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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı. 
Birinci, İkinci, Üçüncü Oturum 

1986 Mıalî Yak Genel ve Katma Bütçel İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayılarn : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek : 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Çevre Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçeleri 

ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı kabul edildi. 

Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Başkanlık Divanınca; Adalet Bakanlığı Bütçesi 
görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın, Başkanlı
ğa ve Meclise hakareti tazammun ettiği telakki olu
narak, Samsun Milletvekili Hasan Altay'a bir birle
şim Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi kabul 
olundu. 

Birleşime saat 19.50'de ara verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Giresun 

Arif Ağaoğlu Yavuz Köymen 

Dördüncü Oturum 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek; 

Adalet Bakanlığı ve 

Yargıtay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçeleri ile 
1984 Malî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

15 Aralık 1985 Pazar günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşime saat 23.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

»•«« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal özbilen (KırklareU) 

iBASKAN — TüıMye Biülyülk MıiMıet iMeoislinliıı 45 lindi BiMeşîımte (açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (11718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
BAŞKAN — 1986 Mâlî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1984 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Dışişleri Bakanlığının 1986 
yılı bütçesiyle, 1984 yılı kesinhesabı üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve 

şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sıra
sıyla okuyorum: 

Grupları adına söz alan sayın üyeler; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Halil İb
rahim Karal, Sayın Erol Ağagil; Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın ismet özarslan, Sayın Halil Şıv
gın, Sayın Timur Çınar; Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Lehinde, 
Sayın Hakkı Artukarslan, Sayın îsmail Saruhan, Sa
yın Kadir Demir, Sayın İsmail Üğdül, Sayın Meh
met Kaşıkçı; 

Aleyhinde söz alan sayın üyeler: Sayın Sabit Ba-
tumlu, Sayın Şeyhmus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, 

.. (1) 361, 360, 381, 382 S. Sayılı basmayazılar 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim tutanağına ekli-
dir^ 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Günseli özkaya, 
Sayın Mehmet Üner, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Se-
lahattin Taflıoğlu, Sayın Şeref Bozkurt; 

Üzerinde söz alan sayın üyeler: Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân Arıkan, 
Sayın Tayyar Sadıklar, Sayın Yılmaz Hastürk. 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Halil ibrahim Karal; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM KA
RAL (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Dışişleri Bakanlığı büt
çesi görüşmelerine geçtiğimiz şu anda, Sosyaldemök
rat Halkçı Parti Grubu adına yapacağım konuşma
ya başlarken, hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, bir milletin ve onun oluştur
duğu devletin dışişleri, o milletin dünya politikasın
daki, diğer bir deyimle, uluslararası yarıştaki, ulus
lararası mücadeledeki yerini belirler. Bu bakımdan, 
bugünkü modern siyaset biliminde, uluslararası iliş
kiler, çağdaş anlamıyla, dış politika, diplomasi gibi 
klasik kavramları aşan bir nitelik kazanmıştır. Bu 
nedenle ben bu konuşmamda, diğer konuşmacı arka
daşlarımın bahsettiği ve bahsedecekleri güncel olayları 
anlatmak yerine, daha çok, Dışişlerimizin bu olay
lara bakış açısını, yaklaşımlarını ve davranışlarını 
değerlendirmeye ve eleştirmeye çalışacağım. 

İster klasik anlamıyla olsun, ister çağdaş geniş 
anlamıyla olsun, üzülerek görüyoruz ki, bir iki gün
dür yapılan yayınlara rağmen, diplomasimiz parlak bir 
anında değildir. Dış politikamızda sevinme vesilesi 
saydığımız gelişmelere bakınız; çoğunlukla, net bir 
gelişme değil; daha önce kaybettiklerimizin bir kıs
mını geri almaya çalışmaktan ileriye gidememekte-

- dir. 
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Yüzyıllar boyunca, diplomasimizin tarihinde, yıl
dızının parladığı anlar vardır, sönük olduğu anlar 
vardır. Bu bakımdan, diplomasimizin bugünkü halini 
sergileyebilmek için, onun tarihî çizgisi içindeki ye
rini kısaca belirtmek yararlı olacaktır diye düşünü
yorum, 

Her dönemde, diplomasinin rutin işlevleri yanı sı
ra, o döneme damgasını vuran, büyük, tarihî bir mis
yonu, tarihî bir sorunu olmuştur, örneğin, Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılışı döneminde diplomasinin 
misyonu, «Osmanlı Devleti nasıl kurtarılır» sorusuna 
cevap bulmaktı; ancak, bu soruya rağmen, Birinci 
Dünya Savaşı patlak verdiği zaman işbaşında bulu
nanlar, «Silah arkadaşlığı», «Tarihî dostluk» gibi, 
yarı ideolojik saplantılarla, koyu Almancı bir politi
ka gütmüşler; imparatorluğun akıbetiyle ilgili karar
ları Prusya Genelkurmayına terk etmişlerdir. Galiçya' 
yi, Kafkasya'yı, hatta Orta Asya'yı Osmanlı ordu
larına hedef gösteren, Alman Genelkurmayı olmuş
tur. Sonunda da, bu diplomasi, bu ittifak, impara
torluğu kurtaramamış, Osmanlı Devletini yok etmiş
tir. Çok şükür ki, kısa bir sürede, bu tür diplomasi
nin yerini, milletin özlemlerine yön verebilen büyük 
bir liderin, Mustafa Kemal'in önderliğinde, Kurtuluş 
Savaşı ile doğan Kemalist diplomasi almıştır. 

Bu iki tür diplomasi, ittihatçı ve Kemalist dip
lomasiler, birbirlerine zıt nitelikler taşıyorlardı. İttihat
çı diplomasi, romantik, maceracı, gayri millî, ideolo
jik bir diplomasiydi; buna karşı Kemalist diplomasi, 
akılcı, millî,' faydacı, gerçekçi bir diplomasiydi. Nite
kim, dış politikaya ideoloji karıştırmadan, Türk Mil
letine, mücadelesinde destek sağlayacak bütün güç
leri seferber ederek âdeta Türk Kurtuluş Savaşında 
yararlanmasını ve kullanmasını bilmiştir. 

Şimdi, siyaset bilimi kavramlarıyla söylersek bu
günkü dış politikada, «problem çözme» ve «problem 
önleme» diye isimlendirilen çabalarında yetersiz ka
lan özelliklerini, bu geniş perspektif içinde örnekle
riyle anlatmaya çalışacağım. 

Parti olarak, «Dış politikasızlık» diye tanımladı
ğımız dış politikada, insiyatifi karşı tarafa bırakan 
ataletin, hareketsizliğin, buna paralel olarak, bazen, 
«Ağırbaşlılık», «İyiniyet gösterisi» gibi sıfatlarla ka
mufle' edilen, karşılıksız ödün vermenin örneklerini 
göstermek kolaydır. Çünkü, bu pasif davranış, so
runların daha da ağırlaşmış olarak devam etmesine 
yol açmıştır. 

Sayın milletvekilleri, iyiniyet, ağırbaşlılık; bun
lar, bir toplumun içinde, kişiler arası ahlak kural-

15 t 12 , 1985 0 : 1 

1- j larının gerektirdiği şeylerdir. Bir devletin bir devlete 
ir iyiniyet göstermesi ne demektir? Tarihte, uluslararası 
li mücadelede böyle bir kavram yoktur. 
s- Dost olmayan müttefiklerimizden Yunanistan, biz 
i- hep iyiniyet, ağırbaşlılık örnekleri verirken; hırçın-

I lık ve şımarıklığı; bazılarına göre de, dinamik ve atak 
ı- diplomasisiyle, diğer NATO üyelerini, özellikle Ame-
s- rika Birleşik Devletlerini, Türkiye üzerinde ödün, ar
lı kasından biraz daha ödün, biraz daha ödün vermesi 
n için baskı yapmaya sevk etmiştir. 
ta Türkiye'nin iyiniyeti sayesinde NATO'nun askerî 
ci kanadına döndükten sonra Rogers Planını tanımayı 
ı- reddettiği gibi, Başbakan Papandreu şimdi, görüşme
li, lere bile, ancak Kıbrıs konusunda ödün verildiği tak-
1- dirde yanaşacağını söylemektedir. 
r- Biz Yunan vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı ta-
a' nırken - belki doğrudur - Yunanistan, siyasî mülteci 
i- olduğu besbelli üç soydaşımızı, Bulgaristan'a iade et-
ş- mekten, ancak son anda vazgeçmiştir. Çelişkiye ve 
i- tersliğe bakın... 
§• Dış politikada hareketsizlik, az kalsın, teknoloji 
i- gibi nötr bir alanda Avrupa dışında kalmamıza bile 
k sebep oluyordu; buna en güzel misal, EUREKA mi-
1Ş şalidir. EUREKA Projesine, treni kaçırmamıza ra

mak kalmışken, son anda katıldık. 

?- Diplomasimizde bir başka tepkisizlik örneği, dost 
• t " Arap ülkelerinden birinin uygulamasıyla ilgili; bu-
> mı çok söyledik, çok konuştuk, tekrar etmekte fayda 
ü» görüyorum: 
*• Suudi Arabistan, Hatay doğumlu Türk vatan-
1- daşlarına vize vermediği zaman hiçbir1 tepki göster-
?- meyen hükümet, Anayasa Mahkemesi kararı olma-
'*- saydı, Suudi yetkililerine, ülkenin en güzel yerlerin

de mülk satılmasında Jıiç de bir mahzur görmeye
cekti. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

n Değerli arkadaşlarım, burada şunu da ekleye-
l- lim : Başbakanın, siyasî, ekonomik, ticarî ilişkilerimizi 
"• artırdığımızı belirttiği Arap ülkelerinden, dünya ka-

| muoyuna benimsetmek istediğimiz davalarımızda kuv-
ı- vetli ve açık destek sağlayabilmiş değiliz: Bulgaris-
n tan Türkleriyle ilgili olarak Arap dostlarımızın sesi-
ı, ni duymadık; Ege sorununda Arap dostlarımızın se-
ı- I sini duymadık; «Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağız» diyen 
ti 1 Arap dostlarımızın sesini duymadık. Bu nasıl kardeş 
ı- ve dost diplomasidir ki, bu en basit şeyleri dahi elde 
e j edememişizdir*?' 

I Sanırım, dış politikadaki insiyatifsizliğin, gecikme-

I lerin bir nedeni de, Reagan - Gorbaçev zirvesinde Yıl
dız Savaşlarının konu edildiği, teknolojinin yepyeni 
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aşamalara girdiği ve bütün dünyanın uzmanlaşmaya 
gittiği bir dönemde, Dışişlerimizin, biraz da iç yapı
sına değinelim. 

Dışişlerimiz, iç yapısında çağdaş bir değişiklik ya
pamamıştır; gerektiği kadar uzmanlaşmaya gideme
miştir. Bütün bakanlıklarda denenmiş olduğu halde, 
Dışişlerinde doğru dürüst bir idarî reform denemesi 
bile yapılamamıştır. Dışişlerimizin statik bir yapı 
içerisinde kalması, ürettiği diplomasiyi, ürettiği çö
zümleri de etkilemektedir. Kaliteli personel alma ve 
yetiştirme sisteminin de tatmin edici bir hale gelme
miş olması, dış politikasızlığa etki yapan faktörlerden 
biridir. 

Uluslararası terörün menfur saldırıları karşısında, 
âdeta bir kahramanlık, bir cesaret işi haline gelen 
diplomatlık mesleğine daha yeni ve çeşitli kaynaklar 
bulunması, bu kaynaklardan sağlanan personelin se
çilmesi ve yetiştirilmesi; yeni personel için, bundan 
altmış yıl önceki bir iki öğretim kurumunun kaynak
larına bağlı kalınması, zorunlu hale gelmiştir. 

En ciddî durumlarda, uzun gecikme ile, yumurta 
kapıya geldikten sonra harekete geçen diplomasimiz, 
bazen de kendini aşırı tepki gösterme mecburiyetin
de hissetmiştir. Bulgaristan Türklerine, o ülke makam
larınca reva görülen baskılar, tarafımızdan sürekli 
izleniyor olmalıydı; esasında, bu konuda, bu izle
meyi zorunlu kılan anlaşmalar da vardı. Bu anlaşma
lara rağmen, son dakikada, biz değil, Batı haberdar 
olmuştur; biz Bulgaristan olayını Batı'dan öğrendik : 

Batı önce, kampanyasını yaptı. 
Bulgaristan Türklerine o ülke makamlarınca reva 

görülen baskılar, tarafımızdan, sürekli izleniyor ol
malıydı dedim. Bir örnek. Bu yıl konu dünya ka
muoyunun gündemine Batılı kaynaklarca getirildiği
ne göre, akla ister istemez, «Acaba, zamanlama Tür
kiye'nin çıkarına uygun muydu?» sorusu geliyor. 

Konuya ilgisiz kalamayacağımıza göre, Sayın Baş
bakan ve hükümet üyeleri, içeride, «İstersek elektrik 
almayız,,, 1,5 milyonu bağrımıza basarız...» gibi, uy
gulaması kolay olmayan sözler sarf edecek yerde, 
Sayın Dışişleri Bakammızın, en geniş dünya forumu 
olan Birleşmiş Milletlerde konuşurken, konuya açık
ça değinerek, haklı tutumumuza daha geniş destek 
araması daha uygun olmaz mıydı? 

«Bulgaristan'a söz hakkı doğarmış» diyorlar, esas 
sebep buymuş. Biz, insan hakları konusunda kendi 
uygulamalarımızdan eminsek, bundan çekinecek bir 
husus göremiyorum. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 
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Hükümet yetkilileri, beş Avrupa ülkesinin, Avru
pa insan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğimiz iddia
sıyla Avrupa însan Hakları Komisyonuna yaptıkları 
başvuruyu geri çekmelerinin, diplomasimiz için olumlu 
bir sonuç olduğunu kaydederken, aşırı bir hassasi
yetle, arkasından, sözleşme kapsamı dışında ek bir yü
kümlülük üstlenilmediğini işaret etmektedirler. 

Bu endişenin gereksiz olduğu kanısındayım; çün
kü, kendi irademizle imzaladığımız bir İnsan Hakları 
Sözleşmesini uygulamakta olmaktan, ancak kıvanç 
duyarız. 

Hükümetimizin her konuyu ticarî faktörlere, hat
ta bütün ekonomiyi ödemeler dengesine veya IMF 
ile ilişkilere indirgeme hastalığı, dış politikada da ken
disini göstermiştir. Halbuki, dış ilişkilerin yalnızca 
yakın ticarî etkilerini göz önünde tutmak, siyasal ve
ya insancıl yönden veya uzun vadeli ekonomik so
nuçlar bakımından hatalara, gaflara yol açabildiği 
gibi, bazen uzun vadeli ulusal çıkarlar uğruna ve po
püler olmama pahasına, siyasal faktörlerin ağır bas
tığı kararlar almak da gerekebilir. Böyle kararlar 
alınmamıştır, alınmamaktadır. Bir örnek: Geçenlerde 
yapılan NATO Savunma Bakanları Sonbahar Toplan
tısı dolayısıyla yine gündeme gelen, Konya'nın Kara
pınar ilçesinin bir NATO jet eğitim alanına dönüştü
rülmesini amaçlayan proje. Konu önce, bizim için 
çok yararlı bir proje gibi ortaya atıldı, hatta şimdi 
Federal Almanya'da yapılan jet eğitim uçuşlarını de
vir almak için Kanada ile yarıştığımız bile söylendi. 
Neyse ki, çok geçmeden, adı açıklanmayan bir yet
kili, Alman Hava Kuvvetleri jetlerinin, Konya Kara
pınar'ı eğitim alanı yapmasının sözkonusu olmadığını, 
bu yörede yalnızca NATO çerçevesinde kara kuvvet
leri atış eğitimi ile İlgili görüşmelerin sürdürüldüğü
nü açıkladı. 

Sayın milletvekilleri, çünkü, projenin, ekonomik 
ve insancıl yan etkilerinin çok yere ters olacağı unu-
tuluvermişti. Bu konuda bir Frankfurt gazetesi, ko
nuyu şu başlıkla vermiştir - ben, İngilizce tercümesin
den okudum, aynen iktibas edilmiş - «Alçak uçuşla
rın sebep olduğu gürültü ve sağlıksız ortam, Anadolu' 
ya mı ihraç ediliyor?»; Alman gazetesinin manşeti bu
dur. 

, İngiltere, Almanya ve Japonya'da sivil havaalan
ları yakınında oturan halkın bile, zaman zaman gös
terdiği tepkileri hatırlayalım... Konya halkının sağlı
ğı, ayrıca ilin, tahıl üretimi ve hayvancılık bakımın
dan en verimli topraklarının körelmesi, Federal Al
man hükümetini ilgilendirmeyebilir; ama Türk Hü-
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kümetini, adım atmadan, derin derin düşünmeye 
sevk etmelidir; umarım sevk etmiştir de... 

Dış ticarî ilişkilere önem veren hükümetin, bu 
ilişkilerde zamanlamaya da biraz dikkat etmesini te
menni ediyoruz, örneğin, on gün önce Washington' 
da imzalanan - Sayın Başbakanın da dün sözünü et
tiği - Türkiye'ye gelecek Amerikan sermayesine gü
vence veren yatırım anlaşmasının imzalanması, tam o 
sıralarda - bizim anlaşma imzalanmıştır - Temsilci
ler Meclisine getirilen, sözde Ermeni soykırımı karar 
tasarısının tartışıldığı ve karara bağlanmaya çalışıl
dığı zamandır. 

tnsaf edilsin, bu anlaşmanın imzalanması ertele
nemez miydi? 

Sırası gelmişken sormak istiyorum: Nasıl olur 
da, bir müttefik, toprak bütünlüğünü korumayı taah
hüt ettiği bir devleti bölme tasarılarını... Bakın, çeliş
kiye bakın: Müttefik, müttefik!.. Bu ülkenin toprak 
bütünlüğünü korumak için beraber çarpışacağız; ama, 
yasama organında, bu toprakların nasıl bölüneceğini, 
nasıl parçalanacağını rahatlıkla tartışabiliyor... Böyle 
bir şey tarihte yoktur, böyle bir şey tarihte olamaz; 
müttefik için olamaz... 

Bundan bir süre önce - henüz acısını unutama
dık - ambargo konulmuştu. Bir müttefike ambargo 
konduğu, tarihte görülmemiştir. Bu, müttefiğin müt-
tefiğe koyduğu ambargodur... Bu vesile ile bunları da 
tekrar bir hatırlamış oluyoruz. 

Ticarî ilişkileri diplomasinin yararına işletmekte, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa
yın Rauf Denktaş'ı örnek alabiliriz, bu konuda Sa
yın Rauf Denktaş'ı örnek alabiliriz diyorum. Kendisi
nin de geçenlerde ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin dışarıda resmen tanınması, henüz güç, 
daha çok zaman da alabilir; ama Kuzey Kıbrıs, akıl
lıca bir tutumla, mümkün olduğu kadar çok ülke ile 
ticaret ve turizm ilişkilerini geliştirmeye koyulmuştur. 
Bu vesile ile, adanın geleceği ile ilgili görüşmelerde, 
nerede ödün vereceğini, artık nerede ödün verilmeye
ceğini çok iyi hesaplayarak, dirayetli bir dış politika 
örneği veren Sayın Denktaş'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti yönetimini kutlamak ve başarılar dile
mek istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızın oluşturul
masında ve yürütülmesinde, çok ciddî boyutlara ula
şabilecek bir aksaklığa daha temas etmek istiyorum; 
bu da, Dışişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar - özel
likle Başbakanlık - arasında zaman zaman izlerine 
rastlanan koordinasyon eksikliğidir. 

— 5Î0 

15 , 12 , 1985 O : 1 

Başbakanın, o pek sevdiği gayri resmî dış gezi
leri - Almanya'ya, Fransa'ya ya da daha uzak ülke
lere yaptığı, mahiyeti pek belli olmayan - geziler, dış 
politikamızla tam bir bütünlük içinde midir, bilmek 
isterdik? Ayrıca, Başbakanın, Türk yetkilileri resmen 
davet etmeye yanaşmayan Fransa gibi bir ülkeye, su
dan bir bahane ile gitmesi, o çok değer verdiğimiz 
vakarımızı gerçekten zedelemekten başka ne sonuç 
vermiştir? örneğin, Cumhurbaşkanı Mitterand'ı, bir
kaç gün sonra, asılsız Ermeni iddialarını AET Ba
kanlar Konseyine getirme niyetinde olduğunu açık
lamaktan alıkoymuş mudur? 

Yine son zamanlarda, Güney komşumuz olan Su
riye'nin silahlanmadaki hedefleri konusunda Millî Sa
vunma Bakanımız ile Dışişleri Bakanımız birkaç gün 
arayla birbirleriyle çelişen demeçler verebilmişlerdir. 
Bu hususu daha ayrıntılı bir biçimde Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde tartışacağımız için burada kısa
ca geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hiç unutmamamız gerekir 
ki, biz, çağdaşlaşmayı ve demokrasiyi seçmiş bir top
lumuz. Türkiye olarak Batı ittifakına, Batı cephesi
ne mensup olmakla değil, demokrasi cephesine katıl
makla övünüyoruz; biz, Batı'yı böyle anlıyoruz. 

Demokrasiyi kendi irademizle seçerken, demokra
tik gelişmenin getireceği sorunlarla baş etmeyi de 
göze almış bir toplumuz. 

Batı ile bütünleşmemizin, demokrasimizin doğal 
bir uzantısı olduğunu doğru anlayıp, bu konuda da 
daha rahat olmamız gerekir.. 

Demokrasimizin içerideki sorunlarının, kusur ve 
eksikliklerinin, dış politikamıza ve dış dünyamıza 
yansıması son derece doğaldır ve dışarıdaki sorun
larımızdan ayrılamaz. Nitekim, demokrasimizin geri
lediği ve kesintiye uğradığı dönemler, diğer sahalar
da olduğu gibi, dış politikamızda da gerileme, du
raklama ve zayıflama dönemleri olmuştur. Aynı şe
kilde, içeride demokrasi ile ilgili sorunlarımızı çöz
memiz, bizim demokrasi cephesindeki yerimizi de sağ
lamlaştıracaktır. Bu bakımdan, demokrasimizin eksik
lerini, kusurlarını bir an önce düzeltmemiz gerek
mektedir. Her şeyde olduğu gibi, dış politikamızın da 
başarısının temelleri, demokrasimizin temellerinin 
sağlam olmasına ve başarısına bağlıdır. 

