlı ve millî menfaatleri
mize uygun bir surette gelişeceğini ümit ederiz. Rus 
Bolşevik Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerimiz iyi ce
reyan etmekte ve devam etmektedir. 

Batı alemine gelince; İtilaf devletlerinden bazı
larıyla zaman zaman yarı resmî temaslar yapılmış ve 
daima memleket ve milletimizin yararlarını sağlamak 
şartı ile sulh ve sükûn dünyasına hizmet etmek çaresi 
artmıştır. 

İngiliz siyasî ricali, bizim sulhsever amaçlarımızı 
daima, bilmemezlikten gelmiştir. Mağlup sıfatı ile 
1918 mütarekelerini imzalamış olan milletlerara
sında, bu sonuca ancak Türkiye izlediği siyasetinin 
ileri görüşüldüğü ve silahlarının kuvveti sayesinde 
ulaşmıştır.» 

Birinci devre üçüncü toplantı. (Bu devre 30 Ağus
tos Zaferinden öncedir) : 
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«Bu sene, dış ilişkilerimiz sonuçları itibariyle biz
ce hayırlı birçok olaylarla doludur. Genellikle dış 
ilişkilerimizi iki kısma ayırmak kabildir. Rusya ve 
doğu devletleriyle, Batı devletleriyle. 

Rus Şûralar Cumhuriyeti ile mevcut ilişkiler ve 
iyi bağlar, bu geçirdiğimiz yıl içerisinde en mükem
mel bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. 16 Mart'da 
Moskova'da bir yardım ândlaşması imzaladık. Ya
kında iktisat ve ticaret konsolosluk andlaşmalarının 
imzalanması da öngörülmüştür. Türkiye - Rusya ând
laşması, Rusya'nın müttefiki olan diğer devletlerle 
yaptığımız mesut anlaşmanın birincisidir. 

Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan Sovyet Cum
huriyetleriyle Moskova Antlaşması esasları içerisinde 
Kars'ta 13 Ekim tarihli Antlaşmayı yaptık. Ermeni 
meselesi denilen ve Ermeni Milletinin gerçek men
faatlerinden ziyade dünya kapitalistlerinin iktisadî ya
rarlarına göre halledilmek istenilen mesele Kars Ant
laşmasıyla en doğru çözüm yolunu buldu. Bunlardan 
başka, bizimle hal ve dert ortağı olan Doğu İslam 
Devletleriyle de mevcut iyi bağların takviyesini bir 
gaye ittihaz ettik. Bu gayeye doğru yürürken ilk ant
laşmayı Afganistan islam Hükümetiyle 1 Mart'ta 
Moskova'da aktettik.. 

tran islam Hükümetiyle iyi ilişkilerimizi takviye 
etmek amacımızdır. Bu geçen sene batı devletleriyle 
olan ilişkilerimizde daha evvelki yıla nispetle bazı 
hayırlı olayları kaydedebiliriz, itilaf Devletlerinin bi
zi Londra'ya davetleri Sevr Muahedesinin fiilen ve 
hükmen yok olduğunu gösterir. Geçen sene Fransız
larla yapılan esir mübadelesi görüşmelerinden sonra 
Ankara'da Türkiye - Fransa ttilâfnamesi aktedildi. 

Geçen yılın olaylarını anlatırken dış siyasetimizin 
anahatlartnı bir dereceye kadar gösterdim. Bu hatlar 
basit, doğru ve barizdir. Misaki milliyi kabul ederek 
maddiyat ve maneviyat sahasında tam bağımsızlığı 
tasdik edenleri derhal dost telakki ediyoruz. Dış siya
setimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yok
tur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, na
musumuzu müdafaa ediyoruz ve edeceğiz. 

1 Mart 1923, 1 inci Devre Dördüncü toplantı : 
«Takip ettiğimiz dış siyaset, sulhsever bir siyaset

tir. Türk Milletinin idarî, malî ve iktisadî bütün ba
ğımsızlık ve yaşam hukukuna malik olması hiçbir 
millete zarar vermeyen ebedi bir müktesep hakkıdır. 
Bu kadar tabiî bir hakikati kabul etmek dünya sul
hunu tesis etmek için kâfidir. 

Afgan ve tran gibi kardeş büyük milletlerle ara
mızdaki samimi ve dostane münasebetleri takviye et-
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mek amacımızdır. Rus - Şûralar Cumhuriyeti ile Mos
kova Muahedesi hükümleri içerisinde samimi ilişkileri 
devam ettirmek, her iki ülkenin mevcut kanunlarına 
uygun olarak ekonomik ilişkileri ileri götürmek hu
susları doğudaki siyasetimizin temelidir. Avrupa'da 
komşularımız olan hükümetlerle aramızda menfaat 
zıtlığı yoktur. Karşılıklı hukuka riayet Balkanlar'da 
dahi dostluk için kâfidir. Dünyanın bugünkü siyasî 
ilişkileri hemen iktisadî ilişkilere dayalı olduğundan, 
biz de dış ekonomimize özel bir önem veriyoruz.» 

1 Kasım 1924, II nci Devre 2 nci Toplantı : 
«Geçen toplantı yılında Lozan Sulh Antlaşması 

meriyete konmuştur. Fransa Cumhuriyetiyle geliştiri
len dostane hissiyat memnuniyetle müşahade edilmek
tedir. italya ile siyasî ve iktisadî ilişkilerimizin sami
miyet ifade eden bir gelişme gösterdiğini memnuni
yetle kaydederim. Lehistan Cumhuriyetiyle ilişkileri
miz dostane bir surette gelişmektedir. Yüce Meclisin 
tasdikine sunulan muahedelerle Türkiye Cumhuriyeti
nin Amerika, ispanya, isveç, Felemenk, Çekoslovak
ya devletleriyle resmî münasebetler kurulacaktır. 

Lozan Muahedesi kişilik kazandığı andan itibaren 
T. C. Cemiyeti Akvam ile resmen temasa geldi.» 

1 Kasım 1925, II nci Devre 3 üncü Toplantı : 
«Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası medeniyet 

ailesinde ihmali kabil olmayan bir kuvvet ve selamet 
unsuru olduğu geçen bir sene zarfında bir kere daha 
tezahür etmiştir. Yeniden resmen siyasî ilişkiler ku
rulan devletler Bulgaristan, Sırp - Hırvat - Sloven 
Krallıklardır. Komşumuz ve dostumuz Sovyet Cum
huriyetiyle münasebetimiz samimanedir. Yekdiğerine 
karşı güvenlik verici bir hareket hattı üzerindeyiz. 
Iran ile siyasetimizde iyi komşuluk hissiyatı özellik 
arz eder. Afgan ile olan siyasî ilişkilerimiz arasında
ki muahedenin samimî icaplarına uygundur. 

Batı devletleriyle ilişkilerimizde muahedelerin 
tayin ettiği halisane hatları takip etmekteyiz. Karşı
lıklı güvenlik, bütün dünya milletlerinin temenni et
mesi lazım olan bir temel mutluluktur. Ancak bu gü
venlik bütün milletlere teşmil edilmekdikçe genel bir 
sulhu temine matuf olmaktan ziyade, özellikle ulus
lararası slilah ticaretinin bir kısım milletlerin mura
kabesi altımda tutulmasını intaç eder.» 

1 Kasım 1926, II. Devre 4 üncü Toplantı : 
«Haricî siyasetimiz, öteden beri takip ettiğimiz 

sulh ve selamet esas doğrultusunda olumlu sonuçlar
la gelişmektedir. Rusya ile olan ilişkilerimiz emniyet 
ve bitaraflık muahedesiyle tespit edilen esaslar üze
rinde halisane ve samimidir. Hudut sınırlaması uy-
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gun bir hava içinde sonuçlandı. İkamet ve ticaret mu
ahedesi görüşmeleri de çok ilerledi. 

İran ile mevcut olan samimî münasebetlerimiz, 
tasdikinize sunulan muahedeyle tebellür etti. lAfgan 
ile münasebetimiz malumunuz olan samimilik yolun
da devam etmektedir. 

Suriye ve Irak hudutlarında tahdit muamelesi 
başlamak üzeredir. Muahedeler bu hudutlar üzerin
de iki taraf için özellikle emniyet, iyi komşuluk mak
satlarını hedef almıştır. Bu hallin Fransa ve ingiltere 
ile ilişkilerimiz üzerinde iyi etkisi olması tabiîdir. 

Görülüyor ki, doğu komşularımızla ilişkilerimiz
de takip ettiğimiz hareket, yekdiğere emniyet ve yek-
diğere huzur ve selamet içinde gelişme sağlayan açık 
ve samimî bir istikamettir. 

Yunanistan ile aramızdaki askıda kalan mesele
lerin halli için her türlü kolaylığı gösterdik. Bulga
ristan ile dostluk muahedesi ve ikamet anlaşması yü
rürlüğe girdi. Ticaret anlaşması müzakere ediyoruz. 
Sırp - Hırvat - Sloven, Romanya ve Arnavutluk'la 
ilişkilerimiz normal ve dostanedir. Balkanlardaki hu
zur ve sükûnda çok yakından ilgiliyiz. 

Batı ve Uzakdoğu devletleriyle mevcut olan dos
tane ilişkilerimizde imzalanan anlaşmaların tayin et
tiği yolda halisane yürümekteyiz. İtalya ile ladei Müc
rimin ve Adlî Müzaheret Anlaşması imza edilmiştir. 
Fransa ve İtalya ile konsolosluk anlaşması müzake
resi ilerlemektedir. Almanya ile Ticaret ve İkamet 
Anlaşması sonuçlanmıştır. Kuzey Amerika ile geçici 
Ticaret Anlaşması aktettik. Arjantin ile de Dostluk 
Anlaşması imzalanmıştır. 

Biz uluslararası ilişkilerde karşılıklı emniyet ve 
riayeti hedef alan açık ve zımnî politikanın en ateşli 
taraftarıyız.» 

1 Kasım 1931, IV. Devre 1 inci Toplantı : 
«Türkiye'nin emniyetini gaye tutan, hiç bir mil

letim aleyhinde olmayan bir sulh istikameti bizim 
daima düsturumuz olacaktır.» 

1 Kasım 1934, IV. Devre 4 üncü Toplantı : 
«Uluslararası siyaset âlemi geçen yıl içinde korun

ma kaygısına düştü. Bu yüzden bütün ülkelerde si
lahlanmaya hız verildi. Cumhuriyet Hükümeti de 
bundan dolayı bir yandan ulusal koruma gücünü pe
kiştirmeye çalışırken, bir yandan da barışım sarsılma
ması için ulusların birlikte çalışmasına umut veren 
yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgeme
miştir. Cumhuriyet Türkiye'sinin dostluklarına çö
zülmez bağlılığı geçmiş yıllarda türlü işlerde denen
miştir.» 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
İşte, Atatürk'ün dış politika direktifleri mahiye

tinde olan bu sözleri dış politikamızı en yakın ve 
hudut komşularımızdan başlayarak nasıl geliştirdiği
ni, daha sonraları gittikçe açılarak uluslararası kuru
luşlara karşılıklı güven ve saygı ve haklara riayet çer
çevesinde katılmayı nasıl oluşturduğunu göstermek
tedir. 

Burada Türkiye'nin içişlerine müdahaleye kesin
likle fırsat verilmediği görülmektedir. O günlerde 
devletin yeni kurulmakta olması, ekonomisinin çok 
ağır şartlar altında bulunması, altyapısının henüz ele 
alınabildiği, teknolojideki yetersizlik göz önünde 
tutulursa, bütün bu ağır faktörlere rağmen içişleri
mize hiç bir şekilde müdahale ettirilmemiş, küçük 
ekonomik yardımlar karşılığı bağımsızlıktan hiç bir 
şekilde taviz verilmemiştir. 

Bir de bugünkü duruma bakalım : Pakistan Dev
let Başkanı, Ürdün Kralı, Çin Devlet ricali ve diğer 
bazı ülke ileri gelenleri ülkemizi ziyaret ettiler. Bu 
ülkelerin hiç birisi Anayasamız içim böyledir, daha 
demokratik parlamenter rejime geçmediniz, parla -
mentolararası işbirliğini askıya aldık, demiyorlar. 
Buna karşılık, bir savunma paktı içerisinde yer aldı
ğımız NATO ve Avrupa topluluğu ülkelerinden de
ğil başbakan veya bir bakan, sadece bir - iki parla
menter Türkiye'ye geliyor ve bizimle Anayasamız ve
ya seçim zamanımız, yeni partilerin kurulması üze
rinde görüş teatisinde bulunuyoruz demek cüretini 
kendilerinde buluyor ve NATO Parlamentosu ve 
Avrupa Konseyi toplantılarına katılmamızı uygun 
görmüyorlar. Ama biz NATO'muın bütün faaliyetle
rine katılıyoruz; Askerî Komite, Daimî Grup, NATO 
nezdindeki temsilcilik faaliyetlerimize devam ediyo
ruz, NATO eğitim programlarına katılıyoruz, NA
TO askerleriyle müşterek tatbikatlara katılıyoruz, 
NATO yetkilileri ülkemizi sık sık ziyaret ediyorlar; 
buna karşılık biz sadece NATO Parlamenterleri top
lantısına katılamıyoruz. 

NATO bir savunma paktıdır. NATO ülkelerinin 
ve bölgesinin savunma durumu görüşülecek olan yer
de NATO müttefikimiz Yunanistan, Türkiye'nin yer 
almadığı bir toplantıda Türkiye'ye saldırmadan ra
hat edemiyor. NATO kendi üyeleri arasındaki ihtilaf
ları çözmek için mi kurulmuş bir ittifaktır, bu belli 
değildir. NATO parlamenterler toplantısında Türki
ye'nin iç durumu söz konusu oluyor. Avrupa toplu
luğunda siyasî komisyon, hukuk komisyonu Türki
ye'nin demokrasi takvimini görüşüyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın Özgöker, süreniz dolmuştur, 
• lütfen bağlayın efendim. 

NURÎ ÖZGÖKER — Bir sayfam var Sayın Baş
kanım. 

«Türkiye'nin demokrasiye geçişi» diye bir konuy
la uğraşmaya yelteniyorlar. Bu doğrudan doğruya 
içişlerimize müdahaledir. Referandum, Türk Mille
tinin yönetiminden memnun olduğunu kesin bir açık
lıkla gösterdiği halde hâlâ Avrupa Assamblesi ve 
NATO 'Assamblesi çalışmalarına yetkili organlarımız
la katılamıyoruz. Halbuki kabul edilen Anayasada, 
Danışma Meclisinin varlığı yer almıştır. Bütün aske
rî ve siyasî yükümlülükleri yerine getiriyoruz; fakat 
bazı organların toplantı ve çalışmalarından uzak tu
tuluyoruz. Portekiz, daha düne kadar diktatörlükle 
yönetliyordu; fakat NATO'nun kuruluşundan beri 
bütün toplantılarına katılmıştır. Fransa, askerî kana
dından çekilmiş; fakat bütün ekonomik işbirliği ça
lışmalarından yararlanmaya devam etmiştir. Yuna
nistan, askerî çalışmalara katılmak veya katılmamak 
arasında çeşitli manevralara başvurarak NATO'yu 
karıştırırken kendisine ekonomik müeyyide uygulan
maması bir yana, ekonomik yardımlardan artan öl
çüde yararlanmakta. 

Bize gelince, ekonomik baskı, içişlerimize müda
hale biçiminde siyasî baskıyla karşı karşıya bırakılı
yoruz. Türkiye böyle bir tutuma tepki göstermelidir. 
Ortak tatbikatları, özellikle ülkemizde yapılacak NA
TO tatbikatlarını askıya almak, tam üyelik haklarımı
zı kullanmamıza limkân verinceye kadar hiçbir NA
TO asker ve sivil yetkililerinin ülkemize davet edil
memesini ve ziyaretlerinin kabul edilmemesini sağla
mak; alınması gereken karşı tedbirler olarak düşünül
melidir. 

Anayasa, Seçim Kanunu, Partiler Kanunu gibi 
konularda içişlerimize müdahale niteliğindeki faali
yet ve temaslara hiçbir şekilde fırsat verilmemeslini 
öneriyorum. Atatürk'ün hangi şartlar altında bağım
sız bir dış politika izlediğini ve bu millî politikayı ya
rattığını dikkate alalım ve bu politikayı daima göz 
önünde tutmak mecburiyetinde olduğumuzu hatırla
yalım. 

Kıbrıs ve İran - Irak savaşı hakkındaki görüşleri
mi Bütçenin tümü üzerindeki sözlerimde arz etti
ğimden, buraıda bu konulara tekrar değinmiyorum. 

Bu Bütçenin hayırlı olması dileğimle görüşlerime 
son verir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Sayın Uyguner?.. Yok. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, Değerli Dışişleri Bakanımız ve 
Bakanlığın seçkin mensupları; 

Dış politika çok geniş bir mevzu; vakit çok kısa. 
Değerli arkadaşlarımız çok faydalı konuşmaları ben
den önce yaptılar. Şahsen eski bir Dışişleri mensubu 
olmam, bazı sorumluluk mevkilerinde görev yapmış 
bulunmam, benim için bir diğer kısıtlama nedeni olu
yor. Dolayısıyla maruzatım daha ziyade umumî bazı 
mülahazaların arzı niteliğinde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Her şeyden önce dış politikamızın amaç ve yön

temlerinin de Atatürk tarafından tayin ve tespit edil
miş olduğunu bir defa daha belirtmek gerekir. 

Güzel bir tesadüf eseri olarak, daha doğrusu ha
kikat aynı olduğu için, demin Sayın Eroğlu'nun Ata
türk'ün dış politikasının temelinde milliyetçiliğin yat
tığını söyleyişini ben de kendi ifade tarzımla arz et
mek niyetindeydim, kendileri söylediler, aynen teyit 
ederim. Ben bu konuda bir hususu daha ilave edi
yordum; bizim milliyetçi olmamız, millî menfaati dış 
politikamızın temel ölçüsü saymamız bir orijinallik 
değildir; yani 'bu bize mahsus olan bir şey değildir. 
Tüm milletler için dış politikada temel ölçü miHî 
menfaattir ve bunun, görev yaptığım meslek yılları 
esnasında yakından gördüğüm, aslında sözde ideoloji
leri gereğince milliyetçiliği reddettiklerini söyleyen 
devletler için de aynen, hatta bizden daha fazlasıyla 
varit olduğunu belirtecektim. 

Sayın Başkanım; 
Milliyetçilik esas olduğuna göre bunun temel ama

cı da, dış politika alanında devletin bağımsız varlı
ğının korunması ve bunun için devletin, milletin özel
likle askerlik ve ekonomi alanlarında güçlendirilmesi 
olur. Dış politikamız Atatürk zamanından beri bu 
amaçlara yönelik olarak çalışmıştır. 

Diğer taraftan dış politikamızın yöntemleri, mil
letlerarası münasebetlerde davranış kuralları bakımın
dan da izlediği yol Atatürk'ün yoludur. Biz «Cihanda 
sulh» kuralını Anayasamıza şiar olarak yazmış olan 
bir milletiz. Müzakereyi kuvvet kullanmaya tercih 
ederiz. Bütün Cumhuriyet diplomatik tarihi bunun şa
hididir. 

Geçen gün bir arkadaşımızın söylediği gibi, Mu
sul'da sonuç aleyhimize olduğu halde, Hatay mese
lesinde, Montrö'de ve son defa, ilave edebiliriz, Kıb
rıs meselesinde Zürih Londra anlaşmalarıyla biz mü
zakere ve anlaşma yolunu tercih ettik. 

Ahde vefa hem milletimizin karakterine uygundur, 
hem de Devletler Hukukunun bir prensibidir. Dış mü-
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nasebetlerimizdeki hareket yöntemlerimizden birini i 
ahde vefa teşkil eder. 

Hakka ve hakikate saygılıyız. Kendi haklarımızı 
tabiatıyla tüm gücümüzle korumaktayız; fakat karşı 
taraf haklı olduğu zaman bazı devletlerin yaptıkları 
gibi tek taraflı birtakım fantazilere kaçmak Türk 
Milletinin ve dış politikamızın geleneklerinde mevcut 
değildir. 

Sayın Başkan; 
Maruzatımı belki mutat dışında bir konuyla devam 

ettirmek istiyorum. Dış politika derken, kendi meslek 
hayatım boyunca tecrübesini yapmış olduğum bir et
kenler listesi önem taşır. Yani, bir devletin dış poli
tikasının hangi etkenler tayin eder, devletler dış mü
nasebetlerinde hangi ölçüleri uygularlar; bunlardan da 
kısaca bahsetmemde, bundan sonraki maruzatımın 
daha kısa olmasını, her devlet yahut millet için bir
takım teferruata girmeye gerek kalmamasını sağlaya
cak. 

Bu etkenler dediğim, faktörler dediğim dış po
litikayı tayin eden unsurların başında tarih geliyor, 
«Tarih bir tekerrürdür» denir. Her zaman tekerrür 
etmediği de vakidir; yahut tekerrür ettiğinde değişik 
yönde iyi yahut kötü, olumlu yahut olumsuz yönde 
değiştiği de görülür; fakat her halükârda bugünkü ha
diselerin çoğunun kökü mazidedir. I 

Coğrafya diğer önemli bir unsur, Memleketimizin 
jeopolitik konumu dolayısıyla bizim için özellikle 
önemli bir etken. 

Rejim, dahili politika, dış politikada diğer önem
li bir etken. Dış politikanın dahili politikanın bir uzan
tısı olduğu sözü bilinir. Her halükârda Atatürk'ün bu 
konuda bize bıraktığı miras, demokrasi ve Batı mede
niyeti tercihidir. Bu, tabiatıyla dış politikamızı da etki
lemektedir. 

Toprak talepleri, yahut o tür emellere maruz bu- j 
lunma, dış politikanın en önemli bir etkenidir. I 

Genellikle manevî değerler, tarihî bağlar önem I 
taşır. I 

Altıncı nokta olarak bilhassa zamanımız şartları I 
içinde iktisadî gelişmenin gerektirdiği ilişkiler ve ça- I 
lışmalar milletlerarası alanda önem kazanmıştır. I 

Sayın Başkanım; I 
Bu klasik denebilecek etkenler listesine şahsen iki 

hususu ilave ediyorum. Bunlardan birincisi, millî ka- I 
rakter. İnsanlar gibi milletler de yiğit veya gevşek I 
olabiliyor, güvenilir veya art niyetli olabiliyor; cid- I 
dî, soğukkanlı, temkinli, efendi yahut çığırtkan, farfa- I 
ra, şamatacı ve mızıkçı olabiliyor. Tabirleri mazur I 
görün; fakat maksadı iyi ifade eden kelimeler ancak j 

bunlar olabiliyor. Binaenaleyh, bir millet ile politika
mızı tayin ederken ister istemez bu unsur da göz önün
de tutulmak gerekir. Şahsen Dışişleri hizmetim esna
sında büyükelçiliklerin merkeze göndermek itiyadın
da ve mecburiyetinde oldukları raporlara millî karak
ter bahsini de bir başlık olarak ilave etmek itiya-
dındayım ve o arada corruption bahsine de ayrı başlık 
tahsis ederim. 

Sayın Başkan; 
Listeye ilave etmek istediğim diğer bir unsur, his

siyat unsuru. Belki bu söz bir irkilmeyle karşılanacak
tır; çünkü umumiyetle politikaya hissiyat karışmaz 
kanaati paylaşılır. Benim de esas itibariyle sırf pür-
hissiyat anlamında buna bir itirazım olmaz. Yalnız, 
benim kastettiğim, hissiyatın müşahhas unsurlara da
yanan türüdür. Bir milletin devletlerarası ilişkilerde 
ciddiyeti, güvenilirliği, hareket tarzının doğruluğu, 
haklılığı ile bunun tersi arasında elbette bir fark var
dır ve bunlar değişik duygular uyandırır, diğer millet
lerin davranışını da ona göre etkiler. Yahut size bü
yük dostluk gösteren bir millete karşılık siz de elbet
te mukabelede bulunursunuz. 

Sayın Başkanım; 
Bu belki lüzumsuz sayılabilecek umumî mülaha

zalardan sonra Batı dünyası ile ilişkilerimize geçiyo
rum. Bu konuda söylenecek çok şey var. En büyük 
siyasî ve askerî meselelerden işçilerimizin dertlerine, 
durumlarına kadar konu çok geniştir. Arkadaşlarımız 
da değindiler. Ben yalnız iki nokta üzerinde kısaca 
duracağım. 

Bunlardan birisi, son iki yıl içinde Batı'dan, Bir
leşik Devletler, Birleşik Krallık ve Almanya Federal 
Cumhuriyeti bir tarafa bırakılırsa, tam bir anlayış
sızlık, hatta bazı hallerde hasmane hareketlerle kar
şılaşmış olmamız noktası. 

Sayın Başkanım; 
Biz Batı'ya yönelmiş olan bir milletiz. En önemli 

konuda, millî güvenliğimiz konusunda Batı'ya ve sa
mimiyetle bağlıyız; fakat son iki yıl zarfında Batı'dan 
aynı anlayışı gördüğümüz söylenemez. 12 Eylül Ha
rekâtının demokrasiye karşı değil, demokrasiyi ve 
Türkiye'nin hür dünyaya bağlılığını kurtarmak için 
yapıldığını Batı'lı dostlarımız bir türlü gereği gibi 
anlayamadılar. Şimdi, milletimizin Anayasaya verdi
ği destek karşısında hataların düzeltilebileceğini ümit 
etmek isteriz. Şunu ilave etmek zorundayım : Bu 
son iki yılın tecrübeleri ve olayları bizde acaba Ba
tı'ya bağlılık konusunda biz tek taraflı mı hareket 
etmekteyiz, mukabelesi gerçekten samimi olarak mu-
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hataplarımızla mevcut mudur, şüphesini uyandırmış
tır. 

İkinci değinmek istediğim nokta, Türkiye'nin de
mokratik düzene geçişi devresinde iktisadî unsurun 
taşıdığı önemdir. Türkiye'nin iktisadiyatı iyi bir se
viyeye ulaştırılamadığı takdirde gerek kendimizin de
mokrasiye geçmek hususundaki samimi arzumuz, ge
rekse Batı'lı dostlarımızın bizi bu hususta sıkıştırma
ları fazla bir fayda sağlayamayacaktır. Bunu da Batı'-
lıların anlayacağını ümit ediyorum. 

Komşularımızın başında Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliğinden bahsetmek isterim. 

Atatürk ile Lenin'in kurdukları dostluk Türk - Rus 
lilişkilerinde tarihî bir dönüm noktası oldu. Stalin'in 
malum girişimleri sonucunda dostane ilişkilerin bo
zulmasının sorumlusu biz olmadık. Bunu Sovyet ta
rafı da kabul ve teslim etmiştir. 1960'lı yıllarda ye
niden dostluk mecrasına dönüldü. Şahsen, 1976-1979 
yıllarında üç yılı aşkın bir süre Moskova'da görevli 
bulunmuş olarak şu gerçeklere şahitlik edebilirim : 

Siyasî alanda dostane ilişkiler içinde bulunmakta 
her iki tarafın yararı vardır. İktisadî alanda 1967'den 
itibaren başlatılan karşılıklı çıkar esasına dayalı işbir
liği çok verimli olmuştur. Bugün memleketimizde di
ğer eserler arasında İskenderun Demir - Çelik Tesisle
ri bu işbirliğinin övünülecek bir abidesi olarak yük
seliyor. Kültürel alanda her yıl uygulanan özlü prog
ramlar, iki memleket halklarının birbirlerini tanıma
larına ve sevmelerine değerli bir hizmette bulunu
yor. Ticaret.turizm, ilim, teknoloji, ulaştırma, sanat 
ve spor gibi çeşitli alanlarda değerlendirilmesi her iki 
taraf için yararlı olabilecek geniş potansiyeller mev
cuttur. 

Sayın Başkanım; 
Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkeleri ile de 

ilişkilerimiz memnuniyet verici bir seviyededir. Bü
tün bu sosyalist ülkelerle ilişkilerimizde karşılıklı re
jimlerin ve ittifak mensubiyetlerinin saklı tutulması 
esastır ve taraflar bunu böylece kabul etmişlerdir. 

Yalnız bu noktada bir mülahazayı vurgulayarak 
arz etmek isterim : İtimat... Yani karşı tarafın iyi 
niyetinin gerçekliğine duyulan samimi güven, dost
lukların geliştirilmesinde en değerli temeldir. Şöyle 
arz edeyim : Herhangi bir memleketle karşılıklı dev
let adamları ziyaretleri sonunda neşredilmesi mutat 
bildirilerde yahut daha da önemli diplomatik belge
lerde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne 
saygı ve iç işlere karışmama gibi taahhütler yer alır 
ve bunun yapılması tabiîdir, lazımdır. Ancak mesela 

içişlere karışmama taahhüdünün gerçekte kâğıt üzei 

rinde kaldığı izlenimini uyandıran durum ve tutum
lar ortaya çıkacak olursa itimat sarsılır ve dostluk için 
sarf edilen çabalar sonuçsuz kalabilir. 

BAŞKAN —r Sayın Yolga, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
o zaman galiba burada bıraksam daha iyi olabilir; 
çünkü Balkan memleketleriyle, Yunanistan'la, Arap 
dünyasıyla... 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz Sayın 
üyelerimizden bir 5 dakikalık söz hakkı isteyelim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Yolga konuşmasını bitirebilmek için bir 

5 dakikalık süre müsaadesi istemektedir. Oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yolga, 5 dakika daha efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
Balkan memleketleri ve Yunanistan ile olan iliş

kiler konusunda sadece bir temenniyi ifade etmekle 
yetiniyorum. Daha doğrusu Balkan memleketlerine 
değinmeyeceğim, Yunanistan bakımından şunu söy
leyeyim : 

Papandreu Yunanistan'ına karşı Hükümetimizin 
izlemesi gereken tutum konusunda şu mülahazaları 
arz ediyorum. Milletimizin karakteri Bay Papandreu* 
nun teatral tarzını benimsememize müsaade etmez. 
Biz, her zaman olduğu gibi sabır, temkin ve ağırlıkla 
ve (İlave ediyorum) iyi niyetle hareket edeceğiz. An
cak, iyi niyet mesnetsiz iyimserlik haline getirilmeme
lidir. Ortada ciddî bir değişiklik görmeden Papand-
reu»nun iki gün sonra altını üstüne getireceği hare
ketlere katılmanın bir faydası, bir anlamı olmadığı 
artık iyice anlaşılmış olmalıdır. 

Kıbrıs'ta iki bölgeli ve eşit ortaklık esasına daya
nan bir devlet düzeni dışında bir çözümü kabul ede
meyiz. Ege Denizinde haklarımızın çiğnenmesi, özel
likle 12 mil konusunda Yunanistan'ın tek taraflı bir 
hareketi tarafımızdan gereken mukabele ile karşıla
şacaktır. Bu defalarca Hükümet erkânımız tarafından 
belirtilmiş bir husustur. 

Batı Trakya'da Türk azınlığına karşı uygulanan 
politika yeni değildir. Bunun 40 senelik mazisi var
dır. Bay Papandreu bunun sadece dozunu bir hayli 
daha yükseltti. O arada İnhanlı Köyünün 100 sene
den beri kullandığı topraklara el koymaya kalktı. 
Mesele şimdilik gölgede tutuluyor; fakat fiiliyata ge
çildiği takdirde Hükümetimizin gereken, Bay Papan-
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reu'nun da anlayabileceği, mukabeleyi göstereceğinden 
emin bulunuyorum. Yalnız, şunu üzüntüyle söylemek 
zorundayım ki, maalesef karşı taraf mevcut olmayan 
şeyleri bütün dünyada yaymaya çalıştığı ve bunda 
gerçekten başarılı olduğu halde, biz Batı Trakya Türk
lerine, onların insan haklarına karşı yöneltilen bütün 
tecavüzleri, haksızlıkları dünyaya anlatmakta ya bir 
'gayret gösteremiyoruz yahut da foiiziım m'illî tabiatımız 
müsait değil, başarılı olamıyoruz. 

Arap dünyasıyla varılan büyük dostluk seviyesini 
tarihî bir olay olarak telakki ediyorum. Bunlar hep 
gayret gösteremiyoruz yahut da bizim millî tabiatımız 
değerlendirme bakımından bunun göz önünde tutul
masını istirham ediyorum. 

Mısır konusunda : Arap alemiyle münasebetleri
mizden bahsederken Mısır Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanının memleketimizi ziyaretinin derin 
anlam ve büyük değer taşıdığını belirtmek isterim. 

Mağrip memleketleriyle ilişkilerimize de kısaca 
değinmek istiyorum. 

Tunus, Cezayir ve Fas bize nispeten uzak, bağım
sızlıkları nispeten, diğer Arap memleketlerine nispe
ten yeni. Belki bu sebeplerle şimdiye kadar bu üç 
Magrip memleketiyle ilişkilerimize gereken ölçüde 
belki ağırlık verilemedi. Bunun doğru olmadığı dü
şüncesindeyim. Magrip memleketleriyle tarihî ilişki
lerimiz çok eskidir. Bu memleketlerde hatta Türk so
yundan gelme birçok insanlar, akrabalarımız vardır; 
dolayısıyla Sayın Başbakan'ın Tunus ziyaretini büyük 
memnuniyetle karşıladım ve aynı yüksek seviyedeki 
temasların Cezayir ve Fas'a da yöneltilmesini temen
ni ediyorum. 

Ortadoğu meselesi konusunda, buradaki notların 
ölçüsünde fazla uzun durmaya imkân yok. O yüz
den de ancak 1-2 kelime söyleyebileceğim. îkisi Arap
ların, ikisi israil'in insiyatifi ile yapılan dört savaş
tan sonra 1977'de Başkan Sadat Kudüs'ü ziyaret et
mekle büyük, tarihî bir jestte bulunmuştu. Bunun kar
şılığının başarılı olması, İsrail'in müteakip tutumuna 
bağlı idi ve Amerika'nın da nüfusunu kullanması ge
rekiyordu. 

İsrail, bu gerekli olumlu mukabelede bulunmamış
tır kanaatindeyim. Bay Begin halen beşinci savaşı da 
yapmış olarak, elinde Tevrat, «Kutsal kitabımızın gö
re şurası da bizimdir, burası da bizimdir» diye et
raftan parçalar koparıyor. 

Biz Türklerin tarihen Yahudilere karşı hiçbir za
man sevgi dışında hissimiz olmamıştır; buna tarih 
şahittir. Dolayısıyla şunu kendilerine söylemek hak

kını kendimizde görüyoruz; Tarih bugün yazılır; fa
kat bugün bitmez. Bugün Amerika'nın güçlü desteği 
sayesinde ve çoğu zaman Amerika'yı, Amerika'nın 
kendisinin isteği hilafına arkalarından sürüklemek 
suretiyle yaptıkları hareketler ilerisine tesirde buluna
caktır. Er geç bir gün hepimiz Ortadoğuda barışın 
kurulmasını bekliyoruz. O zaman İsrail etrafında bü
yük bir Arap âlemi ile ve bizlerle komşuluk halinde, 
gereğinde işbirliği halinde hatta tabiî olarak işbirliği 
halinde yaşayacaktır. Binaenaleyh, bugünkü hareket
leri ilerisi için menfi bir unsur olmasın, gereken an
layışı göstersinler. 

Amerika, Ortadoğudaki önemli menfaatlerini boz
mak, haleldar etmek pahasına İsrail'i destekliyor; fa
kat bunu her zaman samimiyetle, arzu ile yaptığı 
kanaatinde değilim. Her halükarda son defa Başkan 
Regan'ın ortaya koyduğu plan olumludur, Araplar 
da daha evvel Fahd Planı ile sonra Fez Planı ile ger
çekten olumlu bir adım atmışlardır. Bu planlar daire
sinde Ortadoğuda bir barışın kurulmasını içten te
menni ediyoruz. 

Sayın Başkan, 
Körfez konusunda 1-2 söz söylemek istiyorum. 

Mesele yeni değil, İran eski durumunda iken, eski 
politikasında iken Körfez petrol dolayısıyla sanayici 
devletler için,, sanaileşmiş devletler için büyük önem 
taşırdı, emniyetine önem verilirdi; fakat İran'daki 
olaylar (Onu bir değer hükmü olarak söylemiyorum) 
ve özellikle Afganistan'ın Sovyet işgaline uğraması, 
gerçekten Körfez meselesinde bir endişe ortaya çıkar
mıştır. 

Afganistan dramına kısaca değinmek istiyorum. 
Bugün bir kelime ile Afganistan tamamiyle sömür
geci nitelikte emperyalist bir istila altına girmiştir ve 
fakir Afgan halkı elinde iptidai silahlarla en modern 
bir orduya karşı memleketinin istiklâlini savunma
ya çalışıyor; fakat bunun asıl bizatihi Afgan me
selesi niteliğinin ötesinde değinmek istediğim, yahut 
daha doğrusu Körfez meselesi ile ilişkili olduğunu 
sandığım tarafı şu; Afganistan'ın istilasını ben sırf 
bir Revolutıon ve Contr-Revolution meselesi olarak 
görmüyorum. Zaten Marksizmin kendi nazariyeleri 
bu, Afganistan'daki hadiselerin niteliği dolayısıyla bu 
konuda geçerli değildir. Düpedüz bir istila hareketi 
ve sömürgeci bir istila hareketi önündeyiz. 

Dolayısıyla, meselenin mahiyeti bu olunca, Kör
fez meselesi de gerçekten bir endişe mevzuu oluyor. 
Bunu Körfez konusunu değerlendirirken, Çabuk İnti
kal Kuvveti meselesini değerlendirirken göz önünde 
tutmak zorundayız. 
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İkinci değinmek istediğim nokta; Türkiye bakı- j 
mmdan da İran'ın ve Körfezin güvenliğinin büyük 
önem taşıdığı kanaatinde olduğumdur. Bunu açıkça 
söylemekte beis görmüyorum. Yalnız asıl mesele ola
rak üçüncü noktaya geliyor, yani Türkiye'nin Çabuk 
İntikal Kuvveti Projesi ile ilgisi noktasına geliyor. Bu 
husustaki acizane düşüncem de şöyledir : Memleketi
mizin böyle bir tertibe girmemesi için birden fazla 
sebebin mevcut olduğuna kaniim. Türkiye, Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Federal Almanya ile birlikte 
NATO ittifakının en ağır yükü altında bulunan bir 
üyedir. Türkiye, Federal Almanya ve ufak bir ölçü
de Norveç ile birlikte Varşova Paktı devletleri ile 
direkt fizikî temas halindedir. Bu durum ve yükler bi
ze yeter. I 

NATO bölgesi dışında ve ciddî de olsa ihtimallere 
dayanan emniyet meseleleri için biz gönüllü olamayız. 

Sonra meselenin Araplar arası bir veçhesi oldu
ğunu hatırda tutmak gerekir. Bağdat Paktı'nın Arap 
ülkeleri ile dostluğumuz bakımından ayrıca faydalı 
olmadığını da tekrar ederek hatırlatayım. 

Dördüncü mülahaza olarak; genellikle memleketi
miz jeopolitik konumu yüzünden çok taraflı ilişkile
rini korumak zorundadır. I 

Eğer Türkiye'nin bölge emniyet ve istikrarına j 
katkısı olması isteniyorsa, bunun yolu herşeyden ön
ce, Amerikalı dostlarımızın Ambargo ile silah ve teç
hizat durumu bakımından geriletmiş oldukları Or
dumuzun, bu bakımdan güçlendirilmesi ve askerî güç 
kadar, siyasî istikrarın ve demokrasinin de vazgeçil
mez temeli olan iktisadî durumumuzun güçlenmesine 
yardım etmeleri gerekir. 

Sayın Başkanım; 
Güney Asya ve Uzak Doğu memleketleri ile iliş

kilerimiz gereken seviyededir denebilir. Fakat asıl I 
Sayın Devlet Başkanımızın önümüzdeki ay bu böl- I 
gelere yapacağı seyahatin, söz konusu ülkelerle iliş- I 
kilerimizin güçlenmesinde çok önemli, çok faydalı I 
sonuçları olacağına inanıyorum. I 

Pakistan konusunda iki kelime ile hissiyatimi ifa- I 
de etmeme müsaade buyurulsun. Pakistan denilince I 
biz Türklerin duyduğumuz, pürüzsüz ve problemsiz, I 
hasbî ve o nispette katıksız, içten bir dostluktur. I 
Dost bildiklerinizden anlayışsızlık, hatta hainlik gör- I 
düğünüz, iyi niyetle uzattığınız dostluk elini muha- I 
taplarınızın ısırdığı bir dünyada, Pakistan biz Türk- I 
ler için bir teselli ve ferahlama yeridir. Bu duygular- I 
ladır ki, geçen yıl bu ay Sayın Devlet Başkanımızın I 
(O zamanki unvanını kullanıyorum) ilk dış ziyareti | 
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olarak Pakistan'a gidişini ve orada kendisine gösteri
len olağanüstü kabul, sevgi ve saygıyı büyük mutlu
lukla izlemiştim. 

Sayın Başkanım; 

Meslek hayatı zarfında Latin Amerika'da üç se
neye yakın bir vazife gördüm. Dolayısıyla o konuda 
da 1 -2 kelime söylemeyi kendime bir nevi vazife sayı
yorum. Şüphesiz Latin Amerika, yani merkezî Ame
rika, Güney Amerika ve Karaib devletleri bize uzak 
olan ülkelerdir. Oralarda vatandaşımız yoktur, yal
nız vaktiyle "özellikle Lübnan ve Suriye'den göçmüş 
olan ve Latin Amerikalıların «Türko» dedikleri azın
lıklar var. O azınlıklar oralarda iktisadî hatta siyasî 
alanlarda başarı göstermiş, önemli mevkiler edinmiş
lerdir. Fkat asıl önemlisi Latin Amerika devletlerin
de Türkiye'ye karşı bir sevgi vardır. Çünkü, onlar da 
en eskisi 150 seneden daha eski olmamak üzere müs-
temlekciliğe karşı mücadele ile istiklallerini almış olan 
memleketler. Dolayısıyla, Atatürk'ün mücadelesini ve 
eserlerini daima ilgi ile karşılarlar ve Atatürk'ü he
men herkes bilir, takdir ile anar. 

Hülasa Latin Amerika'da Türkiye'ye karşı bir 
sevgi temeli olduğunu söyleyebilecek durumdayım. 
Dolayısıyla, Sayın Bakanımıza şu telkinde bulunmak 
istiyorum. Şimdiye kadar ben şahsen Latin Amerika 
memleketlerine bir devlet adamımızın gittiğini ha
tırlamıyorum. Bu bir boşluktur; doldurulmalıdır. 
Oradaki büyükelçiliklerimiz şüphesiz iyi çalışıyor, 
temsil sistemimiz yeterlidir, altı büyükelçiliğimiz var
dır; fakat biraz devlet erkânı seviyesinde de La
tin Amerika'ya ilgi göstermekte fayda olduğunu dü
şünüyorum. 

İki kelime ile Ermeni teröründen bahsetmek is
tiyorum : 

Ermeni terör hareketlerine mukabele doğrudan 
doğruya olamaz; ancak ilgili memleketler makamları
nın tedbirleriyle ve ayrıca milletlerarası alınacak or
tak kararlar ve tedbirler ile mücadele edilebilir. Biz 
direkt mukabelede bulunamayız. 

Diğer taraftan, Ermeni terör hareketlerinin ve on
ların arkasındaki kuvvetlerin bir amacı, Türkiye'yi, 
kendi vatandaşlarımız olan Ermenilere karşı bir ha
rekete sevketmektir. Bu, düşmememiz gereken ve 
düşmemiz esasen mümkün olmayan bir tuzaktır. 
Mümkün değildir diyorum, çünkü her şeyden önce, 
Türk Milletinin karakteri buna müsaade etmez ve 
kaldı ki, Anayasamız önünde herkes eşittir, Türk va-
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tandaşı olan herkes Türk'tür. Ancak, Kanunun ceza
landırdığı, suç işleyen münferit bir vatandaşımız, di
ğer herhangi bir vatandaşımız gibi, bir Ermeni va
tandaşımızda suç işlediği' takdirde, elbette kanunun 
hükümleri yerine getirilir. 

Sayın Başkanım, daha başka maruzatım da ola
caktı; fakat sabırları suiistimal etmiş olmamak için 
bu kadarla bitiriyorum. Müsamahanız için size ve sa
yın arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim, saygıla
rımı sunarım. 

Sayın ve değerli meslektaşım ve Dışişleri Baka
nımız Türkmen'e hem saygılar sunar hem de her za
man kendisinde görmeye alışık olduğumuz başarılı ça
lışmalarının devamını temenni ederim. 

Meslek arkadaşlarımdan burada hazır bulunan
lara, Bakanlıkta çalışanlara, dışarıda hayat tehlikesi 

BAŞKAN — 21 inci Birleşimin Dördüncü Oturu
munu açıyorum. 

Yapılan konuşmalara karşı cevap vermek üzere 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İLTBR TÜRKMEN — 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Her şeyden önce, benden önce konuşan sayın üye
lere şükranlarımı belirtmek isterim; yorumları ve 
tavsiyeleri bizim için çok değerli olmuştur. Aynı za
manda, belirttikleri fikirler Türkiye'de geleneksel ola
rak dış politikanın millî bir konsensüse dayandığı bir 
kere daha kanıtlamıştır. Bu itibarla, Dışişleri camia
mız bakımından bu konuşmaları büyük bir memnuni
yetle karşıladık. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Değerli üye
leri; 

Bugün Merkez Teşkilatına ilaveten 126 Dış Tem
silcilikte görevlerini yürüten Bakanlığımın tasviple
rinize sunulan 1983 Malî Yılı Bütçesi cari, yatırım 
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ile karşı karşıya olarak Devlete hizmet eden tüm mes
lektaşlarıma sevgiler ve saygılar sunarım. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

söz alan üyeler konuşmalarını tamamlamışlardır. An
cak, Komisyonun bu konuda bir sözü var mı efen
dim?... 

BÜTÇE *- PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
K1L1 ORHAN BAYSAL — îlave edecek bir husus 
yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanın, elimize geçen konuşma metnine 

göre, zannederim 30 dakikanın daha üzerinde bir ko
nuşması olacaktır. Bu nedenle Birleşime 15 dakika 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 

ve transfer harcamaları şeklinde toplam 22 420 240 000 
Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Bütçe Bakanlığı
mıza tahsis edilen ödeneklerin incelenmesinde şu hu
susların gözönünde bulundurulması faydalı olur. 

1. Dışişleri Bakanlığı, bütçesinde yer alan har
camaların yaklaşık % 80'ini yabancı para ile yapmak 
durumunda olan bir kuruluştur. 