Bütün bunlara rağmen, Batı, birtakım tarihî ve 
kültürel sebeplerle, birtakım haçlı seferleri tavırla
rıyla bizi dışlamakta ve yalnız kendi çıkarları için 
bir araç gibi görmekte, bir araç gibi kullanmakta ve 
Türkiye ile pazarlık gücünü artırmak için yeni so-
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runlar çıkarmakta ısrar ederse; hele hele, Cumhuri
yetimizin kimliği niteliğinde olan Lozan Antlaşma
sını delme çabalarını hoş görmede ısrar ederse, bizim 
de tavırlarımız ve tepkimiz ona göre olacaktır. (SHP 
sıralarından alkışlar) özellikle Yunanistan, Lozan 
Antlaşmasını delme çabalarını adım adım sürdürmek
tedir. Birkaç yıl önce, adaları silahlandırdığını inkâr 
ederken, Ba'tı'nın hoşgörüsünden yararlanarak, Lim-
ni Adasını da silahlandırmaya başlamış bulunmakta 
ve bunu NATO'ya onaylatmaya yeltenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, oniki adanın silahlandırıl
maması Lozan'ın özüdür. Eğer bu silahlanma devam 
eder ve bu silahlanmayı Batı başarırsa, bu silahlan
madan sorumlu olanları tarih tespit edecektir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Ege adalarının bir uzantısı gibi olan Kıbrıs'taki 
köprü başımızı zor kurtarabildik. Onu da kurtarabi
lenleri burada minnetle anmayı vazife biliyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, dış politikasında al
ternatifsiz bir ülke değildir. Mütemadiyen, Türkiye' 
nin alternatifsiz olduğu, başka yapacak bir şeyi ol
madığı ve Batı'ya sığınmaya mecbur olduğu varsayı
mı hikâyesi yanlıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Tür
kiye, dış politikada alternatifi en zengin ülkelerden 
biridir. Bir zamanlar, büyük devlet adamı îsmet İnö
nü'nün dediği gibi, «Müttefiklerimiz bize karşı dost
ça ve müttefikçe olmayan hareketlerine devam eder
lerse, işte o zaman, Türk Milleti, kendi iradesiyle, 
kendi onuruna, kendi vakarına, bağımsızlık ve ege
menliğine yakışan yeni bir dış politika üretir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Türk Milleti, geçmişte bunu da 
ispatlamıştır; biç de Kuzeye sığınmamıştır, hiç de fi
lancaya sığınmamıştir, hiç de Batı'ya sığınmamıştır; 
hiç kimsenin öncüsü olmamıştır, hiç kimsenin Meri 
karakolu olmamıştır. Türk politikası, bu bakımlardan 
en zengin bir diplomatik birikime sahip bir politikadır; 
Türk Milleti bunu ispat etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle, bütçenin, 
ülkemize ve Dışişleri Bakanlığına hayırlı olmasını di
ler, yüce Meclisi, grubum ve şahsım adına saygılar
la selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 

konuşmacı olarak Erol Ağagil, buyurunuz efendim. 
(Alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir pa
zar günü, tatil sabahında kürsüye çıkarken, bir iki 

kişi de olsa, muhalefet grubuyla beraber iktidardan 
da alkış aknak beni ayrıca duygulandırdı; teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülkenin 
ekonomik politikasını, siyasal rejiminden ve demok
rasi anlayışından ayrı düşünmek mümkün müdür? 
Bu konuların arasında belirgin bir organik bağ var 
mıdır? Varsa, şekli ve derecesi nedir? Ayrıca, siya
sal bir rejim, kesinlikle belirli bir ekonomik politika 
takip edilmesini ve belirli bir yönü olan dış politika 
mı gerektirir? 

Benim kanaatimce, siyasal rejim, bununla ilişkili 
olarak demokrasi anlayışıyla, dış politika ve ekono
mik model arasında, ister istemez, bilinçli, bilinçsiz 
bir organik bağ vardır. Bu açıdan değerlendirerek, 
aşırı olarak nitelendirilebilecek akımlar bir yana bı
rakılacak olursa, Türkiye için dış politikada belli-
başlı şu alternatifler olasıdır: Amerika Birleşik Dev
letleri etkisinde, Amerika Birleşik Devletler yanlısı 
bir dış politika; Avrupa ve Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile bütünleşmeye yönelik bir dış politika; Batı 
âlemi ve grubu içinde kalmakla beraber, daha taraf
sız ve daha az bağımlı bir dış politika. Bunlardan 
hangisinin tercih edileceği ise, Türkiye'nin hem siya
sal rejimini, hem ekonomi anlayışını, hem demokrasi 
anlayışını, hem de bunlarla bağlantılı olarak izleye
bileceği tüm politikayı 'belirler. Zira, hiç kuşku yok ki, 
dış ilişkilerin temelinde de ekonomik çıkarlar yatar. 

Devletler, dış politikalarını oluştururlarken, eko
nomik çıkarlarının en iyi şekilde korunmasına büyük 
özen gösterirler, göstermelidirler; ama, dış politika 
alanının sınırları bu kadar dar kapsamda da müta
laa edilemez. Bir devletin dış politikasında kısa dö
nemli ekonomik çıkarların çok ötesinde ve üstünde 
ağır basan, basması gereken başka etkenler de var
dır ve olmalıdır. Bu faktörlerin en belli başlıları, he
pinizin malumları olduğu üzere; toprak bütünlüğü, 
bağımsızlık ve egemenliktir. İşte bu faktörlerdir ki, 
bir devletin dış politikasıyla, bir şirketin dış ilişkjileri 
arasındaki çok büyük ayırım ve farklılığı ortaya çıka
rır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)! Bu 
çok önemli hususun, özal -Hükümetinin dış politika
sında asla göz ardı edilmemesini dileriz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Huzurlarınızda, bu ortaya koyduğum seçeneklerin 
Türkiye açısından bir değerlendirmesini özetle {yap
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ABD yanlı
sı veya ABD'ye yakın bir dış politika, beraberinde, 
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disiplinli bir demokrasi anlayışı ve özel teşebbüsçü, 
özel teşebbüsü güçlendirmeye yönelik, yabancı ser
mayeyle yerli girişimcilerin ortak teşebbüslerini des
tekleyen, dışa açık, dışsatıma ağırlık veren bir eko
nomik politikayı da beraber getirir. Tabiî, hemen be
raberinde, IMF kontrolünü, Dünya Bankası hamilik 
ye gözetmeliğini de getirir. Genellikle Amerika Bir
leşik Devletlerinin, aslında, gelişmekte olduğu dedi
ği, özünde ise, fakir ülkelere önerdiği veya öngördü
ğü model, işte bu modeldir. Tabiî, bu modelin yürü
yebilmesi için güçlü bir işadamı grubunun yaratıl
ması gerekli şart olmaktadır. Modelin gereksinme duy
duğu ııç politik destek, güçlenen işadamları ile, onla
rın yandaşlarından; dış destek ise, ABD güdümün
deki uluslararası finans kuruluşlarından gelmektedir. 
tşte, özal Hükümetinin tercih ettiği dış politika se
çeneği budur ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu 
olayların nedeni de, bu politik tercihtir. 

İkinci seçenek olan Batı Avrupa tipi çoğulcu bir 
demokrasi anlayışı ile, yukarıda çok özet olarak izah 
etmeye çalıştığım modelin uyuşması hemen hemen 
imkânsız gibidir. Görüntüde değil de, gerçek bir de
mokrasi anlayışı, Türkiye'yi ya AET ile bütünleşme
ye ya da Batı âleminde kalmakla beraber, tarafsız 
ve bağımsız bir dış politika izlemeye götürür. Pasi
fik tipi veya disiplinli bir demokrasi anlayışı ile, Av-
rupa'ya ve AET'ye yatkın bir politika izlemeye de, 
AET'ye girmeye de olanak olduğunu pek zannetmi
yorum. Nitekim, son beş altı yıldır Türkiye'nin gün
demindeki olayları, Batı Avrupa'nın ve Amerika Bir
leşik Devletlerinin farklı değerlendirdiklerini, yakla
şım ve bakış açılarının değişik olduğunu, Türkiye ile 
AET ilişkilerinin askıya alındığını nazarı itibara alın
ca, bu yaklaşımın ve değerlendirmenin yanlış olma
dığı görülecektir. Olayları irdelerken, AET'yi sadece 
bir ekonomik bütünleşme hareketi olarak görmemek, 
onun arkasında yatan politik amacı da göz ardı et
memek mecburiyeti vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sosyaldemokrat Halk-
. çı Partinin öngördüğü programının anaprensiplerin-

den biri olan, daha dengeli gelir dağılımını, daha hızlı 
büyümeyi, dışsatım ile birlikte üretim artışını amaç
layan, dışalım ve satımda devletin düzenleyici rolünü 
kabul eden, sanayileşmeyi önplana alan, dış ekonomik 
ilişkilerde çok yönlü ve bağımsız bir politika gütmeyi 
hedef alan bir siyasî ve ekonomik modelin, tamamen 
ABD yanlısı bir dış politika ile uyuşması da, demin 
izah ettiğim nedenlerle, olayların doğal akışına ters 
düşer. (SHP sıralarından alkışlar) 

i özal Hükümetinin halen uygulamakta olduğu ABD 
yanlısı böyle bir dış politikanın, 1920'lerde bağımsız
lık savaşı yapmış, 62 yıl önce Cumhuriyeti ilan et
miş olan bir ülkede, ne olursa olsun, Pasifik tipi de
mokrasiyi, disiplinli bir demokrasi veya disiplinli bir 
kapitalizm şeklinde ifadesini bulabilecek böyle bir 

• siyasal ve ekonomik modelin devamlı bir yaşam bi
çimi olarak benimsenebileceğini düşünmemeniz gere
kir. Şimdi, özal Hükümetince uygulanan bu açık 
seçik Amerika Birleşik Devletleri yanlısı dış politika
ya rağmen, zaman zaman da, sözde seçenekler aran
masına girildiğinden, bazen de konuları kavramak ve 
çözmek imkânsız hale geliyor. Hükümet, dış politi
kayı sadece ekonomik kurallara dayandırdığı için, te
melde, dış politikamızın bütün anakuralları da birbi
rine karışıyor. Avrupa ile ilişkilerde soğuma mı var, 
hemen Amerika Birleşik Devletlerine yanaşırız; Ame
rika Birleşik Devletleri, bizimle ilişkilerinde, Avrupa 
ile ilişkilerimizi bozmayı veya askıya almayı mı sa
lık veryor, buna karşılık, o yıl için öngördüğü yar
dım miktarını sağlamaya yanaşmıyor mu, o zaman 
Arap ülkelerine dönelim. Bu şekilde sözde seçenek
ler, günlük politikalar, fasit daireler, korkarım ki, 
Türk dış politikasının iplerini birbirine karıştırıp, bi
zi, işlerin içinden çıkılmaz bir duruma getirmek üzere 
neredeyse. Bu konuda bazı güncel örnekler vermek 
r'stiyorum. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, 24 Nisanı, insanın 
insana zulüm günü olarak ilan edilmesi yolundaki 
son Kongre olayları; bu olaylar karşısında ABD yö
netiminin başlangıçta her zamanki gibi çaresizlik ifa-

I deleri... Halbuki, Birinci Dünya Savaşının kıyame
tinde yaşanmış bir olayın, yetmiş yıl sonra, bütün 
sıcaklığı ile gündeme gelmesi nedendir acaba diye 
düşününce, aklıma ister istemez gelen cevaplar beni 
ürkütüyor. Acaba, Amerika Birleşik Devletleri, bu 
konuyu gündeme getirerek, Sovyetler Birliğinde bir 
Ermenistan sorunu çıkarmak ve bu bölgede yeni bir 
Ermenistan kurulmasına göz kırpmak mı istiyor ve 
Türkiye, bu amaç için araç olarak mı kullanılıyor? 
Eğer, Türkler Birinci Dünya Savaşının sonuçlarını 
sineye çekseydiler, bugün Lozan değil, Sevr geçerli 
olurdu. Halbuki, Birinci Dünya Savaşı sonrasının an
laşmaları arasında ayakta kalan ve bugün geçerli olan 
yegâne belge, Lozan Andlaşmasıdır; şimdi yok edil
mek istenen budur ve Türkiye'yi zayıf yakaladıkla
rını sanacakları bir anda, çeşitli güçler, Türkiye pas
tasından pay koparmak eğilim ve teşebbüsünde bu-

1 lunacaklardır. 
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Temsilciler Meclisinin, bu konudaki son kararı 
sırasında takındığı tavır ile, idare, gerektiği ve iste
diği zaman Kongreyi etkileyebileceğini göstermiştir; 
ancak, bu konudaki kararla, bu konunun ortadan ta
mamen kaldırılmasını temin edecek bir yön değil, ge
çici bir süre için askıya alınması sağlandığına göre 
- ki ben gene endişeyle karşılıyorum -, dilerim Türk -
Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşmasında bu konu 
Amerikan idaresince aleyhimize koz olarak kullanıl
masın. 

Gene Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin, 
Avrupalı devletlerin Batı Avrupa Birliği konusunda 
malumlarınız olduğu üzere bu Batı Avrupa Birliği 
1948 yılında kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği konu
su son zamanlarda Fransa Devlet Başkanı Mitte-
rand tarafından tekrar gündeme getirildiğinde, «Baş-
kendi Avrupa'da olan ülkeler» anailkesi benimsen
miş; bu birlikten dışlanan ise, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Kanada hariç, yalnız Türkiye olmaktadır) 
kesin ve katı bir tarzda, Amerika Birleşik Devletleri 
bu projeye karşı çıkmadığına göre, acaba diyorum, 
Türkiye'yi, Amerika - NATO çerçevesinde ve Avru
pa ile topyekûn bir savunma sistemi içerisinde değil 
de, ikili anlaşmalarla, İsrail - Mısır - Türkiye üçgeni 
içerisinde, kendisinin Orta Doğu ve Körfez çıkarları 
için mi kullanmayı öngörüyor ve yeğliyor? 

Türk - Amerikan Birleşik Devletleri Savunma İş
birliği Anlaşması, Türk hükümetinin, görüşmeler es
nasında eveleme geveleme taktiği sonucu, bütün gös
terişli ve iddialı tavırlara rağmen, sürüncemede kal
mış ve basından izlediğimiz kadarıyla, Amerika Bir
leşik Devletlerinin bilinçli olarak işi uzatması sonu
cu, bu anlaşma eski statüyle ve şimdilik bir yıl uza
mıştır. 

Sayın üyeler, bu konuda da eşitsizlik var ve de
vam ediyor. Bakınız, bizim yükümlülüklerimiz daima 
devlet yükümlülükleridir; hükümetin verdiği bir ta
ahhüt, Türk Devletinin taahhütleridir. Halbuki, Ame
rika Birleşik Devletlerinde tamamen hükümet vaat
leri sözkönusudur. Amerika Birleşik Devletleri hükü
metinin, Türkiye'den gelen talepleri Kongreye akta
rıp, her zaman yaptığı gibi, kenara çekilme taktiği, 
korkarım ki, gene devam edecektir. Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresi, Türkiye Cumhuriyetinin üze
rinde, neredeyse, belli bir üstün iradeye ve ağırlığa 
sahip görülmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Konu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde 
böyle değerlendirilir ve dış politika, orada, Kongrede 
oluşturulurken; aksine, Türk Parlamentosu, Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi ise, bugün dışişlerinin gelenek
sel taktiği ile, bir kere daha olayların dışına çekilmiş
tir. 

18 Kasım 1985 günü Plan ve Bütçe Komisyonun
da Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bu ko
nuyla ilgili yaptığımız ve Amerika Birleşik Devletle
rinin kucağına itildiğimiz tarzındaki tenkidimize ce
vaben, Dışişleri Bakanı, «Bu kadar tecrübesiz ve den
ge sağlayamayacak kadar görgüsüz değiliz» demiş; 
bu anlaşma hakkında ise en ufak bir açıklama dahi 
yapmamıştır; ancak, muhterem üyeler, ertesi sabah 
bütün gazetelerden, Türkiye'nin kararsız ve mütered
dit tutumu yüzünden, anlaşmanın bir yıl otomatik-
man uzadığını okuduk. Demek ki, Dışişleri Bakanı ko
misyonda konuştuğu anda bu iş olmuş bitmişti. O 
halde, orada vaki sorularımıza Dışişleri Bakanı, ne
den gerekli açıklığı getirecek, somut bir şekilde yanıt 
verecek yerde, klasik, soyut, geleneksel hariciyeci tak
tiği ile, yuvarlak laflar söyleyerek olayı geçiştirmeye 
çalıştı? Bu, son derece düşündürücü ve ciddî bir olay
dır. Niçin, ertesi gün basına yansıyan olaylar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden gizlenmek, kaçırılmak 
istenmiştir? Bu sorunun cevabının Dışişleri Bakanın
dan burada açıklanmasını beklemek, benim için hak, 
kendileri için ise ödev olsa gerektir. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da, 
Türkiye-Bulgaristan - Sovyetler Birliği; Türkiye-Yu
nanistan - Sovyetler Birliği ve Türkiye - Kıbrıs - Sov
yetler Birliği ilişkilerine değineceğim. 

Komşumuz Bulgaristan, bir yılı aşkın bir süredir 
trajik bir komedi sergilemektedir. Sofya'nın Bulgaris
tan'daki Türklere dönük olarak sürdürdüğü eritme 
politikası, nihayet son nüfus sayımıyla iyice somut
laşmış ve bu sayım sonucunda yapılan anketteki so
ruların kapsamı ve içeriği nedenleriyle, «Artık Bul
garistan'da azınlık yoktur» diyebilecek bir aşamaya 
gelmiştir. Maalesef, görünen gerçek şu ki, Türkiye' 
nin, Bulgaristan'ı, insan haklarını tümüyle çiğneyen, 
tanımayan politikasından vazgeçirmek için yapabile
ceği pek fazla somut şey yoktur. Hükümet, gerçi so
runu uluslararası platformlara götürmekte ve verdiği 
üç nota ile de Bulgaristan üzerinde diplomatik giri
şimlerde bulunmaktadır; ancak bu yollardan gelebi
lecek baskıların, fazla etkili olmasını da beklemek, pek 
fazla hayalcilik olur. 

ıNe yapılabilir o haldle? Kanoaltinıce, Bıulgari&tanı'iı 
etkileyebilecek ve politikasını yumuşatmaya, ikna 
edebilecek ikonumtfJaki tek ülke iSbiyıyetter Birliğidir. 
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'Bulgaristan, bu tutumunu isürldürürse, (Ankara ile 
Sofya; arasındaki ilşkiler Ikapmla noktasına -kadar 
gelebilir,. Böyle Ibir gelişme ise, ISblvyeftler 'Birliğin|in 
Tünkıiye ile ilişklilerii gdliişltirtmıe ive iyi komşuluk si
yasetine tens düşer. Mlosk'oVa(, Söfıyatya Türk alzın-
l'ığa karşı politikasını yumuşatması için telkinde 
bulunıuırsia, IBullgar (Hükümetinin bunu reddedeceğimi 
pek zanındtniyorium, «fPeki, Sovyetler Birliği böyle 
bir şeyi neden yapsın?» sorusu akla gelebilir. Bunun 
cevabı lise, çünkü diOstilulk ilişlkilerli ilki ülkenin de ya
rarınadır, tarzımdaldır. Türk - Sovyet dolstluğu 'böl
gede istikrar unsurudur; Moskova;, ancak (böyle bir 
(dostluğun çerçevesinde Igünefyüınfdeki Türkiye'yi, gü
vendiği bir komşu iolaırak igörebilr. 

iSajyjın üyeler, dış ıpoliltikada bellirleyliıci etken, 
ulusal çıkarlarıdır!. Hiçbir ülke, başka ülkenin, kara 
[gözleri içlin jest yaıpmajz; ama karşılıklı çıkarların 
aynı dbğriulituıda olduğu halterde 'sağlıklı 'dostluklar 
kurulabilir.. Türkiye ile Sovyetler Birliği, değişik 
bloklarda olduk'ları- Iha'Me, 'Ballkanlaırda iisltikrar ve 
yumuşama, ıikisMın| de çıkarınadır. O halde, Sov
yetler Birliği, insanlık dışı tutumunu yumuşatması 
için iBullgarisItan'a telkin ve tavsiyede 'bulunmakla, 
kendi ulusa! ve uluslararası birçok çıkarma da yar
dım letmıiş 'olacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem mllMvelkiled; Türki
ye - Yonanisltan arasındaki gergiınıllğin, NATO'nun 
güneydoğu kanaldım ızaıyıifla!ta|cağı ve Ibir çatışma hai
linde, çlöikerteğeciğini varisajyarak, iSlOvydtler Biriliği
nin, 'bir Türk - Yunan fsaivaışınj isteyeceğini sanmak, 
(bence çiok kısır bir görüşltür. Zira, böiyle ıbir sava
şını iyol açacağı yangının nereye kadar yayılacağı, 
'bölgedeki hemen her ülkenin birbiriyle tarihten ge
len toprak anlaşmazlığı Ibulunıarij (Balkanlarda ne gibi 
çalkantılara yol açabileceği, 'dolayısıyla kimleri bu
nalıma sürükleyeceği bilünemez. 

(Garip gelebilir; 'ama (ükli süper Igüç ide, analarında,-
ki dengenin karşı taralımı aleyhine çok büyük olicfu.de 
'bozulmasını istemez. Zirai, ıbu takdirde, denge ken'di 
laleyihine tozulan taırajf mislillemöye geçecektir. Ör
neğin, Moskova, NATO'nun güneydoğu kanadını çö
kertmek için, Türkiye ile Yumaınliısltan'ı savaşa kışlkırt-
Itığı takdirde, ABID'nin de Avrupa'da - slöz gelişi -
Polonya'yı ya da Ooğu Ataaniya|'iyı kışkırtacağımı 
'bilir. 

Dolayısıyla, ben bu bakımdan, Sovyet - Yunan 
yakınlaşmasının, Moskova'nın, Ege konusunda çı
karlarının ortak olduğu Türkiye'yi gücendirecek bir 
tutuma gireceğini zannetmiyorum. 
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Kıbrıs sorunu, Türk kamuoyunda uluslararası 
çerçeve içinde ele alındığında, genellikle tek boyutlu 
biçimde yansıtıldı ve incelendi; sorun, ya Amerikan 
emperyalizmi ya da Sovyet komünizminin hesaplarına 
bağlanmaya çalışıldı. «Soruna, Amerikan emperyaliz
mi», «Hıristiyanlık âleminin haçlı seferi», «Atlantik 
ötesinde karanlık 'hesaplar» gibi kflişıelerlte yaklaşanJaıra 
göre, Türkiye'nin Kıbrıs mücadelesi, aslında, Ameri
ka Birleşik Devletlerine göre bir şahlanma, Washing-
ton'un baskısına meydan okuma, Batının haçlı sefe
rine karşı cihat ya da ikindi bir kurtuluş savaşı idi. 
Fazla içeriği olmayan bu yaldızlı edebiyatın değişik 
bir türü de, başka açıdan empoze edilmek istendi: 
Kıbrıs sorununun karışmasında Sovyet kominizminin 
rolü vardı; Türk - Yunan sürtüşmesi ve bu sürtüş
menin yol açacağı bir silahlı çatışma, NATO'nun 
güneydoğu kanadının çökmesine yol açacak bu olgu 
da Sovyet kominizmlne yarayacaktı. Sovyet komi-
nizmi bu nedenle Kıbrıs'ta çözüm istemiyor ve Tür
kiye ile Yunanistan'ı kışkırtıyordu. Bu laf kalaba
lığına, bir de çeşitli iç politika hesapları eklenince, 
Kıbrıs sorunu Türkiye'de tam bir arapsaçına dönüş
tü ya da dönüştürüldü. 