2. 'Bu nedenle Bakanlığım, giderleri yönünden, 
kur değişikliklerinden en fazla etkilenen kurumların 
başında yer almaktadır. 

3. Hemen bütün ülkelerde devamlı ve hızlı şe
kilde artan pahalılılk her türlü bütçe tahminini ya
nıltacak ölçülere varmıştır. Bu durumda, içte ve dış
ta maliyeti giderek yükselen her çeşit mal ve hizmet 
alımları, malî yılın sonuna ulaşmadan bütçe ödenek
lerini tüketmektedir. 

Bu hususlar bütçemizdeki ödeneklerin kabarma
sının başlıca nedenini oluşturmaktadır. 1983 Bütçe
miz, cari bütçeye nazaran % 64.80'lik bir artış gös
termektedir. 

»» m>m-<m •*•• 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
DİVAN ÜYELERİ: M. Talât SA RAÇOĞLU, Ali Nejat ALP AT 
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Devletimizin üyesi bulunduğumuz uluslararası ku
ruluşlara karşı yüklenmiş bulunduğu malî taahhütler 
ile, diğer kamu kuruluşlarına ait, bazı devlet giderle
ri, doğrudan görev alanımıza girmese de, Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu tür gi
derler için 1983 malî yılı bütçemize toplam 
4 306 820 000 Türk Liralık ödenek konulmuştur. 
Bütçemizin yaklaşık beşte birini teşkil eden bu gider
ler ayrı hesaplandığı takdirde, Bakanlığımız bütçesi
nin gerçekte 18 113 420 000 Türk Lirasına baliğ ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu bütçenin 13 812 420 000 Türk Liralık kısmı, 
cari harcamalara ayrılmıştır. Ancak, cari harcama
ların ağırlığını 10 190 320 000 Türk Lirası ile perso
nel giderleri teşkil etmektedir. Bu miktar düşüldüğü 
takdirde, Bakanlığımızın Merkez ve Dış Teşkilatı 
için diğer hizmet alımları ile, tüketim malı, malzeme 
ve demirbaş alımlarını kapsayan cari harcamalarına 
sadece 3 622 100 000 Türk Liralık ödenek kalmakta
dır ki, bu da tüm ödeneğin ancak % 16.15'ini oluş
turmaktadır. 

Yukarıda da değindiğim gibi, Bakanlığımın bütçe
sini etkileyen başlıca faktör, harcamaların büyük bir 
kısmının yabancı para ile yapılması mecburiyetidir. 
1983 malî yılı bütçemizde yabancı para ile yapıla
cak harcamalar toplamı 19 517 286 000 Türk Lira
sıdır ve tüm bütçemizin % 87'sini teşkil etmektedir. 
Bu noktadan hareketle iki hususun belirtilmesinde ya
rar vardır. 

1. Kur değişikliklerinin sebep olduğu kayıplar, 
zamanında ve aynı ölçüde telafi edilemediğinden, 
planlanmış mal ve hizmet alımları ciddî şekilde ak
samaktadır. 

2. Türk Lirasındaki değer kayıpları, Bakanlığı
mın bütçesindeki rakamların kabarmasına yol aç
makta ve bu nedenle ödeneklerimizde geçen yıllara 
oranla önemli artışlar yapılmış gibi görünmektedir. 
Halbuki ABD Doları esas alınarak Bakanlığımın 
1980 ile 1983 bütçeleri karşılaştırıldığında, bu devre 
zarfındaki artışın sadece yüzde 56 olduğu görüle
cektir. 

Dışişleri Bakanlığı, görevinin gereği olarak, yurt 
içinde ve dışında Devletimizi temsil vazifesini azamî 
etkinlikle yürütmek zorundadır. Yurt içinde yabancı 
devlet ve hükümet adamlarının ülkemizi ziyaretleri 
sırasında devlet protokolünün gerektirdiği tüm har
camalar ile, yurt dışındaki temsilciliklerimizin ben
zer harcamalarının tamamı Bakanlığımız bütçesin
den karşılanmaktadır. Toplam 261 S50 000 Türk Li-
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rasına baliğ olan temsil, ağırlama, tören, fuar ve ta
nıtma ödeneği ile sözkonusu hizmetlerin gerçekleşti
rilmesine çalışılmaktadır. 

Cari malî yıl içinde başlıca faaliyetlerimizden bi
ri de dış temsilciliklerimizde görevli personel ile dış 
temsilcilik binalarının terörist saldırılara karşı korun
ması olmuştur. 

Bu amaçla 1982 malî yılında toplam 687 milyon 
Türk Lirası harcanmış olup, 1983 malî yılı için 
1 297 539 000 Türk Lirası önerilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe hakkındaki maruzatıma son vermeden ön
ce önemli bir sorun teşkil eden konut ve kira konu
larına temas etmek istiyorum. 

126 Dış Temsilciliğimiz toplam 211 bina işgal et
mektedir. Bu binalardan 115 tanesi devlet malıdır. 
Geriye kalan 96 bina için 1983 malî yılında ödenme
si öngörülen kira ve yan giderlerin toplamı 
531 795 333 Türk Lirasına baliğ olmaktadır. Çalış
malarımız devlet malî bina adedini arttırmaya yöne
liktir. Bu amaçla 1982 malî yılında toplam 830 mil
yon Türk Lirası karşılığı beş yeni bina satın alınmış 
olup, altıncısının da satın alma işlemleri tamamlan
maktadır. 1983 mali yılında satın alma ve inşaat yolu 
ile devlet malı bina edinmek için toplam 1 200 000 000 
Türk Liralık ödenek önerilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere Devlet, dış . Temsilciliklerimizde 
görevli memurların konut kiralarına katkıda bulun
maktadır. Ancak, kiraların hızla yükselmesi bu kat
kıyı yetersiz bırakmıştır. Resmî temsil görevi bulu
nan ve yabancı meslekdaşlarına oranla çok müteva
zı sayılabilecek aylıklar alan Meslek Memurlarımız, 
bu görevin layıkı ile yerine getirilmesi için ihtiyaç 
duydukları konutları ancak çok yüksek bedelle kira
layabilmekte, böyle olunca da Devletin katkısı me
murlarımıza malî bir ferahlık getirememektedir. 

Hem kira yükünden kurtulmayı sağlayacak, hem 
de memurların resmî temsil görevlerini layıkı ile ye
rine getirebilecekleri ve terörist saldırılara karşı da
ha güvenli olarak ikamet edebilecekleri toplu ko
nutları, toplam 327 milyon Dolar harcamak suretiyle 
beş yıllık bir süre içinde sağlamayı öngören bir plan 
hazırlanmış olup, halen Başbakanlıkta incelenmekte
dir. Memurların maaşlarından kira kesintisi suretiy
le amorti edilmesini öngören bu planın kabul edilme
si halinde 1983 malî yılında uygulanmasına başlana
bilecektir. 

Ancak, bu planın gerçekleşmesine değin özellik
le meslek memurlarına daha geniş kira katkısı sağlan
ması zaruret arz etmektedir, 
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Bu maruzatım nazarı itibara alındığı takdirde, 
22 420 240 000 Türk Liralık bütçemizin tasarruf ilke
lerine azamî riayet edilerek hazırlanmış olduğu tak
dir buyurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Uluslararası ilişkilerin bugünkü durumu iyimser

liğe yer bırakmamaktadır. Doğu' - Batı ilişkilerinde 
yetmişli yıllarda şekillenmeye başlayan yumuşama or
tamı son yıllarda ciddî sarsıntılar geçirmektedir. 
Dünyanın çeşitli yörelerinde her an merdivenleşme 
istidadını gösteren politik ihtilafların sayısı kabar
maktadır. Bunların sıcak çatışmaya dönmemesi, hiç 
değilse belirli bir kontrol altında tutulabilmesi için 
Birleşmiş Milletler etkili olamamakta, dar görüşlü 
siyasal istismar hevesleri iyi niyetli çabaların sonuç 
vermesini önlemektedir. Bir yandan uluslararası fo
rumlarda irili ufaklı bütün ülkeler silahsızlanmanın 
faziletleri konusunda beyanat yarışında bulunurlar
ken, diğer yandan dünyada silahlanma .yarışı bütün 
hızıyla devam etmektedir. Bu olumsuz gelişmelerin 
yanı sıra dünya ekonomisi de yapısal bir bunalım ge
çirmektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde yatırım
lar azalmakta, üretim düşmekte, işsizlik tehlikeli bo
yutlara ulaşmakta, enflasyon önlenememekte ve İkin
ci Dünya Savaşından beri ilk defa Dünya ticaret 
hacmi gerçek değer itibarı ile daralmaktadır. Ulusal 
ekonomiler giderek zayıflamakta, sanayici ülkeler 
tehlikeli bir himayecilik eğilimi içine girmektedirler. 

İnsanlığın geleceği için tehlike arz eden bu gidi
şin durdurulmasının, büyük-küçük bütün ülkelerin 
sorumluluklarını fazla gecikmeden idrak etmelerine 
ve bu hususta kollektif bir çaba sarfedilmesine yakın
dan bağlıdır. Bununla beraber barışın korunması 
alanında bu hususta başlıca sorumluluğun büyük dev
letlere düştüğü de bir vakıadır. 

Şüphesiz uluslararası ilişkilerde ideal olan mutlak 
ve devamlı bir barış ortamının kurulabilmesidir. Bu
nun bugünden yarına gerçekleşebilmesinin mümkün 
olabileceğini söylemek imkânsızdır. Dolayısıyla in
sanlık kendisine, daha mütevazi de olsa, gerçekleşme
si mümkün olabilecek bir amaç saptamak durumun
dadır. Bunun yolu da yumuşamadan, gerginlikleri 
azaltmak ve hiç olmazsa bunları makul sınırlar için
de kontrol altında tutabilmekten, ülkelerin birbirle
riyle ilişkilerinde uluslararası antlaşmalarla uymayı 
taahhüt ettikleri ilkelere sadık kalmalarından geçmek
tedir. 1970'li yıllarda sürdürülen çabalar bu yönde, 
mütevazi de olsa bir başlangıç teşkil edebilecek nite
likte idi. Bu ortamın bugün zedelenmiş olmasının baş-
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lıca nedeni, Doğu-Batı arasında şekillenmeye başla
mış askerî dengenin bozulması, kaba kuvvete müra
caatın yaygınlaşan bir politika yöntemi haline gelme
si, yaratılmasına çalışılan itimat duygusunun daha fi
lizlenme sürecinde zayıflamasına yol açan davranış
ların çoğalmasıdır. 

Dolayısıyla uluslararası ortamı, bugün ulaştığı 
tehlikeli boyutlardan soyutlamak için, Doğu ile Batı 
arasında gerçek bir askerî dengenin bir an evvel sağ
lanması, bütün ülkelerin taahhüt ettikleri ilkelere sa
dık kalan bir davranışı gecikmeden benimsemeleri 
büyük öncelik taşımaktadır. 

Yukarıda kısaca çizmeye çalıştığım uluslararası 
durumun bu çerçevesi içerisinde, ülkemizin şimdiye 
kadar izlediği dış politikanın temel esasları daha da 
artan bir değer ve geçerlilik kazanmaktadır. Şüphe
siz dış politikamızın temel unsuru ülkemizin güvenli
ğini sağlamaktır. Bu çerçevede Kuzey Atlantik İtti
fakına üyeliğimiz dış politikamızdaki önemli mevkiî 
ni muhafaza etmeye devam etmektedir. İttifak, ku
ruluşundan bu yana geçen süre zarfında oluşturduğu 
caydırıcı güçle, üyelerinin güvenliğini ve kendi so
rumluluk alanı içinde barışın idamesini sağlamakta
dır. Dünya barışı için büyük öncelik taşıyan Doğu 
ile Batı arasındaki gerçek bir askerî dengenin sağlan
masında NATO'nun oluşturduğu ve muhafazası için 
çaba harcadığı caydırıcı güç, bizim güvenlik ihtiyaç
larımız için olduğu kadar dünya barışı için de önem 
taşımaktadır. NATO üyeliğimizi ve İttifak içindeki 
yükümlülüklerimizi sadakatle yerine getirmeye atfet
tiğimiz önem bundan kaynaklanmaktadır. Tamamen 
savunmaya yönelik bulunan ve barışın muhafazası 
için yararını tereddüde yer vermeyecek şekilde kanıt
lamış olan bu örgütün gücünden kaybetmeden varlı
ğını sürdürmesine yardımcı olmak, dış politikamızın 
esas unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. 

Barışın sağlanması için caydırıcı güç oluşturul
ması, içinde bulunduğumuz koşullarda şüphesiz ge
rekli; ancak tek başına bu amaç için yeterli bir yol 
değildir. Buna muvazi olarak gerginliği de azaltmak 
önem arz etmektedir. Bu bakımdan 1970'li yıllarda, 
mütevazi bir hız ve muhteva kazanmaya başlayan 

yumuşama sürecinin sarsıntı geçirmemesi ve olumlu 
aşamalar kaydetmesinde de büyük bir yarar görmek
teyiz. Halen devam etmekte olan Madrid Toplantı
sının, Doğu ve Batı Diyalogunun muhafazasına yar
dımcı olmasını ve bir Avrupa Silıhsızlanma Konfe
ransının toplanması için gerekli görev talimatını ke
sinleştirmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Aynı çer-
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çevede 1973 yılından beri Viyana'da devam etmekte 
olan Orta Avrupada karşılıklı ve dengeli kuvvet indi
rimi müzakereleri ve Cenevre'de sürdürülmekte olan 
ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki orta menzilli 
nükleer silahlar konusundaki görüşmelerin biran ev
vel olumlu bir sonuca ulaşmasına önem veriyoruz 
iki süper gücün stratejik nükleer silahlar konusunda 
da bir anlaşmaya varmalarının barışa önemli ölçüde 
katkıda bulunacağına inanmaktayız. Bütün bu alan
larda başarıya ulaşılmasının anahtarı, tarafların bir
birine karşı üstünlük değil, aralarında gerçek denge 
sağlama hedefini gütmeleridir. 

Dış politikamızın yönlenmesinde çeşitli etken
ler rol oynamaktadır. Batı camiasına mensup bulun
masının yanı sıra Türkiye'nin genellikle İslam ülke
leri, özellikle Ortadoğu ülkeleri ile tarihi ve manevi 
bağları mevcuttur. Avrupa ülkeleri ile örgütsel bir 
ekonomi işjbirliği içinde bulunmasına karşın, Türkiye 
aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkedir. Bu, ulus
lararası forumlarda yararları açısından Türkiye'yi 
çok kere gelişmekte olan ülkelerle aynı çizgiye çek
mektedir. Doğu Avrupa ülkeleriyle en uzun sınırla
ra sahip ittifak üyesi Türkiye'dir. Bütün bunlar Tür
kiye dış politikasında, temel tercih esas kalmak kay
dı ile çok boyutlu bir niteliği zorunlu kılmaktadır. 
Bu çok boyutlu politikanın tutarlı, dengeli ve inan
dırıcı olmasının önemi aşikârdır. Hükümetimiz bu 
politikanın uygulanmasında büyük Atatürk'ün Cum
huriyet dış politikası için anaesas olarak bize miras 
bıraktığı «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» düsturundan il
ham almaktadır. Dolayısıyla dış politikamızın yön
lenmesinde bir yandan ülkemizin güvenliği için ge
rekli ; koşulların sağlanmasına titizlikle özen göster
mek, diğer yandan dünyada adil, devamlı bir barış 
ortam ve düzeninin kurulması için yapılan çabalara 
katkıda bulunmak temel hedefler olmaya devam et
mektedir. 

mümkün kılmıştır. Bütün bu başarılarına rağmen 
halen ittifak içindeki işbirliğinin kapsamı ve gelişme
si konusunda ve ABD ile Avrupalı müttefikler ara
sındaki ilişkiler konusunda bazı tartışmaların yapıl
dığı bilinmektedir. Biz bu tartışmaların endişe edile
cek bir yönü bulunmadığı düşüncesindeyiz. Egemen 
ve eşit haklara sahip ülkelerin serbest iradeleriyle 
oluşturdukları bir savunma örgütü olan NATO'nun, 
gerçekte sağlıklı temeller üzerinde kurulduğu ve ha
yatiyetini muhafaza ettiği, bu tartışmalarla bir kez 
daha kanıtlanmıştır. 

Nitekim 2-3 Ekim 1982 tarihlerinde Kanada'da 
yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında müttefikler 
arasında dayanışma iradesi bir kere, daha tespit ve 
teyit edilmiştir. 

Bu vesile ile vurgulamak istediğim husus, deği
şen stratejik şartlar muvacehesinde Türkiye'nin kuv
vetlenmesinin ve bu amaçla Silahlı Kuvvetlerimizin 
Modernizasyonunun sadece ülkemizin güvenliği açı
sından değil, fakat bölgemizde barış ve istikrarın te
sisi bakımından da acil ve önemli bir sorun haline 
gelmiş bulunduğudur. Bu önemli noktanın başta 
ABD ve Federal Almanya olmak üzere, müttefikle-
rimizce anlaşılması ve takdir edilmesini memnuniyet
le kaydetmek isterim. Sorunun çözümü için ABD ile 
olumlu bir işbirliği içindeyiz. Münhasıran NATO sa
vunma planlarının uygulanması ve NATO çerçeve
sinde ülkemizin savunma yeteneklerinin geliştirilme
si amacıyla ABD ile özlü bir işbirliği geliştirilmek
tedir. Bu işbirliğinin Türkiye'ye NATO dışında ek 
sorumluluklar yükleyebileceği yolunda basında çıkan 
bazı haber ve yorumların gerçek dışı olduğunu bu ve
sileyle tekrar ve açıklıkla belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler. 
Şimdi dış politikamızda büyük ağırlık verdiğimiz 

Arap ve islâm ülkeleri ile ilişkilerimize ve Orta Do
ğu bölgesinde başgösteren ve tarafımızdan büyük 
önem atfedilen bazı sorunlara değinmek istiyorum. 

1981 yılı Ocak ayından bu yana gtçen dönem 
zarfında Orta Doğu'da süregelen sorunlara ve çatış
malara hiçbir çözüm bulunamadığı gibi, bölgede istik
rarsızlığı daha da arttıran vahim gelişmeler cereyan 
etmiştir. Ülkemizin hemen yanı başında meydana ge
len ve kazandığı boyutlar itibarıyla her an genişleme 
tehlikesi gösteren bu olaylar Hükümetimizce dikkat 
ve, teyakkuz ile izlenmektedir. Orta Doğu'da sadece 
bölgenin huzur ve güvenini değil, uluslararası barış ve 
istikrah yakından ilgilendiren bu durumun, Hükü-

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Şimdi mensubu bulunduğumuz Batı camiası ile 

ilişkilerimiz hakkında Yüce Heyetinize bilgiler sun
mak istiyorum: 

İkinci Dünya Savaşından bu yana dünyanın çe
şitli yörelerinde sayısı yüzü aşan mevzii savaş vuku 
bulmuştur. Bunların hepsi de NATO ittifakının so
rumluluk bölgesi dışında cereyan etmiştir. İki Cihan 
Savaşına ve tarihte benzeri görülmemiş tahribata 
ve can kaybına sahne olan Avrupa Kıtasında, aynı 
dönem içinde, NATO ittifakının sağladığı denge, 
30 yılı aşan bir barış ve istikrar dönemi yaşamasını 
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metimizi olduğu kadar Türk Milletini de derin üzün- j 
tü ve endişelere sevkettiği 'bilinmektedir. 

İsrail'in uzun süredir işgal ettiği topraklarda gi
riştiği oldu bittilere, ilhak teşebbüslerine ve bu top
rakların nüfus yapısını değiştirme önlemlerine ilave
ten yaz aylarında,, Lübnan'ı işgal etmesi, sivil halk 
arasında geniş ölçüde ölümlere ve yaralanmalara se- I 
bep olması ve ülkenin tahribine yol açması sadece 
bizde değil, bütün dünyada büyük bir nefret uyan
dırmıştır. Bütün bu haksız ve insafsız hareketler, is
rail işgali altında bulunan bölgede Filistin halkına 
karşı girişilen katliamla insanî duyguları rencide eden 
boyutlara ulaşmıştır. Bu elim olayl-ır karşısında Türk 
Milletinin duyduğu derin infial ve üzüntü Sayın 
Cumhurbaşkanımızın beyanları ve Hükümetimizin 
açıklamalarında etraflı bir şekilde dile getirilmiş bu
lunmaktadır. 

İsrail, uluslararası kuralları ve ortak değer yargı
larını hiçe sayan uzlaşmaz tutumundan vazgeçme
dikçe ve siyasî emellerini gerçekleştirmek için diğer 
bölge ülkelerinin menfaatlerini kaale almadan her 
an kuvvete başvurmaktan vazgeçmedikçe, Orta Do-
ğu'da sürekli bir barış ve güvenlik tesisine imkân 
yoktur. 

Türkiye, Lübnan'ın kendi meşru Hükümetinin 
yönetimi altında, kendi geleceğini tayin etmesini sağ
layacak koşullara en kısa zamanda ulaşmasını temen
ni etmektedir. Bu amaçla İsrail'in Lübnan'dan der
hal çekilmesi yönünde uluslararası alanda yoğun ça
baların sarfedilmesi gerektiği düşüncesindedir. [Bu 
çerçevede, Lübnan'ın bütün yabancı kuvvetlerden 
arınmış olarak birlik, bağımsızlık,- egemenlik ve top
rak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesine ve Lübnan 
Hükümetinin kendi toprakları üzerinde sorumlulu
ğunu tam anlamı ile üstlenmesine büyük önem atfe
dilmektedir. 

Türkiye, Orta Doğu'da bütün bölge ülkelerinin 
güvenilir ve uluslararası camia tarafından tanınan sı
nırlar içerisinde yaşama haklarının kabu! edilmesi su
retiyle bölgede sulh ve istikrarın yerleşmesini kuvvet
le arzu etmektedir. 

Lübnan olayları bir kere daha göstermiştir ki, Or
ta Doğu ihtilafının özünü teşkil eden Filistin mesele
sine adil ve kapsamlı bir çözüm 'bulunmadığı takdir
de, bölgenin yıllardır özlemini çektiği huzura kavuş
ması mümkün değildir. Otuz yılı aşkın bir süredir 
topraklarından sürülerek bölgeye yayılmış olan bu 
topluma tüm ulusal haklarının tanınması, kalıcı bir 
çözüm için gerekli ana unsurlardan biridir. Filistin J 
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halkının maruz kaldığı ızdırapları yakından bilen Tür
kiye, tarihten gelen sorumluluğu içinde, bu Müslü
man halkın haklı davalarını savunmaya azimle devam 
edecektir. Birleşmiş Milletler kararlarına uygun ola
rak İsrail'in 1967 yılından beri işgal allında, bulun
durduğu Arap topraklarından çekilmesi ve Filistin 
halkına şelf determinasyon hakkının da en kısa za
manda tanınması gerektiği inancındayız. 