Oysa, konuya ısrarla tek açıdan yanaşma çaba- . 
larından vazgeçilse, ortaya daha değişik bir tablo 
çıktığı görülebilirdi. Kıbrıs sorunu önce,. A'dan Z'ye 
kadar görüş ayrılığı içinde olan Amerika Birleşik 
Devletleriyle Sovyetler 'Birliğinin, dış politikada uyuş
tukları iki konudan biridir; diğeri ise, Körfez Sava
şıdır. İki süper güç de, kendi çıkarları açısından, 
Körfez Savaşında Irak'ı desteklemekte ve Kıbrıs 
sorununun çözümlenmesini istemektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri, Batı yanlısı Körfez 
rejimlerinin yıkılacağını ve petrol bölgesinin İran'ın 
egemenliği altına gireceği kaygısı ile, Tahran'ın, Kör
fez Savaşını kazanmasını istemiyor. Sovyetler Birliği 
ise, şiddetle antikomünist olan ve Afgan'istan'da mü
cahitleri destekleyen Şiî devriminin, Ortadoğuya ya
yılmasını, çıkarlarına aykırı buluyor. 

İki süper güç, yine kendi çıkarları açısından, Kıb
rıs konusunda da uyum içindedirler. İkisi de soru
nun çözüme kavuşmasını ve Perez de Cueller pla
nının başarıya ulaşmasını, istiyor. Kıbrıs'ta, Perez 
de Cueller planını ve son gelişmeleri, sadece Atlan
tik ötesinden gelen baskılara ya da Batılıların çıkar 
hesaplarına bağlayanlar, her nedense, Sovyetlerin de 
sorunla yakından ilgilendiğini bir türlü görmek iste
miyorlar. 
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Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta neden çö
züm istiyor? Çünkü, Kıbrıs sorununun çıkmaza sap
lanması, bir Türk - Yunan çatışmasına ve NATO'nun 
güneydoğu kanadının çökmesine yol açabilir. 

Muhterem milletvekilleri, aslında, Amerika Bir
leşik Devletleri yönetiminin gönlünde yatan arslan, 
bağımsız, bağlantısız bir Kıbrıs değil; adanın taksim 
edilerek, NATO üssüne dönüşmesidir; ama Was
hington, Kıbrıs'ın taksimini kendi kamuoyuna izah 
edemeyeceği gibi, böyle bir olgunun Türk - Yunan 
ilişkilerini çok tehlikeli bir noktaya tırmandırabilece
ğinin de bilincindedir. Bu bakımdan, sanırız ki, çok 
fazla hevesli olmasa da, bağımsız, bağlantısız Kıbrıs 
Federe Devletini desteklemektedir. Sonuç olarak, 
Wash'ington'un Kıbrıs konusunda aslında bir ikilem 
içinde olduğu düşünülebilir. 

Aynı ikilem, Sovyetler Birliği için de söz konusu
dur. Kıbrıs sorununun sürüncemede kalıp, Türk -
Yunan gerginliğinin artması, NATO'nun güneydoğu 
kanadını güçten düşüreceğinden, Moskova'nın çıkar 
larına uygundur. Ancak, bu olgunun büyük bir teh
likesi vardır: Sorun fazla sürüncemede kalırsa, ada 
bölünüp, Jbir NATO üssüne dönüşebilir. Sovyetler 
Birliği, bu bakımdan, tehlikeli kumar oynamaktansa, 
ayağını yere sağlam 'basmayı yeğlemektedir. 

Böylece iki süper güç de, aslında gönüllerinde 
başka arslanların yatmasına karşın, bu hayallerin yol 
açabileceği tehlikeleri düşünerek, bağımsız bağlantı
sız Federe Kıbrıs Cumhuriyeti tezini desteklemekte 
ve sorunun çözüme kavuşmasını istemektedirler. 

Üçüncü Dünya Ülkeleri ise, özellikle iç sorun
larından kaynaklanan kaygılarla, Kıbrıs bunalımına 
bir an önce bir çıkış yolu bulunmasını diliyorlar. 
Ayrılıkçı akımların güçlendiği dünyamızda, bölün
müş bir Kıbrıs, Hindistan'dan Yugoslavya'ya, Pa
kistan'dan Sırilanka'ya kadar birçok ülkenin toplum
ları için çok kötü bir örnek oluşturabilir, tşte, Tür
kiye'nin Kıbrıs konusunda uluslararası platformlarda 
yıllardır birçok bakımlardan yalnız kalmasına yol 
açan olgu, ilginç rastlantı olarak, hemen tüm dün
ya ülkelerinin çıkarlarının aynı noktada birleşme-
sidir. Bu objektif gerçeği görmezlikten gelip, Kıb
rıs olayına sadece Amerikan emperyalizmi ya da 
Batının baskısı gibi klişelerle tek yanlı yaklaşımlar
da bulunmakta ısrar etmek, sorunun saptırılması an
lamına gelir. Üstelik, unutmamalı ki, Kıbrıs sorunu
nun adil bir çözüme bağlanmasında Türkiye'nin de 
sayısız çıkarları vardır. Bunlardan biri ve önemlile
rinden biri de, içerideki bölücü faaliyetlerle mücadele 
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eden ve bölücülüğün karşısında olan Türkiye'nin, 
dünya kamuoyunda bölücülük suçlamasına hedef 
olmaktan kurtulması ve kendisinin de dahil olduğu 
Üçüncü Dünyaya kötü bir örneği başlatmak duru
munda kalmamasıdır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; konu bu 
noktalara kadar gelmişken ve ayrı bir önemi her 
zaman atfettiğim Suriye sorununa da biraz değin
mek istiyorum. 

Muhterem üyeler, gerçekten, ne istiyor Suriye, 
Türkiye'den? Bu soru, Suriye'nin Ortadojhida oyna
mak istediği genel rolden soyutlanarak yanıtlanabi
lir mi? Bence hayır. Suriye'nin Ortadoğuda oyna
ma kistediği role gelince; iki teori var. Birinci teo
riye göre: Suriye'nin, Ortadoğuda oynamaya soyun
duğu rol, vekil rolüdür. Şam yönetimi, kendisini te
peden tırnağa sıilahlandırmasına karşılık, bölgede 
Moskova adına hareket etmektedir. Yani, Mosko
va'nın bizzat yapmak istemediği kirli işlere maşalık 
etmektedir. Türkiye'nin ayrılıkçı terörizm aracılığıyla 
destabilize edilmesi, bu vekil rolünün gereklerinden 
olabilir. Bu teori, daha çok İsrail'de ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin belirli çevrelerinde taraftar bu
luyor. 

İkinci teoriye göre ise; Suriye'de olu bitenlerin 
açıklanması, Suriye'nin kendi gerçeklerinde ve belki 
de özellikle Hafız Esat'ın büyüklük düşlerinde ara
nıyor. Suriye, Arap dünyasının liderliğine soyun
makla, Lübnan'da olduğu gibi, serüvencilik tarzında 
görülebilen adımlar atmaktan çekinmemektedir. Bu 
teoriye göre, asıl, Esat, Moskova'yı kendi emellerine 
alet etmektedir. Yarın, öbür gün, Enver Sedat gibi, 
Sovyetleri kapı dışarı etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 

Türkiye'nin bu teorilerinden hangisine itibar etti
ği, Suriye'ye karşı takınılacak tutumu belirlemesi 
açısından önem taşıyor. Çünkü, her tanım ve teori 
de, çözümlerini kendi, içerisinde getiriyor. Eğer Su
riye, gerçekten Moskova'nın vekilliği görevini üst-
lenmişse, Türkiye aleyhine girişilen eylemlere bir 
Doğu-Batı sorunu gözü ile bakmak gerekir. Sorun 
böyle tanımlanınca, çözümü de, daha uzun ve çe
tin yollardan geçer. Yok, Suriye kendi başına ha
reket ediyorsa, o zaman Türkiye kendi göbeğini 
kendi kesmek zorundadır. 

Suriye'ye karşı Türkiye'nin elindeki kozlar 
nelerdir? Türkiye, Şam'la çözümcü bir iletişim kur
mak için ne gibi adımlar atmakta, ne gibi açılım
larda bulunmaktadır? Durumu sağlıklı olarak değer
lendirmek için bunları bilmek gerekir. 
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Türkiye'nin sorunu salt Suriye sorunu değil kuş
kusuz. Güneydoğuda meydana gelen olaylar bize 
hir, (kere daha gösteriyor (kli, Türkiye'yi 'her ceıpihe-
Iden ha^tırarak ibirtalkım köşelere sıkıştırmak isteyen
ler vaıy IBum'lar, Türkiye'nin hassas olduğu nokta
lara; slilgariallarını Ibaistırdikça bir işkenıceici hızıyla 'ke
yifleniyorlar. Eğer, Ermeni terörü, Kıbrıs Gü-
ınısydloğu,... 'lisltiiıyıortlar, ki, Türkiye liyiöe bunalıp, iç'i-
ne Ikaıpanısın; İstiyorlar ki, Türkiye, bombardıman 
altımda, ıbir korulgana isığınmılşlıaırın psikoflo|is!i i e 
dünyadan kopsun; dstıi'yorîar ki, Türküye, demokrasi
den ödünleri sererek, uluslar topluluğunda; parîya du
rumuna düşsün,.. İstiyorlar; ama;, omlarımı (isltemesi yet
miyor ve yetmeyecek. Önemli odan, bizim ne iste
diğimiz, ve ne yapacağımız. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milleltivekiierTİ; bu incele
me ve açMamalardan da; ardaşiacağı üzere, Türki
ye'nin dış politikasını, coğrafî, ekonomik kteıumu 
ve tarihsel gdlişımesii belirlemekte ve bdirleyecek 
unsuru olacaktır. 

Muhterem üyeler, Türkiye bir Ortadoğu ülkesü-
dlir; Türkiye, ayn|i zıaımanda ıbir Akdeniz .ülkesıidirı; 
Türkiye aynı zamanda; lAlvnuıp̂ nun daı poliitlik sınır
ları içerisindedir. Türküye, nülfulsumun Ibüyük ço<-
ğuınjluğu Müslüimam olan 'bir ülkedirı; ama, aynı za
manda da laik, kendi toprakları üzerinde gelmiş 
geçmiş tlüm kültürlere sahip çıkmayı aımaçlaıyam bir, 
ülkedir. (SHİP sıralarından alkışlar) 

|Bu gerçeklerin ışığında olaya baktığımızda, Tür
kiye'nin dış poliltikaismın yukarıda, izah eltmeye çajıiş-
tığım ttümı noktaları kapsayan ıbir Ibüüün ilcimde ele 
alımılp, 'behrlenmelsi gerektiği kanaaltinıdeyim. Bu ger
çekleri görmezlikten gelerek, ıganip fblir ikame politi
kasını uygulamaya, çalısjmıaınını, ne ülkeye, ne de 
uiygulayanlaraı hiç Ibir yararı yoktur, Çünkü Türküye 
ya; bir Ortadoğu ya ıbir Avrupa ülkefsi değildir; Tür
kiye hem bir Ortadoğu, ülkesi, hem de 'bir Avrupa 
ülkesidir. Türkliye hem Müslüman, hem de lajik bir 
tikedir.. Türkiye, ya ıBaitı kumumlan ve demokraisiiyi 
özümsemiş ya da; İslam ülkelerliyle sıkı ilişkileri 
seçmiş 'bir ülke olmamalıdır, oiamaız d'a. Aksine, 
hem ibatrlı Idemofarafslyi bütün kurum ve kuraıllapyla 
özümsemeye ve uygulamaya samlkn'iyeltle çalışan, hem 
de îslam ülkeleriyle tarihî ilişkilerini sürdüren bir 
ülke olmak durumundadır. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, 
NATO'nun, Ortadoğuya karşı bölge 'içinde kurulmuş 

kalesi değildir. Türkiye, NATO'yu Birleşmiş Millet
ler Yasasının 51 inci maddesine göre kurulmuş bir 
'bölgesel savunma paktı olarak görür. Yoksa, ne dün
ya politikasında lider bir müttefik devletin bölgesel 
çıkarlarına, ulusal güvenliğine rağmen «evet» der, 
ne de Hatay doğumlu vatandaşlarımıza bir türlü vize 
vermeyen, âdeta onların Türk yurttaşlığını tanıma
makta direnen bir değer Arap devletine karşı boy
nunu eğer, sessiz kalır... (SHP sıralarından alkışlar) 

Batı Avrupa'nın dışında kalacak bir Türkiye, Ba
tıdaki tek desteği Amerika Birleşik Devletlerinden 
aramak seçeneksizliği içine düşecektir. Gerçi, Ame
rika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin dost ve müttefiki
dir; ama Wash!inıgton için Türkliye, dünya politikası 
çerçeveıslindıe en önemli mültıtelflik, en vazgeçilmez müt
tefik değildir. Amerika -Birleşik Devletleri, Türküye* 
nin dostluğunu bugüne kadar daima en ucuza mal 
etmeye alışmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
gün, modası geçmiş askerî malzeme yardımını bile 
yaparken, bunu siyasî koşullara ve olaylara bağla
yabilmek, Temsilciler Meclisindeki Türkiye aleyhta
rı lobilerin kışkırtıcı faaliyetleri karşısında sessiz ve 
kayıtsız kalabilmek gibi olayları itiyat haline getiril
miş ve alışılmış olağan şeyler gibi görülmeye başla
mıştır. 

Avrupa'dan kopmuş veya koparılmış bir Türki
ye, Washington'un dostluğunun ağırlığı altında ezi-
laca'ktir. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerin ama
tör bir spor dalı olmadığını bir an bile aklımızdan 
çıkarmamalıyız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri; son olarak, 
bugünlerde gündeme gelen bir konuya, «Beşler»in 
Avrupa Parlamentosu Komisyonuna verdikleri ve 
Türkiye'de insan haklarının çiğnendiğine dair şikâ
yetlerini geri almak için ileri sürdükleri şartlara ve 
hükümetle anlaşmalarına değinmek istiyorum. 

Her şeyden önce, değerlendirmemin, zorunlu ola
rak, hasında yer alan haberlere dayandığını belirt
mek isterim, Zorunlu olarak diyorum; çünkü bir 
yandan dış politikayı ve diğer yandan, bundan daha 
önemli olarak, içişlerimize müdahale niteliğini ta
şıyıp taşımadığının gündeme gelmesine neden olabi
lecek bir konuda hükümet Meclise bilgi vermemiş, 
davranışının oluşmasına yön verecek siyasî eğilimleri 
saptamamıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu nedenledir ki, her meselede olduğu gibi, bu 
konuda da hükümetin izlediği ve izleyeceği politika, 
millî nitelikten uzak ve sadece ANAP iktidarını 
bağlayacak bir politika olacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sana yakış
mıyor. 

'BAŞKAN — Siz devam edin sayın hatip. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — «Beşlerin» istem

leri... ı(SHP sıralarından, «Bekleme, devam et» ses
leri) Efendim, Bakanlar Kurulunun her farzda sa
taşmalarına artık alıştığımız için, ben cevap vermek 
istemiyorum. SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz konuşmanıza de
vam edin. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — «Beşler»in istem
leri, programında hukuk devleti gereklerine, insan 
halklarına ağırlık veren SHP'nin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin göreve başlamasından bu yana her-
vesileyle dile getirdiği, gerçekleştirilmesi için müca
dele verdiği bir konudur. SHP; işkence yaptırılma
mak, işkenceciler cezalandırılmalı, polisin yetkileri 
vatandaş hak ve özgürlüğünün göz ardı edilmesine 
neden olmamalı, fişlemeye son verilmeli, güvenlik 
soruşturması kaldırılmalı, fikir cezalandırılmamalı 
derken, «Beşler»in şimdi ortaya attıkları bu istekle
rini dile getirmekteydi. (SHP sıralarından alkışlar) 
bu taleplere kulaklarını tıkayan ANAP iktidarının, 
bugün gayrî resmî de olsa, bir anlaşma yapma zo
runluluğunda kalması, ileri görüşünün ne kadar kı
sır ve kıt olduğunu göstermektedir. (SHP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siz, bu memleketin evlatlarının uyarılarına, sırf 
muhalefetten geliyor diye, siyasî bağnazlıkla sırt çevi
receksiniz; ancak, bu konular uluslararası platformda 
bir baskı unsuru haline geldiğinde, buna boyun eğe
ceksiniz... İşte sizin milliyetçilik anlayışınızın sonu
cu budur. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
son verirken, 1986 yılı bütçesinin ülkemize ve halkı
mıza, daha az zam, daha çok demokrasi; daha az 
bağımlılık, daha çok özgürlük; daha az uluslararası 
problem, daha çok uluslararası eşitlik; daha az .Enf
lasyon, daha uygun bir gelir dağılımı getirmesini di
ler, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım 
adına yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Sayın milletvekilleri, şahıslar adına alınan konuş

malarda, demin okuduğum sırada bazı değişiklikler 
olmuştur; okuyup bilgilerinize sunuyorum : 

Şahısları adına söz isteyenler : 
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Lehinde, Sayın Mustafa Şahin, Sayın İsmail Sa-
ruhan, Sayın Kadir Demir, Sayın İsmail Üğdül, Sa
yın Mehmet Kaşıkçı, Sayın Hakkı Artukarslan; 

Aleyhinde : Sayın Reşit Ülker, Sayın Şeyhmus 
Bahçeci, Sayın Hasan Altay, Sayın Murat Sökmen-
oğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Mehmet Üner, 
Sayın Fikri Sağlar, Sayın Selahattin Taflıoğlu, Sa
yın Şeref Bozkurt; 

Üzerinde, Sayın Ümit Halûk Bayülken, Sayın 
Coşkun Bayram, Sayın Türkân. Arıkan, Sayın Tay
yar Sadıklar, Sayın Yılmaz Hastürk. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Şimdi sıra, Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın 

İsmet özarslan'da, Buyurun Sayın özarslan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GIRUİBU ADINA İSMET ÖZARSLAN 
(Amasya) — Sayın IBaşkan ve yüce Meclisin değerli 
üyeleri; «19Ş6 malî yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi hak
kında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce hepinizıi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının esasları, 
yüce önder Atatürk tarafından tespit edilmiş ve de
ğişik hükümetler zamanında devamlılık gösterir bir 
devlet politikası niteliğini kazanmıştır. Bu özellik, 
Türk dış politikasında bir kuvvet kaynağıdır. 

Ülkemizin güvenliğinin en müessir bir şekilde ko
runması, bütün ülkelerle ve özellikle komşularımız
la her sahadaki işbirliğinin geliştirilmesi, dünya barı
şının muhafazası, hükümetimizin dış politikasının te
mel hedefleridir. 

Bu anlayışla Sayım Özal Hükümeti, Türkiye'nin 
haklarını ve yüksek menfaatlerini ısrarla takip et
meye, geleneksel Atatürkçü dış politikamızı devam 
ettirmeye ve milletimizin yararına daha da ileriye gö
türmeye kararlı olduğunu hükümet programında açık 
olarak /belirtmiş ve geçen iki yıllık icraat süresinde 
bunu ispat etmiş bulunmaktadır. 

Ozal Hükümetinin dış politika alanındaki bu ic
raatını incelediğimizde, gerek bölgemizde ve dünyada 
barışın korunması, gerek millî hak ve menlfaatlerimıi-
zin korunması bakımından son derece aktif ve ka
rarlı bir politika izlediğini görmemek imkânı yoktur. 
Hükümetin dış politikası, Türkiye'nin geleneksel dış 
politikasına yeni bir canlılık getirmiştir. 

Türk dış politikasının en önemli özelliklerinden bi
ri, Çok boyutlu olmasıdır. Türkiye'nin Batı Avrupa 
topluluğuna mensup bir devlet olması yanında! İslam 
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ülkeleri ile tarih içinden gelen bağları vardır. Aynı 
zamanda da, konumu itibariyle bir Balkan ülkesidir. 
Hükümetimizin dış politikasında bu çok boyutluluk 
ilkesinin dengeli bir şekilde geliştirildiği ve bunun dış 
politikamız açısından bir güç kaynağı teşkil ettiği gö
rülmektedir. 

Ayrıca, dış politika yaklaşımlarında, »her şeyden 
evvel akılcı ve serinkanlı davranılmiş, şartlar ne olur
sa olsun, ortamın (heyecanına hiçbir zaman kapılın-
mamıştır. Sayın Özal Hükümeti, meselelerin üzerine 
kararlı ve aktif bir şekilde gitmekle birlikte, İhtiyatı 
da hiçbir şekilde elden bırakmamıştır. 

(Hükümetin dış politikasının bir diğer 'özelliği de, 
açıklıktır. Hükümet dış politikayı, hiçbir dönemde 
pek görülmeyen derecede açık, bütün milletin gözü 
önünde yürütmektedir. Dış meselelerimizin ıhalk önün
de açıkça tartışılmasından çekinmemiş, bilakis, dış 
politikanın ıda 'halka mal olmasından yana olduğunu 
açıkça göstermiştir. 

Yurt dışında, Türkiye'nin, gerek siyasî, gerek 
ekonomik itibarını artırmıştır. Ekonomik itibarı, son 
dört yılda en (hızlı artan ülke Türkiye'dir. Bu itibar 
artışının önümüzdeki yıllarda da aynı tempoyla de
vam edeceğine kesinlikle inanıyoruz. 

Sayın Özal Hükümeti, ekonomi ile dış politikanın 
iç içe, el ele hareket etmesi gerektiğinin tam şuuru 
içinde bir hükümet olarak temayüz etmiştir. Birçoğu 
ile ittifak lilişjkisıi içinde bulunduğumuz Batı ülkeleri 
ile münasebetlerimizi daha da ileriye götürmek hü
kümetin anahedeflerinden biri olmuştur. Başta Ame
rika Birleşik Devletleri, Federal Almanya olmak üze
re, Batı ile ilişkilerimizde gayet olumlu gelişmeler 
kaydedilmiştir. Bu ülkelerle münasebetlerimiz, karşı-' 
iıklı çıkarlara dayalı, eşit (btir ortaklık ilişkisi içinde 
yürütülmektedir, 'Mevcut milletlerlerarası şartlarda 
NATO'ya üyeliğimiz, güvenlğimizio sağlanma'sıında 
ve içinde bulunduğumuz bölge ve dünya barışının' 
idamesi bakımından bir denge unsuru teşkil etmek
tedir. 

6 Kasım seçimleri ile, Türkiye'min demokratik reji
me olan bağlılığı bir defa daha ispat edilmiştir. Mem
leketimizde demokrasinin bütün kurumlarıyla yeniden 
tesisi ve parlamentolu hayatın işlerlik kazanmasını 
takiben, ülkemizin Batı ile geleneksel münasebetleri
nin eski canlılığını yeniden kazanması yolunda büyük 
mesafe kat edilmiştir. Bu çerçevede, milletvekilleri 
olarak, Farlamentolararası Birlik, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi ve Kuzey Atlantik Asamble-
sindeki yerlerimizi tekrar almış bulunmaktayız. 

Batı Avrupa ülkelerinden bazıları ile olan ilişkile
rimiz, Türkiye'deki iç gelişmelere karşı, bu ülkelerde
ki bazı çevrelerin takındıkları tutumdan etkilenmek
tedir. Bu çevrelerin, Türkiye aleyhindeki propaganda 
ve faaliyetlere girişmelerini esefle karşılamaktayız. 

Hükümetin, 'Batı Avrupada, Türkiye ile ilişkilerini 
normalleşmesi sürecini geciktirmek isteyen bazı un
surlara şu mesajı verdiği açıkça görülmektedir: «Tür
kiye, Batı camiasının ayrılmaz bir parçasıdır; aynı 
değer sistemini paylaşmaktadır. Bu yolda ilerlemeye 
kararlıdır. Ancak, bunu, kimseye hoş görünmek için 
değil, kendi tercihi bu yolda olduğu için yapmakta
dır. Bazı Batılı siyasetçilerin kendi iç politika endişe
leri ile karşılaştıkları sorunlan Türkiye'nin sırtından 
çözümlenmesini asla kabul edemeyiz.» (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

(Muhterem milletvekilleri, katıldığım Avrupa Kon
seyi ve diğer yurt dışı toplantılarımda bu mesajın gi
derek daha açık bir şekilde anlaşıldığını yakînen mü-
şahade etmekteyim. 

Son zamanlarda dış politikadan sJöz edilirken, en 
fazla Batı ile olan ilişkilerimiz üzerimde durulmak
tadır; şikâyetler, eleştiriler, değerlendirme ve yorum
lar bu konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Batı ile ilişkilerimiz değerlendirilirken, kişisel eği
limler, iyimser veya kötümser mizaçlı olma gibi fak
törler, varılan sonuçları, kanaatimce, büyük ölçüde 
etkilemektedir. Türk insanı, haysiyetine çok düşkün
dür, duyguludur, dürüsttür. Açık- haksızlığa maruz 
kaldığı, haysiyetine dokunulduğu zaman şiddetli tepki 
gösterir. Şahıslardan geldiğimde bu tepkileri tabiî kar
şılamak gerekir; ancak, devlet idaresinde duygusallı
ğa asla yer yoktur; dış politika hislerle yürütülemez. 
Bu bakımdan, hükümetimizin, bazı olumsuz gelişme
ler karşısındaki kararlı; ancak, serinkanlı ve itidalli 
tutumunu takdirle karşılıyoruz. Tahriklere kapılırsak, 
hasmın oyununa 'gelmiş oluruz; istenen zaten budur. 
Tepkİerimiz fevri, değil, akılcı olmalıdır. 

Bu çerçevede, hükümetimizin yurt dışında Tür
kiye'ye karşı bazı mihraklarca yürütülen maksatlı 
gayretler konusunda izlediği tutum, soğukkanlı ve 
kararlı bir davranışı temsil etmiştir. Bazı dost ülkele
rin hükümetleri de, Türk Milletinin hassasiyetini, az
mini ve kararlılığını dikkate alarak, Türkiye aleyhin
de yürütülen zararlı girişimlere karşı çıkma ihtiyacını 
hissetmişlerdir. Nitekim, son yıllarda tamamıyla iç 
politika mülahazaları ile hareket eden ve etnik grup
ların çıkarlarını temsil eden bazı, Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresi, üyelerinin hazırladıkları Ermeni 
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tasarısına karşı Amerikan yönetiminin gösterdiği tep
kiyi ve son olarak bu konuda Kongrede elde edilen 
neticeyi 'bu çerçevede değerlendiriyor ve memnuniyet
le karışılıyoruz. 

Bunlara karşı mücadelede, hükümetimizin aktif 
ve karartı bir politika takip ettiğini müşahade etmek
teyiz. Amerika'daki sistem o şekilde işlemektedir ki, 
çok küçük bir çıkar grubu, Kongrenin genel tutumu
nu etkileyebilmekte ve dolayısıyla ABD dış politika
sına bir ölçüde müessir olabilmektedirler. Tabiatıyla, 
Türkiye için asıl 'önemli olan, yönetimin tutumudur. 
ABD yönetiminin bizzat, Amerika'nın milî menfaat
lerini, kişi ve zümre çıkarlarının üstünde tutacak be
ceri ve basireti göstermeye devam edeceğini ümit edi
yoruz. 

Sayın Başbakanımızın da yüce Mecliste ifade et
tiği gibi, hükümetimiz, Batı ile münasebetlerimizde 
hiçbir sorun yaratmamıştır; tam tersine, yıllardan 
beri devam eden bazı sorunların çözümü yolunda 
önemli adımlar atmıştır. Bunları sırasıyla arz etmek 
istiyorum: 

IBiflindiği üzere, 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin 
Avrupa Konseyi ile ilişkileri sadece Bakanlar Ko
mitesine inhisar etmiş ve seçilmiş bir parlamentomu
zun bulunmaması nedeniyle, Avrupa Konseyi Parla
menterler (Meclisiyle dlişkilerimiz kesintiye uğramıştır. 
1983 seçimlerinden sonra ısrarlı ve kararlı çabalar 
sonucunda sayın milletvekilleri, Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisindeki yerlerini almışlar ve bu Mec
lisin çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaya başla
mışlardır. 

Avrupa Konseyindeki bugünkü gelişmeleri iyi de
ğerlendirebilmek için o günleri çok iyi hatırlamamız 
gerekir. O zamanlar «Ocak dönemi toplantısına git
meyelim» diye içten ve dıştan hükümetimize telkinde 
bulunanlar vardı; ancak, hükümetimiz, kararlı tutumu 
nedeniyle bu telkinleri dinlemedi. Oniki kişilik dele
gasyonumuz üçer kişilik gruplar halinde, Konseye 
üye ülkelerin başkentlerinde on gün temaslarda bu
lundu. Her gittiğimiz yerde, bu devre Konseye ke
sinlikle gelmememiz, mayıs döneminde gelmemiz ıs
rarla rica edildi. Bunlara rağmen bizler Konseydeki 
yerlerimizi aldık. iBu arada Konsey toplantısından 
önce Strasbourg*da yaptığımız değerlendirme toplan
tısında bazı sayın üyeler hükümetimizin bu tutumunu 
şiddetle eleştirdiler ve «jBatı Avrupa ülkelerinden ko-
panlıyoruz» diye feryat ettiklerini ve bunların ara
sında SHP Genel Başkanı Sayın Gürkan'ın da bu
lunduğunu burada hatırlatmakta fayda görüyorum. O 
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geceyi hiçbir zaman aklımdan çıkarmıyorum; Avrupa 
IKonseyini değerlendirirken. Hep beraber fevkalade 
kötü günler geçirdik. Sayın Genel Başkan da o za
man bizimle beraber üyeydi, aynı günleri o da bizim
le beraber yaşadı. 

O günlerde Türkiye'nin, hiç hak etmediği halde, 
yine konseydeki sosyalist gruba mensup ve tamamen, 
bazı çevrelerce gerçek dışı bilgilerle beslenmiş olan 
milletvekilleri tarafından acımasız bir şekilde eleşti
rildiğini burada hatırlatmakta büyük fayda görüyo
rum. Konseyin ilk toplantısında Türk milletvekilleri
nin yetki belgelerine bir sosyalist milletvekili tarafın
dan itiraz edildi. Gerekçe olarak da, 6 Kasım 1983 
seçimlerinin demokratik olmadığı ve seçilen biz sayın 
milletvekillerinin Türkiye'yi temsil edemeyecekleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sözde bir parlamen
to olduğu açıkça iddia ediliyordu. 

©unlara rağmen, bizleri, bizlerden daha iyi sa
vunan sağduyu sahibi değerli parlamenterlerin de var 
olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti arz et
mek isterim. 

Yılmadan, yorulmadan, Konseyin her seviyesinde
ki faaliyetlerine aktif olarak devam ettik; ilişkilerimizi 
günden güne daha iyiye götürmeye gayret gösterdik. 
Öyle zamanlar oldu ki, Türkiye ile ilgili bir önergeyi 
imzalıtacak üye bulmakta güçlük çektik. Hatta, son 
derece haklı olduğumuz, Türk vatandaşlarına uygu
lanmakta olan vize konusunda, önerge verebilmek 
için gerekli olan 10 imzayı güçlüklerle toplayabildik. 
Yine, vize konusunda bir raportör bulmakta fevka
lade sıkıntı çekildi; hiçbir üye, Türkiye hakkındaki bir 
konuda raportör olmayı kabul etmedi. En sonunda 
İtalyan Parlamenter Sayın Foski raportörlüğü kabuil 
ederek, bu konuda gayet güzel bir rapor hazırladı. 

Türk heyeti olarak, Avrupa Konseyi içinde bu
lunan komisyonlardan bazılarını, ülkemize davet et
meyi kararlaştırmıştık; ancak, sayın üyelerimiz de bi
lirler, hiçbir komisyonun ülkemize gelmekte istekli 
olmadıklarım, yakînen, hep beraber müşahade ettik. 

Bu olumsuz tablodan sonra, ©İde edilen olumlu 
sonuçlan şöylece sıralamak fetiyoruım: Hiçbir komis
yon, ülkemize gelmeyi kabul etmezken, 1984 yılı so
nunda ve 1985 yılı içinde 3 komisyonun 4 yülık bir 
aradan sonra ilk kez Türkiye'de toplanması sağlan
mıştır, Bütün bu faaliyetlerde parlamento kanadıyla, 
hükümet kanadı yakın bir işbirliği hallinde çalışmış
lardır. Bu komisyon üyelerine Türkiye'deki gelişmeler 
hakkında ilk elden bilgiler verilmiştir. Bugün daha 
birçok komisyon ülkemizde toplantı yapmak istemek-
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tedir; ancak, bugün, hangi komisyonun, ülkemize gel
mesine artık onlar değil, biz karar verebilmek duru
mundayız. Ayrıca, bize yakın veya 'karşı olan milletve
killeri ülkemize davet edilmişler ve kendilerine istedik
leri yeri ziyaret etme, istedikleri şahıslarla görüşme 
imkânları bizzat hükümetimizce sağlanmış ve Tür
kiye hakkındaki (fikirleri silinmeye çalışılmıştır. Ge-. 
nel Kurulda ve komisyonlarda, İdilimize olan birçok 
karar tasarıları kabul ettirilmiştir. 

'San 'Marino toplantısında, ülkemiz için önemli olan 
vize konusundaki karar tasarısı 16'ya 1 oyla kabul 
ettirilmiştir, sadece Yunan delegesi bu konuda ret 
oyu kullanmıştır. Yine aynı toplantıda, Kıbrıs'la il
gili olarak olumlu bir karar alınması sağlanmış ve 
Göçler ve Mülteciler Komisyonunun İKuzey Kıbrıs'a 
gitmesi kararlaştırılmış ve Kuzey Kıbrıs'tan da bir 
temsilcinin komisyona bilgi vermesi karara bağlan
mıştır. 

1985 Eylül dönemi toplantısında, Genel Kurulda 
ilk defa ülkemiz lehine iki karar tasarısı (birden kabul 
edilmiştir. Bunlardan birincisi, Türk vatandaşlarına 
uygulanan vizenin hafifletilmesi ve zaman içinde ta
mamen kaldırılması hususunda idi. 'Bu konuda fev
kalade olumlu bir karar alınmıştır ve alınan bu ka
rar da, Genel Kurulda herhangi bir aleyhte konuşma 
olmadan kabul edilmiş ve üye ülkelere Bakanlar Ko
mitesince duyurulmuştur. 

Diğer ikinci konu ise, Bulgaristan'daki soydaşla
rımıza yapılan insanlık dışı zulmün durdurulmasıyla 
ilgiliydi. Son bir ay içinde katıldığımız Avrupa Kon
seyi komisyon 'toplantısında, iki önemli başarı daha 
elde edilmiştir. Hepimizin yakinen takip ettiği gibi, 
birkaç ay önce Bulgaristan'dan Yunanistan'a iltica 
etmiş olan 3 soydaşımızın Bulgaristan'a iadesi bir 
Yunan mahkemesince kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin 
ısrarlı gayretleriyle, bu olay dünya kamuoyuna du
yuruldu ve Batı Avrupa kuruluşları, soydaşlarımız 
lehine vaziyet aldılar. Konseyin Siyasî Komisyonunda 
ve Göçler ve Mülteciler Komisyonunda birer karar ta
sarısı sunuldu. Sayın tnan'ın üyesi bulunduğu Siyasî 
Komisyonda sunulan bu kararda 8, benim üyesi bu
lunduğum Göçler ve Mülteciler Komisyonunda 15 
kişiden, 14'ünün imzasını rahatlıkla alabildik; hatta; 
bize karşı olan mületvekiillerinân dahi imzalarımı al
mayı hasardık. Bu, eski günleri hatırlayanlar için 
fevkalade olumlu bir haberdir. Zamanında, bir (im
zayı bulmakta güçlük çekerken, bugün bütün komis
yonun aşağı yukarı tümünün oyunu alabilecek duru
ma gelmiştir. Bu, ülkemiz için fevkalade sevindirici 
bir sonuçtur. 

Yine Yunanlıların ve bazı çevrelerin oyunuyla 
Avrupa Konseyinin gündemine gelen, Bakırköy'deki 
Yorgi Kilisesiyle ilgili olarak da, Kültür ve Eğitim 
Komisyonunca yapılacak herhangi bir işlem olmadığı 
hususunda karar alınmış, Yunanlılar dışındaki tüm 
üyeler lehimize oy kullanmışlardır. Bu konuda hü
kümetimizin ve parlamenter arkadaşlarımızın sarf et
tiği gayretleri de burada şükranla arz etmek istiyorum. 

Avrupa Konseyi ile münasebetlerimizde hiçbir so
run yaratmamış olan hükümetimiz, mevcut meselele
rin halli yolunda ciddî gayret göstermiş ve olumlu 
neticeler almıştır. Görüldüğü gibi, hükümetimizin Av
rupa Konseyi ile ilgilenmediği iddialarının gerçekle 
bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Gerçek anlam
da bir dış politika yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, günümüz dünyasında ulus
lararası istikrar iki süper devlet arasındaki dengenin 
idamesiyle sürdürülmektedir. Bugünün şartlarında hiç
bir devlet, ne Amerika Birleşik Devletlerini ne de 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini görmezlik
ten gelen bir tutum içine giremez. Bu bir gerçektir; 
ancak, Batı camiası serbest iradeleriyle bir araya 
gelmiş bir devletler topluluğudur; demokratik pren
sipleri muhafaza ederek, -birlik ve dayanışmasını sür
dürmesi gereken bir camiadır. 

Fransa'nın, ülke içindeki 'belirli seçmen çevrelerini 
hoşnut etmek için, tarihî gerçekleri göz ardı eden, 
Ermeni iddialarına arka çıkan tutumu, tarafımızdan 
hayret ve endişe ile karşılanmaktadır. Temennimiz; 
Fransa'nın dost ve müttefik bir ülkeyi rencide eden 
bu haksız davranışlarına artık bir son vermesidir. 

Türkiye'den kaçan anarşistlerin ve bölücülerin, 
Ermeni teröristler ve Rum - Yunan ortaklığı ile oluş
turduğu cephe, Batı'daki özgürlük ortamından ya
rarlanarak gürültü koparabilmekte, yalan ve iftiraya 
dayalı bir kampanyayı fütursuzca sürdürebilmektedir. 
Her şeye rağmen bu kampanyanın etkisinin ve yay
gınlığının giderek azaldığı kanaatindeyiz. Yanılgıların 
uzun süre geçerliliğini koruyamayacağının en anlam
lı "örneğini birkaç gün önce hep birlikte müşahade 
ettik. Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonuna başvuruda bulunan 5 devlet, bu şikâyetle
rini geri aldılar. Bu olayın anlamı çok büyüktür. Batı 
Avrupa ile ilişkilerimizde bu dava, büyük bir engel 
olarak önümüze çıkmaktaydı. Bu engelin ortadan 
kaldırılmış olması, bundan sonraki faaliyetlerimizin 
daha rahat bir ortamda yürütülmesini sağlayacak ve 
Batı Avrupa ile ilişkilerimizin gelişmesini kolaylaştı
racaktır. 
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Avrupa Parlamentosunda «Yeşiller Grubu»nun, 
Türkiye'nin Avrupa Konseyinden çıkarılmasını iste
yen önerisi ise 70'e karşı Sİ oyla reddedilmiştir. Bu 
tutum, Türkiye ile Beşler arasında varılan bu anlaş
manın yarattığı yumuşak havanın bir sonucu olarak 
değerlendirilmektedir. Alınan karar meyvesini ve 
müspet sonuçlarını göstermeye 'başlamıştır. 

Ancak, ülkemiz ille AET arasındaki ilişkilere, 
maalestf henüz canlılık kazandırıiamamıştır. (Tür-
Türkiye'de demokrasiye etkinlik ve işlerlik kazandırıl
ması konusunda atılan olumlu adımdan görmeyen kal
mamıştır. Buna rağmen topluluğun parlamentosu ve 
konsey, İlişkileri canlandırma konusunda inisiyatif 
ailmamakta, Ibu durum Türk kamuoyunda haklı bir 
tepki yaratmaktadır. Uzun yıllardan 'beri devam eden 
bu meselenin halli için yüce Meclisimiz ve Türk Hü
kümeti her türlü gayreti göstermiştir. İlişkileri don
durulmuş vaziyette muhafaza etmek için bazı çevre
lerin ileri sürdüğü tenkitler, geçerliliğini tamamen 
yitirmiştir. Avrupa Konseyi tnsan Halkları Komis
yonunda alınan sonkarar, bu gerçeğin bir kere 
daha tescilini sağlamıştır. Sayın Başbakanın da salı 
günü yüce Mecliste yaptığı konuşmada ifade buyur
dukları gibi, Türk Milletinin ve hükümetinin demok
rasiye bağlılığı, artık bütün dünyada daha iyi anlaşıl
maktadır. 

Avrupa 'ffle mevcut bütün meselejerini'izıi ve AET 
Me liişklülıenkrüizi hükümetimizin yürüttüğü sabırlı, 
azümffii ve kanadı politika ile 'başarılı sonuçlara ulaş
tıracağımızla güvenimiz sonsuzdur. Avrupa ile lü'iş-
kfflerimize gereğinden. îazla kötümser ve kuşkucu bir 
gözle balkımaımaik lazımdır. Sağlaman olumlu geliş
meler göz ardı edilemez." 

Türkiye, Avrupa içinde 'iteri teknolojilerin geliş-
tirjiıknesinıi amaçlayan ve demokrasi dile yönetilen Ba
tı Avrupa ülkelerinin dahil olduğu EUREKA Pro
jeline rağmen ıresımen davet edıillımiş ve bu alandaki 
çallışmalara fMLen ıkatimıaya başlamıştır. 

Sayım Başbakanımızın açıkladıkları gibi, son ola
rak Avrupa'nın önde gelen ülkderiyll© birilikte 2Ö00 
yılının savaş uçağını müştereken üretmek için ya-
pJacak proje çaılışmalarma Türlkdye de davet edil-
roistk*. Bu davetli yapan da Fransız Cumhuırbaştoanı 
Mitteıtrand'dır. 

Sayın Balkan, yüoe Medl'iskı değerli üyeleri; bu 
arada, Yunanistan'lla olan iişkleriımıize kısaca de-
ğ t a e k istiyorum. Yunanistan'ın, Türkiye'nin men-
fa&lfilerM engellemek için faaliyet içinde bulunduğu
nu artık bilmeyen kalmamıştır. Türkiye, bu müs

pet neticeleri, Yunanistan'ın ve onun çizgilinde 'ha
reket eden bazı grupların engellemelerime rağmen al-. 
mıhtır. Yunan ırrrtMervekiierinin, komünistler ve sos
yalistler ile • birilikte Avrupa Parflamen'tosueJan çı-
kajıdlkları Türkiye aleyhindeki karar, şimdi Avru
pa'nın alkil başındaki siyaset adamları tarafından 
şiddeîllie eieşüiırölknektedlir. 

iFapandreu Hükümetine karşı hükümetlimizin iz-
lediğıi sabırlı, soğukkanlı; fakat aynı zamanda 'ka
rarlı .tutum en cıtflcüki cevabı teşkil etmektedir. Tür
kiye iıl© dostluk ıkurmak, Yunan 'Mıillıletıinıin de men
faatinedir. Yunanistan'da bu gerçeği. anlayaîiar var
dır; anoalk, ne yazık ıkli, Başbakan Papandreu bun-

- 'lamdan fbâtf değildir. 
IBu arada, Yunanistan'da ülke çapında araştırma 

yapan «Yuman Görüşü» isimli bdır kuruluşun yaptığı 
kamuoyu araştırmasını kısaca arz etmek 'istiyorum. 

'Bu kuruluşun yaptığı son kamuoyu araştırması, 
Yuman halikının yüzde 81'inin, Türkiye iıe Yunanis
tan'ım esifci dostluk günftenine dönımesiin/den yanıa ol
duğunu göstermiştir. 

Ülke çapında sorulan, «Türkiye ile Yunıanisıüan' 
in eski dostluğuna dönmesinden yana mısınız?» so
rusuna, halkın yüzde 81 'inden «Evet» yanıtı geıfiır-
toen, yüzde 5'i «bundan yana olmıadıMarımı», yüz
de 10'u ise, «fik'iırlerin'in bulunmadığım» söylemiş-
HendJr. 

«Atatürk İle Venizelos'un kuırduğu Türk-Yunan 
dostluğu, Yunanistan'a yanar sağlamış mıdır?» soru
suna, halkın yüzde 79'u «'Evet», yüzde 5'i «Hayır», 
yüzde 16*sı da, «Fikrim yok» cevabını veamişıtûr. 

Yunan' halkının yüzde 75%ı!im, Türk-Yunan dost
luğunun 'yakın gelecekte gerçekleşemeyeceği görüşün-
de olduğunu; Türkiye ile Yunan'isıtan arasında, eski 
dostluğun kurulmasına inanıanllıaırın büyük çoğundu-. 
ğunun, Yunan Başbakanı Fapandreu'nun görüşleri
ne ters düşseler de, sosyalist ve komünıishterden ol
duğunu açıkça belirtmektedir. 

Sayın milelvekileri, sözleriımi bağlaırken, önem
li bir noktanın altını çizmek liısıtıiyorum. Batı alemiy
le iılıişklerimıize karamsar bir gözle 'bakmamızın ya
rarı yoktur. Yüce Meclisin çatısı altında dış siya-
setimıiızd bütün yönleniıyle ve açıfclılkUa tartışıyoruz. 
Bütün dünya, Türkiye'nin Meclisi ve hükümetliyle, 
milî davalarının takibinde yekvücut olarak hareket 
ettiğini görmelidiır. Halen, en fazla sorunumuz var 
gibi görünen Batı 'ile >Mşkilerimıiz konusunda ben 
şahsen, iyumserlâğimi muhafaza etmekteyim. Bu 
iyimserliğimiz, demokratik topluluklarda döğrulıarın 
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en ısıagljıiklu şekilde tespit edileceğimi tanımamızdan 
Ikaynaklannıak'tadır. Batı ille fflşlfcileriımiz bir süreç 
dahillinde gelşrnefcıtedir. Kanaatimizce, mevcut güç
lükler geçicidir, iftira ve propagandaya dayalı faa-
%eblerin ıkısa vadede \gerçekterin göırûilımıasiyle etki
siz kalacağına içtenll'ilkie inıanıyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. '(Alkışlar) 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özarsian. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı 

olarak Sayın H'alıiil Şıvgın söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Şıvgın. (Alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (An

kara) — Sayın 'Başkan, değerli mMetvefciltleri; Dış-
işilieni Bakanlığı 1986 yıllı bütçesnin görüşülmesi ve
silesiyle yapacağım hu konuşmada, temel hedef «e 
ilkeleri Büyük Atatürlk ıtarafından çizilmiş olan Türk 
dış politikasının önemli konularından Ortadoğu, As
ya ve Uzakdoğu ülkeleriyle M'işkıillerirnıizi ele aiaca-
ğım. 