Orta Doğu'daki uyuşmazlıkların temelini teşkil 
eden bu sorunun bir çözüme ulaştırılması yönünde 
son zamanlarda yapılan barış girişimleri bizler için 
cesaret verici bir ümit kaynağı teşkil etmiştir. ABD 
Başkanı Reagan'ın bu konuda 1 Eylül tarihinde yap
mış olduğu öneriler, tarafımızdan, müzakereler için 
geliştirilecek çerçeveye katkıda bulunabilecek önemli 
unsurlar içeren bir plan olarak değerlendirilmiştir. 
Diğer yandan Arap Ligi'nin Fez zirvesinde kabul et
tiği Barış Planı, dengeli ve gerçekçi bir çözüm bu
lunması yolunda Arap kardeşlerimizin samimi bir 
arzu içinde olduğunu göstermiştir. İsrail'in her iki 
planı derhal reddetmesi ve olumlu çabaları baltalar 
bir tutuma girmesi kaygı vericidir. İhtilafa süratle ba
rışçı çözüm yolları bulunması hususunda bütün dün
ya kamuoyunda uyanan bilinç ve arzu muvacehesin
de bütün dünya kamouyunda uyanan bilinç ve arzu 
muvacehesinde İsrail'in de makul bir yola yönelme
si her zamankinden fazla gerekli görülmektedir. 

Biz, kapsamlı bir çözüm bulunması yolunda be
liren bu kuvvetli arzuların yarattığı müsait ortamdan 
istifade edilerek bir an önce müzakerelere başlanma
sının yararlı olacağını düşünüyoruz. Bugünkü orta
mın yarattığı tarihî fırsat kaçırılmamalıdır. 

Komşularımız Iran ile Irak arasındaki kardeş 
savaşını büyük bir üzüntü ve endişe ile izliyoruz. 
Bölgemizin esasen hassas olan kuvvet dengesinde 
önemli yerleri bulunan bu iki ülkenin ekonomik kal
kınmaları ve refahları için kullanacakları kaynakla
rı tüketen bu çatışma, daha tehlikeli gelişmelere yol 
açması ihtimali dolayısıyla da kaygılarımızı mucip 
olmaktadır. Bilindiği gibi savaşın başından itibaren 
kesin bir tarafsızlık siyaseti izleyen Türkiye, islam 
Barış Komitesi çalışmalarına aktif bir şekilde katıl
dığı gibi, iki ülke ile idame ettirdiği iyi ilişkilerin 
sağladığı güven ortamından faydalanarak taraflar 
nezdinde bazı zemin yoklama girişimlerinde de bu
lunmuştur. Maalesef şimdiye kadar çeşitli ülkeler ve 
kuruluşlar tarafından yapılan bu girişimlerden olum
lu bir sonuç elde etmek mümkün olamamıştır. Bu 
savaşın bir an önce taraflarca kabul edilebilir şe-
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kilde adil ve şerefli bir çözüme kavuşturulmasını iç
tenlikle dilemekteyiz. Bu amaçla İslam Barış Komi
tesinin çalışmalarına katkıda bulunmaya ve elimizden 
gelen çabayı sarfetmeye kararlı bulunuyoruz. 

Hükümetimiz, Orta Doğu'da ve islam âleminde 
barış ve istikrarın yerleşmesi yolunda sağlamaya ça
lıştığı aktif katkılar yanında bu ülkelerle tarihî, ma
nevî ve kültürel bağların oluşturduğu müsait zemin 
üzerinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, her alanda 
işbirliğinin artırılması yolundaki çabalarını da git
tikçe yoğunlaştırmaktadır. Arap ülkelerinin ve Filis
tin halkının davalarına gerek ikili düzeyde, gerek 
uluslararası kuruluşlarda sağladığımız sürekli deste
ğin ve islam ülkeleriyle artan dayanışmanın ülke
mize karşı duyulan dostluk ve yakınlığı daha da güç
lendirdiğini ve Türkiye ile her alanda işbirliğine gi
dilmesi arzularının yaygınlaştığını görmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Ayırım yapmaksızın hemen 
tüm Arap ve İslam ülkeleriyle yakın temas ve is
tişareler içindeyiz. Türkiye'nin izlediği bu iyi niyet
li ve yapıcı politikaya bölgedeki İslam ve Arap ül
kelerinin yakın ve samimî bir davranışla karşılıkta 
bulunmaları ve bizimle görüş teatisinde bulunmaya 
özen göstermeleri olumlu ve yararlı bir zemin oluş
turmaktadır. 

Türkiye'nin Batı camiası içindeki yeri ve güven
lik ihtiyaçları Orta - Doğu'daki komşu ve kardeş ül
keler tarafından takdir edilmek suretiyle Türkiye'nin 
bölgedeki stratejik önemi özenle değerlendirilmekte 
ve ülkemizde iç istikrarın yeniden yerleşmesi ve güç
lenmesi ve bu suretle bölgedeki rolümüzün daha da 
artması memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu durum 
söz konusu ülkelerle aramızdaki ilişkilerin tam bir 
karşılıklı anlayış içerisinde gelişmesini mümkün kı
lan önemli bir unsurdur. 

Arap ve İslam dünyası ile ilişkilerimizin hızla 
ilerlemesinin bir belirtisi olarak Sayın Cumhurbaş
kanımız bu yılın Mart ayında Kuveyt'e resmî bir zi
yarette bulunmuş ve bildiğiniz gibi Ağustos ayının 
başında Sudan Cumhurbaşkanı Nimeiri ve geçen haf
ta içinde de Ürdün Kralı Hüseyin ülkemize gelmiş
lerdir. Sayın Başbakanımız Mart ayında Irak'ı ve 
Ekim ayında Tunus'u ziyaret etmiştir. Ayrıca Ocak 
ayından bu yana İslam Konferansı Genel Sekreteri, 
Ürdün Veliahtı, Tunus, Cibuti ve Mısır Dışişleri 
bakanları ülkemize ziyarette bulunmuşlardır. Bunla
ra ilaveten benim ve diğer bakan arkadaşlarımın 
çeşitli İslam ülkelerine yaptığımız ziyaretlerde iliş
kilerimizin artırılmasını sağlayan faydalı temas ve 
görüşmelerde bulunulmuştur. 
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İslam ülkelerinin aralarındaki işbirliğini kuvvet
lendirmek ve uluslararası alanda etkinliğini artırmak 
için İslam Konferansı örgütü çerçevesindeki faali
yetlere de aktif bir şekilde katılıyoruz. 

Afganistan konusuna da kısaca temas etmek is
tiyorum. Bölgemizin istikrarını çok yakından ilgi
lendiren bir unsur Afganistan'da yabancı işgalinin 
ve geleneksel dostluk ilişkilerimiz bulunan Afgan hal
kının ızdırabının devam etmesidir. Bu sorunun, ül
kenin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
saygı esasına dayalı olarak, Afgan ulusunun kendi 
kaderini serbest iradesi ile tayin etmesini ve Afgan'h 
mültecilerin güvenle ülkelerine dönebilmelerini sağ
layacak bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyo
ruz. 

Afgan mültecilerinin insanlık ve mülteci kabul 
eden ülkeler açısından yarattığı sorunların da bilin
ci içindeyiz. Mültecilerin ızdırabını hafifletmek ama
cıyla, Türkiye, yaklaşık 4 000 mülteciyi serbest göç
men statüsüyle ülkemize kabul etmiş ve mümkün 
olan en iyi şartlarla onlara yerleşme olanakları sağ
lamıştır. 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
Türkiye, Sosyalist ülkelerle bağımsızlık, egemen

lik, hak eşitliği .toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine 
karışmama ilkeleri zemininde ve karşılıklı yarar sağ
layan iyi ilişkiler geliştirme politikasını yıllardır sür
dürmektedir. Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk, kar
şılıklı güven ve saygı esaslarına dayalı istikrarlı iliş
kiler idamesine önem atfediyoruz. Bildiğiniz gibi Sa
yın Başbakanımız Sovyetler Birliği Prezidyum Baş
kanı Leonid Brejnev'in cenaze törenine katılarak Hü
kümetimizin taziyetlerini bildirmiştir. Bu vesile ile Sov
yet Yönetimi ile yaptığımız temaslarda iyi komşuluk 
ilişkilerimizin devamı yolundaki samimî arzumuzu 
kendilerine iletmiş bulunuyoruz. Sovyet Yöneticilerinin 
de aynı düşünceleri ifade ettiklerini görmekten mem
nunuz. Yakında Moskova'ya yapacağım ziyaret bu 
çerçeveye girmektedir. 

Balkan ülkeleri ile de ilişkilerimize özel bir önem 
ve değer verdiğimiz bilinmektedir. Sayın Cumhurbaş
kanımızın 1982 yılı içinde Bulgaristan, Romanya ve 
Yugoslavya'ya yaptıkları ziyaretler, bu ülkelerle ikili 
ilişkilerin daha da gelişmesine özlü katkıda bulun
muştur. Macaristan ile ilişkilerimiz ve çeşitli alan
lardaki işbirliğimiz tatmin edici bir düzeyde seyretmek
tedir. Macaristan Başbakanı Sayın Lazar Sayın Baş
bakanımızın konuğu olarak bugün ülkemize gelmiş 
bulunmaktadır. 
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Hükümetimiz, Asya ve Afrika ülkeleriyle ilişkile
rimizi geliştirmeye de büyük bir önem vermektedir. 

Asya ülkeleri ile olan ilişkilerimiz olumlu bir şe
kilde gelişmektedir. 

Kardeş Pakistan ve Bangladeş ile en yakın dostluk 
ilişkilerimiz sürdürülmektedir. Endonezya ve Malezya 
ile de yakın dostluk ve işbirliği ilişkileri içindeyiz. 

Uzak Doğu ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti 
ile diplomatik ilişkilerimizin kurulduğu 1971 yılın
dan bu yana gittikçe artan temaslar yapılmaktadır. Ke
za geleneksel bağlarımız olan Kore Cumhuriyeti ile 
de yakın ilişkilerimiz bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
Hükümetimiz, Yunanistan'la olan münasebetlerimi

zi, istikrarlı iyi komşuluk ilişkileri düzeyine eriştirme 
amacıyla hareket etmektedir. Türkiye iki ülke ara
sında dostane münasebetlerin kurulmasının; her alan
da yapıcı işbirliğinde 'bulunulmasının, Türk ve Yunan 
milletlerinin ortak menfaatine olduğuna inanmakta
dır. Bu inançla, aramızda mevcut ihtilafların müza
kereler yoluyla kalıcı çözüm şekillerine ulaştırılma
sını istemektedir. (Türkiye'nin Yunanistan'dan bir top
rak talebi olmadığını bütün dünya bilmektedir. Bu
nu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Eylül 1981 ta
rihli İzmir konuşmasında açıkça belirtmiştir. 

Hükümetimiz, Yunan Hükümetinden gelebilecek 
barışçı söz ve davranışları, daima müspet şekilde de
ğerlendirmeye hazır bir zihniyet içinde bulunmuştur. 
Nitekim, Yunan Hükümetinin geçtiğimiz yaz başla
rında ortaya attığı ve iki ülke arasındaki gerginliğin 
yumuşatılmasını öngören düşüncesi tarafımızdan müs
pet karşılık görmüştür. Bu düşüncenin, Yunanistan 
Başbakanı Papandreou'nun, seçim dönemlerine ve ik
tidarın ilk günlerine mahsus olduğuna inanmak iste
diğimiz mülahazalarla müzakere yöntemini dahi red
deden tutumunda gerçekler yönünde bir değişikliğin 
ifadesi olması temenni edilmiştir. Bizim müzakereler 
için herhangi bir ön koşulumuz bulunmamaktadır. An
cak iki ülke arasında bir yumuşama ortamı yaratı
larak diyalogun başlamasına yardımcı olmak amacıy
la, 'bir sözlü anlaşma yapmayı kabul ettik. Bu an
laşma tarafların tahrik edici beyanlarda ve davranış
larda bulunmamasını öngörmektedir. 

Hükümetimizin tutum ve davranışları, bu «Cen
tilmen anlaşmasının» söz ve ruhuna uygun biçimde 
olmuştur. Beyanlarımızda itidalin azamî ölçülerine 
yer verilmiştir. Şu noktayı bilhassa belirtmek isterim 
ki, esasen Türkiye, Yunanistan'la olan ilişkilerinde 
günlük demeçler yoluyla sürekli bir polemiğe girme 
niyetini hiçbir zaman taşımamıştır. Müzakerelere açık 

politikamız kararlı Ve tutarlı olmaya devam etmiş
tir. Basın ve yayın organlarımızın, «Yumuşama Sü
recine» ilişkin mutabakatın ortaya çıkmasından sonra 
•da sürdürdüğü olgun ve vakur tutum, Türk milleti
nin dostuk ve barışsever duygularının somut bir teza
hürünü oluşturmuştur. 

Yunanistan Hükümetinin, kendi teküfi sonucun
da başlatılan «Yumuşama döneminde», söz ve davra
nışlarını Türk - Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesine 
katkıda bulunacak biçimde ayarlanmasını beklemek, 
mantığın en basit bir icabıydı. Ancak, Ağustos ayın
dan bu yana geçen zaman içinde Yunanistan Hükü
metinin politikası, Türk - Yunan münasebetlerinin dü
zeltilmesine «detente» anlayışı içinde samimiyetle kat
kıda bulunmak yerine, Elen kamuoyunu Türkiye'ye 
karşı daima hasmane duygular içinde tutmaya çalışan 
bir yönde tecelli etmiştir. Yunan Hükümeti'nin maddî 
destek ve iştirakiyle •başlatılan ve adına «Küçük Asya 
[Felaketinin Altmışıncı Yıldönümü» denilen kampanya
nın hayalperest düşüncelerle beslenerek yoğunlaşması, 
yine bu «yumuşama» dönemi içinde vukübulmuştur. 
Başta Başbakan olmak üzere, Yunan resmî şahsiyet
leri ve basın yayın-organları, Türkiye Cumhuriyetinin 
toprak bütünlüğüne yönelik ifadeler kullanmakta bir 
sakınca görmemişlerdir. 1919 - 1922 macerasının Yu
nanistan için sebep olduğu felaketi unutarak Trakya' 
dan Trabzon'a kadar çeşitli bölgelerimizi «Kaybedil
miş Yunan vatanları» olarak anmaktan geri kalma
mışlardır. 

Bu tutumu ortadayken, Yunan Hükümeti Türkiye' 
nin Yunanistan'ı tehdit ettiği iddialarını ortaya at
makta, Yunanistan'ın NATO içinde kalmasını bu 
sözde Türk tehdidiyle izah etmekte ve birtakım te
minatların lüzumundan bahsetmektedir. Yunan Baş
bakanının iddiasına göre, 1922'nin sonuçları, Tür
kiye'den Yunanistan'a karşı bir tehdit mevcut oldu
ğunu göstermiştir. 1974 Kıbrıs gelişmeleri ise, mev
cut tehdidi ciddî boyutlara ulaştırmıştır. Böyle bir 
mantığa göre, Yunaistan'ın Türk topraklarına göz 
dikmeye ve silahlı saldırılarda bulunmaya hakkı var
dır. Kıbrıs'a askerî müdahalelerde bulunmak ve 
ENOSİS'i gerçekleştirmek «Elenizm» adına kutsal bir 
vazifedir. Ancak, Yunaistan'ın bu teşebbüslerine kar
şı Türkiye tepki göstermemelidir ve göstermesine mü
saade edilmemelidir. Yine bu mantığa göre, Atatürk 
1919'da başlayan Yunan askerî harekâtını 1922'de 
kesin şekilde hezimete uğratmak ve böylece Misak-ı 
Millî hudutlarını korumak suretiyle, Yunanistan'ı 
büyük bir tehdide maruz bu akmıştır. Ayrıca, Tür
kiye, ENOSfS'e ve 1974 yılında Yunanistan'ın Kıb-
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rıs'ı ilhaki teşebbüsüne engel olmak suretiyle bütün 
Elen dünyasını tehdit etmiştir. Yunan Hükümetinin 
anlayışına göre, Türkiye'nin Ege'de Yuan emrivaki-
leri karşısında hareketsiz kalmayacağını söylemesi 
ve Yunanistan'ın hukukî mesnetten yoksun hak id
dialarını kabul etmemesi, Batı Trakya'daki soydaşla
rımızın Antlaşmalarla tespit edilmiş olan haklarına 
Yunan Hükümetinin saygı göstermesini istemesi; 
Ege adalarının antlaşmalara göre silahsızlandırılmış 
statüde olduklarına hatırlatması, «Türk Tehdidini» 
oluşturan diğer unsurlardır. 

'Bu çarpık mantıkla, Yunan Hükümeti kendisin
den başka kimseyi kandıramaz, hüsrandan başka bir 
sonuç elde edemez. Yunanistan'ın artık asgarî bir si
yasi olgunlukla hareket ötmesi yararına olur. 

Son zamanlarda Yunan Hükümeti Türk - Yunan 
ilişkilerine yeni gerginlik unsurları- eklemiştir. Kasım 
ayında Yunanistan'da yapılması kararlaştırılan Apex 
Express 8*2 adli NATO tatbikatına, Yunanistan, tat
bikat senaryosunda öngörüimemesine rağmen, ulus
lararası antlaşmalarla silahsızlandırılmış bulunan 
Limni adasını da dahil etmek istemiştir. Yunanistan' 
in bu teşebbüsünün gerçek amacı, Limni'deki fiilî 
durumun NATO tarafından tanınmasını sağlamak 
ve NATO'yu Türk - Yunan anlaşmazlığına methal-
dar etmektir. NATO, kendi yetki çerçevesi içinde 
kalarak, iki üye ülke arasındaki anlaşmazlıkta taraf
sızlığını korumuş ve Yunanistan'ın talebini kabul et
memiştir. Bunun üzerine Yunanistan, büyük mas
raflar yapılarak hazırlanmış olan tatbikatı iptal et
miştir. Bu olayın ittifak dayanışması açısından ne 
kadar olumsuz bir gelişme olduğu meydandadır. 

Bundan sonra, Yunanistan Hükümeti, keyfî yo
rumlar yaparak Yunanistan'ın Limni'yi silahlandır
maya yetkili olduğunu ileri sürmüş, Yunan Başba
kanı Limni ve Midilli'deki askerî birlikleri teftiş et
miştir. Yunanistan'ın bu davranış ve beyanlarına 
Hükümetimiz 12 Kasım'da yaptığı açıklama İle kar
şılık vermiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak şu hususu belirtmek is
terim : Bir devletin kıyılarına bu kadar yakın mesa
fede ve bu kadar çok sayıda adanın, başka bir dev
lete ait olması gibi bir durum, dünyanın hiçbir bölge
sinde mevcut değildir. Bu durumun Türkiye'nin gü
venliği açısından doğurduğu sakıncaları bir ölçüde 
düzeltmek amacıyla, Doğu Ege Adaları Yunanis
tan'a gayri askerî statüde tutulmaları kaydı ile dev
redilmiştir. Doğu Ege Adaları üstünde Yunanistan' 
in egemenliğini tanıyan 1914 Londra Kararı ile bu

nu teyit eden 1923 Lozan Antlaşması'nda ve 1947 
Paris Antlaşması'nda bu husus açıkça belirtilmiştir. 
Yunanistan bu noktanın Türkiye'nin güvenliği için 
önemini ve zaruretini idrak etmek ve ahdî yüküm
lülüklerini yerine getirmek zorundadır. Hiçbir de
magoji kendisini bu taahhüdünden kurtaramaz. (Al
kışlar) 

Yunan Hükümetinin savunduğu politik çizgi ile 
Yunanistan'ın dış ilişkilerinin ve taahhütlerinin hali
hazır durumu arasındaki çelişki herkes tarafından 
bilinmektedir. Bu çelişki Yunanistan'ın NATO üye
liği ile genel olarak NATO hakkındaki görüşleri açı
sından da derin bir biçimde mevcuttur. 

Yunan Hükümeti, ülkesinin NATO üyeliğinin 
devamını yararlı görüyorsa, bunu hayali tehditler icat 
ederek muhik göstermek mecburiyetinde değildir. 
NATO'nun kuruluşuna yol açan ortak tehdidi ve it
tifakın amaçlarını halkına izah etmesi uygun olur. 

Halen ABD ile Yunanistan arasında devam eden 
askerî işbirliğine ilişkin ikili görüşmelerin ittifak ve 
Güneydoğu Kanadı açısından olumlu bir şekilde so
nuçlanmasını temenni ederiz. Ancak, Türk - Yunan 
ikili sorunlarının bu müzakerelerle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını özellikle vurgulamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade eder mi
siniz?.. 

Sayın üyeler; Sayın Bakan çok önemli bir konuş
ma yapmakta ve değerli açıklamalarda bulunmakta
dır; ancak, süre dolmuştur. Bu nedenle konuşmasını 
bitirinceye kadar sürenin uzatılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Bakanım* 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎLTER TÜRKMEN — 
Sağ olun. ) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hükümetimizin Kıbrıs meselesinde takip ettiği' si

yaset, Türkiye'nin 'barışçı ve istikrarlı dış politikasının 
uygulamadaki en somut örneklerinden birini oluş
turmaktadır. Kıbrıs Türk toplumunun hak ve hür
riyetlerinin, can ve mat güvenliğinin iki toplumlu, iki 
kesimli federal ve bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti 
içinde sağlam teminata bağlanması ve bu hedefe 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimindeki 
toplumlar arası görüşmeler • yöntemıiyle ulaşılması 
istikametindeki siyasetimizi, değişmez bir kararhlik-
lr. sürdürmekteyiz. 

Kısrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm şekline ulaşıla
bilmesi için, bugün müsait bir zemin ve çerçevenin 
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mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Barış Ha
rekâtımızdan bu yana Kıbrıs'ta mutlak bir sükûnet 
ve istikrar 'hüküm sürmektedir. Kıbrıs'taki barışçı 
gayretler için uluslararası camia tarafından benim
senmiş bir yöntem mevcuttur. Bu da Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin gözetimindeki ve iyi niyet 
görevi çerçevesindeki toplumlararası görüşmelerdir. 
Bu yöntem, Kıbrıs'taki sükûnet ortamı içinde devam
lılık kazanmıştır. Kıbrıs için öngörülen müstakbel 
çözüm şeklinin unsurları, Denktaş - Makarios, Denk-
taş - Kyprianou anlaşmalarında ve Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin «Açış beyanı» olarak bili
nen belgede dengeli biçimde tarif ve tespit edilmiştir. 
Toplumlararası görüşmelerin çerçevesini oluşturan 
Birleşmiş Milletler «Değerlendirme Belgesi» de, mü
zakerelere somut bir muhteva kazandırmıştır. Görüş
me süreci içinde Kıbrıs Türk Toplumu, 5 Ağustos 
1981 tarihinde kapsamlı somut teklifler sunmuştur. 
Bu teklifler çerçevesinde ortaya konulan harita, 
Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kıbrıs'ta uzlaşma ve 
barış için gösterdiği yapıcı gayret ve fedakârlığın ifa
desi olmuştur. Kıbrıs meselesinin, 1980 - 1982 döne
minde arka arkaya üç kez Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda görüşülmemiş olması, Toplumlararası 
müzâkerelerin atmosferi için müspet bir unsur teş
kil etmiştir. 

Tasvirine çalıştığım 4>u tablo içinde, nihaî çözüm is
tikametinde kesin adımların atılabilm esinin temel iki 
şartı mevcuttur : Birincisi; Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
toplumlarının Kıbrıs'ta barış ve sükûnu bozabilecek, 
itimatsızlık ortamını derlnleştirebilecek tutum ve dav
ranışlardan titizlikle kaçınarak, dikkat ve gayretle
rini toplumlararası görüşmeler süreci üzerinde yoğun
laştırmaları ve mevcut çerçeve içinde iyi niyetle mü
zâkere etmelidirler. İkincisi de; iki anavatan, Tür
kiye ve Yunanistan'ın müzakere yöntemini destekle
meleri ve Kıbrıs'taki iki toplumu uzlaşmaya teşvik 
etmeleridir. 