Sayın mMletvekillileri, Avrupa camiasının bir üye
si olan Türkiye, coğrafî konumu ve tarihi icabı Or
tadoğu ülkeleriyle çok yakın ilişkiler içindedir. Çağ
daş uygarlık düzeyine çıkma yolunda hızla ilerleyen 
ülkeimz, aynı zamanda İslam alemiyle tiicaırî ve sınaî 
'bağlarını >geliişitirmekte, Ikuvvetlmdlrmektedıir. 

Türkiye'nin Avrupa ille Ortadoğu ve Mam âlemi 
arasında 'bîr köprü teşkil ettiği artık herkesçe anfla-
şıılmıalktadır. Bu çerçevede, söz konusu köprü fikri
ne mümkün olduğu ölçüde somut muhteva kazan
dırmak gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, ge
rek Avrupa, gerek Ortadoğu ülkeleri de, Türkiye'nin 
bölgedeki yerini gittikçe daha ıiyl değerlendiriyor
lar. 

Üillke içinde nice güçlükleri altlatmış. hızlı bir 
ekonomik 'kalkınma temposu tutturmuş, istilkradı ve 
güçlü ıbiır Türkiye'nin itibarı her geçen gün artmak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 'hükümetin 
uluslararası planda çolk yönlü ve çok boyutlu ıbir 
dış poHititoa izlediğini .dünyanın çeşitli bölgelerinde
ki ülkelerle dosıtl'Uk ve işbirliğine dayanan ilişkiler 
geliştıirmelk istediğini memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. 

Sayın Başbakanımızın yâ idinde Çin Halik Cum
huriyeti ve Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyafetlerden 
sonra, 'bu ülkelerle ilişkilerimizde belidi bir gelişme 
görülmüştür. Nitekim, Çin Halk Cumhuriyetiyle 50 
milyon dotor civarında olan ticaret hacmi hu yıl 
içinde 150 milyon dolama çikmış, yeni iş'biriiığd im-
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kânları doğmuştur, ©ir Çin ticarî alım heyetinin ya
kında ülkemize gelerek çeşitli temaşalarda 'bulunacak 
olması, Türk işadamlarının Çin pazarlarına duyduk
ları 'ilginin giderek, artması 'bunun delıilenidir. 

Japonya 'ile de ekonomik ve ticarî işbirliği fıaa-
lliyeitleriımlizde ıbir canlanma görüyoruz. Japon yatı-
rımcılıarının ülllkemlze ilgisi artmaktadır. İkinci Bo
ğaz Köprüsü Projesinin Japon firmalarının öncülük 
ettiği bir grup tarafından üstlenilmesi, Japon ^banıka-
İtarmın ülkemizde faaliyet göstermeye başlamaları ve 
Japon yatırımcılarının turizm alanına da görerek, îs-
ıtanlbul'da 'büyük bir otel inşaatını üstlenmek iste
meleri, gelişen iı̂ birtliğimıize yeni 'boyutlar Ifcazandır-
malktadır, 

Japon iş çevrelerinin ülkemize karşı ilgilerimin 
artmasında hükümetin uyguladığı liberal dkonomik 
politikanın, şüphesiz, etkili rolü olmuştur. 

Sayın Barbakanımızın dün yaptığı 'basın toplan
tısında . açıkladığı gibi, Hindistan Hükümetinin ken
dilerini resımî Ibir ziyaınatte hulunımıaya davet etmiş 
'bulunmasını mernnunlukıh 'karşıladık. Yakın dostluk 
ilişiklerini sürdürdüğümüz kandaş Pakistan ve son 
yıllarda illişkiilerimi'zi süratle gdiştirdiğimiz Çin Halk 
Cumhuriyetinin yanı sıra, Asya kıtasının en önem
li devletlerinden ıbiıni olıan Hindisan'ia münasebeti'eri-
mizin hu ziyaretten sonra hızda inkişaf edeceğinıi 
ümit ediyoruz. Bıağlantısız üllkelerlin lıiderıl'erıinden hini 
olan Hindiısifcan, dünya pollittitoasında önemi ıbür rol 
oynamaktadır. Bu bakımdan, Hindistan ile ilişkile
rimizi 'bütün dünyaya açılma (siyasetimizin yenli bir 
'boyutu olarak görrnıelk mümlkünıdür. 

Çok 'önemlli' ekonomik ve stratejik potansiyeli 
ile 21 inci Yüzyılın önde gelen 'bölgesi olmaya nam
zet Güney ve Uzakdoğu 'Pasifik Havzasıyia iişki-
lerümizi' daha da geliştirmeye özel önem atfetmek
teyiz. Bu aımaçla hö'lıge ülkeleriyle ımevout üişifcilari-
mizin ıgelişt'Mtoıesine ve şimdiye kadar temasımız az 
olan ülkderle de düzenli ilişki tesisine özen göster
mekteyiz. 

Bu meyanda Japonya, Bangladeş, Çin Halk Cum
huriyeti ve Endenozyia iıle ıson aylarda yüksek dü
zeyde resmî ziyaret ıteaıtleri yapılmış olup, Kore, 
Hindistan, Sri Lanka ve Malezya 'ile de yakın ge
lecekte karşılıklı ziyaretler yapılması planlanmak
tadır. 

löte yandan, Uzakdoğunun ekonomik merkezle
rinden Singapur'da (büyükelçilik açılmış, Fffipinler' 
in başkentii Manlifla'da da Ibir 'büyükelçilik açılması 
Balkanlıar Kurulunca karariaştınlmış ıbulunmak'tadır. 
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Bu faatliyetlliar siyasî ilişkilerimizi daha da güçlendi-
nklken, ekonomik ve 'ticarî aiianiaırda daha şimdiden 
gdişmeller sağlamaya başlamış bulunmaktadır. 

öte yandan, Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya 
•Brdem'in 'Brezilya'ya gerçekllieş'tirdiğli ziyaret ülkornd-
zlin çolk yönlü dış ekonomik iişkileri çerçevesinde 
Güney Amerika ülkeleriyle de .yeri işbjriuği alanla
rının 'yaratılması konusunda önemli 'bir adımdır. 
Coğrafî uzaklığa rağmen 'Brezilya ve diğer Güney 
ve Orta Amerika ülkeleriyle ekonomik ve 'ticarî mü-
nasebetleriin geliştirilebileceğine inanmaktayız. 

Hükümetimizin takdire şayan başanliarıından biri, 
bu gerçekleri iyi değerlendirerek, aktif bir politika 
izlemesi, gerek 'bölge ülkeleriyle, gerek diğer ilke
lerle üst düzeyde iMşfcılleır kurması, işbirliğini geliş
tirmesi olmuştur. Türkiye'nin bölgede ve dünyada 
itibarı ve güveniirliği artmaktadır, Türkiye, illeri dü
zeydeki sanayii, altyapısı, yetişmiş insan gücü, fla
şım kolaylıkları ve dışa açılan ekonomisiyle, ihti- • 
yaç duyulan, işbirliği laranıan !bir ülke olmuştur. 

Ortadoğu 'bölgesine yönelik ihracatımız bu yıl 
içinde 3,5 mıillyar dolara yaklaşmıştır. Bunu 'sevin-

. dirici' 'bir gelişme olarak görmekteyiz ve değeıilen-
dirırnekteyiz. İtibarlı ve güçlü 'bir Türkiye, bölgede 
bir istikrar unsuru olarak ağırlığını giderek hissettir
mektedir. Ancak, Ortadoğu çeşM ülkeler arasında 
vahim li'htiafilları bulunan, barış ve istikrarın birçok 
yönden sarsıldığı bir bölgedir. Bu nedenle Türkiye, 
bir yandan Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından ve 
büyük ıbir dikkatle izlemek, diğer yandan çözümüne 
katkıda bulunabileceği lihtüafiarda üstüne düşen ya
pıcı rolü oynaımıalk durumundadw. 

©u çerçevede 'bölgedeki Müslüman ülkelerin her 
biniyle iyi 'Miskler konmak; ancak, aralarındaki ih
tilaflarda tarafsız itoaltaak önem taşumakıtıadır. Türki
ye, 'bu yoldaki politikasını titizlikle sürdürmefctte-
dür. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri}; Orıtado-
ğuda en önemli mesele F'jliisiölın meselesidir. Bilindiği 
gibi, 1947'de Birleşmiş Mü'Jletler Genıell Kurulunda 
Filistin'in, Arap ve Yahudiler arasında taksimi yö
nünde alınan (kararla, günümüzde hâlâ devam eden 
Arap-İsrail ihtilafı başlamıştır. Ne acıdır ki, bu 'ka
landa öngörülen iki devletten İsrail Devleti ıbir a>n-
da vücut »bulduğu halde, FJlis>tin)M Araplar hâlâ ken
di devletlerini kuramadılar. Türkiye, 'o günden beni 
Arap kardeşlerinin yanında yer 'almış ve İsrail'in 
oldu bifctilerine, kuvvet politikasına şiddetle karşı 

çıkmıştır; daıima Filistinlilerin meşru halkılaonın iade
si ve barışçı çözüm yönünde tutum ailmış'tır. 

Dışişleri Bakanımız geçen ekim ayında İsrail'in 
Tunus'taki Filistin Kuırıtulluş 'öırgütü Karargâhına 
yaptığı hava saldırısını, Birleşmiş Milletler Güven-
ılik Konseyinde şiddette protesto etmiş ve Türikiye' 
nin, Arap-İsrail* 'ihtilafı karşısındaki tutumunu en 
açık şekilde ortaya koymuştur. 

Filistin meselesinin çözümü liçin 'İsrail'in 1967 
öncesi smırlarına geri çekilmesi ve Filistin halikına 
devlet kurmak hakkı dahıill, 'bütün meşruhaklarının 
iade edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bölgedeki 
'bütün devletlerin uluslararası düzeyde tanınan sınır
lar içinde ve barış halinde aşamalarını 'arzuluyo
ruz. 

öte yandan, Lübnan'ın içinde 'bulunduğu durum, 
Türikiye için üzünıtü ve kaygı kaynağı olmaktadır. 
Lübnan, 1975te başlayan kanlı iç savaştan ve ıme-
selelerinden henüz ıkurtuıl'amamıştır. Lübnan halkının 
yaşamakta olduğu trajediye bir an önce son vertiıl-
mesi gerekmektedir. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne 
ve bağımsızlığına dayalı bir çözüm 'bölgede de is
tikrarın ısağlanmaısı için temel unsurlardan binisi ola
caktır. 

Ortadoğuda diğer 'btir önemli mesalıe de, 'beş 
yıldan uzun 'bir süreden 'beri devam edegelmekte 
lolan Iran-Irak savaşıdır. İki 'kardeş ülkeyi telafisi 
son derece güç, maddî ve manevî zararlara uğratan, 
iki ülkenin de Ikaflkınnra çabalarını engelleyen, yüz-
binlerce Müslümanın canına mal olan bu savaşın 
sona ereceği yolunda hâlâ somut Ibir işaret buıîun-
maıması, 'bizi üzüntü ve endişeye sevk etmektedir. 

Iran-Inak savaşı, 'bölge istikrarını derinden sar
sacak derecede genişleme istidadını el'an muhafaza 
etmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde, sivili ve iktisadî 
hedeflere yapılan saldırılar, Körfezde meydana gelen 
getrginl'ik, cephedeki kanılı çarpışmalar, 'bütün dünya
nın dikkatini çekmiş ve savaşın tehlike potansiyeli
ni 'ortaya koymuştur. Bu savaşın ıbir an önce sona 
ermesini temennir ediyoruz. 

Türkiye, ilki komşusu arasındaki bu ihtilafta, ti
tiz bur tarafsızlık pöUtik'ası izlemekte; ancak, geliş
melere karşı kayıtsız kalknamalkta, 'barış için üstüne 
düşeni yapmaktadır. Türkiye, her iki ülkenin de ka
bul edeceği şerefli ve adili bir barışa ulaşması için, 
yine ilki ülkenin de kabul edeceği bir rol oynamaya 
hazır bulunmaktadır. Türkiye'min bu amaçla 'ikili 
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düzeyde sürdürdüğü gayretiıere ilaveten, üyesi oldu
ğu islam Barış Komitesinde de faal ve etüdü ıbir 
ıroll oynadığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Türkiye'nin, her ilki ülke nezdindeki güvenillir ve 
inandırıcı mevki nedenliyle, ıbarışa ulaşabilmesi içim 
ileride önıemllıi görevliler üstlenebileceğine inanıyoruz. 

Türkiye, savaşan 'ilki ilke ile laynı derecede ya
kın ve dostça ilişkiler ikunalbilen, galiştiırebJİen sayılı 
ülkelerden 'biridir. Hükümetimizin, bu hassas denge
yi sürdürmdkteiki «itizıl'iği ve 'başarısını takdirle kar
şılıyor, tebrik ediyor ve kutluyoruz. 

Sayın Başkan, değeri mMetvekiieri; 'İslam âle
mini deminden yaralayan ıbir meseleye daha değin
mek işitiyorum; o da, Afganistan meselesi. 1979 yılı 
sonunda Sovyetler'in Afganistan'ı işgali 'ile 'başlayan 
'bu mesele, çözümü için yabancı kuvvetlerin çekilme
si, Afgan Halikına kendi ikadenini tayin hakkının ta
nınması, mültecilerin ülkelerine şerefli ıbir biçimde 
dönmelerinin sağlanıması, ayrıca Afganistan'ın ba
ğımsızlığına riayet ©dilmesi şarttır. Bu amaçlara yö
nelik olarak, Birleşmiş 'Milletler Genel Sekreterinin 
yürüttüğü aracılı görüşmeleri desteMemıekteyiz. Af
ganistan meselesini, Güneybatı Asyada, Körfez böl
gesinde ve Ortadoğuda istikrarı tehdit eden 'bir un
sur otoalktan çıkarmak 'lazım geldiğine inanıyoıruz. 

Sayın Başkan, değerilü milletvekilleri; Ontadoğu-
daifci 'başlıca meselelere kısaca değindikten sonra, 
çevre ülkeleriyle iişMerimiz üzerinde durmak isti-
yoırum. 

Bu çerçevede ,Ik olarak Suriye ille ilişkilerimizi 
elle alacağımı. Suriye, lilişMeriımıizin şimdiye kadar 
arzulanan seviyeye' çılkmadıtğı Ibir komşumuzdur. Tür-
<kiye ile Suriye aırasındalki işIbMğinin gelişmesi ha
linde, Suriye tarafının, Türkiye'nin dostluğunun de
ğenimi daha iyi aklayacağını düşünüyoruz. Nitekim 
son zamanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin ge
liştirilmesi yönünde olumlu adımlar atılmaktadır. 

Ülkemiz için önıemi ıbüyük olan sınır güvenliği 
ve teröristlere toaırşı iştoliği Ikıonuüarınd'a, Suriye' 
den yapıcı hareketler gedmesini ıbekliyoruz. Şulbaıt 
ayında Dışişleri Bakanlığı 'Mıüsteşarımızm IŞam'a gjt-
mesiyle kurulan diyalog, iyi 'bir başlangıç oknuştuır. 
Üılkel'erimiz arasında, dostluk ve karşılıklı güven te
sisi, Suriye'nin de menfaatinedir. Suriye'nin, son za
manlarda olumlu bir yaklaşıma girdiği yönünde iz-
Henimlıeırimiz var. Ancak, Suriye'nin iyi niyetimin .gös
tergesi, mMî güvenliğimizi iılglendken 'konularda 'ata
cağı müspet adımlar ol'acak'tıır. Surtiye BaşhaJkanının, 
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I önümüzdeiki yıl Türkiye'ıye yapacağı ziyaret, bu yön-
I den önem taşımaktadır. 
I Irak ile ilişkilerimiz lise, tatmin edici sökükle ge-
I ilişmektedir^ 'Bu yıll 2 ımiiiyar dolara varması 'bek-
I denen toplam ticaret hacmimiz, iıtatisadî işlbkıliğimiz 
I ve karşılıklı yüksek düzeydeki ziyaretlerle, Tiirkıiye-
llrak ilişkileri, tatminkâr Ibir seviyede seyretmektedir. 
I Bu meyanda, ikinci hampetrofl! Iboıru hattı projesi-
I nün gerçekleşmesi safhasına ulaşıllmış bulunulması 
I memnuniyet vericidir. 
I 'İran ile iişikierimiz de olumlu ıseyrini sürdür-
I muktedir. İran'a oritaik ıbir tarih mirasına dayanan 
I dostluğumuzun dayandığı temel, toarşılılfclı saygı ve 
I içişlerime Ikarışmama ilkelerine riayettir. Üki ülke ara-
I sındakıi rejim farklılığı, ıM'işkilerim gelliştliriMmesine en-
I gel (teşkil etmemek'tedir. Nitekim, evvelce 100 miıl-
I yon dolara dahi varmayan karsiılkJlı ıticaret hacmi-
I nün, şimdi 2 milyar doları aşan 'bir seviyeye ulaşmış 
I olması 'bunun ıbir göstergesidir. 

I Sayın rnifatvekileri, Körfez ülkeleriyle fflişkılıle-
I rimizin gdiştıirilmıesi yolunda ömemlü mesafe kayde-
I dilımiş bulunmaktadır. Suudi Arabistan'a yapılan 
I yüksek düzeydeki ziyaretlerden sonra, Sayın Gumhur-
I başkanımızın Birleşik Arap BrnirlllMerinl ziyaret et-
I meleri, Suudi Arabistan Veliah'tıntn, Katar Emıiri-
I nin ülkemizi ziyarettlleri, Umman'da 'bir büyülkelçili-
I ğknıizin açılması; körfez ülkeleriyle ilişkilerimizin ge-
I iliştirilmesi yönünde kayda değer adımlar olmuştur. 
I Anılan üflkeler ile ticaret hacmimiz 1 milyar doları 
I aşmış, iktisadî iışbMiğinıin kapsamı genişlemiş bulun -
I maktadır. Bu çerçevede, Irak i e yapılması ıkaranîaş-
I tırıllan İkinci 'boru hattının yanı sıra, Katarca aramız-
I daiki doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili araştır-
I malları vurgulamalk isterim. Söz 'konusu projenin ger-
I çelkleşmesi, Türkiye'nin bölgede oynadığı köprü ro'lü-
I nün yemi bir ifadesi olacaktır. 

I Bölgenin diğer 'önemli ıbir ülikesi olan Ürdün'le 
I dostluk lişJkHerimiz en üst düzeyde ve olumlu yön-
I de devam etmektedir. 'Ürdün'ün, Ortadoğu mesele-
I sime barışçı çözüm1 bulmak yönündeki gayretlerini 
I takdirle toarşulaımakıtayız. 
I Mısırla ilişiklilerimiz lise, Mısır Cumhurbaşkanı 
I Mübarek'in ülkemizi ziyaretiyle canlanma dönemine 
I girmiştir. Ortak tariih ve kültür mirasına sahiip oldu-
I ğumuz 'bu ülkeyle geniş Mır Iişibirlliği mevcuttur. Hü-
I kornetimizin, söz konusu potemsiyel'i en iyi şekilde 
I değerlendireceğine kaniiz. 
I Ubya Başjbalfcanının, eylül' ayında üllkemizi zi-
] yareti sırasında imzalanan bankacılık anlaşmasıyla 
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mevcut bazı meselelerin giderilebileceğini umuyoruz. 
öte yandan, Libya ille 1984 yılında imzalamış oldu
ğumuz sosyal güvenllıik anlaşmasının, ıbu yıl yürür
lüğe girmesi, anılan ülkedeki lişçileıimizin haklarının 
korunması bakımından memnuniyet verici 'bir gefliş-
me-dıir. 

Pas ve Tunus ile iyıi iişMerimıiz gelişmeye de
vam etmektedir, tslam âlemıindn öneırnilii -bir üyesi 
olan Cezayir'e Sayın Başbakanımızın yaptığı ziyaret, 
'MşkMerimizde 'bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu
nu, hükümetin dış politikasında önemli bir başarı 
olarak kaydetmek gerektiğine inanıyoruz. 

Son olarak, dost ve kardeş Pakistan'dan söz et
meden geçemeyeceğim. Milî mücadele yıllılarından bu 
yana samimî ve sıcak ilişkiler sürdürdüğümüz Pa
kistanlı kaırdeşlerimıizin bizer ve luluslararası alanda 
ısağladıkliarı desteik ve ülkemize duydukları yakınlığı 
şükranla Ikarşıilıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Pakistan'ı ziyaretlerinde gördükleri candan ilgi ve 
saygı, dostluğumuzun yenli biır nişanesi olmuştur. Hü
kümetimizin, Pakisıtan ile ilişkilerimizi gdiştirtmek 
yolunda sarf ettiği gayretleri destekliyor, 'iktisadî adan
da da işbirliğimizin artırılmasını temenni ediyoruz. 
Ayrıca, Pakistan, Türkiye ve İran arasında iktisadî 
işbirliğini öngören İktisadî İşbirliği Teşkilatını da, 
bölgede ekonomik fcaHkınma ve istilkrar yönünden 
önemli bir rol oynamaya aday görüyoruz. 

Sayın miHetvekileri, Türidyetain, bölge Ülkeleriy
le ve İslâm ülkeleriyle ilişkileri ıgüçlendlikçe, ticareti 
arttıkça, Batı nezdindeki itibarı da artacaktır. Böy
lece, Türkiye'nin oynadığı köprü rolü daha iyi anla
şılacaktır. Türkiye'nin, Batı dünyasına mensup ol
masıyla, Ortadoğu bölgelerindeki ülkelerle yakın iliş
ki içinde 'bulunması bir çelişki değil, birbirinin ta-
mamlayıcısıdır. (Hükümetimizin, bütün İslâm âlemi
ne yönelik ciddî, tutarlı ve olumlu bir politika izle
diğini görüyoruz. Dışa açılmak, tarihî dostluk ilişki
lerimize somut muhteva kazandırmak, Türkiye'nin 
çok yakın ilişkilerle 'bağlı ibulunduğu İslâm alemin
deki yeridî güçlendirmek amaçlarına yöneik bu po
litika meyvelerimi vermektedir. Bu çerçevede, İslâm 
Konferansı Örgütü içindeki etkinliğimiz de artmış 
bulunmaktadır. Anılan örgütün, Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Dalimî (Komitesi Başkanlığı görevlini Sa
yın Cıımhurbaşkanımızın şahsında Türkiye'nin deruh
te etmesi sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu komi
tenin ikinci toplantısı önümüzdeki mart ayında İs
tanbul'da yapılacaktır. Aynı zamanda, tslâm ülkele
rinin tarım bakanları da İstanbul'da toplanacaktır. 

Sayın mEetvek'illeri, öğrendiğimizle göre, İslâm 
Kalkınma Bankası, orta vadeli dış ticaret kredisi 
vermek için yeni bir mekanizma kurmak üzeredir. 
Bu mekanizma, İslâm ülkeleri arasındaki ticaretin 
artmasını önemli ölçüde destekleyebilecektir. Ka-
zablanlka'da yerleşik, tslâm Ticareti Geliştirme Mer
kezi, üye ülkeler arasında ticarî enformasyon ağı 
kurulmasıyla ilgili bir fizibilite etüdünü tamamlamak 
üzeredir. 

Türk Standartları Enstitüsü, İslâm ülkeleri ara
sında standartların ahenMeştirilmesi konusunda bir 
çalışma yapmak üzere oluşturulan koordinasyon 
komitesinin sekreteryasını yürütme görevini yüklen
miştir. 

Hükümetimizin bölge ülkelerine ve İslâm dünya
sına açılma politikasını destekliyor ve başarılı bu
luyoruz. Bu poEtikanın, IBatı dünyasıyla ilişkilerimi
zi geliştirme, Doğu ile işbirliğimizi 'artırma, Uzakdo-
ğuda varlığımızı duyurma şeklinde tezahür eden çok 
yönlü bir dış siyasetin en önemli unsurlarından bini 
olduğu açıktır. Genel olarak dünyada itibarı artan 
Türkiye'mizin, bölgemizde, fikrine başvurulan, dost
luğu aranan bir ülke haline geldiğini görmek, her 
Türke ancak mutluluk vermelidir, 

Bu vesileyle bütçenin miMetimize hayurih olma
sını diler, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şıvgın. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Timur Çı

nar; buyurunuz efendim, (Alkışlar) 
Sayın Çınar, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET TİMUR 
ÇINAR (Manisa) — Sayın Başkanım, anlayışınıza 
çok ıteşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli mMervekillerİ; Dışişleri 
Bakanlığı bütçesi vesilesiyle benim hazırladığım ko
nu, makro seviyede Türkiye dış politikasının ne ol
duğu idi. Oncak, vaktin darlığı nedeniyle bunları 
bir kenara bırakıp, kısa bir özet yapmak durumun
da kahıyoruım.ı 

Efendim, dünya meselelerine topluca baktığımız
da görünen tablo, müspet ve menfi unsurlarıyla pek 
parlak sayılmaz. 1970'İerin başlarından bu yana dün
ya ekonomisi girdiği sıkıntılı dönemden tam anla
mıyla kurtuSlabilmıiş değildir. 

Afganistan'ın işgalinden sonraki dönemde ortaya 
çıkan soğuk savaş şartlan, ancak 1985 içinde iyiye 
doğru gelişme belirtileri gösterebilmiştir. Mahalli 
ihtilaflar devam edip gitmektedir. İki süper devlet 

— 525 — 



T. B. M. M. B : 45 

arasındaki önemli meseleler henüz çözüm beklemek
tedir. Çevremizdeki ülkelerden itibaren dünyaya 'bir 
göz attığımızda, ekonomik ve sosyal sakıntılarım, si
yasî ihtilaflarım ve askerî çatışmaların yaygın oldu
ğunu görüyoruz. 

Tehlike ve belirsizliğin hâlkim unsur sayılabilece
ği karmaşık bir ortamda Türkiye, bir huzur ada
sı görünümündedir. Takip edilen siyaset; dışarıda 
barış, içeride de barış arayışı şeklinde özetlenebilir. 
Bu yolda karşımıza çıkan menfi güçler elbette var
dır; önceden de vardı, şimdi de vardır. Bunlarla mü
cadelede başarının şartı, akılcılık ve tutarcılıktır. Türk 
dış politikasının, Cumhuriyetin kuruluşundan bu ya
na akılcı ve 'tutarlı bir çizgi sürdürdüğünü, bugün 
de aynı yolda yürüdüğünü müşahede etmekle bahti
yarımı. 

Türkiye, hiç şüphesiz, çok yönlü bir dış politi
ka izlemekte, dostlukları genişletmeye çalışmaktadır. 
Ancak, Sayın SHP'lıi üyenin söylediği gibi, alterna-
tifsizliğe çare olarak, bir zamanlar yapılmaya çalı
şıldığı gibi, duvarı delip de duvardain atlamak gibi 
metotları, herhalde diplomaside başarılı sonuçlar ve
ren yollar olarak görmek yanlış ahır kanısındayım. 

Amerika'da çeşitli etnik grupların bulunduğu bir 
gerçektir. Bunlar, hiç şüphesiz, 'bir baskı unsurudur. 
Ancak, yine gayet iyi hiliyoruz iki, Washington'da en 
büyük ve en etkili baskı grubu Amerikan yönetimi
dir. Bizim muhatabımız, işte bu yönetimdir.; Yöne
timin »bulna göre hareket etmesini ıtemenni ediyo
rum. 

Sovyetlerle iyi komşuluk ilişlkileri, Türk dış po
litikasının temel ilkelerinden de biridlir. Üzülerek 
söyleyeyim ki, Sovyetler son zamanlarda bu iyi kornı-
şululk ilişkilerine âdeta büyük bir devlet alışkanlığı 
açısından bakmak eğilimine girmiştir. ty!i komşuluk 
ilişkilerinin temelinde, oradaki sorunların uzlaşı, iyi 
niyet ve karşılıklı güven yolunun yattığını görüyo
ruz. Sovyetlerin FIR konusuna, Ikallkan avı mesele
sine böyle bakmasını ve sözde Ermeni soykırım ma
salının güven ortamını 'bozacağını idrak etmesini 
umuyoruz. 

Sayın muhalefet sözcüsünün demin ifade ettiği. 
üzere bu noktaya da değinmekte fayda görüyorum. 
Sık sık mıerkantilist politika eleştirilerine muhatap 
oluyoruz. Esasen ticaret yapmasını bilmeyenler ve 
dünyadaki gelişmelerden haberdar olmayanlar İçin 
bu tür eleştirileri yapmalk normaldıir. Acaba Mrs. 
Thateher'im Ortadoğu seyahatimi de aynı biçimde 
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eleştirebilecekler midir? Hiç şüphesi olmasın, satacak 
malı olan herkes dünyayı dolaşmaktadır. SHP hiç 
mal satmaya alışmadığı içim bu olguyu yadırgamak
ta haklıdır. (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Diplomatlara haka
ret etmeyin, tüccar, değil onlarâ 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Sayım 
Başkam, aslımda tecrübesizliğimi de bağışlamanızı 
dillerim, bana 10 dakika konuşma süresi tamdınız. 
Ancak, benim konuşmam itam, kesim olarak 25 da
kikaya sığabilecek durumda idi. Bu konuşmamı has
lıklarla belirttikten sonra, şahsımda göstermiş oldu
ğunuz ilgiye teşekkür eder, dolayısıyla yüce heyeti
mize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Çınar. 
Milliyetçi Demokrasli Partisi Grubu adıma Sayım 

Kârnran îman; buyurum efendim. (Alkışlar) 
MDP GRUBU ADINA KÂMRAN ÎNAN (Bit

lis) — Sayın Başkan, zatı âlinizi tekrar yüksek ma
kamı işgal eder görmekten memmumiyetimi ifade et
mek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım İman. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi gö
rüşülürken, parlamento ve millet olarak yapmamız 
gereken ilk millî vazife, dünyanın dört tarafımda, 
devlet ve milletimizi korumak uğruna hayatlarım fe
da etmiş bulunan şehitlerimizi anmıak ve hatıraları 
önünde saygı ile eğilmek olmalıdır.! Kendilerimi mil
letçe unutmayacağız. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aynı şekilde, bütün bu tehdit, tehlike ve büyük 
kayıplara rağmen, yine dünyanın dört tarafımda, gö
ğüslerini gererek, devlet ve milletimizi savunan hari
ciye mensubu mesiöktaşlarımızı da burada takdirle 
anmak gerekir. 

Zamam zaman, şehitlerimizin ailelerinin, yalnız 
bırakıldıkları şeklimde bazı şikâyetleri olmaktadır. 

Kendilerini yalnız bırakmaya hakikimiz yoktur; 
davaları bizim davamızdır ve milletin davasıdır. Bu 
çerçevede, yardırnlaşma dermeğinin, Sayın Bayan 
Halefoğlu başkanlığında son zamanlarda giriştiği pek 
müspet faaliyetleri: ve bilhassa yine Sayım Bayam Ha-
lefoğlu'mum öncülüğünde Erzurum'da gerçekleştirilen 
240 yataklı ikiz öğrenci yurdu faaliyetini takdirle an
mak gerekir. (Alkışlar) 

Bu şehitleri devamlı ve ebedî bir halde yaşatmak, 
Türk Milletimin yüce vazifesidir ve bu çerçevede ya
pılanlara ilaveten, düşünüyor ve teklif ediyorum ki, 
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bullarım her birinin doğum yerindeki belediyeleri
miz, kendilerinin isimlerimi önemli bir cadde veya 
meydana vermek suretiyle, bunları, Türk Milleti ile 
beraber ebedieştirsinler; bu bizim millî vazifemiz-
dir. Bunun, önümüzdeki dönemde gerçeMeşbiırilmesi-
ni ümit ve temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bundan bir sene önce 16 
Aralık 1984'ıte bütçe görüşmelerimi yaptık. Aradan 
geçen 12 aylık dönemin tek ciddî özelliği, maalesef 
bu dönem zarfında Cumhuriyet hükümetinin, son 
derece önemi iç ve dış gelişmelere rağmen, dış po
litika konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bir görüşme açılmasını kabul etmemesi ve böyle »bir 
ihtiyaca duymamış bulunmalarıdır. Sayın Dışişleri 
'Bakanımız, dış gezi ve temaslarından döndüklerinde 
Yüce Meclise bilgi sunmakta, ve bunun için, İçtü
zük gereği verilen imkândan faydalanılarak, bazen 
10 dakikalık bir hak kullanılmalk'tadır; ama parla
mentonun dış politikaya ırştirakii bundan ibaret de
ğil ve olmamak lazımdır. Dünyada bu kadar önemi 
meseleleri bulıuman bir dönemde kendi parlamento
sunu yanına almayan bir hükümetin, doğrusu, çok 
cesur olması gerekir ve bu tatbikatı, ıtek partil dö
nem, Cumhuriyet tarihi dahi olmak üzere, bugün 
dünyanın demokratik olan ve olmayan hiçbir mem
leketinde görmek mümkün değildir. O derece değil
dir kii, son Cenevre Zirvesinden sonra (19 - 20 Kasım), 
Başkan Reaıgan 21 Kasımda Brüksel'de NATO Kon
seyine bilgi verdikten sonra Amerika'ya döndüğün
de, Amerikan Anayasası icabı bir zorunluluğu olma
masına rağmen, Beyaz Saraya gitmeden önce Kong
renin ortak toplantısına 'gitmiş ve Cenevre Zirvesi 
hakkında Kongreye bilgi sunmuştur ve bilgi sunar
ken de demiştir kii, «Cenevre'de Amerikan menfaat
lerini savunmada yanımda Kongre olarak siz varda
nız ve muhalefet lideri Senatör Dole. Sizler ve Kong
renin tümü ve Amerikan kamuoyunun verdiği güçle 
Cenevre'de bu müzakereleri yürüttüm.» Demokrasi 
budur. Demokrasi, bir seki işi değil, bir mantalıite 
işidir, bir tatbik işidir. 

Yine aynı şekillide, gayet gariptir; ama, demok
ratik bir gelişme olması itibariyle üzerimde durmak 
lazım: Sovyetler Birliği, sistemi müsaade etmediği 
halde, Cenevre Zirvesi öncesi ve sırasında kamuoyu
nu en çok oluşturmaya çalışan bir memleket ve 
delegasyon olmuştur. Sovyet heyetimden, Sovyetler 
Birliği Kuzey Amerika Enstitüsü Başkanı Arbatov 
ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komi

tesi Sözcüsü Zarnyatin, zirveden birkaç gün önceden 
başlayarak, devamlı olarak basın konferansı yürüt
müşlerdir ve belki garip bir tesadüf, ama, Gorbaçev 
Moskova'ya döndüğünde de, Sovyet Suprem, yani 
Sovyet Parlamentosunun toplantısında, ilk, bu konu
da izahat vermiştir. Türidye Büyük Millet Meclisi 
ise, henüz, başbakanlarım iştirakiyle yapılan Cenev
re Zirvesi ve daha sonra NATO toplantısı hakkında 
bilgi almış depdir. 

'Değerli milletvekilleri, bu memlekette gerçekleş
tiremediğimiz bir husus, dış politikanın demokratize 
edilmesi meselesidir. Bu, bugünün hikâyesi değildir, 
uzun zamandan beri devam etmektedir, bugün İse 
en düşük noktasında bulunmaktadır, maalesef, en 
çok problemi bulunduğumuz bir dönemde. 

Nasıl problemli? Avrupa memleketleri, Avrupa 
Parlamentosu arkasına gizlenerek {Avrupa memleket
leri Avrupa Konseyi Asamblesi arkasına gizlenerek) 
Amerika İdaresi, Kongrenin arkasına gizlenerek ve 
bu organları bize karşı kullandığı bir dönemde, hü-
küımetimizdn, kendi parlamentosunu yanına almak
tan vazgeçmesi, doğrusu, anlaşılır şey değildir, 

. Tekrar ve tekrar belirtmek lazım: Günümüz dün
yasında, kamuoyuna mal edilmemiş, halka götürül-
memiş, parlamentonun desteğimi sağlamamış mesele
lerin dışarıda gücü çok zayıf olur. Nitekim, son iki 
olayda kamuoyunu harekete geçirmenin ne derece 
yüksek faydalar sağladığım hep beraber yaşadık. 

Amerikan Kongresine hitaben millî duyguyu ha-
rekte geçirmenin neticesi, geçici de olsa, ortadadır 
ve yine Bulgaristan'dan Yunanistan'a sığınmış bulu
nan 3 Türk ailenin iade edilmemesi hususunda dün
ya kamuoyunu harekete getirmek suretiyle Türk 
kamuoyunun gösterdiği 'büyük duyarlılığın neticesi, 
sevindirici bir şekilde ortadadır. Bundan nasıl vaz
geçilebilir, presidentiel bir sistemde olmamamıza rağ
men, parlamento, nasıl, dış politikada devre dışı bı
rakılabilir? Bunu, itiraf edeyim, anlamak ve kabul 
etme\ mümkün değildir. Beni affetsinler; ama, bu
na, «demokratik bir dış politika» diyebilmek çok 
zordur. 

Üstelik, Türkiye'de, bütün dünyadan farklı bir 
tablo vardır; mü! politika. Türkiye'de hemen her 
dönemde, çok az istisnalarla, dış politikanın millî 
ıkarakterMği muhafaza edilmiş ve dış politikada, 
muhalefet, milî hudutların içinde tutulmuştur; millî 
meselelerde muhalefetin dışarıya taşırıldığı dönem
ler çok az olmuştur; bu dönemde işe hiç olma-
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mıştır ve bunu da hükümetin talkdlirie karşılaması 
gerekir kanaatindeyim. Bunu karşılamanın bir yolu, 
kendi parlamentomuza ve bu yapıcı politikayı gü
den ve m i î meselelerde sizin yanınızda yer alanlara 
bilgi vermek, bu konuda müzakere "açmak; gizli mü
zakere açarsınız, açık müzakere açarsınız; ama mu
halefetin çok iyi niyetle yaptığı bazı tallepleri, genel 
görüşme isteklerini dahi reddetmek, sistematik bir 
şekilde reddetmek, demokratik bir yaklaşım değil
dir ve olmadığı içindir ki, birçok milletlerarası fo
rumlarda mıeselelerimdz gerekli kuvvetle savunular 
rnamakta ve bazan beklediğimiz neticeleri alama
maktayız. Benıim temennam, bu tatbikattan süratle 
vazgeçilmesidir. (ANAP sıralarından, «Her dönemde 
bu vardır» sesleri) 

Doğrudur, her dönemde bu vardır. (ANAP sıra
larından, «Sizin döneminizde de vardı» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyin 
efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Evet, tabiî, mev
cut bir şeyi olmayanlar, hep geçmişi deşerler. (SHP 
ve MDP sıralarından «Dinleyin, dinleyim» sesleri; 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hep söylenmiştir, bilinen 
bir hakikattir; bugün içeride ve dışarıda, bir dışişleri 
bakanlığının bakanını, müsteşarlarını, bütün yüksek 
dereceli mensuplarını tanımaktan çok daha önemli 
olan, o memleketin fikir oluşturan çevrelerini tanı
mak, o memleketin basın mensuplarıyla ilişkiler kur
mak, yayın mensuplarıyla ilişkiler kurmak, üniversi
teleriyle ilişkiler kurmak ve kamuoyuna inebilmek 
meselesi önemlidir. Bugün devletlerarası ilişkiler, hü
kümetten hükümete olmak karakterini yavaş yavaş 
kaybetmekte - demokratik memleketlerde = milletten 
millete olmaya doğru yönelmektedir. Bunun, millet
ten millete olabilmesi için, milletin aydınlatılması ve 
iştirakinin sağlanması lazımdır. 

Bunu yapıyor muyuz? İçeride yapmadığımız için
dir ki, dışarıda da kiasıiik 1900 modeli - bazı iitisna-
lara büyük saygı duyarak belirtiyorum - kançılarya 
diplomasisi, reporting (yani rapor yazmak) diplo
masisi ile bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bu doğru de-

. ğil; bundan mutlak surette vazgeçmek lazımdır, 

Şu noktada, iki tane açılk teklifi, hükümetin ve 
yüce parlamentonun takdirlerine sunmak istiyo
rum: l 

Dirisi, dünyanın dört tarafında geliştirilen, Tür
kiye aleyhtarı faaliyetler karşısında bir devlet polıi-
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I tiikası oluşturmanın, mutlak zamanı geldiğidir. Tür-
I kiye'ye karşı dünyanın her tarafında çeşitli kay-
I naklarla, çeşitli meseleler oluşturulmaktadır. Bu 
I meselelerin biir envanterinin yapılması, bunlarla 
I güdülen gayenin ne olduğu, arkasındaki kuv-
I velilerin neler olduğu ve nereye varılmak isten-
I diği ortaya Itoonuknaliidır̂  Buna mukabil, Türkiye'nin 
I tedbirlerinin, imkânlarının neler olduğu, bu imkân-
I ların hangi (kuvvetlerce kullanılacağı açıkça ortaya 
I konulmalıdır. Parlamento, hükümet, hasın, özel sek-
I tör, kamuoyu katılımı sağlanarak, bunun tümüyle 
I bir devlet plaitikasına bağlanma sureti ve gereği, 
I ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisine açık ve-
I ya kapalı bir oturumda WIgi venildıikten sonra, Millî 
I Güvenlik Kurulunun da onayına sunulmak suretiyle, 
I dsvamlı bir miiî politika tespit etmek zamanı gel-
I mistir. 

I Önümüzdeki cepheler büyümektedir ve bu cephe-
I erin böiiük pürçük, bugün bu ıtarafta yangın cılktı 
I )U tarafta, yarın öbür taraftan yangın çıktı öbür ta-
I rafta, şeklimde mücadele zor olmaktadır; bunun ye-
I rime, devamlı bir politika geliştirmek lazımdır. 

I Bunun tamalayicısı, ikinci bir mÜHÎ politikaya, 
I devlet politikasına ihtiyacımız vardır; dışarıdaki 
I Türk varlığım, devletin millî menfaatlerini koruma 
I kaynağı, koruma gücü haline getirmek. Yunanistan, 

I in, İsrail'in bugün dünyadaki en büyük güç kay-
I nağı, kendi milî sınırları dışındakti taamlarını, soy-
I daş veya vatandaşlarımı harekete geçinmek, kendi 
j millî davaları uğruna kullanmaktır. (Alkışlar) 

I Biz bunu yapmıyoruz, çok ıaz yerde yapıyoruz. 
I Amerika Birleşik Devletlerinde bunun oluşma yoîun-
I da olduğunu memnuniyetle müşahede ettik; ama, 
I ben, 1 milyon 400 bini Almanya'da olmak üzere, 
I Batı Avrupa'da itki milyonun üstünde bulunan var-
I lığımın tümünü bir ıı&vi işçi statüsü i e görmekte, 
I gönderdiğim teşkilatı 'bunların ya işçi meseleleriyle 
I meşgul olmak veya bürokratik meselelerini buradan 
I oraya kadar takip etmek suretiyle götürmeleri yo-
I lunda kullanmaktan başka bir şey yapmıyorum. Bu-
I nun ötesine geçmek lazımdır. Biran için düşünün, 
I 1 milyon 400 bin Türk, Almanya'da bir ölçüde or-
I ganize edilebjtee, milî menfaatler hizmetine sokula-
I bilse, bunlardan 100 bin kişinin Federal Almanya 
I Parlamentosu merdivenleri üzerinde sessizce otur-
I masının bütün Avrupa'da uyandıracağı yankı ve hâ-
I dişe, bunların geri gönderilmelerine veya kovulma-
I lanna karşı doğuracağı tepki, bunların Türk miiî 
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meseleleri karşısında mobilize edimesinden sağlaya
cağımız faydalar, burriarın mahallî basın ve tele
vizyon üzerindeki etkileri. Bunları yapmak zama
nıdır. Bu meseleler, bu kürsülere her getirildiğinde, 
dışarıdaki işçi meseleleri olarak getirilmiştir. Bunun 
ötesinde, bu kadar büyük kuvveti herhangi bir baş
ka memleketin eline ve emrine verirseniz, Avrupa* 
yi yeninden oynatır, (Alkışlar) 

Avrupa Parlamentosunda Balfe Raporunun görü
şüldüğü gün, eğer Avrupa'nın muhtelif "yerlerindeki 
100 bin Türkü, o pariamentonun önünden yürüte-
bJlisenUz, netlice çok daha farkla olur; 'bunu istiyoruz, 
parlamento olarak istiyoruz, hükümetten ricamız bu
dur ve bu kuvvetin bırakılmamasını (istiyoruz. Bun
ları yalnız bıraktığınız için, başka kaynaklar ideolo
jik yoldan içine girmektedirler maalesef ve 12 Ey
lül öncesi Türkiye'de yürütülemeyen bazı kavgalar, 
bugün dışarıya taşınlnuak suretiyle, onlar arasında 
yürütülmek istenmektedir. Binaenaleyh, bu meseleyi 

• de çok etraflı 'bir şekilde tetkik etmek ve bir dev
let ve millî bir politikaya bağlamak zamanı gelmiş
tir; bunu da açık bir teklif olarak hükümete ve 
Yüce Meclise sunmak isteriz. 

Değerli milletvekilleri, aslında 'geride bıraktığı
mız ontiki ay içinde dünyada çok önemli gelişmeler 
oldu, biç şüphe yok. Son Gorbaçev - Reaıgan Zirve
si, ona bağlanan ümitler, onun etrafında koparılan 

. fırtına, bölgesel ihtilaflar, Orta Amerika'dan tutun, 
Afrika'da, Ortadoğuda, Uzakdoğuya kadar uzanan 
problemler.., Bunların hepsi çok geniştir, üzerinde 
durulmak, 'bir tahlili yapılmak gerekir; ama, Tür
kiye'nin o kadar çok meselesi var ki, bunlara ayı
racak Tflimfl.tıi|fflii7: da olmuyor. 