Kıbrıs Rum Toplumunun ve Yunanistan'ın, Kıb
rıs'ta 8 yıldır hüküm süren barış ve sükûnet orta
mından, meseleye makul bir çözüm şekli bulunması 
yönünde yararlanmaları beklenirdi. Oysa; toplum
lararası görüşmelerin eriştiği müspet ve ilerisi için 
ümit verici aşamada, Yunanistan Hükümeti, orta
ya, görüşmeleri Türk. askerlerinin Kıbrıs'tan çekil
mesi önşartına bağlayan ve Kıbrıs meselesindeki 
«Azınlık çoğunluk» gibi kavramların uygulanması
nı öngören, Kıbrıs meselesini enternasyonalize et
me çalışmaları, sorunu gerçekçilikten uzak tutan tek
liflerle çıkmıştır. Başbakan Papandreou, meselenin, 
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iki toplumun rayından çıkartılarak, uluslararası ha
le getirilmesi için bütün Elenlerin «Haçlılar teferi» 
ruhuyla harekete geçtiğini ilân etmiştir. 

Yunanistan'da yeni Hükümetin iş başına gelme
sini müteakip, Kıbrıs Rum Toplumu ve Yunanistan, 
Kıbrıs'ta askerî konuları ön plana çıkartma gayret
lerine girişmişlerdir. Biz özellikle Güney Kıbrıs'ta 
askerî faaliyetlerde meydana gelen artışları dikkatle 
izliyoruz. Kıbrıs Rum toplumunun ve Yunanistan'ın 
bu tür faaliyetlerle, Birleşmiş Milletler Değerlen
dirme Belgesinin» sunulmasından sonra yeni ve müs
pet bir aşamaya ulaşmış olan toplumlararası görüş
melere zarar vermemelerini! diliyoruz. Kıbrıs'ta 1974 
yılında vuku bulan Yunan askerî macerasının Elen 
dünyası için ibret verici sonuçları karşısında, Yu
nanistan'ın, Kıbrıs için tek geçerli hal şeklinin, Kıb
rıs'taki iki toplumun hak ve statü eşitliğine ve mu
tabakatına dayanan bir düzenin kurulması olduğunu 
er geç idrak edeceğine inanmak istiyoruz. 

Ulaşılan safhada, uluslararası camiadaki yaygın 
beklenti, önümüzdeki Şubat ayında Güney Kıbrıs'ta 
yapılacak olan Başkanlık seçimlerinden hemen son
ra, toplumlararası görüşmelerin nihaî çözüm istika
metinde daha somut ve yoğun hale gelmesidir. Kıb
rıs Türk Federe Devleti mevcut çerçevede ciddî mü
zakerelere hazır olduğunu açıklamıştır. Hükümetimiz 
de kendisine düşen müzakere sürecini teşvik görevi
nin bilinci içindedir. 

Kıbrıs Rum liderliğinin ve Yunanistan Hüküme
tinin önünde şimdi tarihî bir fırsat mevcuttur. Bu 
da, Kıbrıs'ta müzakere yoluyla çözüm bulma gayret
leriyle bağdaşmayan bütün faaliyetlerini durdurup, 
Birleşmiş Milletler «Değerlendirme Belgesi» çerçe
vesindeki toplumlararası görüşmeleri desteklemektir. 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
Şimdi, Ermeni terörünün eriştiği tehlikeli boyut

lar ve bu durum karşısındaki tutum üzerinde dur
mak istiyorum. 

Çağımızda terör hareketlerinin uluslararası alan
da giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, geçmişte büyük 
ıstıraplara neden olmuş Ermeni terörü tekrar dünya 
sahnesine çıkmış bulunmaktadır. Ermeni terör örgüt
lerinin Türk hedef ve çıkarlarına karşı 1973'den bu 
yana 19 ülkede yaptıkları saldırılarda 31 görevlimiz 
ve vatandaşımız ile 5 yabancı hayatmı kaybetmiş, 98 
görevlimiz ve vatandaşımız ile 25 yabancı yaralan
mıştır. ( Bu insanlık dışı saldırılar sonucunda ömür 
boyu sakat kalanlar vardır. 
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özellikle son yıllarda artış gösteren Ermeni terö
rü artık uluslararası tedhiş grupları arasında baş 
sırada yer alimalktadır. Batı Avrupa ülkelerindeki ci
nayetlerinden sonra 1982 yılında ABD ve Kanada'da 
yoğunlaştığı görülen Ermeni terörü gene bu yıl için
de Esenboğa olayı ile şiddet eylemlerini Türkiye sı
nırları içine taşırmaya kalkışmıştır. 

Halen Ermeni terörünün yarattığı en acil sorun 
yurt dışında görevli bulunan bütün memurlarımızın 
güvenliklerinin sağlanmasıdır. 

Dış ülkelerdeki memurlarımızın güvenliklerini ko
rumak, birinci derecede dış temsilciliklerimizin bu
lunduğu ülkenin sorumluluğu altındadır. Birçok ülke
nin uluslararası sözleşmelere de dayanan bu sorumlu
luğun idraki içinde olduğunu memnuniyetle müşaha-
de ediyoruz. Bu sorumluluğu yeterince yerine getir
meyen ülkeleri ise uyarıyoruz. Ayrıca, kendi bünye
miz içinde de dış temsilciliklerimizin güvenliklerini 
artırmak için gerekli gördüğümüz önlemleri almaya 
devam ediyoruz. 

Ermeni terörü ile birlikte ele alınması gereken di
ğer bir sorun Türk düşmanlığını işleyen Ermeni pro-
pagandasıdır. Dış ülkelerdeki bazı bağnaz Ermeni ku
ruluşları, Türkler ve Türkiye aleyhinde her alanda 
kin, nefret ve düşmanlık duygularını yaymaya uğra
şan propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 
propaganda faaliyetleri aynı zamanda Ermeni terörü
ne zemin hazırlamakta, hatta bu terörü yaratan kay
nağı oluşturmaktadır. Söz konusu propaganda, bazı 
Ortadoğu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkele
rinde varlıklarını sürdüren müfrit Ermeni örgütleri 
tarafından yürütülmektedir. Bunlar yasal kisveler al
tında okullar, sözde kültür ve sanat dernekleri aç
makta, gazete ve dergiler çıkarmakta ve hatta radyo 
ve televizyon yayınları yapmaktadırlar. Başta Erme
ni asıllı vatandaşlarımız olmak üzere dünyadaki er-
menilerin çoğunluğunun cinayetleri tasvip etmeyip, 
kınadıklarını biliyoruz. 

Sözünü ettiğim müfrit Ermeni örgütlerinin genç 
nesillerin beynini Türkiye'ye karşı nasıl düşmanlık 
duygularıyla beslediklerini Esenboğa saldırısına katı
lan teröristin ibret verici açıklamalarından da dinle
dik. 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu ırkçı pro
pagandaya alet olan ve bunu destekleyen çevrelerin 
neticede terörü ve cinayetleri teşvik ettiklerini anla
malarının zamam gelmiştir. 

Terörü besleyen bu propaganda faaliyetlerini 
gayet yakından takip ediyor ve bunlarla mücadele 
için her türlü çabayı sarfediyoruz. 

Bu mücadelede Hükümetimizin yalnız olmadığını 
ve başta üniversitelerimiz olmak üzere, kamuoyu 
oluşturmada etkin kurumların, özel müesseseler ve 
gönüllü kuruluşlarımızın ve bilhassa basınımızın er
meni propagandasına karşı koymak yolunda azimli 
bir faaliyet içinde olduklarını ve bu amaçla sürdürü
len çalışmalara değerli katkılarda bulunduklarını 
memnuniyetle görüyoruz. 

Ermeni propagandası ile mücadele bizim açımız
dan son yıllarda başlamıştır. Bununla beraber bu mü
cadelemizin daha şimdiden Ermeni iddiaları hakkın
da dünya kamuoyunda gittikçe artan bir tereddüt 
uyandırmaya başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan 
bu konudaki tarihi incelemelere karşı ilgi artmıştır. 
Tarihi gerdekler ortaya çıktıkça aleyhimizdeki pro
paganda ile mücadelenin er geç tam bir başarıya ula
şacağından emin bulunuyoruz. 

Ancak bizim asıl sorunumuz Ermeni tedhişidir. 
Sadece Ermeni yalanlarının dünya kamuoyuna anta-
tılmasıyla Ermeni tedhişine karşı mücadele edilemez. 
Tedhiş ile mücadelenin kuşkusuz başka yolları da 
vardır. 

Terör ile mücadelenin bütün ilgili ülkeler arasın
da tam bir işbirliği tesisini gerektirdiğini uluslararası 
forumlarda savunuyoruz. Terör saldırılarında bulu
nanların kesin bir dille kınanmaları, faillerinin ya
kalanmaları ve ağır cezalara çarptırılmaları veya yar
gılanacakları ülkeye iade edilmeleri üzerinde ısrarla 
duruyoruz. İkili düzeyde, ilgili ülkelerle teröre karşı 
güvenlik konularında bilgi teatisine ve diğer işbirliği 
yollarının geliştirilmesine önem veriyoruz. 

Bu gayretlerimiz birçok ülkede akis bulmuş ve 
Ermeni terörüne karşı bu ülkelerde ciddî bir müca
dele başlamıştır. Nitekim evvelce Ermeni teröristle
rin kimlikleri belirlenemez iken şimdi pek çoğunun 
tespit edildiğini, bunlardan yakalananların muhake
me edilenlerin sayısının her geçen gün artmakta ol
duğunu memnuniyetle müşahade ediyoruz. Ancak ba
zı hallerde verilen cezalar maalesef işlenilen suçların 
vahametiyle orantılı olmamaktadır. 

Bu konudaki sözlerimi bitirirken bir hususu özel
likle belirtmem gerekiyor. 

Ermeni terörü sebebiyle yurt dışında devamlı teh
dit altında tutulan memurlarımızın görevlerini azimle, 
yurtseverlikle ve derin bir sorumluluk bilinciyle hiç 
aksatmadan yerine getirdiklerinden emin olmanızı 
isterim. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, 
tzin verirseniz şimdi dış politikamızın ayrılmaz 

bir parçasını teşkil eden ve son iki yılki uygulama
mızda özel bir önem ve ağırlık verdiğimiz dış eko
nomik ilişkilerdeki gelişmelere değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi Türkiye, son iki yıldır Cumhuriyet 
tarihinin en geniş kapsamlı ekonomik istikrar pol-
tikasını uygulamaktadır. Bunun sonucu olarak, Dışiş
leri Bakanlığımız da, uluslararası ekonomik ilişkile
rimizi ve bağlarımızı, öngörülen hedeflere göre ye
niden şekillendirme yolunda yoğun bir çaba içinde
dir. 

Yakın zamana kadar takip edilen genellikle içe 
dönük, kapalı dış yardımlara bel bağlamış ve ithal 
ikamesine yönelmiş, ekonomik politikalar ve sanayi
leşme modeli terkedilmiş, bunun yerine tedbirli para, 
gelir ve talep politikalarına dayan,an, dengeli, ihraca
ta önem veren, tarım ve sanayi ürünlerimizin yeni pa
zarlara açılmasını teşvik eden destekleyen, Türkiye' 
nin teknolojik birikimi ve Türk müteşebbislerinin iş 
becerisinden en geniş bir şekilde yararlanmayı amaç
layan yeni bir anlayış ve yaklaşım benimsenmiştir. 

İki yıl gibi, ekonomik hayatta çok kısa sayılacak 
bir dönem içinde alınan olumlu sonuçlar, tayin olu
nan yeni politikanın ve uygulamanın başarısını ka
nıtlamaktadır. 

Nitekim Türkiye artık uluslararası camiada eko
nomik ve malî bakımdan güvenilir bir devlet haline 
gelmiş, dünyanın yaşamakta olduğu yaygın ekono
mik durgunluk ve enflasyon döneminde, % 5'e yak
laşan bir büyüme hızı gerçekleştirmeyi başarmıştır. 
Daha iki yıl önce iflasın eşiğinde addedilen ülkemiz, 
bugün artan ekonomik ilişkileriyle saygınlık sağla
makta, tarım ve sanayi ürünlerini dünya pazarların
da sergilemektedir. 

Tüm dünya için beliren bu gelişme sürecinde, 
geleneksel ilişkilerimize ilave olarak Orta Doğu ve 
İslam ülkeleriyle son iki yıldır büyük bir özen. ve 
titizlikle başlatıp sürdürdüğümüz siyasî, ticarî ve 
ekonomik ilişkiler manzumesinin itici bir rol oyna
dığını özellikle vurgulamak isterim. Bu bölgeye 1980 
yılında sadece 487 milyon dolarlık bir ihracat yapa
bildiğimiz hatırlanacak olursa, 1981'de iki milyar do
ları bulan ve bu yılın ilk 8 ayında bir milyar 700 mil
yon dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, bu alanda 
alınan mesafeyi bütün açıklığı ile ortaya koymakta
dır. örneğin 1980 yılında 1 milyar 150 milyon dolar 
tutarında petrol ithal ettiğimiz, buna karşılık sadece 
135 milyon dolar civarında ihracat yapabildiğimiz, 

Irak, bugün yarım milyar doları aşkın ihracatımızla 
dış ticaretimizde bir numaralı ülke olmuştur. Aynı şe
kilde 1980 yılında 770 milyon dolarlık ithalat, 84 
milyon dolarlık ihracat yaptığımız İran'a bu yılın ilk 
sekiz ayında 481 milyon dolarlık bir ihracat gerçek
leştirilmiş ve böylelikle İran dışticaretimizde Irak'tan 
sonra ikinci sırayı almıştır. 

Burada vurgulamak istediğim önemli bir husus, 
Orta Doğu bölgesine yönelik ihracatımızın, geleneksel 
pazarlarımızın aleyhine veya pahasına olmadığıdır. 
İhracatımızın geliştirilmesinde herhangi bir bölge ve
ya ülke ayrımı yapmamakta, bütün imkânları akılcı 
bir yaklaşımla değerlendirmek çabası içinde bulun
maktayız. Nitekim, Genel ihracatımız, 2.9 milyar do
lar civarında seyrettiği 1980 hacminden 1981 yılında 
% 61 Tik bir artışla 4.7 milyar dolaya yükselmiştir. 
Bu yılın ihracat akışı da aynı hızlı tempoda devam 
etmekte ve ilk 8 ayda 3.4 milyar dolarlık bir gerçek
leşme sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu meyanda, sanayici ülkeler ile iktisadî ilişki
lerimiz de, kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbir
liği ve Kalkınma Teşkilatı çerçevesinde güçlenerek 
devam etmektedir. Bu ülkelerin sağladığı malî deste
ğin, ekonomimizin olumlu gelişmesinin tasvip gördü
ğünü vurgular bir düzeyde devam ettiğini görüyoruz. 
Sanayici ülkeler yatırımcıları, gerçekçi ve liberal eko
nomik politikamızın yarattığı olumlu ortama ilgileri
ni giderek artırmaktadırlar. Sanayi ülkelerine ihracatı
mızda da % 20 ölçüsünde bir artış müşahede edil
mektedir. 

Dış ekonomik ilişkilerimizin bu memnuniyet ve
rici seyri içinde özellikle belirtilmesi gereken bir di
ğer husus da, sanayi ürünlerimizin ihracat içinde gi
derek artan payı ve çeşitliliğidir. Nitekim, bu yılın 
ilk 8 ayında sanayi ürünlerimizin ihracatımıza katkısı 
tarım ürünleriyle başabaş hale gelmiştir: 

Dış ekonomik faaliyetlerimizin sadece ihracata 
yönelik olmadığını da özellikle belirtmek isterim. Son 
iki yıl içinde Türk müteşebbisleri bilhassa Orta Do
ğu ve Afrika ülkelerinde çok önemli taahhütler al
mışlardır. 1979 yılında Türk müteahhitlerinin yurt dı
şında kazanmış oldukları ihalelerin toplam tutarı sa
dece bir milyar dolar iken, bugün 17 milyar dolar
lık bir taahhüt hacmine ulaştırılmıştır. Yüzü aşkın 
Türk müteahhit firması Orta Doğu ve Afrika'da 
Alt-yapı yatırımları, inşaat hizmetleri ve anahtar tes
limi sanayi tesisleri alanlarında önemli hizmetler ver
mekte, en gelişmiş ülkelerin teknolojik kapasiteleri ve 
malî imkânlarıyla donatılmış firmaları ile başabaş re
kabet etmekte ve ihaleler kazanmaktadır. Giderek 
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artan bu tecrübenin verdiği güven ve imkân ile mü- I 
teahhitlerimiz şimdiden daha uzak bölgelere hizmet 
götürme yarışına girmiş, Asya'da Malezya ve Endo
nezya Afrika'da Nijerya ile yoğun bir işbirliği aşa
masına gelmişlerdir. 

Dış ekonomik ilişkilerimizdeki bu gelişmeler, eko-
nomıiık ıhaıyaltıımzın en önıemü girdisinü teşkil eden pet
rol ihtiyacını da sağlam temellere dayandırmamızı 
mümkün kılmıştır. 1980 yılında petrol ihtiyacımızın 
karşılanmasında ne kadar büyük güçlükler ve sıkın
tılarla karşılaşıldığı yüce heyetinizin malumlarıdır. 
Yapmış olduğumuz uzun vadeli bağlantılar sayesinde 
bu yılki petrol ihtiyacımızın hemen tamamı ihracatı
mız ile karşılanabilecek şekilde güvenceye bağlanmış, 
1983 yılı bağlantılarımız da şimdiden büyük ölçüde 
sonuçlandırılmıştır. 

Bu gelişmelerin yanısıra Türkiye, dünya transit 
taşımacılığındaki imtiyazlı mevkiinin avantajların
dan. akılcı ve planlı bir şekilde faydalanmaya baş
lamıştır. Uzun yıllar kendi ihracatımızı dahi yaban
cı kamyonlar ve gemilerle yapmak durumunda ol
duğumuz hatırlanacak olursa bugün sadece kendi
mizin değil bölge ülkelerinin de taşımacılık hizmet
lerini yüklendiğimiz görülecektir. Halen yüklü ka
pasitesi 2 milyon tonun üstünde ola.ı TIR filomuz, 
Almanya'dan sonra Avrupa'da ikinci sırayı işgal et
mektedir. tran ve Irak'a Mersin ve İskenderun li
manlarımızdan çektiğimiz transit yükün bu yıl 5 mil 
yon tona ulaşmasını beklemekteyiz. Diğer taraftan, 
Balkan ve Avrupa ülkeleri ile kara ve deniz nakli
yatını yeni bir düzene bağlamak ve ürünlerimizin 
denizaşırı ülkelere ihracatını önleyen ulaşım zorluk
larının giderilmesi için düzenli gemi seferleri ihdas 
etme gayreti ve aşaması içindeyiz. 

Dış ticaretimizin giderek serbestleştirilmesine ça
lıştığımız bu dönemde çok taraflı ilişkilerimizde de 
ekonomik bünyemize uygun bir tutum izlemekteyiz. 

AET ile ortaklık ilişkilerimizin tam üyeliğe yö
nelik biçimde geliştirilmesine çalışırken, gelişme yo
lunda bir ülke olarak daha âdil bir uluslararası eko
nomik düzen tesisi için milletlerarası forumlarda ça
ba göstermekteyiz. 

Dünya ekonomisinin giderek olumsuzlaşan eği
limleri, bizim gibi gelişme yolundaki ülkeleri daha 
fazla mağdur etmiştir. Gelişmiş ülkelerin himayeci 
politikaları, dünya dış ticaretini menfî yoldan etki
lemektedir. Oysa sanayileşme sürecinin belli bir aşa-

* masında bulunan Türkiye, ekonomik bünyesi açık 
bir uluslararası ticaret sistemine ihtiyaç duymakta
dır. Geleneksel pazarlarımızı oluşturan sanayileşmiş J 
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ülkelerin değişen ekonomik koşullara karşı yapısal 
düzenlemelere gitmek yerine rekabet gücü azalan sek
törleri himaye yoluna girmişlerdir. Dünya ticareti 
sorunlarının ele alınacağı ve 24 Kasımda başlayacak 
GATT Bakanlar Toplantısında himayecilik eğilimi
nin yarattığı meseleler dile getirilecektir. 

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda ve UNCTAD bünyesinde bizim gibi gelişme 
yolundaki ülkelerin dünya ekonomisine eşit şartlar
la katılmalarını temin için önerilen Kuzey - Güney 
diyalogunda yapıcı bir politika izlemekteyiz, önü
müzdeki yıl Belgrad'da düzenlenecek VI ncı UNC
TAD Konferansı hazırlıklarına başlamış bulunmak
tayız. Ülkemiz burada da uluslararası ticaret, finans
man ve teknoloji alışverişinde gelişme halindeki ül
kelerle, gelişmiş ülkeler arasındaki işbirliğine karşı
lıklı bir uzlaşıyla, hakça çözümler aranması yolun
daki siyasetini sürdürmeye devam edecektir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz 
halen politik nedenlerle Toplulukça dondurulmuş 
durumdadır. Ancak, demokratik düzene geçişte ge
lişme kaydedildikçe Topluluğun ülkemize karşı tu
tumundaki katılığı da azaltacağı muhakkak gibidir. 
Nitekim, Federal Almanya Dışişleri Bakanı Gensc-
her'in Ankara'ya yaptığı son ziyaret AET'deki zih
niyet değişikliğinin ilk işaretini vermiştir. Gelecek 
yılın başında Sayın Genscher sadece Federal Al
manya Dışişleri Bakanı olarak değil; fakat AET Dö
nem Başkanı olarak benimle görüşmek arzusunu iz
har etmiş ve bu maksatla beni Bonn'a davet etmiş
tir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugünkü aşamada, topluluk ile sorunlarımızı 

şöyle özetlemek mümkündür : 
1981 - 1986 döneminde 600 milyon Avrupa He

sap Birimlik kredi öngören Dördüncü Malî Pro
tokol Topluluk Komisyonu, tamamen siyasî gerek
çelerle imzalamaktan kaçınmıştır. Demokrasiye ge
çiş süresinde kaydedilen gelişmelere paralel olarak 
Dördüncü Malî Protokolün önümüzdeki yılbaşın
dan sonra imzalanarak yürürlüğe girmesi beklen
mektedir. 

30 Haziran 1980 tarihinde yapılan Ortaklık Kon
seyi Toplantısında Topluluk, ülkemize enerji proje
lerinin finansmanı için özel işbirliği fonu adı altın
da 75 milyon Avrupa Hesap Birimi hibe vermeyi 
kararlaştırmıştır. Ancak bu fon siyasî nedenlerle, fi
nanse edilecek projelerin bir kısmının ihalelerinin 
de yapılmış olmasına rağmen, uzun süre işletilme-
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mistir. Topluluk Komisyonu nezdinde yapılan son j 
girişimler Fonun serbest bırakılması yolunda olum- ' 
lu gelişmeler sağlamıştır. Halen 46 milyon Avrupa { 
Hesap Birimi tutarında üç projenin yürütülmesine 
başlanmış bulunmaktadır. 22 milyon Avrupa He
sap Birimlik iki projenin de ele alınması beklenmek
tedir. 

Topluluk Komisyonu, Yunanistan'ın sürekli bas
kıları sonucunda, bu ülkenin elinde biriken kuru 
üzüm stoklarının eritilebilmesi amacıyla ülkemiz 
menşeli kuru üzümler için bir asgarî ihraç fiyat sis
temi getirmiştir. Buna göre Türk üzümleri AET 
pazarlarına CİF/tonu 1 000 Doların altındaki fiyat
larla giremeyecektir. Ayrıca, getirilen otomatik li
sans sistemi ile ihracatımızın kontrol altında tutul
ması amaçlanmıştır. Bu konuda ihracatçılarımız ile 
Komisyon arasında temaslar sürdürülmektedir. 

Topluluğun, ülkemizin sanayi alanında en bü
yük ihraç potansiyeline sahip olduğu tekstil sektö
rüne yönelik kısıtlamalarına gelince : Pamuk ipliği 
sorunu devam etmektedir. 30 Temmuz 1982 Cuma 
günü özel sektör temsilcileriyle AET Komisyonu 
arasında imzalanan anlaşmanın iyi işlediğini ve ül
kemizin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verdiği
ni söylemek mümkün değildir. Anlaşma ile getiri
len fiyat mekanizması ve öngörülen formaliteler 
nedeniyle, 1982 yılı için tanınan ithal kotasının da
hi tam olarak gerçekleştirilebileceği şüpheli görül
mektedir. 

Topluluk çeşitli konfeksiyon mamullerimize de I 
resen kısıtlamalar getirmiştir. Bu kısıtlamaları üçün
cü ülkelerle yaptıkları gibi bizimle de bir anlaşma ha- I 
line getirmeyi amaçlamaktadır. I 

Tekstil konusunda şu hususların altının bir kere 
daha çizilmesinde yarar olacaktır. Ortaklık ilişkisiy- I 
le Türkiye'ye üçüncü ülkelerden farklı bir statü tanın
mıştır. Tam üyeliğe yönelik bir ortaklık ilişkisi, Tür- I 
kiye'ye özel imkânlar tanıdığı gibi, Türkiye'ye veci- I 
beler de yüklemektedir. Topluluk üyeleri de, aynı 
şekilde Türkiye'ye karşı vecibeler yüklenmiştir. Tür
kiye çıkışlı sanayi ürünlerine herhangi bir kısıtlama I 
getirilmemesi taahhüdünde bulunmuşlardır. Tekstil 
ürünleri bu taahhüde bir istisna teşkil etmemektedir. I 
Topluluk üyesi ülkelerin bu taahhütlerini bir kenara I 
bırakarak, Türkiye'den üçüncü bir ülke gibi kısıtla- I 
ma anlaşmaları talep etmelerine karşı olduğumuz I 
açıklıkla bildirilmiştir. Topluluğun bu sektörü her 
ne pahasına olursa olsun, koruma niyeti taşıdığı gö
rülmektedir. Bu tutumun doğurabileceği olumsuz ge- | 

üşmeler konusunda üye ülkelerin dikkatlerini çekmiş 
bulunuyoruz. 

Ortaklığımızın temel hedefi tam üyeliktir. Bu he
defin gerçekleşmesi, ekonomik güce olduğu kadar, 
AET'yi bilen, yetenekli ve ihtisaslaşmış bir kadronun 
yetişmesine bağlıdır. Çeşitli Bakanlıklarda ihtisaslaş
mış kadroların yetiştirilmesi yolunda Bakanlığımızca 
geçen hafta içinde bir seminer tertiplenmiştir. Başa
rıyla sürdürülen bu seminere 60'dan fazla iştirak ol
muştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Büyük bir tarımsal potansiyele sahip bulunan ül

kemizin uluslararası planda tarım alanında faaliyet 
gösteren kuruluşlarla ilişkilerinin yoğunlaştırılma-
sına da özel önem atfedümiştir. Bu çerçevede, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile mev
cut işbirliğimizin daha da geliştirilmesi amacıyla An
kara'da bir mukim FAO Temsilciliği açılması yolun
da gerekli anlaşma imzalanmış ve anılan Temsilci
lik Eylül ayında çalışmalarına başlamıştır. 

Dünyanın bugün karşı karşıya bulunduğu en 
önemli tehlikelerden birini oluşturan açlıkla müca
delede, Birleşmiş Milletler sistemi içinde etkin faa
liyetlerde bulunan Dünya Gıda Programı ile yakın 
ilişkilerimiz yıl boyunca sürdürülmüş, bu kuruluşun 
kabul ettiği bir karar uyarınca Programa yaptığımız, 
yılda 90 000 ABD Doları karşılığı gıda yardımı şek
lindeki gönüllü katkımız, önümüzdeki iki yıl için, 
yüzde 20 oranında artırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımız yabancı ülke

lerde yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaç duy
dukları Konsolosluk hizmetleri ve diğer sosyal işle
rin 49 Başkonsolosluğumuz tarafından sağlanmasına 
çalışılmaktadır. Bakanlığımızca bu alanda yürütülen 
yoğun ve çok çeşitli faaliyetler hakkında Yüce He
yetinize kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve özellikle iş
çilerimize Devletimizin sunduğu hizmetlerin iyileş
tirilmesi için hukukî planda gerek içerde, gerek dışar-
da yoğun çabalar göstermekteyiz. Bu çabalar, içerde 
vatandaşlarımız ile şikâyetlerine sebep olan Harçlar 
Kanununun düzeltilmesi ve Osmanlı imparatorluğu 
devrinden kalma Şehbenderlik Nizamnamesinin çağ
daş bir kanunla değiştirilmesinden, dışarda konsolos
luk, hukukî ve ticarî konularda adlî yardımlaşma 
sözleşmeleri, işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları 
aktedilmesine ve vize rejimleri ile transit geçişlere 
ilişkin müzakerelere kadar uzanan geniş bir yelpaze 
içinde yer almaktadır. 
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Federal Almanya'da süratle artarak 4.7 milyona 1 
ulaşmış olan yabancı nüfus ve anılan ülkenin tarihin
de ilk defa görülen 1.8 milyonluk işsizliğin de bir so
nucu olarak, önce tüm yabancı işçilere, daha sonra 
özellikle bu yabancı nüfusun üçte birini teşkil eden 
vatandaşlarımıza karşı Alman kamuoyunun bir ke
siminde beliren olumsuz tutum yüksek malumunuz
dur. 

1 Ekim 1982'de iktidara geçmiş olan Kohl Hükü
meti, bu konuda Hükümetimizin yaptığı girişimler 
sonucu, yabancı işçilerin dönüş kararlarını ancak 
kendi serbest iradeleri ile vereceklerini ve bu konuda 
hiçbir baskıya tabi tutulmayacaklarını kabul etmiştir. 

Geçen hafta ülkemizi ziyaret etmiş olan Federal 
Alman Dışişleri Bakanı Genşher de başta Sayın Cum
hurbaşkanımıza olmak üzere, görüştüğü üst düzey
deki bütün yetkililerimize bu yönde teminat vermiş
tir, bu şartlar altında yurda geri dönmek isteyecek , 
işçilerimizin kanunî sosyal güvenlik haklarının en ge
niş ölçüde korunacağını da belirtmiştir. I 

Batı Avrupa'daki vize uygulamalarının kaldırılması 
bu mümkün olana kadar şartların hafifletilmesi için 
ilgili ülkelerle altışar aylık devrelerle görüşmeler sür
dürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda genellikle 
mukim ve işçi vatandaşlarımızın vizesfiz giriş çıkış
ları, civar ülkelerden müteaddit giriş ve transit vize
lerini beklemeksizin alabilmeleri Türk işadamları, 
basın mensupları ve nakliye hizmetlerinde çalışan
lara resen bir yıl müteaddit giriş vizesi verilmesi sağ
lanmıştır. Bu alandaki gayretlerimize aralıksız de
vam etmekteyiz. I 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Kültür değer ve birikimlerimizi bütün zenginliği 

ile ortaya koymamız ve dış âleme tanıtmamız gerek
tiğinin bilinci içinde, 1981 yılında, büyük Atatürk'ün 
100 üncü Doğum Yıldönümü münasebetiyle, dış kül
türel tanıtma alanında büyük bir hamle başlatılmış
tır. Bu vesileyle tanıtma hedef ve yaklaşmaları sap
tanmış ve başarıyla uygulanmıştır. Gerçekten, 1981 
yılında, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış tanıtma 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Dış tanıtmanın bilinçli, sistemli, tutarlı ve devam
lı olması gerektiği açıktır. Bunun idraki içinde ve Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, Atatürk yılında başlatılan 
hamlenin aralıksız sürdürülmesi yolundaki direktif
leri uyarınca, dış kültürel tanıtma çalışmalarına 1982 I 
yılı boyunca aynı hız ve heyecanla devam edilmiştir. 
1983'de Cumhuriyetimizin 60 inci yılını kutlayacak 
olmamız da, çabalarımızda devamlılık yönünden I 
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önemli bir teşvik unsuru olmuştur. Bu vesileden ya
rarlanılarak önümüzdeki yıl Atatürk'ün yolundaki 
çağdaş Türkiye'nin altmış yılda, her alanda eriştiği 
üstün düzey bütün dünyaya tanıtılacaktır. Bu mak
satla, halen hazırlıklarımız sürdürülmektedir. 

Uluslararası kuruluşlarla mevcut kültürel ilişkile
rimiz 1982 yılı içinde tatminkâr bir gelişme seyri gös
termiştir. 

Bakanlığımızca UNESCO nezdinde sürdürülen gi
rişimler 1982 yılında olumlu netice vermiş ve anılan 
kuruluş Göreme ve İstanbul'daki tarihî yöre ve ya
pıtların korunmasına ve restorasyonuna malî ve tek
nik yardım sağlanması amacıyla uluslararası bir kam
panya açılmasını kararlaştırmıştır. 78 milyon dolar 
tutarında dış yardım sağlanmasını amaçlayan bu kam
panyanın dünya kamuoyuna tanıtılması için UNES
CO tarafından yapılacak iki filmin çekimi için bir 
UNESCO ekibi çalışmalarını tamamlamıştır. 1981 
yılı sonunda ülkemizi ziyaret etmiş olan UNESCO 
Genel Direktörü Sn. M'BOW önümüzdeki aylarda 
ülkemize tekrar gelerek Kampanyayı resmen başlat
ması beklenmektedir. Diğer yandan mevcut verimli 
işbirliği sayesinde çeşitli kuruluşlarımızın projelerine, 
geçtiğimiz yıl içinde UNESCO'dan 100 bin dolar do
layında yardım sağlanmıştır. 

Ağustos ayı başında Mexico City'de düzenlenen 
Dünya Kültür Politikaları Konferansında, okul ki
taplarından, bir ülkeyi küçük düşürücü ve tarihî ger
çeklere aykırı bölümlerin çıkarılması yolunda sundu
ğumuz Karar Tasarısı, oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Şimdi, başta Balkan ülkeleriyle olmak üzere, oluştu
racağımız Komisyonlarda karar tasarısında öngörü
len gayenin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

îslâm Konferansı örgütünün aldığı karar çerçeve
sinde, Hicretin 15 inci yüzyılı münasebetiyle 20 Ni
san 1983'de İstanbul'da bir İslam Sanatları Sergisi 
açılacaktır. Bu sergi ile ülkemizin İslam dünyasına 
yaptığı kültürel katkının bir kez daha dünya kamu
oyuna duyurulması imkânı sağlanmış olacaktır. Ay
rıca Avrupa Konseyi çerçevesinde yapılan Avrupa 
Sanat Sergilerinin XVIII incisi «Anadolu Uygarlık
ları», adıyla 1983'ün Mayıs ayında İstanbul'da açıla
caktır. Bu kapsamlı sergi, ülkemizin birbirlerine ge
niş ölçüde tesir etmiş çeşitli medeniyetlerin 'beşiği ol
duğu kadar, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir 
köprü oluşturduğunun da vurgulanmasına imkân ve
recektir. 

Ülkelerin ve ulusların kültür değer ve birikimleri
ni dış âlemle tanıtmalarında eski eserlerin yabancı 
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ülkelerde sergilenmesinin önemli ve etkin- bir imkân 
sağladığı bilinmektedir. 

Pek çok ülke bundan yararlanırken ülkemizin de, 
eski eserler yasa tasarısının bir an önce kanunlaştır
ması veya sonucu çabuklaştıracak düzenlemelerle bu 
önemli imkândan yararlanması yerinde olacaktır. 

Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin Sayın Üyeleri, 
Dış politikamızın son bir yıllık uygulaması ile il

gili izahatımı burada bitiriyorum. Bazı konulara bel
ki gereği kadar yer veremedim, fakat sorduğunuz so
rulara vereceğim yanıtlarda bu noksanı giderebilece
ğimi ümit ediyordum. Ancak şunu fark ettim ki, ko
nuşmam galiba sorulan bütün sualleri az çok kapsa
maktadır. 

Bir ülkenin dış siyasetinin etkinliği, herşeyden 
önce millî bünyesinin sağlamlığına bağlıdır. Geçen 
yılki konuşmamda, 12 Eylül 1980'den sonra dış po
litikamızın temel yönünde bir değişiklik olmadığını, 
fakat 12 Eylülün bir yandan tutarlı bir siyaset oluş
turulması için gerekli ortamı yarattığını, diğer yan
dan dünyada Türkiye'nin görüntüsünü değiştirdiğini, 
ülkemizin uluslararası ve bölgesel alandaki güç ve 
ağırlığını artırdığını belirtmiştim. 1982 yılında dün
yada ve bölgemizde vuku bulan olumsuz gelişmeler 
Türkiye için her zamankinden kritik ve karmaşık 
sorunlar yaratmıştır. Millî beraberlik ve dayanışma
mız sağlanmamış olsa idi bu gelişmelerin Türkiye 
için inikasları pek vahim olabilecekti. 

Bunun ötesinde Anayasa Referandumunun sonuç
larının kanıtladığı gibi istikrar v« kendine güven 
içindeki bir Türkiye'nin çoğulcu parlamenter demok-' 
rasiye doğru kararlılıkla ilerlemesi bazı devletler ve 
kuruluşlarla ilişkilerde karşılaştığımız pürüzleri de 
bertaraf etmektedir. Türkiye bundan sonra yolunu 
bulmuş, iç sorunlarını çözümlemiş, kavram karışık
lıklarından kurtulmuş olarak ve millî tesanüt içinde 
Atatürk'ün koyduğu prensiplere uygun dış politika
sını, dinamizm ve azimle yürütecektir. 

Bakanlığımız Bütçesini Danışma Meclisinin yük
sek takdir ve tensibine arz eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
iki tane yazılı soru vardır. Soru sormak isteyen 

arkadaşlar lütfen adlarını kaydettirsinler efendim. 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Şahin, Sayın Altop, 

Sayın Ender, Sayın Genç. Başka var mı efendim?.. 
Sayın inal. Kayıt işlemi 'bitmiştir efendim. 

Sözlü sorulara geçmeden evvel yazılı soruları oku
tuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın İlter 

Türkmen tarafından yazılı veya sözlü cevaplandırıl
masına makamınız aracılığıyla tavassut buyurulma-
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erdoğan BAY1K 

Mayıs 1982'de Belçika'da; Afyon Emirdağ'lı hem
şehrilerimden en az 15-20 bin kişinin işçi olarak ek
mek parası için gurbetçilik yaptığı Brüksel'de Türk
lerin oturduğu bir mahallede yangın vuku bulmuştur. 
Emirdağ'ın iki ayrı köyünden içlerinde çocukların da 
bulunduğu 14 vatandaşımız feci şekilde yanarak öl
müştür. 

1. Avrupa'da son günlerde artan Türk düşman
lığının neticesi olarak gizli bir terör örgütünce olay-

. da kundaklama olduğu Afyonumuzda ve Türk ka
muoyunda umumî inanç halindedir, aydınlığa ka
vuşturulması, 

2. Belçika Kralı olay yex"ine anında giderek göz
yaşlarıyla işçilerimize başsağlığı dilemiş ve bilgi al
mıştır. Ancak yüksek dereceli temsilcilerimizin mu-
hatap'olarak bulunmadığı, işçilerimiz tarafından üzün
tüyle ifade edilmektedir. Gerçek payı ne ölçüdedir? 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin bir yazılı sorusu 

var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yunanistan'ın İnhanlı Köyünde ikamet eden soy

daşlarımızın ellerinde bulunan arazilerinin tapuları 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde hakkı karardan tes
cil suretiyle alındığı, bu yerlerin kışlak niteliğinde bu
lunduğu, kışlakların zilyetliğe dayanan müruruzaman
la iktisap edilemeyeceği, Yunanistan'ın Osmanlı İm
paratorluğunun varisi bulunduğu gerekçeleriyle açı
lan dava sonunda iptal edilmiş ve bu sözde mahkeme 
kararına dayanılarak soydaşlarımızın gayrimenkulle-
rine el konulmuştur. 

Devletler hukukunun en eski ve geçerli kuralla
rından birisi mukabelei bilmisildir. Gerçekten misil
leme hukuka razı olmayan devletlerin hukuk dışı 
davranışlarını engelleyen etkin bir araçtır. Lozan Ba
rış Antlaşmasının 38 ila 44 üncü maddeleriyle Tür
kiye'deki Müslüman olmayan azınlıklara tanınan 
hak ve hürriyetler yine antlaşmanın 45 inci madde
siyle Yunanistan tarafından da Yunanistan'da bulu
nan Müslüman azınlık hakkında tanınmıştır. 
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Yurdun bazı yerlerinde, özellikle İstanbul'da bu
lunan Yunan soyundan azınlıkların ellerinde de ka
dimde kışlak niteliğinde olup, hakkı karardan nam
larına tescil edilmiş gayrimenkullerin mevcudiyeti bi
linmektedir. Bu durum karşısında Yunanlıların soy
daşlarımızı mağdur eden antlaşma, kanun ve yasadışı 
davranışları karşısında Lozan Barış Antlaşmasının 
ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak Dev
letler Hukukunun bize bahş ettiği misillemenin bu
güne kadar niçin yapılmadığı, yasalarımız yönünden 
misilleme yapılmasında bir eksiklik varsa bu yasal 
düzenlemenin neden bugüne kadar yapılmadığı hu
susunun sözlü veya yazılı olarak Sayın Dışişleri Ba
kanımız veya yetkililerce cevaplandırılması için gere
ğini, saygılarımla arz ederim. 

. Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Soru sorma sırası Sayın Hamito-
ğulları'nda, buyurunuz Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
sormak istediğim soruların birincisi şudur : 

Dış politikamız, özellikle İslam âlemi ve üçüncü 
dünyaya açılan yeni boyutları dolayısıyla düşünüyo
rum ki, Dışişleri Bakanlığımızın bu yeni gereklere 
göre hazırlanması icap ediyor. 

Şimdi Sayın Bakanımdan aydınlanmak için öğ
renmek istiyorum. Bu yeni gereklerin ağırlıkları yö
nünde Dışişleri Bakanlığımızda yeni bir biçimlenme 
var mıdır, yoksa sadece Batı dünyasıyla öteden beri 
kurulmuş bulunan ilişkiler ağı içerisindeki kadrolar
la bu yeni gelişmenin icapları yerine getirilebilir mi, 
bu yöndeki çalışmaları öğrenmek istiyorum. 

İkinci soruya geçiyorum. Sayın Başkanım, Batı 
dünyasıyla Türkiye arasındaki yeni ilişkilerde yeni 
durumlarımız vardır. Özellikle Batı Almanya'da ve 
diğer Batı Avrupa ülkelerinde kalabalık biçimde sa
yısı 2,5 milyona varan kardeşimiz vardır; bu neden
le oradaki elçiliklerimizin artık bu nedenle ve buna 
eklenecek diğer nedenlerle AET ile olan hassas iliş
kilerimiz nedeniyle uzun süre boş durmaması gere
kir*. Şimdi soruyorum : 

Maalesef bu Ermsni katliamının gündemde oldu
ğu bir sırada Dışişleri Bakanlığımızın bu noktada 
hazırlıklı olması gerekir. Şu veya bu nedenle bir bü
yükelçiliğimiz boşaldığı zaman, ister istifa, ister hiç 
arzu etmediğimiz, temenna etmediğimiz nedenlerle 
bir boşalma ihtimali karşısında boşalacak yere, nö^ 
beti devralması gereken kişiler daha önceden tespit 
edilmekte midir, bu yönde bir politikamız var mı
dır, yoksa son Almanya örneğinde gördüğümüz gibi 

aylarca bekleyecek miyiz? Bu noktada Bakanlığımı
zın yeniden oluşturulması gereken bir politikası var 
mıdır, yok mudur; bu noktanın aydınlatılmasını rica 
ediyorum., 

Üçüncü soru Sayın Başkanım : Geçenlerde ül
kemizi ziyaret eden Sayın Federal Almanya Dışiş
leri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Sayın Bakanı
mızın buyurdukları gibi, Türkiye'mizi bu maale
sef haklarını almadan getirilen işçilerimize haklarını 
verebilecekleri yönündeki müjdeyi iletmek için mi 
gelmiştir? 

Sayın Başkanım, bu kutsal kürsüde birkaç kere 
dikkatleri çekmek için arz ettim. Federal Almanya 
gayet ustalıkla bir oyunun içindedir. Türkiye'miz, 
1986 yılında Almanya'da işçilerimizin serbest dola
şım hakkını elde edecektir. Bu bizim ülkemizin eko
nomisi bakımından, hatta AET'ye girmesi bakımın
dan son derece önemlidir ve açıklıkla belirteyim ki, 
değerli ve sempatik Dışişleri Bakanı, Türkiye'miz
den bu konuda hakkı olmadığı halde özveri alma
ya gelmiştir. Bu noktada çok değerli ve iki saat 
süren konuşmalarında, çok değerli Dışişleri Baka
nımız bu konuda bir aydınlık getiremediler; oku
dum, göremedim. 

Bu noktada hassasiyetle soruyorum, kamuoyu 
da öğrenmek istiyor : Almanya, maalesef oradaki 
işçilerimiz üzerinde tabiî hakları ileri sürerek bu 
konuda Türkiye'den taviz alma hakkına sahip de
ğildir. Bu konuda Almanya Dışişleri Bakanına bir 
ödün verilmiş midir, açıklıkla soruyorum, diploma
tik kelimeler kullanma ihtiyacını duymuyorum. 

Sayın Başkanım, diğer iki küçük sorum var : 
Lübnan'da sadece çalışma amacıyla Türkiye'den git
miş çok sayıda kardeşimiz vardır. Lübnan'ı sarsan 
insanlık dışı bu son uygulamalar nedeniyle, bu kar
deşlerimizden büyük bir kısmı da haksız yere tu
tuklanmıştır, haksız yere işkencelere tabi tutulmuş
tur, tutulmaktadır. Sayın Dışişleri Bakanımızdan 
öğrenmek istiyorum, bunların sayıları ne kadardır, 
bunlara gereken ilgi gösterilmekte midir? 

Sayın Başkanım, son soruya geçiyorum. Geçen 
sene yine bütçe dolayısıyla Sayın Bakanımıza ya
zılı olarak arz ettiğim halde, üzülerek söylüyorum; 
ama belirtmeden geçemeyeceğim beni hoşgörsünler, 
maalesef karşılık alamadığım sorularımdan birisini 
tekrarlamak ihtiyacını duyuyorum. 

Suriye'de taşınır ve taşınmaz malları olan çok 
sayıda vatandaşımız vardır, Geçen yıl bütçe görüşme
lerinde de sormuştum, aradan bir yıl geçti. Suriye* 
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den alacağı bulunan vatandaşlarımız beklemektedir. 
Bu alacağımızın toplamı ne kadardır, Suriyelilerin 
Türkiye'de ne kadar alacağı vardır, görüşmeler ne 
safhadadır, ne netice alınmıştır, niçin alınmamakta
dır?.. Alınmadığı takdirde yıllardır mağdur durumda 
bırakılan bu vatandaşlarımıza mukabelei bilmisil il
kesi harekete geçirilerek, Suriyelilerin burada bulu
nan malları veyahutta, diğer imkânlarının verilme
si yönünde bir planımız var mıdır, bir politikamız 
var mıdır? 

Çok teşekkür ederim ve özür dilerim, sorularım 
biraz uzun oldu; Sayın Bakanımızın da konuşması 
çok uzundu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamit-
oğulları. 

Yüce oylarla bu sağlanmıştır. Arz ederim efen
dim. 

Sayın Şahin, buyurunuz efendim. 
A. AVNÎ ŞAHÎN — Sayın Başkan; önce Sayın 

Bakana verdikleri geniş ve açık ve de ferahlatıcı 
izahattan dolayı teşekkür ederim. 

Sorumu, Sayın Bakanın beyanlarındaki iki cüm
le üzerine bina etmek istiyorum. 16 ncı sayfanın 
ortasında; «Yunanistan'ın artık asgarî bir siyasî ol
gunlukla hareket etmesi yararına olur.» 17 nci say
fanın başında; «Bir devletin kıyılarına bu kadar 
yakın mesafede ve bu kadar çok sayıda adanın baş
ka bir devlete ait olması gibi bir durum dünyanın 
hiçbir bölgesinde mevcut değildir.» 

Dışişlerimiz şimdiye kadar malum detant anla
yışı içerisinde Yunanistan Başbakanının tahrik edi
ci beyanlarına rağmen, defansif bir diplomasi izle
mekteydi. Acaba bu cümlelerden Dışişlerimizin 
bundan böyle ofansif bir diplomasi izlemek sure
tiyle Yunanistan politikamızda bir değişiklik olaca
ğını kabul edebilir miyiz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Altop; buyurun efendim, 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan; benim ko

nuşmam çifte vatandaşlıkla ilgili olacaktır. 
Gerek Hükümet, gerekse Devlet olarak yurt dı

şında yaşayan vatandaşlarımız kanalıyla Türkiye 
lehine, bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde bir 
kamuoyu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Acaba bu 
kamuoyu veya diğer bir tabirle lobi nasıl oluşturula
bilir?.. Bunu oluşturabilmek için yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızı her şeyden önce ekonomik yönden 
güçlü kılmamız lazımdır. Diğer yönüyle de, yurt dı

şında belli bir miktara ulaşm ş olan vatandaşlarımı
zın bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına imkân 
verilmesi gerekir, işte bu iki maksada matuf olmak 
üzere, geçen yıl Dışişleri Bakanlığımızın 15 yıldan be
ri takipleri ve gayretleri neticesinde Çifte Vatandaş
lık Kanunu çıkartılmış bulunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerine yapmış olduğum son 
seyahatte ilgililerden aldığım bilgiye göre, büyük bir 
beklenti içerisinde Çifte Vatandaşlk Kanununun çı
kartılmış olmasına rağmen, yeterince ilgi ve alaka 
çekmediğini tespit etmiş bulunmaktayım. Bunun ne
denlerini araştırdım. Bu nedenlerin başında, Çifte Va
tandaşlık Kanunundan yararlanmak için müracaat 
eden vatandaşlarımızdan Türkiye'de gayrimenkulle-
riyle ilgili bilgi istenmektedir. Bu bilgiden dolayı bir 
çekingenlik yaratıldığı için vatandaşlarımız ilgi gös
termemektedirler. îlgi göstermedikleri için bulunduk
ları ülkelerin vatandaşlığına geçemiyorlar. Geçemedik
leri için o ülkenin imkânlar ndan istifade etmek, o ül
kenin vatandaşı olamadıklarından daha iyi iş imkân
larına kavuşamadıkları için ekonomik yönden güçlü 
olamamaktadırlar. Diğer yönüyle de o ülkenin vatan
daşı olamadıkları için de oy kullanamayacaklardır. 
Dolayısıyla da Türkiye'nin beklemiş olduğu Türkiye 
lehine kamuoyu oluşturması hayli güçlük içerisine 
girmiş oluyor. 

Benim şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
husus şudur : Acaba bu müracaat şeklini kısaltabi
lir miyiz? Bilhassa gayrimenkullerle ilgili bilgi isten
mekten vazgeçilebilir mi? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Ender; buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; Sayın 

Bakanımdan 3 sorumu cevaplandırmasını istirham 
edeceğim. 

Bugün halen Kıbrıs'ta 1974 yılında bir kararna
meyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti 
vardır. Bu Heyetin kuruluş amacı, o günkü şartlar
da yeni Kıbrıs Türk Federe Devletinin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına yardımcı olmaktı ve 3 kişi bu 
görevi yürütmekteydi. Bu 3 üye oldukça başarılı hiz
metler vermişler ve takdir toplamışlardır. Bu üyeler 
maaşlarını, Türk askerinin oradaki maaşını aldığı gi
bi, yani 500 sayılı Yasaya göre almaktadırlar. Son
radan yapılan bir değişiklikle bu 3 üye geri çekilmiş 
ve bazı bakan kardeşleri ve yakınlarından müteşekkil 
yeni bir heyet gönderilmiştir. Ayrıca, yapılan bir deği
şiklikle bunlar Dışişleri kadrolarına alınmış ve Türk 
parasının kanunî para olarak kabul edildiği bir ül-
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kede önce kendilerine tümüyle dolar olarak maaş 
ödenmiş, sonra baskılar karşısında yarısı Türk lirası, 
yarısı dolar olarak ödenmek gibi bir formül bulun
muştur. Ordumuz mensuplarının, banka ve diğer ka
mu görevlilerimizin Türk lirasyla maaş almalarına 
karşılık, bu kişilerin 1 500 - 2 000 dolara yakın, yak
laşık 400 bin Türk lirası tutan maaşlarını dolar ola
rak almaları doğru mudur? 

İkinci sorum: İskân meselesi ve diğer konular için 
1974'den sonra gönderilen Köy İşleri Bakanlığına ait 
bu memurların 8 yıldır görevlerinin bitmesi gerekir
di. Halen bugün iskânla ilgili hiçbir uygulama olma
dığına göre, bunların burada bekletilmelerinin sebebi 
nedir? Kıbrıs'ta bulundurduğumuz bu kişilerin dış 
görev süresi nedir, normal dşş görev süresini aşmış mı
dır? Prestij bakımından Kıbrıs kamuoyunda devamlı 
konu edilen bu kişileri Türkiye Cumhuriyetinin geri 
çekmek suretiyle daha ekorlomik bir yöntem izleye
rek geçici görevle uzman göndermesi daha doğru 
olmaz mı? 

Üçüncü sorum : Halen, bilhassa Almanya'da mey
danlarda ve belli günlerde Ordumuz, Millî Güvenlik 
Konseyi Üyelerimiz ve Hükümetimiz aleyhine göste
riler yapılmaktadır. Konsoloslarımız bunları neden 
dikkate almıyorlar ve üzerinde durmuyorlar? Bu gös
terilere iştirak eden işçiler tespit edilip, pasaportları 
iptal edilemez mi? Yurt dışındaki yurttaşlarımız bu
na çok üzülmektedirler. Sayın Bakan miza arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; benim tek bir 

sorum var. 
Bilindiği üzere, ünlü romancımız Yaşar Kemal 

uluslararası bir üne sahiptir. Bunun romanları Fransa' 
da ödüle layık görülmüş ve onuruna düzenlenen bir 
yemeğe Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Mitterant teş
rif ettiği halde, bir ay önceden kendisine davetiye gön
derilmesine rağmen, Paris Büyükelçimiz bu yemeğe 
gitmemiştir. Şimdi sormak istiyorum; evvela bu olay 
doğru mudur? 

İkincisi; doğruysa, uluslararası düzeyde bir mem
leket için elde edilmez bir propaganda vesilesi olan 
bu olayın Dışişleri Bakanlığımızca benimsenip benim-
senmediğini öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın İnal; buyurunuz. 
SALİH İNAL — Say;n Başkan; kısa bir açık

lama yaparak Sayın Dışişleri Bakanımıza bir soru 
soracağım. Ancak, bu açıklamama katkıda buluna

cağı nedeniyle Sayın Dışişleri Bakanımızın Bütçeyi 
sunuş konuşmalarında beyan buyurdukları bazı cüm
leleri tekrar etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Diyorlar ki; «Dünya ekonomisi yapısal bir buna
lım geçirmektedir. Hemen .hemen bütün ülkelerde 
yatırımlar azalmakta, üretim düşmekte, işsizlik tehli
keli boyutlara ulaşmakta, enflasyon önlenememekte 
ve ikinci Dünya Savaşından beri ilk defa dünya ti
caret hacmi gerçek değer itibariyle daralmaktadır. 
Ulusal ekonomiler giderek zayıflamakta, sanayici ül
keler tehlikeli bir himayecilik eğilimi içine girmekte
dirler.» 

Diğer bir yerinde; «Tarım ve sanayi ürünlerimi
zin yeni pazarlara açılmasını teşvik edip destekleyen, 
Türkiye'nin teknolojik birikimi ve Türk müteşebbis
lerinin iş becerisinden .en geniş bir şekilde yararlan
mayı amaçlayan yeni bir anlayış ve yaklaşım benim
senmiştir.» 

ÜçiMcü bir ifadeleri de; «Büyük bir tarımsal po
tansiyele sahip bulunan ülkemizin uluslararası plan
da tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla iliş
kilerinin yoğunlaştırılmasına da özel önem atfedil-
miştir.» diyorlar. 

Bu ifadeleriyle kendilerine peşinen takdir duygu
larımı belirtmek istiyorum. Demek ki Dışişleri Ba
kanlığımız tarım alanında kendilerine düşen görevi 
yapma çabası içine girmişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Ülkemiz ekonomisi yüksek malumları olduğu veç

hile önemi küçümsenemeyecek derecede tarıma da
yalıdır. Memleketimizin, milletlerarası politik alan
daki yeri de belirgindir. Dünya üzerinde mevcut olan 
birçok yabancı ülkelerde ülkemiz genel olarak bü
yükelçilikler veya konsolosluklarla temsil edilmekte
dir. 

Bir „tarım ülkesi olmamız dolayısıyla bu alanda 
millî gelire yıldan yıla artan bir gelir katkısını bek
lememiz doğaldır. Bana göre bu alandaki başarı, kı
saca tarım alanındaki üretim artışı yalnız memleket 
dahilindeki çalışmalarla gerçekleştirilemez. Tarım ala
nındaki çalışmalarımızın yıldan y la daha başarılı ola
bilmesi ve tarım alanındaki çalışmaların geliştirilmesi 
yönünde hemen hemen her bakanlığa görevler düş
mektedir. 

Bu itibarla, Dışişleri Bakanlığına da bu konuda 
düşen görevler küçümsenemez. Şöyle ki, yabancı ül
kelerin tarım alanındaki çalışmalarını, pazar durum
larını, çeşitli ürünler itibariyle üretimden itibaren 
çeşitli şekilde değerlendirmeye kadar yakınen incele-
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mek ve bunları Hükümetimize muntazaman bildir
mek ve böylece çeşitli tarım ürünlerimizin üretim ve 
değerlendirme politikasını yönlendirmek ve dolayısıy
la ülkemiz dahilinde üretim planlamalarımızı daha 
gerçekçi bir şekilde hazırlanmasına olanak yaratacak 
ortam ancak Dışişleri Bakanlığımızın dış temsilcilik
lerinde tarım ataşeliklerimizin veya tarım müşavir
liklerimizin, ticaret ataşeliklerimizin geliştirilmesiyle 
mümkün görünmektedir. 

Ancak, bunu geliştirirken meslek taassubuna bü-
rünülmemelidir. Bu durum muvacehesinde şu soru
yu sormak istiyorum; yabancı ülkelerde tarım ataşe
liklerimiz ve tarım müşavirliklerimiz hali hazır du
rumu itibariyle miktaren yeterli düzeyde midir? 

Sayın Bakanımızın sunuş konuşmalarında tarımla 
ilgili olarak belirttiği çalışmalar bu kadro ile oluştu
rulabilecek midir? Bu kadroların mutlaka artırılması 
gereğine inanıyoruz. Bu yönde D şişleri Bakanlığımı
zın görüşü nedir, bir açıklama yapmasını rjca edi
yoruz. Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Bakan, yazılı ve sözlü soruları dinlediniz 

efendim. Bunlara dilerseniz yazıyla cevap verebilir
siniz, dilerseniz sözlü olarak cevaplamanız mümkün
dür efendim. Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ILTER TÜRKMEN — Sa
yın Başkan; 

Sayın Erdoğan Bayık'ın sualine cevap veriyorum: 
Brüksel'de işçilerimizin yoğun olduğu bir mahal

ledeki evde vukubulan patlamada maalesef 14 vatan
daşımız feci şekilde hayatlar nı yitirmişti. Yapılan tah
kikatta olayda terör örgütlerince bir kundaklama ol
duğu yolunda bir izlenim elde edilmediği bize bildi
rilmiştir. 24 Nisan günü vukubulan olayın duyulma
sını müteakip derhal Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolo
sumuz olay yerine gitmiş, elim kayba uğrayan vatan
daşlarımızın yakınları ve felaketzede diğer vatandaş
larımızla yakından ilgilenmişlerdir. Cenazelerin enkaz 
altından çıkartılması, tabutlanması ve Türkiye'ye şev
kine kadar Başkonsolosluğumuz uğraşmışt r. Bilindiği 
üzere, kaza sonunda hayatlarını kaybeden vatandaş
larımızın cenazeleri toplu • olarak memleketimize ge
tirilmiş ve doğum yerlerine defnedilmişlerdir. Sürmek
te olan tahkikatın seyrinden kazada herhangi bir ka
sıt olmadığı anlaşılmıştır. 

İkinci sual olan Sayın Abbas Gökçe'nin sualine 
müsaade ederseniz yazılı cevap vereyim. 

Şimdi efendim, Sayın Hamitoğulları'nın sualleri
ne kısaca cevap vermek istiyorum : 
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ilk önce konuşmamın çok uzun olduğunu söyle
di, kendisiyle tamamen mutabıkım; fakat Bakanlık 
içinde tabiî her daire kendisine ait işlerden bahsedil
mesini istiyor, ben de galiba fazla yumuşak dav
randım bu sefer ve konuşmam çok uzun oldu, so
nunda sesim de kısıldı,' onun için yerden göğe kadar 
haklısınız efendim. 

Efendim, şimdi islam ve Üçüncü Dünyaya açılan 
politikamız dolayısıyla yeni bir kadro oluşturuyor 
muyuz, yoksa eski kadrolarla mı idare ediyoruz o 
suali sordular : 

Bir kere şimdiye kadar Batı devletleriyle olan iliş
kilerimizle uğraşan kadroların ayrıca bir ideolojik 
saplantısı olmadığından aynı arkadaşların bu konular
la da ilgilenmeleri mümkündür; fakat miktar meselesi 
vardır, bir de yetişme meselesi vardır. Miktar bakı
mından zaten bütün kadrolar açısından büyük bir sı
kıntı içindeyiz ve Bakanlığ miza talepler de gittikçe 
azalmaktadır, bu bizim için büyük bir sorundur. 

Yetişme sorununa gelinme; gerek Newyork'taki 
Birleşmiş Milletlerdeki arkadaşlarımız, oradaki ekono
mik kadrolarımızı biraz geniş tutuyoruz, gerek Cenev
re'de, UNCTAD'da ve GATT'da uğraşan kadroları 
biraz geniş tutuyoruz, bu sayede bu formlarla etkili 
olabilecek, konulara vâkıf memurlar yetiştirmeye ça
lışıyoruz; 

Efendim, Batı dünyasıyla ilişkilerimiz ve büyük
elçilerimizin istifası veya ani olarak makamlarının bo
şalması halinde yedek adaylar nız var mıdır, yoksa 
Almanya'daki gibi üç ay bekleyecek miyiz diye bir 
sual sordunuz Sayın Hamitoğulları : 

Almanya'ya tayin edilen Büyükelçimizin oraya 
gitmeyeceğini bize bildirmesinden 24 saat sonra ye
ni Büyükelçimiz için agreman istenmiştir efendim. 
Onu size bildireyim demek ki yedek bir adayımız var
dı ve hemen onu gönderdik, önemli yerlerde böyle bo
şalmalar olursa, yedek büyükelçilerimiz daima mev
cuttur. 

Efendim, üçüncü sorunuza geliyorum; Genscher'in 
bize bir hediye vermek için gelmediğini; fakat baş
ka bir maksatla geldiğini, serbest dolaşım konusun
daki tavizinden sıyrılmak için buraya geldiğini söyle
diniz : 

Biz kendisinden hediye beklemiyorduk, gayet ta
biî bir karşılıklı görüş teatisi, karşılıklı bir menfaat 
dengesi sağlamak için buraya geldiğini biliyorduk. 
1986'da yürürlüğe girecek olan serbest dolaşım hük
münün Federal Almanya için büyük bir sorun oldu
ğunu Federal Almanya Hükümeti bundan önce bi-
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ze bir kaç kere bildirmişti. Biz her defasında Fede
ral Almanya Hükümetine, bunun Federal Almanya 
ile görüşülecek bir konu olmadığın!', bunun bütün 
AET ülkeleri tarafından Türkiye'ye verilmiş kolektif 
bir taahhüt olduğunu, bunu Federal Almanya Hü
kümetiyle görüşemeyeceğimizi bildirdik ve bu tutu
mumuzda bir değişiklik yoktur. 

Buraya gelen Dışişleri Bakanı Genscher'de bize 
prensipten ve bu hükmün 1986'da yürürlüğe girmesi 
konusunda bir taviz istediğini söylememiştir. Genscher' 
in bize söylediği şey şu olmuştur demiştir ki; 1986' 
da bu hüküm yürürlüğe girecektir, bu hükmün yürür
lüğe girmesi ve entegral bir şekilde tatbik edilmesi 
Federal Almanya ekonomisi için büyük zorluklar or
taya çıkaracaktır. Onun için bu hükmün Federal Al
manya'nın ekonomik durumuna göre ayarlanması ge
rektiği fikrini taşıyoruz demiştir. Biz, kendisine pren
sibin münakaşa edilemeyeceğini, uygulamanın tarafla
rın mutabakatıyla her iki tarafın da menfaatini ko
ruyacak bir şekilde ayarlanabileceğim söyledik ve bu 
tutumumuzda bir değişiklik yapmadık. 

Zaten Genscher ayrılırken uygulamadan bahsetmiş 
ve uygulamada Federal Almanya'nın ekonomik geliş
mesinin göz önünde bulundurulmasına önem verdiğini 
ve bunun da bizim tarafınızdan not edildiğini söyle
miştir. Genscher'e bu alanda verilmiş bir taahhüdü
müz yoktur, bu konuda kendilerine teminat vermek 
isterim. Söyledikleri doğrudur bu konuya konuşmam-

< da temas etmem daha doğru olurdu; fakat Genscher' 
Cumartesi günü geldi, biraz acele oldu, Ürdün Kralı 
geldi bildiğiniz gibi, bu karışıklıklar arasında konuş
mayı çok rasyonel bir şekilde hazırlamak imkânı bel
ki bulamadık, özür dileriz efendim. 

j Sorduğunuz bir sual daha vardı, bizim Suriye'de 
ne kadar arazimiz var, Suriyelilerin bizde ne ka
dar arazisi var? Bizdeki bilgilere göre, bizim vatan
daşların Suriye'deki arazisinin miktarı 554 bin hek
tardır. Suriyelilerin Türkiye'deki arazilerinin miktarı 
255 bin hektardır. 

Efendim, Sayın Şahin bugünkü konuşmamda söy
lediğim sözlerin Yunanistan'a karşı politikamızda bir 
değişikliğe delalet edip etmediğini sordu : 

Biz Yunanistan'ı uyarmak istiyoruz. Yunanistan' 
in bundan sonra akılcı bir politika takip etmesini, ha
yalperestliğinden vazgeçmesini, Türkiye'nin menfaat
lerine aykırı bir siyaset gütmemesi gerektiğini be
lirtmek istiyoruz. Siyasetimiz, yine itidalli bir siyaset 
olmakta devam edecektir; fakat itidal ve metaneti bir 
arada yürütmek bir zaman mümkündür. 

Sayın Altop, yurt dışında kamuoyu oluşturulma
sından bahsettiler; bu konuda, özellikle Amerika'daki 
çalışmalarımız oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Ameri
ka'daki Türk asıllı Amerikalılar ve oradaki vatandaşla
rımız bir genel kurul vücuda getirmişlerdir. Orada ga
yet faydalı çalışmalar yapmaktadırlar. Amerikan gaze
telerine mektuplar göndermektedirler. Seminerler tertip 
etmektedirler. Amerikan gazetelerinde ilanlar çıkar 
maktadırlar. Amerikan Kongre üyeleriyle, mektuplar 
yazarak veya onlarla temas ederek Türkiye'nin gö
rüşlerini izah etmektedirler, yani şimdiye kadar Yu
nan lobisinin yaptığı faaliyetleri az çok aynı şekilde 
sarf etmektedirler; fakat tabiî bizim handikapımız, bir 
kere Birleşik Amerika'da Yunanlı kadar Türk'ün olma-, 
yışı ve Yunanlılar gibi, Kongrenin içinde de Türk asıllı 
congressmen'lerin veya senatörlerin bulunmayışıdır. 
Bu handikaplar mız vardır; fakat buna rağmen, zan
nediyorum ki son iki yılda kaydedilen aşama önemli 
olmuştur. 

Çifte vatandaşlık hakkında sorduğunuz soruya, ay
nı zamanda İçişleri Bakanlığını da çok yakından il
gilendiriyor; İçişleri Bakanlığı ile bu konularda te
mas halindeyiz ve müsaade ederseniz ona yazılı ola
rak cevap verelim. 

Sayın Ender, halen Kıbrıs'da yardım heyetinden 
üç kişinin çekildiğini söylediler. Kıbrıs Yardım Heye
tinin tayin ve maaş meselesi, Başbakanlık Kıbrıs İş
leri Müsteşarlığını ilgilendirmektedir, kendileriyle te
mas edeceğiz ve bu konuda yazılı cevap vereceğiz. 

Bu arada, maaşların dolar olarak alındığından 
bahsettiniz; maaşların yarısı dolar olarak verilmek
tedir, yarısı da Türk parası olarak verilmektedir ora
daki memurlarımıza. Bu, doğrudur; çünkü oradaki 
bizim, büyükelçiliğimiz değil d ,̂ bir diplomatik he-

Efendim, Lübnan'daki vatandaşlarımızın sayısı 
hakkında şu ânda bilgim yok, 20 bin civarında di
yor arkadaşlar, yazılı olarak onu bildiririm. Büyük
elçiliğimiz tabiî onlarla uğraşmaktad r; ama Büyük
elçilik bakımından da bir sıkıntı çektiğimizi biliyor
sunuz, Büyükelçiliğimiz tahrip edilmiştir, halen Bey
rut'ta faaliyet sarfedecek durumda değildir, yeni bir 
bina kiralıyoruz ve hemen faaliyete geçecektir, bu işi 
takip edeceğiz. 

Suriye'ye gelince; Suriye ile 1972'de yapılan Em
lak Anlaşmasında bir tıkanıklık vardı, bu Anlaşma
nın yürürlüğe girmesi de şimdiye kadar mümkün ol
mamıştı. Bu tıkanıklığın giderilmesi için Suriye ile 
müzakere halindeyiz bir yldanberi, olumlu gelişme
ler olmuştur; fakat daha katî bir netice ifade edecek 
durumda değiliz. 
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yetimiz vardır. Diplomatik heyetimizin, oradaki bü
tün büyükelçiliklerle ve oradaki Birleşmiş Milletler 
heyeti ile temasları vardır. Diğer taraftan biz Kıb-
rısa gönderdiğimiz memurların oradaki hizmetlerini 
dış hizmetten sayıyoruz; yani Kıbrıstan sonra başka 
bir yere dış hizmete gitmiyorlar, doğrudan doğruya 
Türkiye'ye dönüyorlar, oradaki ihtiyaçlarını karşıla
mak için Kıbrıs'ın şartlarına uygun emsal çerçeve
sinde maaşlarının yarısı dolar olarak ödenmektedir, 
bu doğrudur. 

Almanya'da meydanlarda aleyhimizde yapılan 
gösterilerle Başkonsolosluklarımız değil, Büyükelçili
ğimiz de yakından ilgilenmektedir. Bu konuda Alman 
polisi ile de kabil olduğu kadar işbirliği yapmaya 
çalışıyoruz; fakat bildiğimiz gibi, Almanya'da gös
teri yapmak yasak olmadığı için, onlara karşı bir 
müeyyide tatbikine imkân bulunmamaktadır. Ülke
miz aleyhinde zararlı faaliyetleri ve hüviyetleri tes
pit edilenler hakkında ha gerekli muamele tabiatıy
la yapılmaktadır. 

Sayın Genc'in sualine şu cevabı vereyim; doğru
dur, Sayın Yaşar Kemal için yapılmış olan törene 
büyükelçimiz değil, büyükelçiliğimiz müsteşarı katıl
mıştır; fakat bu, büyükelçiliğimizin şahsî insiyatifi 
değildir, kendisine bu yolda talimat gönderilmiş bu
lunmaktadır. 

MAHMUT AKK1LIÇ — Anlayamadık Sayın 
Bakan, izah eder misiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — 
Büyükelçiliğimiz kendiliğinden gitmemiş değillir, bü
yükelçimizi bu konuda suçlayacak durumda değiliz; 
kendisi verilen talimat yüzünden gitmemiştir, elçi 
müsteşarı gitmiştir. (Alkışlar) 

Yabancı ülkelerde tarım ateşelerine gelince; be
nim bildiğim dört tane tarım ataşemiz vardır efen
dim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin

de arkadaşlarımız konuşmalarını yapmışlar ve Sa
yın Bakan da sorulan sorularla birlikte açıklayıcı 
cevaplar vermiştir; ancak kayıt listesinde 10 uncu 
konuşmacı olarak Sayın Tuğ görünmektedir, son 
söz isteminde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Tuğ. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Dışişleri Bakanının bu kapsamlı açıklama

larından sonra ve değerli üye arkadaşlarımızın ge

niş izahlarından sonra son sözün gereği üzerinde dü
şünülebilirdi; ama ben tekrar niteliğinde de olsa, 
kendimce önemli gördüğüm bir iki konuyu vurgula
mak için bir kez daha söz aldım. Şimdiden dikkat
lerinize ve sabırlarınıza teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerde 12 Ey

lül 1980 den sonra görülen ve giderek artan soğuk
luk, maalesef bugün de devam ediyor. Bu soğuklu
ğun başlıca sebebi, Avrupa'nın Türkiyenin mesele
lerine gerekli anlayışı göstermemiş olmasından kay
naklanıyor. Bu dönem içinde, Türkiye'nin üyesi bu
lunduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve 
Kuzey Atlantik Assamblesi gibi kuruluşlar, Türkiye' 
yi arka arkaya aldıkları kararlarla tenkit ediyorlar ve 
tenkit yağmuruna tutuyorlar. Bu kuruluşların ten
kitlerini artırarak baskı unsuru haline getirmeleri, 
bir yılı aşkın bir süre Avrupa ile ilişkilerini eski se
viyede tutmak amacı* ile Türkiye'deki durumu gör
mek isteyen heyetlere kapılarını açan ülkemizin, Av
rupa Konseyi ile ilişkilerinin sınırlandırmalarına yol 
açmıştır. Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin Ocak 
1982'de Türkiye'nin içişlerine mühadale niteliği ta
şıyan bir karar tasarısını kabul etmesi üzerine Tür
kiye, Danışma Meclisini tanımlayacağını, Kuzey ile 
ilişkilerinin bakanlar ve daimi delegeler seviyesinde 
sürdüreceğini açıkladı. Türkiye'nin müttefikleriyle 
ikili ilişkilerine bakıldığı zaman, önemli ölçüde so
ğukluk bugün mevcuttur. 

Federal Almanya, Norveç, Hollanda gibi, NATO 
üyesi ülkeler ekonomik yardımları durdururken, Da
nimarka, Fransa, tsveç, Norveç, Hollanda, Türki
ye'de insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna müracaatta bu
lunuyorlar. Bu müracaat karşısında Türkiye'nin tep
kisi sert olması beklenirken, Türk yönetiminin Av
rupa ile olan ilişkilerini daha çok soğutmama tema
yülü ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bu Komisyona ge
reken cevabı verdiğini veyahut da vereceğini ümit 
ediyoruz. 

Kanaatimiz odur ki, Türkiye tam demokratik dü
zene geçmeden bu ilişkiler düzelemeyecektir. Batılı 
dostlarımızın bize karşı aldığı tavrın, iyi niyetimizin 
ikili ilişkilerde kâfi gelmediğini ortaya koymuştur. 
Attığı imzalarla, Türkiye'ye tanımayı üstlendiği 
ödünler ile Türk işçisinin sosyal güvenliği ve serbest 
dolaşımı ilkelerini hala yürürlüğe koyamayarak, ni
yetlerini açığa vuran bir Avrupalının bir çift kara 
gözümüz için Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendire
ceğini düşünmek, fazla iyimserlik olur. 
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Bu nedenle, Batı Avrupa'dan şu an için siyasal 
destek bulmak, bunun katkısı ile ekonomik yardımı 
ciddi boyutlara gerçekleştirmek, bazı koşullara bağ
lı görünüyor. 

1981 yılında Türkiye'de üst düzeyde yapılan bir 
toplantıda alman karara göre, tam demokratik dü
zene geçildiğinde Avrupa ile ilişkilerimizi tam üye
lik esasına dayanan bir seviyeye çıkaracağımız ilke 
olarak benimsenmiş ve bu niyetimizi bildirmemize 
rağmen, siyasî ilişkilerin girdiği bu darboğaz sonucu, 
AET içinde tekstil ürünlerimiz ve pamuk ipliğine ka
dar devam eden sorunlar, (Biraz evvel de Sayın Ba
kanın ifade ettikleri gibi) hala devam ediyor. 

Burada, uzun vadede endişemizi belirtmeden de 
geçemeyeceğim. Batının zengin devletler kulübünün 
fakir ve ikinci üyesi olmak ve bir tarım ambarı ol
mak, Türkiyenin kalkınmadaki birtakım siyasal ter
cihlerine ters düşebilir, bu konuda oldukça dikkatli 
olmamız gerekecektir. 

Yine, Sayın Bakanım biraz evvel işaret buyur
dukları gibi, Özel işbirliği Fonu olarak isimlendiri
len 75 milyon hesap birimlik meblağ, askıya alın
mıştır, politik nedenlerle askıya alınmıştır. Soma, 
Tunçbilek, Beypazarı linyitleri, Maden Tetkik Ara
ma projeleri, Enerji ve nakil hatları projeleri için, 
ümit ediyoruz ki, bu krediler kısa zaman içerisinde 
açılır ve kullanılır hale gelir. 

Üzülerek söylemek gerekir ki, bazı mihrakların 
etkileri Avrupalı parlamenterlerin kişisel ve politik 
çıkarlarıyla bazen de Türkiye'nin gerçeklerinin bilin
memesinden kaynaklanan durumlarda ülkemize kar
şı haksız, yanlış ve maksatlı iddialar ileri sürülmek
tedir. Bunları dostluk ile bağdaştıramıyoruz. Türki
ye batı aleminin bir üyesidir. 12 Eylül öncesi ciddi 
bir sarsıntı geçirmiştir. Halen de nekahet devresinde 
bulunmaktadır. Bu aşamada müttefiklerimizin so
runlarımıza anlayış ile bakmaları gerekirken, bağım
sız yargının işleyişine dahi müdahale edecek durum
larda ve teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Avrupa Konseyinin Türkiye'deki gelişmelerle il
gilenmesini ve bu ilginin saygılı bir çerçevede kal
ması koşuluyla olağan, hatta yararlı görmekteyiz. 
Türkiye, Avrupa Konseyine üye olarak belirli bir 
demokrasi ve insan hakları anlayışını benimseyerek, 
bu anlayıştan uzaklaşan ülkeler çıkarsa, onlarla il
gilenmeyi üslenmiştir. Avrupa Konseyinde olduğu 
sürece bu doğaldır. Doğal olmayan, Avrupa Konse
yinin kendi yetki ve sorumluluk alanına girmeyen 
konularda, hem hiçbir objektif ölçüyle hedef yapıla

mayacağı konularda Türkiye'de önerilerde bulun
masıdır. Avrupa Konseyinin Türkiye'deki Anayasa 
hazırlıklarına ilişkin önerisinde yer alan yeni Ana
yasaya, «Ülkedeki dinî azınlıkların korunmasını ve 
bunların eşit muamele görmesi sağlanmalıdır» mad
desi veyahutta dileğıi Avrupa Konseyi adına en azın
dan bir talihsizliktir. Böyle bir hatırlatmaya muha
tap olacak ülkeler arasında Türkiye en son olmalıy
dı. Gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet tarihimizde 
göğüsümüzü gere gere söyleyeceğimiz bizim dinî 
azınlıklar konusunda en hoşgörülü, en onurlu %bir 
örnek verdiğimiz ortadadır. Dinî azınlıkların hakları 
konusunda başkalarından alacak değil, onlara vere
cek çok şeyimiz vardır. Rahatlıkla söyleyebiliriz; fa
kat bu arada Avrupa Konseyi Üyelerini eleştirirken 
kendimizi de eleştirmek mecburiyetinde kalmalıyız. 
Biz kendi tarihimize ve bu tarihteki hiç kuşkusuz 
en olumlu, en insancıl, en evrensel özelliğimize sa
hip çıkmamışsak, ulusal kişiliğimizi tarih boyutunda 
ve tarih bilincinden âdeta kendi ellerimizle soyutla-
mışsak, kendimizi ısrarla eksik tanımış ve yanlış ta-
nıtmışsak birtakım insanlar şurada burada mutlaka 
çıkacak, bize en onurlu özelliklerimiz üzerinde ders 
vermeye çalışacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamın bir başka kesiminde de sizlere 

bir-iki cümle Kıbrıs meselesinden bahsetmek istiyo
rum. 

Biliyorsunuz Kıbrıs sorunu, Doğu Akdenizde kı
yılarımıza 40 mil güneyinde bulunan, 9821 kilomet
re/kare yüzölçümündeki Kıbrıs Adası üzerinde ya
şayan iki millî cemaatten nüfus bakımından üstün 
olanın Türk toplumuna kuvvet yoluyla tahakküm 
ederek Adanın tümünü Yunanistan'a bağlama emel
lerini gerçekleştirme isteklerinden doğmuştur. Me
selenin ortaya çıkması, NATO tttifakiyle iki devleti 
karşı karşıya getirmiş, Türkiye ve Yunanistan ara
sında uyuşmazlık kaynağı olmuştur. Doğu-Batı kuv
vet dengesini etkileme istidadı göstermiştir. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Türk Hükümet
leri Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli fede
ral bir cumhuriyet modeli çerçevesinde toplumlara
rası görüşmeler yöntemiyle nihaî bir çözüm arama
sını benimsemiş ve bu yönden oldukça çaba sarf et
miştir. 

12 Eylül'den sonra müzakere masasına sunulan 
somut ve kapsamlı Kıbrıs Türk önerileri Türk tara
fının Kıbrıs sorununa çözüm arama çabalarında 
önemli bir nokta teşkil etmektedir. Bu öneri paketi 
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ayrıntılı bir Anayasa Tasarısını ve toprak konusun
da Türk teklifini bir harita olarak içermektedir. Rum 
tarafı buna karşılık 1977 Rum önerisini tekrarla
maktan öteye herhangi bir adım atmamıştır. 

Bu arada Yunanistan'da Papandreu'nun iktidara 
geçişi Kıbrıs sorununda da olumsuz bir unsur ola
rak etkisini - hissettirmeye başlamıştır. Yunanistan 
Başbakanı Kıbrıs konusunu bir işgal ve istila soru
nu olarak uluslararası alana götürmek fikrini resmî 
politikası olarak açıklamış, Kıbrıs Rum yönetimini 
de,bu yöne sevk etme çabası içerisine girmiştir. Pa-
pandreu, Türk kuvvetlerinin Kıbrıs'ta mevcudiyeti
nin devam etmesiyle toplumlararası görüşmelerden 
bir sonuç beklenmeyeceğini iddia etmiş, Kıbrıs'ın 
Yunanistan'ın ulusal sahasının bir parçası olduğunu, 
üniter bir Kıbrıs'ın Yunanistan'ın uzun vade hede
fini teşkil ettiğini, bu nedenle Türklere haçlı seferi 
açılmasının gerektiğini devamlı beyanlarıyla işlemiş
tir. 

Papandreu'nun, 1960 larda babasının kabinesin
de Kıbrıs işlerini yürütmekle yükümlü Bakan iken 
Adaya o dönemde 20 bin askerin gönderilmesinde 
başrolü oynadığı hepimizce malumdur. Bu konu da
hi Kıbrıs'ın geleceği açısından Ve onların toplum
lararası görüşmelerde izledikleri taktik açısından bi
ze açık bir fikir vermektedir. 

Yunanistan Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlere 
götürülmesi için Kıbrıs Rum Yönetimini tahrik et
miş, fikri ayrılıklar nedeniyle bu teşebbüs Mart 1983'e 
kadar ertelenmiştir. Bilindiği gibi, Rum tarafının Kıb
rıs sorunundaki klasik tutumu toplumlararası görüş
melerle değil, sorunun uluslararası alana götürülüp 
sürekli istismar edilmesi, bu yoldan Rum emelleri, 
doğrultusunda baskı yapılmasını sağlamaya dayan
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız efendim. 

AYDIN TUĞ — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Aslında Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk toplu
munun eşit ortaklık hakkını inkâr eden bir tutum 
içerisindedir. Kıbrıs Hükümetinin gayrî meşru un
vanını elinde bulundurmasının kendisine sağladığı 
avantajlardan yararlanan Rum Yönetimi, Türk Top
lumunu her alanda ambargo uygulamaya devam et
mektedir. 

Böyle Rum politikasının karşısında sabırlı, top
lumlararası görüşmeler yoluyla çözüm arayan Kıb
rıs Türk Federe Devletine Türkiye çabalarında des

tek olmuştur; ama şahsi inancım odur ki, çözüm 
çok, çok, çok daha uzaklardadır. Bu nedenle Kıbrıs 
Türk Federe Devletinde de Yunan tarafının federal 
bir ortaklığa zorlamak görüşü, bir siyasal partinin se
çim bildirgesi haline gelmiştir; ama bu dönemde yi
ne toplumlararası görüşmeler ile hal tarzı arama 
yöntemi devam etmektedir ve devam edecektir. 

Kısa olarak da Kıbrıs Türk Federe Devletinin 
ekonomik kalkınmasına temas etmek istiyorum. 

Kıbrıs'ta ekonominin sadece Türkiye'den yapı
lan yardımlarla değil, sorunlarını kendine özgü mev
cut potansiyel ve kaynaklarla kullanarak, sağlıklı 
bir yapıya kavuşturarak çözmesi bugün için başa
rılamayan bir konu olarak ortada devam etmektedir. 
Kıbrıs için kabul ettiğimiz siyasal statü, önerdiğimiz 
şekilde kabul edilse dahi, Türk toplumu ekonomik 
açıdan güçlü, güneyle rekabete dayanıklı kendi ken
dine yeterli bir duruma getirilemediği sürece siyasal 
çözümün sürekli olması kanımca beklenemez. Eko
nomik savaş olumlu bir sonuca götürülemediği sü
rece kâğıt üzerinde kurulan haklar ve sorumluluk
lar dengesi kısa ömürlü olmaya mahkûmdur. 

Bu gerçeklerden hareketle hazırlanacak kalkın
ma program ve planları, aksiyon programları bize 
ve Kıbrıs Türk Federe Devletine eşit sorumluluklar 
yüklemektedir. Türkiye açısından önemli bir sorun; 
finansman kaynaklarının buradan sağlanması ve bu
nun ekonomiye yararlı araçlarla takviyesi ise de, 
bundan daha önemli sorun, Türkiye ve Kıbrıs Türk 
Federe Devleti arasında ilişkilerimizin yeterince be
lirlenmemiş olmasıdır, bir başka deyişle ilişki türü
nün siyasal çözüme bağlı olarak askıda tutulmuş 
olmasıdır. 

Türkiye, Kıbrıs Türk Federe Devletini siyasal 
açıdan bir devletler hukuku süjesi kabul etmemiş, 
buna karşılık ekonomik ilişkilerde KTFD'ye ayrı bir 
devlet, üçüncü bir devlet muamelesi yapmıştır. Bu 
yaklaşım birçok konularda çeşitli darboğazların orta
ya çıkmasına yol açmıştır. 1974 yılından bu yana 
Kıbrıs Türk Federe Devletiyle ilişkilerimize genel 
yaklaşımımız olumlu bir açıdan ele alınmış olmakla 
beraber, zaman içinde tutumumuz, sorunlar belirdik
çe buna çözüm getirecek geçici münferit tedbirlerin 
uygulamaya konulması şeklinde tezahür etmiştir. Her 
konuda sorun doğmasına imkân vermeyecek bir ge
nel sistemin oluşturulması, ilişkilerimizi tüm yönle
riyle kapsayacak bir genel mevzuat alanının belirle
nerek yapılması gerekmektedir. Aramızdaki ilişkiler
de çeşitli engellerin mevcut oluşu, her defasında yo
ğun çabaların tekrarlanması zorunlu ilişkilerimizi 
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daha sıhhatli seviyeye gelmesini engellemiştir. Bugü
ne kadar Kıbrıs'a yönelik malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel politikalarımızın açıklık kazanmamış olması 
bilinçli, tutarlı ve başarılı bir uygulamanın devamlı
lığını güçleştirmiştir. Bununla beraber, yerleşmiş ge
leneklerimize bağlı kalarak, gerektiğinde bazı des
teklemeler yapılabilir ve yapılacaktır da. Ancak 
önemli olan, her iki ekonominin optimizasyonudur. 
Ekonomilerin her geçen gün biri değerine yük olma
malıdır. Bu başarılı ve uzmanlaşmış ekiplerin Kıbrıs' 
ta ve burada oluşmasıyla mümkün olabilir veya hal
ledilebilir. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinde de kalkınmaya dö
nük bir inancın ortaya çıkması ve bir başka çözümle, 
güdümlü bir sistemle bu halledilebilir. 

Bugün Kıbrıs Türk Federe Devleti sorunları sa
dece bir para yardımı sorunu değildir. Kıbrıs Türk 
Federe Devletinin bazı sorunlarının, finansman so
runlarının ötesinde ekonomik, sosyal ve siyasal, ida
rî kaynaklardan vücut bulduğunu bilmekteyiz. Kıb
rıs Türk Federe Devletinin siyasal, ekonomik, sos
yal ve idarî sorunlarını birbirinden soyutlamak da 
mümkün değildir. Maalesef dün olduğu gibi, bugün 
de iki yıldır bu sorunların temeline inilememiş ve so
runların detaylarıyla uğraşılmıştır. Kanaatime göre, 
bugün bir minyatür Devletin kendi boyutlarıyla ters 
orantılı derin sorunları vardır, idarî yapı, yargı, is
kân sorunları, siyasal ve iç politik sorunları, toplum
sal, sosyal ve kültürel sorunları mevcuttur. Bunların 
temeline inip güdümlü bir sistemle izlenmesi yapıla
maz ve halledilemezse gayretlerimizin, çabalarımızın 
hiçbir faydası olmayacaktır. 

Kıbrıs konuları, iç ve dış politikası maalesef yüz 
güldürücü sonuçlara doğru, hedeflere doğru yönlen-
dirilememiştir. Bugüne kadar sorunların temeline ini
lememiş ve bundan sonra ümit ediyoruz ki inilebilsin. 
Geç kalındığı takdirde ikinci kurtarma ümidimizin 
dahi bir hayli güç olacağını düşünmekteyim ve bu 
temennimin ileride Kıbrıs'ın istikbali bakımından bu
günden dikkate alınmasını vurgulamaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmalarımın sonumda Dışiişleri Bakanlığı Bütesi-

min hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinize saygılar 
sunar. Sayın Bakana teşekkürlerimizi arz eder ve O'nun 

şahsında değerli Dışişleri mensuplarıma saygılarımızı 
sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin^ 

deki müzakereler tamamlanmıştır. 
Dışiişleri Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil

mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 549 133 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 1 517 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yü
rütülmesi 14 931 286 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 3 422 320 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi değerli oylarınızla ka
bul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Al
kışlar) 

Sayın üyeler; günlük çalışma programını bitir
miş bulunmaktayız. 23 Kasım Salı günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

«*•» 
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Devleit Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdUrMiğü 1983 Mallî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 221) 
na Verülen Oylaıruı Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇdlcimiseB-ler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
93 
93 
— 
— 
65 
2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemiı 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
E'them Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayik 
Orhan Baysal 

C 
Abdülbaiki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Ç 
A, Güngör Çakmakçı 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
ismail Hakkı Demire! 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğluı 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurraihman Ali Girmen 
thsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Salih İnal 
Fenni îslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
Adkuaın OosSSi 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zciki özfeajyaı 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Özıtürk 

P 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağısına» 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrı Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
A. Avni Şahin 
îsmail Şengütt 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

1} 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldınm 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 
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(Oya Katılmayanlar) 

Hamdi Açan 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Mustafa Aİpdündar 
Yavuz AUtop 
Hikmet Altuğ (Rap.) 
imren Aykut 

B 
Şükrü Başbuğ (İz.) 
Rıectali IBaituıriaJp 
Necip Bilge 
M, Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 

D 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel (İz.) 
Recai Dinçer (İz.) 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener (İz.) 
Siyami Ersek (Rap.) 
Halil Ertem (İz.) 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü -
A. Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven (Bşkv.) 

0 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler (İz.) 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi Önder (t. A.) 

Tülay Öney 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

Fİ 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

a 
Dündar Sîoyer 

T 
Turgut Tan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay (tz.) 
Cahit Tutum 

VI 
İsa Vardal 

Y 
Şeraf ettin Yaddın 
Muammen Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbım 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

21 inci BİRLEŞİM 

22 Kasım 1982 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4 KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499). (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 
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