Sadece şunu arz edeyim: Cenevre Zirvesine çok 
büyük ürnıiıtfler bağlamamak lazımdır; çok gerçekçi 
olmak lazımdır. Orada buluşan her iki devlet de, 
dünyanın diki 'büyük gücüdür ve askında, ikisinin, 
doğrudan doğruya birbirinden alıp veremedikleri 
yoktur; ne Wash'ington'un Moskova'da gözü var
dır, ne de Moskava'nın Washington'da. İkisinin ih
tilaf noktası, kendi millî sınırları dışındaki dünya 
menfaat çevreleridir ve sahalarıdır; bunu çok iyi 
'bilmek lazımdır. İkisinin 'gerginliği, bu noktalardaki 
devletleri veya insanları birbirine düşürmek suretiy
le, fcendti menfaatlerinin harbini' verdirtmektir. 
tkisinfct çok yakınlaşması ise, bu memleketlerin sır
tından ve ensesinden, kendi millî menfaatlerini sağ
lamak ve sahaları paylaşmaktır. (Alkışlar) Bu bir 
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gerçektir. Çok yaklaşma, condomiınium olmaktadır, 
çok uzaklaşma büyük tehlike olmaktadır. Bunu çok 
iyi değerlendirmek ve hatırda tutmak gerekir diye 
düşünürüm. 

Efendim, demokratik memleketlerde bu konular
da danışma olmaktadır diyoruz; binaenaleyh, tehlike
ler indirilebilir. Ondan pek emin değiliz. Bur ten
kit maksadıyla değl, sadece tespit maksadıyla arz 
etmek istiyorum. 

Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri Sayın 
Cumhurbaşkanı Reaıgan, zirveyi ilan ederken - rad
yodan o da - 6 memleketi kendilerine önceden ha
ber vermeden danışma için Wasbington'a çağırdığı
nı biMijrmiştıir. Bu <5 memleket kimlerdir? Bir tanesi 
Japonya - NATO içindeki yeri nedir, şimdiye kadar 
anlamadım; bunu Lord Garrington geldiğinde de 
söyledim - diğeri ise, sanayileşmiş 5 tane NATO 
memleketi. Niye 6? Çünkü, biliyorsunuz, Batı'da 
mevcut birçok kulüplerden bir tanesi de, 7 tane sa
nayileşmiş memleketler kulübüdür ve bundan oluş
muştur. Sonra, bu, bir ölçüde tamir edliılmiş, Hollan
da ve Belçika'nın tepkisiyle, bir NATO Konseyi 
toplantısı olmuş, sayın bakanımız katılmış; ama 
New - York'ta üzücü bir hâdise daha olmuştur: Tür
kiye Sayın Başbakanı orada bulunduğu sırada, 40 
inci yıldönümü merasimleri dolayısıyla Sayın Reagan, 
bu 6lardan, Fransa ıgiıtrnedıiği için, Kanada, İtalya, 
Almanya, İngiltere ve Japonya ile başbakanlar se
viyesinde Cenevre için danışmada bulunmuştur. Bu
nu da Lord Oamington'a sual sekilinde sorduk, dedik 
ki, hadi İngiltere ve Almanya'nın, savunma katkıla
rına büyük saygımız var; ama Kanada ve İtalya' 
nın, Batı savunmasına Türkiye'den daha çok katkı
da bulunduğunu kabul etmek mümkün değildir ve 
üstelik de Türkiye Cumhuriyeti Sayın: Başbakanı 
New - Yorkta bulunduğu bir sırada^ Yalnız, Lord 
Carriington büyük diplomat ve devlet adamı, çok 
gerçekçi bir cevap verdi ve dedi ki, «Dünyada bazı 
insanlar tostu tereyağı ile yerler, bazıları tereyağı ve 
reçele yerler; Besler reçeli yemiştir.» 

Binaenaleyh, danışma mekanizmasının bulunduğu 
yerde de bazılarına kuru ekmek, bazılarına tereyağ
lı, bazılarına da reçeli bir tatbikat görmekteyiz. Bu
nu da sadece belirtmek ve arz etmek istedim. 

Buradan Türkiye'nin meselelerine dönmek lazım. 
Türkiye'min meselelerini, buradaki bütün müzakere
lerin ötesinde, çok iyi birkaç çizgi ile âdeta ciltler 
dolusu hakikatleri dile getiren, büyük karikatürist 
Nehar Tüblekln 8 Aralık 1985 tarihi Hürriyet Oa-
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zetesindelkli şu karikatüründe bulmak mümkün1: Çev
re kirliliği aidi altında, Sayın Başbakan etraftaki 
kirliklerle uğraşıyor: Sayım Olayı - bununla Bul
garistan'daki uydurma sayım olayını kastediyor -
Türkleri Bulgaıilaşlarma Olayı, Ege Sorunu - tabiî 
sayfada çok yer olmadığı için hepsini almamış - Ha
va Sahası, Mıitteramd'ın tutumu, ABD Temsilcler 
Medisinin ıtutumu, Lübnan Sorunu, Suriye, İsrail, 
(Filistin Sorunu, Irak - İran Savaşı sorunu, Ermeni 
(iddiaları vesaire, vesaire ve her taraftan duman çı
kıyor. 

l$iımdi, bunlara teker teker bakmak lazım. Ne
den bakmak lazım değeri milfetvekilleri? Çünkü, 
maalesef, Türkiye yalnız bugün değil, uzun zaman
dan tbeni dünyanın gündeminde tutulmaktadır. Dün
yamın gündemlinde tutulan devletler, 'kendi sağlık
larından dolayı, sağlıklı denge ve bünyelerinden do
layı değil, problemlerinden dolayı veya problem ya-
ratıümalk için dünyanın gündeminde tutulmaktadır 
ve Türkiye'nin dünyanın gündemlinde tutulmasımın 
arkasında, aslında 12 Eylül öncesinde başlatılıp, 
memleketin getirildiği nokta ve bugün de yine dış 
forumlarda veya muayyen memleketlerin çeşitli 
bölgelerinde sürdürülen faaliyetlerle ifadesini bulan 
niyetlerin bir toplamından ibarettir değeri miletve-
kileni. 

Nerede dünyanın gündeminde; ona bakalım: Av
rupa'nın tümünde ve bütün forumlarında; Ameri
ka'nın Kongresinde; Bağlantısızların son Eylül ayı 
Luanda toplantısında; nereye bakarsanız, günde
minde. Çok enteresandır, bunlardan bir tanesi, Er
meni iddiaları ile (ilgii meselelerin birçok yerden ve 
kaynaktan aynı zamanda ileri sürülknesi ve bu ko
raya Moskova'nın, 'Sovyetler Biriliğinin dahi aynı 
zamanda âdeta Ikatı'lmasııdıf. Bunda bir mesaj vardır; 
bir anlamı olması ıgerekir ve Türkiye bu mesajı çöz
meye, anlamaya ve ıtedbirlerinii almaya mecburdur. 

Türkiye'deki (insan hakları meselesi, demokratik 
müesseseler meselesi, söylenecek şeyler olmakla be
raber; aslında, söylenenlerin çoğu bahaneden ibaret
tir ve Türkiye'yi muayyen istikamete götürmek, yal
nızlığa sürüklemek, Türkiye'yi Batıdan koparmak ve 
imkânlarından mahrum bırakmak suretiyle, muayyen 
hesapları Türkiye üzeninde tahakkuk ettirmek ama
cını gütmektedir. (M'DP sıralarından alkışlar) 

Peki, buna karşı mücadelemiz nedir? Buna kar
şı mücadelede birinci imkânımız ve kaynağımız, ken
di millî duyarlılığımızı, Türk Milletini devreye sok

maktır. (Sokabiliyor muyuz? Hayır, katiyenv Türk 
Parlamentosunu devreye sokmaktır; çok az İstisna
lar dışında, sokabiliyor muyuz? Nitekim, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimin ayın 3'ünde, buradan Ame
rikan Kongresine hitaben yaptığı çağrının, herhalde 
Amerika'nın tutumunda büyük ağırlığı olmuştur, bu
nu kabul etmek lazım; ama, genel bir tatbikat ola
rak bunu yapıyor muyuz? Yine, maalesef hayır. 

Binaenaleyh, bunlara karşı çizilecek devlet poli
tikasının en önemi 'güç kaynağının içerideki Türk 
Milleti, dışarıdaki Türik varlığı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisli olduğunum düşüinüilmesi ve bunun ica
bınım yerine getirilmesi gerekir diye düşünürüm. 

Değerli milletvekilleri, meseleler o kadar çok ki, 
hangisine öncelik vereceğinizi kestirmek ve ayırmak 
da çok zordur. Bunlardan hiç şüphe yok M, millî 
karakteri itibariyle Kıbrıs meselesine öncelik ver
mek lazımdır. Bu mesele, aslında Türk toplumu ba
kımından halledilmiş ıbir meseledir; Kuzey Kı'hrıs 
Türik Cumihuriyeti kuruluşunu tamamlamış bulun
maktadır. ©undan sanıra yapılacak şey, bunun mil
letler camiasında tanınmasını sağlamaktır* Burada 
birinci vazife de Türk Hükümetlime, Türk Devletine 
düşmektedir. Bu realiteyi artık dünyaya takdim etmek 
ve kabul ettirmek zamanıdır. Karşı tarafın uzlaşma
ya hiçbir şekilde niyeti yoktur, bunu kesin alarak 
kabul etmek ve blmek lazımdır. 

Bu arada bazı önemli gdlıişmeler olmaktadır; Kıb
rıs'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye ol
ması yolumda veya en azından gümrük birliği ihda
sı yolumda ciddî müzakereler olmaktadır. Bu müza
kerelerin müspet bağlanması halinde, Kıbrıs mesele-
sı'nde Türkiye'nin başına büyük davalar açılır* Yu-
nanlistan'ın tek başına üyeliğinden doğma davaları 
halllledemediğikniiz bir zamanda, iki tane Yunanistan'ım 
AET içerisinde yer alması ve Kıbrıs ihtilafının Ege 
illıe 'birleştirilerek, arkasına, 1 Ocaktan itibaren şjim-
d'.ki 12 Batılı memleket - Yunanistan dahil - ve eğer 
dahil Olursa lS'üyle 'beralber Türkiye'ye karşı cephe 
almaları; bunun içinde derin 'bir mesaj bulunmakta
dır., 

İkinci dikkati çöken husus: Başkan Reagan'ın 
Amerikan Kongresine her iki ayda bir Kıbrıs ko
nusunda sunduğu bir rapor var. Bu rapor nereden 
doğuyor, sırf hafızaları 'tazelemek bakımından arz 
©deyra: 1978 yazında 4 oy farkla, Amerikan Kong
resi, Türkiye üzerimde sürdürdüğü 3 sene 8 aylık 
ambargoyu koldırırken, birbuçuk sayfalık şartlar 
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manzumesi koymuştur. O zaman da Cumhuriyet Se
natosunda, ıbuna karşı isyan etmiştim ve sizi temin 
ederiim, sırf Yüce Meclisim hissiyatını, miilM duygu
larını rencide etmemek için rnıetnli getiırmedim, ama 
tümünü burada okuduğunuz zaman, Yüce Mecli
sin hepsimin söyleyeceği şey; «715 milyon - Ikıi, yüz
de 10'u dıa son dakikada kesilmiş bulunuyor - bas
ılarına çarpılsın» olacaktır. ıBü ikıi aylık raporlardan 
birisi ide, bu hükümlerden bMdir değeri milletve
killeri ve o gün bugün Başkan Reagam bu raporla
rı sunmakta; yanıi bunun anlamı, Amerikan yardım
larının Kıbrıs şartına bağunbikğını devam ettirmek
tir. 

ISon raporda 'Başkan Reagan, daha önce Bir
leşmiş Milletliler Geneli Sekreterince hazırlanıp, Türk 
tarafımca kabul edilen; fakat Rumların sabote ettiği 
ve reddettiği rapor yerline, gene! sdkreterin ikinci bir 
denemesi olmuştur; bu deneme henüz görüşmeye açıl-
madığı halde ve hatta o derece ki, bizzat genel sek
reter bile bu taslağından vazgeçtiği bir sırada, bu 
taslağı esas almak suretiyle, âdeta destekleyici ifa
deler kuşanmaktadır ki, burada da Amerikan Cum
hurbaşkanının Kıbrıs konusundaki tutumunda bir 
menfük emaresfıni buHımak mümkünıdür. 

Yunan Başbakanı Papandreu - bu konularda çok 
sık konuşıan bir zat - '6 Aralık günü kendi parla
mentosunda Kıbrıs meselesini çok 'geniş sekilide iş
lemiş ve Güney Kıbrıs'ta, Rum kesiminde yapılan 
seçimlere müdahale mahiyetinde mesajlar vermiş ve 
şunları söylemiştir: «Türkiye'nin garantörlüğü altın-
ta hiçbir çözümü kabul etmeyiniz; ederseniz, Yu
nanistan yanınızda değildir. İki: Bütün Türk asker
leri çekiljnceye kadar hiçbir müzakere olmayacak, 
hiçbir çözüm olmayacaktır.» Bu da çok açık bir me
sajdır; burudan da zannederim gereken neticelenin 
çıkarılması mümkündür. 

Nihayet, biraz önce temas ettim. Londra'da, Ey
lül ayında Bağlantısızların Kıbrıs'la iilgülTı alarak ka
bul ettikleri karar tasarısı; bu, Türk basınına çok 
az yansıdı. 

Değerli miletvekıileri, bu karar tasarısı, şimdiye 
kadar Kıbrıs konusunda çıkarılmış bulunanların en 
ağırıdır ve üstelik de, Ortadoğu ile, Bağlantısızlar lie 
Türk Hükümetimin lilişlkiıleri geliştirmek yolunda bü
yük gayretler (içlinde bulunduğu iki yıldan beri alı
nan neftice budur ve bendeki 'kayıtlar, eğer doğruy
sa, bu karar tasarısına, katılan memleketlerden iti
raz edenler; Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve ih
tiyatî kayıt (rezerv) koyamlarsa, Pakistan, Tunus ve 
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Bangladeş; ki, ben burada sasınıyorum; çünkü Pa
kistan, genellikle bunlara karşı çıkan bir kardeş mem
lekettir ve işlin acı tarafı,, bu karar tasarısını kaleme 
alan siyasî komisyonun başkanlığını da, Güney Kıb
rıs Rum kesimi yönetimlimin Dışişleri Bakanı yap
mıştır ve arkasında Bağlantısızlar Grubu olarak 88 
memleket bulunmaktadır. 

Tabiî, Kıbrıs'tan sonra hemen Yunanistan'a gel
mek gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu komşu ve sözde müt
tefik memleketlerle olan problemlerimizin hepsini 
bütün teknik ve detaylarıyla biliyorsunuz, burada ye
nilemek istemiyorum. Yalnız, bir gerçeğin altını çok 
iyi çizmek lazım; bu ihtilafların hiçbirisi Türkiye'den 
kaynaklanmış değildir; tümünü Yunanistan yaratmak
ta, ortaya atmaktadır ve Yunanistan, bu ihtilafları ya
ratmak suretiyle, Kıbrıs meselesini de önüne katarak, 
bütün dünya ve büyük ölçüde Batı kamuoyunu (Ame
rikan Kongresi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Kon
seyi ile beraber) Türkiye üzerine sürmekte ve sürme
ye devam etmektedir. Bu noktada da maalesef, bü-
hassa Amerikan Kongresinde ve Avrupa Parlamen
tosunda neticeler aldığı da bilinen bir gerçektir. Tek 
gördüğümüz, ki, bunu da saygıyla karşılamak lazım, 
en ufak bir adalet ışığı olarak, son, Yunanistan Yük
sek Mahkemesinin, 3 Türk ailesinin iade edilmeme-
siyle ilgili kararından ibarettir, ki bunu da şükranla 
karşılamak, bizim Türk âlicenaplığının bir icabıdır. 
İnsanî bir meselede duyarlılık gösterilmiş bulunması 
ve adaletin kabulü. Bunun dışında, her yerde, her za
man ve daima Türk düşmanlığı... 

• 
Güney Kıbrıs'ta Makarios'tan sonra gelen Baş

piskoposun son konuşmalarına bakın : Yunanistan'ı 
ve kendi toplumunu itham ederek, «Niye silaha sa
rılmıyorsunuz Türklere karşı?» deyip, Makarios'un 
ruhunu âdeta mezardan çıkarmaktadır. 

Yunanistan'da iş, sadece başbakanla kalmamakta
dır; cumhurbaşkanları bile devreye girmiştir. Cum
hurbaşkanları Sarcetakis, bir iki konuşmasında, Bir
leşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili girişimlerinin gülünç 
bir manzara olduğunu, Türkiye'nin mutlaka oradan 
sökülüp atılması gerektiğini belirttikten sonra, uzun 
vadede, kendi milletine, kadınlara dönüyor ve diyor 
ki, «Ey Yunan anaları, çocuk doğurun; fazla çocuk 
doğurun ki, Doğudan gelen Türk tehlikesine karşı 
ayakta kalabilelim, kendimizi savunalım» ve sonra 
bir şey daha ilave ediyor, aynı cumhurbaşkanı ki, bu 
hakikatten kafasının patlaması lazım : «2000 yılında 
Türkler 85 milyon olacak, biz ancak 12 milyonda 
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kalacağız bunu unutmayın» diyor. Bunu unutmayan 
bir cumhurbaşkanının ve hükümetin ve milletinin çok 
daha itidalli, çok daha akıllı, çok daha gerçekçi dav
ranması gerekmez mi diye, insan kendisine sormak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan'ın son zaman
larda, her zaman yaptığı; ama son zamanlarda artı
rarak yürüttüğü hadiselere artık Türkiye olarak bi
gâne kalınamaz Eylül ayında Selanik'te Pontuslu-
lar kongresi yapılmıştır. Pontuslular, yani bütün Ege, 
bütün bunların ötesinde Pontus ve orada yine bir ko
nuşma yapmıştır Papandreu ve Pontusluların ve kaybe
dilmiş vatanlarının yeniden ele geçirilinceye kadar 
mücadelelerinin yanında olduğunu belirtmiştir. Daha 
sonra Papandreu başka bir toplantıya katılmıştır; As
ya, Küçük Asya felaketine uğrayanların toplantısı; 
yani Anadolu'yu kastediyor ve o toplantıda da di
yor ki, «Bir daha Helenizm, vatan kaybetmek acısını 
yaşamayacaktır ve Helenizmin başarı merkezi Ati
na'dır.» 

Bununla yetinmiyor Yunanistan. Yunanistan, bi
rinci dilim silahlanma yarışını bitirmiş, ikinci dilim, 
10 milyar dolarlık yeni yarışı tatbike koymuştur. Bu
nun detaylarını daha önce görüştük, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde belki daha etraflı görüşmek ge
rekecektir. Sadece uçaklar için, F - 16 ve 40 tane 
Mirage 2000 uçağı için 2 milyar ayırdığı, Almanya 
ile tank alışverişi için temasta bulunduğu, bilinen bir 
gerçektir. Bunlar küçümsenemez. 

Yunanistan, yine bu fâaliyetler neticesi ne yap
mıştır? Ege'deki bütün hukukî düzeni ihlal ettikten 
ve Lozan'ı deldikten sonra, Limni'yi silahlandırmanın 
ve oradaki birkaç birliğini (1 tugay ve bir de hava 
filosu ki, Yunanistan genelde NATO Birleşik Siste
mine dahil olmakla beraber, hava kuvvetleri dışında 
hiçbir kuvvet tahsis etmeyen, açıklık göstermeyen 
Yunanistan) Limni'deki bu kuvvetleri tahsis etmek 
suretiyle, iki yıldan beri, NATO içerisinde, Savun
ma Planlama Komitesinde, Türkiye'nin, «country 
chapter» dediğimiz genel savunma planlarının onay
lanmasını önlemektedir. Yani iki yıldır, geçen sene 
oldu, bu yıl da - Sayın Savunma Bakanımız galiba 
salondalar - kendilerinin karşılıklı olarak koydukları 
rezervler dolayısıyla, mesele bloke olmuştur. Mese
lenin bloke edilmesi, aslında Yunanistan'ın arzusu 
olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan üzerinde de 
saatlerce konuşmak mümkün; ama Türkiye'nin der
di bundan da ibaret değil. Güneye iniyorsunuz, Su

riye... Ben burada, iktidara mensup değerli arkadaş
larım kadar iyimser değilim; vesikalar ortada: Su
riye'nin Anayasasında Hatay yer almaktadır; bütün 
hükümet programlarında Hatay yer almaktadır. (Bu-
.nunla yetinmiyor, 1978 Baas Partisi Kongresinde, 
Suriye'nin kabul ettirdiği Büyük Suriye Projesinde, 
Torosların Güneyindeki bütün Türk toprakları ile 
beraber Kıbrıs, Büyük- Suriye'nin parçası olarak gös
terilmektedir. 

ISuriye, Ibu niyetlerini destekleyici mahiyette Or
tadoğu'nun en büyük silahlanma yarışı içine girmiş 
bulunmaktadır. 1979 - 1983 yılları arasında Londra 
Milletlerarası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün ver
diği rakamlara göre Suriye 10.5 milyar dolarlık mal
zeme almıştır. Geçen sene 352 bin kişilik ordusu var
ken, bu sene 402 5O0'e çıkarmıştır. 4 200 'tankı 'bu
lunmaktadır. 24 Ekim tarihli Die Welt Gazetesine 
'baktığınız zaman, 'bu tanklardan 1 100 tanesi son 
model, Sovyetler Birliğinin T-72 tankı ve buna ila
veten 'bir yenilik çıkıyor ortaya. O yenilik de nedir? 
0 yenilik de, Sovyetler Birliğinin, ica'bında Sovyet 
ordularınca kullanılmak kaydıyla, Suriye'ye 1 000 
tane T-72 tankını sevk etmekte bulunması hadisesi. 
Bu çok ciddî bir hadisedir. Kime karşı kullanacak
tır bunu Sovyetler Birliği? 'Bu, tabiatıyla, Türkiye' 
nin NATO savunması bakımından, 'bir nevî sandviç 
durumuna alınması olayıdır. 'Bu, orada depolanmış 
bulunan silahları bir NATO ihtilafı halinde, Türki
ye'yi ikinci cephe olarak kullanarak Güneyden açıl
ması meselesidir. Bununla da yetiniliyor mu? Hayır. 
Yine aynı Alman Gazetesi Die Welt'te iki tane nok
ta var. Suriye'de Doğu Almanlar ve Sovyet teknis
yenleri tarafından yürütülen Türkiye'ye karşı 6 ta
ne terörist eğitme kampının bulunduğu ve burada 
eğitilen insanların, Bulgaristan'da imal edilmiş Sov
yet silahlan ile Türkiye'ye göndirildiği hadisesi var
dır. Sonra, 'burada kalkıp da «Suriye ile ilişlkilerimiz 
düzelme yolunda, gelişme yolundadır» derlerse sayın 
arkadaşlarımız, yani ya gerçekçi değiller veyahu'tta 
kendi parlamento ve toplumuna karşı diploması yap
mak istiyorlar, ki ikisine de inanmak istemiyorum. 
(«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan meselesine ge
lince; orada büyük bir cinayet cereyan etmektedir. 
1 milyonu aşkın insana karşı Nürenberg örneğinden 
sonra dahi, kendi manevî, millî varlıklarını yok et
mek suretiyle, bir genosit suçu işlenmektedir. En son 
11 Aralık tarihli tnternational tfîerald Tribüne Ga
zetesine New York Times'ten naklen alınmış David 
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Bairider'in makalesine 'baktığınız zaman, bu yazar, 
Bulgaristan'ı ziyaret etmiş ve 'bazı bölgelere girebil
miş. Yalnız 'bir köyde 30 tane Türkün, isim değiştir
meye karşı mukavemetinden dolayı, öldürüldüğünü 
tespit etmiş bulunmaktadır ve hadisenin oradaki Türk 
mevcudiyeti ve'ırkını yok etmek olduğunu-ortaya 
koymuştur. İBu hadisenin zamanlaması acaba tesadü
fi midir? Bence değildir. Türkiye'nin birçok cephe
de, "birçok noktada problemlerinin bulunduğu bir 
doneme bunu sokmak suretiyle önümüze çıkarmak 
çok anlamlıdır. Başka bir anlamlı yönü daha var
dır: Bulgaristan, 'Moskova'nın işareti ve müsaadesi 
olmadıkça, su dahi içmez. ((Alkışlar) Binaenaleyh, bu 
harekette Moskova'nın tasvibi vardır, Moskova'nın 
tahriki vardır ve demin 'arz ettiğim, Moskova'nın 
bazı merkezlerden çıkan Ermeni Davası ile ilgili ko
roya katılmasını da bununla birleştirdiğimiz zaman, 
Kuzey komşumuzun da yeni bazı tutum ve düşün
celer içinde olduğunu 'beklemek lazım. Tabiî, Kara-
denizdeki problemleri Ve işi, balığa kadar getirmek, 
basitteştirmek istemiyorum. 

'Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğumuz
daki •Iran. ve Irak: Tabiî, savaş ıstırap Vericidir; bu 
konuda da çok konuştuk; ama her iki memleket 
hakkında ileri sürülen, çok ileri »dostane düşünceleri 
sınırlamak lazım, gerçekçi sınırda bağlamak lazım
dır, kusura bakmayın. Biz her iki memleketin savaş 
dışındaki zamanlarını yaşadık; bazı genç arkadaşla
rımız belki o zaman politikada değildi; ama biz ya
şadık. Her ikisinin Türkiye'ye karşı tutumunu bili
yoruz... Burada bir noktayı söylemek mecburiyetin
deyim!: Türkiye Cumhuriyetinin Enerji Bakanı ola
rak hayatımın en acı misyonunu yaptım. Bağdat'ı 
resmen ziyaret etmek suretiyle, petrol sıkıntımızın 
giderilmesinde yardımcı olunması meselesinde, za
manın en kudretli, şimdi de en kudretli zatıyia -is
mini vermeyeceğim- görüştüm; o zamanki havayı bi
liyorum... Bugünkü hava, şartların getirdiği, savaşın 
getirdiği bir havadır. Her iki memleketin merkezî 
otoritelerinin zayıflaması dolayısıyla, Güneydoğu hu
dudumuzda, Türkiye aleyhtarı bütün kuvvetlerin bir
leştiği ve biriktiği bir bölge meydana geldiği haki
kati ortadadır ve her ikisinin de beyanı, sadece, bu 
faaliyetleri kontrol edemedikleri seklinden ibaret kal
maktadır. Bu beyanı yeterli bulmak çok yazık olur; 
bunu da üzüntüyle belirtmek isterim. 

Sovyetler Birliği meselesinin üzerinde fazla dur
mak istemiyorum. Benim tahminim, bu komşunun 
da son onbeş, yirmi yıldan beri, Türkiye'nin de bü-

I yük gayretleriyle sürdürmeye çalıştığı iyi komşuluk 
t ve işbirliği faaliyetlerinin yeni bir soğuk döneme gir-
I diği. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 'Başkanının 
I başkanlığındaki bir heyetin ziyareti sırasında da bu 
I soğukluğun bir ölçüde belirtileri görülmüştür, {takip 
I edebildiğimiz ölçüde) Bu da bir meseledir; Türkiye' 
I nin, üzerine mutlaka eğilmesi lazım. 
I 'Meselelerimiz zincirini daha uzağa doğru uzat-.' 
I tığımız zaman, en uzağından başlayayım: Amerika 
I Birleşik Devletleri... 
I Değerli milletvekilleri, burada da üzerinde cid-
I diyetle durulması gereken sıkıntılar var. En son, 
I Kongreden nihayet geçen yardım paketi... Şimdiye 
I kadar Amerikan Kongresi, Türk-Yunan yardımlarını 
I 7-10 nispetindeki fiilî yardım rakamlarıyla yürütmek-
I teydr; 'bu kere, Temsilciler Meclisi metne koydu, hu-
I kukîleştirdi. 

I Türkiye bunu kabul edemez değerli millervekil-
I leri. 'Aslında, Amerika'nın bunu yapması NATO'nun 
I reddi manasındadır. Neden? Her iki memleket de 
I NATO üyesi ve müttefik oldukları halde, Yunanistan 
I yönünden, -Allah kabuil etsin- 5 Bağlantısız memle-
I ket liderleriyle beraber barış ödülüne aday gösfceri-
I len Papandreu, âdeta Varşova Pafctı'nın sözcülüğünü 
I yapmaktadır ve onun için de aday gösterilmiştir, tki 
I devlet arasında bir kuvvet dengesi gözetmek mese-
I leşine gelince : Kuvvet dengesi kimler arasında gö-
I zetilir? 'Muhasım devletler arasında gözetilir. Demek 
I ki, Amerika her iki devletin muhasım olduğunu ka-
I bul ediyor. O zaman, ittifaktan ne kalıyor? Demek 
I ki, Amerika, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı uzlaş-
I maz tutumunu ve Ege'deki silahlanma yarışını des

teklemektedir. Demek ki, Amerika, NATO'y* sırt 
I çevirmek, NATO aleyhinde bulunmak, NATO em-
I rine kuvvet tahsis etmemeyi tasvip etmekte ve des-
I teklemektedir. Mesele budur ve bu meselenin üzeri-
I ne çok ciddiyetle gi'tmek lazımdır. 

I Yardım paketi : Bu konu üzerinde geçen sene 
I çok durduk; bu seneki rakamlar daha da vurucu. 
I 'Mısır'a 1 milyar '300 milyon dolar, tümü hibe askerî 
I yardım; 800 milyon dolar ekonomik yardım yap-
I maktadır. 
I Evet, saygım var, 'Mısır ve Ortadoğu ülkeleriyle 
I kardeş milletiz; ama gerçekleri dile getirmek bir par-
I lamenterin vazifesidir. Mısır ne zamandan beri NA-
I TO üyesMir ve silahlı kuvvetleri hangi Ortadoğu 
I savaşında denge unsuru oldu, barışı korudu ve bu-
I gün Ortadoğu da söz sahibi de, bu yardımları görü-
J yor? Tabiî, îsra'il konusuna gelmek istemiyorum, 
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onun özel şartları var; İsrail'e, Amerika'nın fert ba
şına yaptığı yardım nispeti 1 100 doları bulmakta
dır. Yani, benim fert başına düşen millî gelirim ka
dar israil'e askerî ve ekonomik yardım yapılmak
tadır. 

Oddan sonra burada, NATO'nun, Varşova Pak-
tıyla olan 'hudutlarının 'yüzde 3'7'sinin savunuculuğu
nu yapacaksınız, 630 bin kişilik silalhlı kuvveti bu-
lunduracalk ve ekonominizi ağır bir yük altında gö
türeceksiniz; ondan «onra, ibütün 'bölgenin tehlikeli 
kıvılcımları altında, 'baskıları altında yaşamaya de
vam ' edeceksiniz -'bunlardan birisi ısözde müttefik 
Yunanistan iolduğu halde- Ve sonra bu muameleyi 
göreceksiniz!.. Bu da yetimiyor, ikide bir ya ambar
go, ya Rum lobisi ve son olarak da 'bu kere de Er
meni karar tasarıları... Geçen sene 'bir ölçüde, bir 
temenni kararı Temsilciler Meclisinden geçti; Sena
toda büyük gayretlerle bloke edildi; bu sene askıya 
alabildik. Hu bela ne zaman tekrar karşımıza çıkar, 
bilinmez. IRU şekildeki İlişkilere, tümüyle ittifak iliş
kileri demek çok zordur. Burada bir noktaya da işa
ret etmek lazım : 

'ı 
Amerikan İdaresi, ikide bir; '«Kongre üzerinde 

etkili olamadığını» söyleyerek (Kongreyi karşımıza çı
karmaktadır. Son örnek gösterdi ki, istediği zaman, 
Kongreye kendisini kaimi ettirebiliyor. Ağırlığını 
koyduğu yerde, Kongre, millî menfaatler çizgisine 
gelebiliyor. Binaenaleyh, artık bu bahaneyi bize kar
şı kullanmak imkânı kalmamıştır. Şimdi hükümet, 
Savunma İşbirliği Anlaşmasını belki bu tablonun ışığı 
altında yeniden gözden geçirmek istediğinin hiç ol
mazsa ihbarında bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, deminki noktaya 
gelmek gerekiyor : Kamuoyumuza ve Parlamento
muza mal edemediğiniz meselelerin güçlüğü. Zira, bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk basını, Türk 
kamuoyu, hiçbirimiz, hükümetin bu yeni müzakere
yi açmak istemiyle ilgili olarak neler talep edeceğini 
ve nelerin düzeltilmesi, nasıl düzeltilmesi gerektiğini, 
hiç olmazsa anahatlarıyla dahi bilmemekteyiz. Tabia
tıyla, hiçbir zaman, bir hükümete, «müzakere pozis
yonunuzu açıklayın» denmez; ama müzakere hedef
lerinin açıklanması lazımdır ki, bunun arkasına ba
sın, parlâmento girsin; Amerikan kamuoyu, Kong
resi ve hükümeti uyarılmış olsun; «Bu sadece bir sa
yın başbakanın, bir sayın dışişleri bakanının veya hü
kümetinin değil, Türk Parlamentosu ve kamuoyunun 
genel isteğidir» noktasına gelebilsin. Bunu yapmak 
suç mudur? Amerikan Hükümeti, Kongresini kulla-
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nacak da, Türk Hükümeti niye kendi Türkiye Büyük 
Millet Meclisini yanına almak ihtiyacını hissetme
mektedir? Bunu teessürle belirtmek lazım. 

Değerli milletvekilleri, aslında, Amerika Birleşik 
Devletleri ile ilişkilerimizin tarihi, bambaşka bir fa
sıldır; bu da, itiraf edeyim, çok deşilmesi, üstüne 
gidilmesi gereken bir meseledir. Yalnız, şunu açık
lıkla söylemek lazımdır : 40 yıla yaklaşan ilişkilerde, 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler bakımından 
- İngiltere, Kanada dahil, ki, ikisi de Amerika'ya 
yakınlıklarıyla bilinen ülkelerdir - Türkiye kadar, 
kendi taahhütlerine sadakat gösteren ve şantajdan 
kaçan bir müttefiki Amerika bir daha bulamaz; bu 
bir gerçektir. (Alkışlar) Hiçbir zaman buna Türkiye, 
devlet ve millet olarak tenezzül etmemiştir. Bunun 
idraki ve takdiri gerekirken, tamamıyla, âdeta, Tür
kiye'nin başka alternatifi yok ve Türkiye her şeyi ka
bule mecbur veya Türkiye ziyadesiyle uslu çocuktur 
yaklaşımları, sakat yaklaşımlardır. Okyanusu orada 
bırakarak, şimdi de Batı Avrupa'ya gelelim. 

İngiltere'ye bir kadirşinaslık borcumuzu ödemek 
lazım. İngiltere son beş altı yıl içerisinde, hükümet 
ve parlamento olarak, Türkiye'yi milletlerarası alan
larda, forumlarda birinci planda savunan, davalarına 
sahip çıkan bir memlekettir; bunu burada belirtmek 
borcumuzdur. (Alkışlar) Amerika'nın önüne geçmiş, 
Federal Almanya'nın da önüne geçmiştir. Yalnız, bu 
kadirşinaslığa son olarak ufak bir gölge düşürüldü, 
bunu da üzüntüyle belirtmek isterim : Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunda, Arjantin'in sunduğu Falk-
land Karar Tasarısına, Türkiye lehte oy vermek su
retiyle ve bununla da yetinmeyerek, diplomatik tec
rübenin yapmaması gereken bir hatayı da ona ekle
yerek, «oy izahı» sözüyle, İngiltere'yi rahatsız edici 
noktaya kadar getirdik. Bunu üzüntüyle karşıladığı
mı ve İngiltere'nin bize karşı gösterdiği bu yakın iş
birliği ve anlayışa ters bulduğumu, burada, izninizle 
ifade etmek istiyorum. 

Avrupa'da Federal Almanya ile ilişkilerimiz eski 
sağlıklı durumunu ve köklü işbirliği anlayışını yavaş 
yavaş kaybetmekte ve bir nevi sosyal meseleler man
zumesi etrafındaki bir pazarlığa indirilmektedir. Bu
nu kabul etmemek lazımdır değerli milletvekilleri, bu
nu Alman makamlarına da açık bir şekilde ifade et
tim. Bu çerçevede şunu da arz edeyim : El emeğinin 
serbest dolaşımı, AET ile mevcut Ankara Anlaşma
sından doğma ve 1970 tarihli Katma Protokolün 36 
ncl maddesinin bize verdiği ve 1976 sonundan başla
yarak, 1 Aralık 1986 sonunda tamamlanacak olan 

534 — 



T. B. M. M. B : 45 

- yeni tefsirde 1986'dan sonra, kademeli değil, ta
mamlanacak olan - el emeğinin serbest dolaşımı, ya
ni el emeği dolaşımı sahasında Türkiye'nin AET'ye 
erken tam üyeliği meselesi üzerinde pazarlığa hiç 
kimsenin ne hakkı var, ne de yetkisi var. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yap
tılar, bitti... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kanunlaştırılmıştır ve 
Yunanistan hariç, diğer 9 memleket tarafından da 
onaylanmış bir hadisedir. Şimdi, basına baktığınız 
zaman, Alman basınında, bunun bir pazarlık mevzuu 
edildiği Sayın Kohl'ün Türkiye'ye yaptığı 9 Temmuz
daki ziyareti sırasında üzerinde duruldu. Türk Hü
kümeti, Sayın Kohl'e, bir Türk tümeninin, mekanize 
tank tümeni haline getirilmesi - ki, 7 milyar 100 mil
yon mark ediyormuş- halinde Türkiye'nin, bu hak
kını geciktirebileceğini, maalesef Dışişleri sözcüsü de 
durup dururken neden ihtiyaç duydu da, Türkiye bu 
uygulamayı erteleyebilir şeklinde bir beyanda bulun
du ve tutumumuzu zaafa düşürdü? AET'ye karşı 
Türkiye'nin bu en kuvvetli kozunu ve AET'nin bize 
yakınlaşmasını icap ettiren bu meseleyi Türk - Al
man meselesi haline getirmek son derece sakıncalıdır. 
Temenni ederim ki, Türkiye bundan şiddetle imtina 
eder. Zira Alman basınında son çıkan yazılarda, bu 
defa 150 tane Leopart-I tankı ile -ki bunlar Alman 
10 uncu Tümeninde devre dışı bırakılıp, yerine Leo-
part-IFler konulacakmış- 40 tane de Tornado uçağı 
vermek suretiyle, bu meselenin Türkiye'yi tatmin edi
ci şekilde bir halle bağlanacağı ifadeleri yer almak
tadır. 'Ben eminim ki 5-6 Aralık tarihlerinde Sayın 
Tezel başkanlığında Bonn'da Almanlarla yürütülen 
müzakerelerde, bunlara izin verilmemiştir. Yapılmak 
istenen, belki, Türk - Alman ilişkilerine yeni bir muh
teva kazandırmaktır. 

Yalnız, bu çerçevede -beni affediniz- bir noktaya 
işaret etmek isterim : Heyete dahil edilen ve Dışişle
rine mensup olmayan bir zatın orada ileri sürdüğü 
bir görüş var; bu, Alman kaynaklarından edindiğim 
bir bilgidir. Oradaki değerli arkadaşımız, Almanlara, 
Almanya'da batmakta bulunan şirketlerin Türkiye'de 
kurulması teklifinde bulunmuş. Yani, Türkiye'deki 
şirket kurtarma operasyonunu bu kere Federal Al
manya'ya kadar götürmek gibi bir durum ortaya çı
kıyor. Allahtan, ciddî bir devlet olan Almanlar «Ha
yır, mümkün değildir; bir kere iflas eden bir şirketi 
bir kere daha iflas ettirmeyiz» demişler. (Alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri; Federal Almanya - Tür
kiye ilişkileri çok yönlü, çok muhtevalı ve çok derin 
tarihi olan ilişkilerdir; bunun yeniden canlandırıl
ması lazımdır diye düşünmekteyim. Beni bağışlasın
lar; burada Federal Alman Sayın Dışişleri (Bakanına 
bir serzenişte bulunacağım; kendilerinin acayip bir 
tatbikatı var : Solla koalisyonda bulunduğu zaman 
sağa oynuyor, sağla koalisyonda bulunduğu zaman da 
solu fazla ağır basıyor. Bu yüzdendir ki, bize karşı, 
son koalisyondan beri Türkiye'ye karşı tutumunda 
bir menfî eğilimi sezmek mümkündür. Bunu AET 
Dönem Başkanlığında gösterdi; bunu, Avrupa Kon
seyi Dönem Başkanlığında da açıkça gösterdi ve ben 
bunu en yetkili Almanlara da söylediğim için, bu
rada da ifade etmek ihtiyacını duydum. 

Değerli milletvekilleri, Batı kuruluşlarından en 
önemlisi, Türkiye bakımından, AET'dir. Bu çok bü
yük bir hadisedir. Bunu tekrar etmekte fayda vardır : 
Türkiye, ancak, birleşik Avrupa içerisinde tam üye 
olarak yer almakla, Amerika Birleşik Devletlerine 
kendi menfaatlerini bir ölçüde dengeli olarak götü
rebilir ve Sovyetler Birliği baskısına karşı gereği gibi 
kendisini koruyabilir. Bunun dışında, münhasıran 
Amerika Birleşik Devletleriyle ikili ilişkilerde dengeyi 
sağlamak mümkün değildir. Birisi, bir devdir; global 
menfaati bulunan bir devlettir. Türkiye ise, maalesef, 
tarihî zaruretler icabı, geldiği noktada bulunmakta
dır. Orada denge, ancak AET'de sağlanabilir; esa
sen AET'nin doğuş sebebi de budur. Batı Avrupa 
memleketleri, Amerikan ekonomik baskısına ve Sov
yetler Birliğinin askerî baskısına karşı, kendilerini or
taklaşa korumak maksadıyla AET'yi başlatmışlardır 
ve o zamanki Türk devlet adamları da, ileri bir gö
rüşle, Ankara Anlaşması için adım atmışlar ve bu 
gerçekleşmiştir. 

Şimdi, ise neredeyiz? Şimdi, Ankara Anlaşmasının 
imzalandığı 12 Eylül 1963'ün de çok gerisindeyiz. Şim
di neredeyiz? Şimdi 6 Kasım 1983 seçimlerinden ön
ceki tablonun da çok gerisindeyiz. Şimdi neredeyiz? 
Şimdi AET ile âdeta, ilişkileri dondurma değil, kop
ma noktasına getirmiş bulunuyoruz. 'Bu tarihî ve bü
yük bir hata olur. Değerli milletvekilleri, zamanında 
büyük bir hatanın işlenmesini önleyemedik. Daha 
önce Cumhuriyet Senatosunda, zamanın liderlerine 
yaptığımız bütün ricalara rağmen, Yunanistan'ın tek 
başına AET'ye tam üye olmasına bigâne kalınma-
ması yolundaki ricalarımızın kabul edilmeyişinin do-
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ğurduğü sakıncalar, bugün ortadadır. Büyük ve tarihî 
bir hata işlenmiştir. Bu hatayı bir ölçüde gidermenin 
tek çaresi, AET ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi 
ve sonra, tam üyelik için gerekenin yapılmasıdır. Ya
pıyor muyuz bunu? Hayır. 

1 Aralık 1984 tarihinde AET Anlaşmasının 20 nci 
yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da İktisadî Kalkınma 
Vakfına Sayın Başbakan, gönderdikleri mesajda, 
«Tam üyelik için müracaat zamanı gelmiştir» diye 
buyurdular; hükümet programında da vardır. Henüz 
hiçbir adım atılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Bunu mut
laka ciddî bir esasa bağlamak lazımdır. 

«Efendim, AET'nin tutumu menfî» denilmektedir; 
doğrudur. Yalnız, şunu da arz etmek lazımdır : AET, 
Türkiye'nin hakikî niyetleri hakkında tereddüt duy
maktadır. 

Bu çerçevede bir parantez açmama izin verin, bu 
Morgan olayı çok büyütüldü Türkiye'de. Bu Morgan 
denilen zat, hiçbir diplomatik temsilî statüsü olmayan, 
AET'nin Türkiye'deki bir enformasyon bürosunun şe
fi. Bu konu çok büyütüldü, Türk basınında yer aldı; 
beyanlar, kabuller, görüşmelerle âdeta iç politikanın 
bir parçası haline getirmek ve bu kadar büyütmekten 
hiç kimsenin faydası yoktur. Eğer bu kadar büyütül-
müşse, bu zata, yolu, kapıyı göstermek lazımdır. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, mutlak surette AET ile buz
ların çözülmesi lazımdır. Avrupa Parlamentosu, as
lında dertlerin anlatılamayacağı bir forum değildir; 
insanlardan kuruludur, parlamenterlerden kuruludur 
ve bu parlamenterlerin içinde eski başbakanlar ve ba
kanlar bulunmaktadır. Bütün mesele, tutumun ciddi
yetini ortaya koymak, AET ile ilişkilerin Türkiye ba
kımından arz ettiği önemi ve AET ile NATO'nun 
birbirinden ayrılmazlığını vurgulamaktır; bunu kaç 
defa tekrar ettik... ümit ve temenni ediyorum ki, sa
yın hükümet, bunu NATO Konseyinde dile getirmiş
lerdir. Yani, Brüksel'de NATO Konseyinde : Vazge
çilmez, lazım, kanı çok değerli bir müttefik, 630 bin 
kişilik ordusu ile Batı ekonomik refahının savunucu
luğu ve bekçiliğinde çok makbul; Strasbourg'da AET 
Parlamentosunda ve Avrupa Konseyi Parlamentosun
da ise, suçlu sandalyesine oturtuluyor... Bu ikisi be
raber gitmez, mümkün değildir... («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakikanızı rica ede
yim. 

öğleden önceki görüşmelerin sonuna çok yaklaş
mış durumdayız. 
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Sayın İnan'ın konuşmasının bitimine kadar süre 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

size ve yüksek Genel Kurula teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Değerli milletvekilleri, bana göre, hükümetin, 
önünde bulunan meseleler içerisinde, öncelik bakımın
dan bunun üzerinde mutlaka durmak lazımdır. Sayın 
Dışişleri Bakanımızın, AET ile iyi ilişkiler içerisinde 
bulunduğunu da biliyorum; Belçika Dışişleri Bakanı 
Sayın Tindemans'la en son Brüksel'de bu konuyu gö
rüştüler; yine bana göre, meseleyi, buradan yürüt-
rriek suretiyle genişletmek lazımdır. Hepinizin bu 
meseleyi büyütmemiz, genişletmemiz lazımdır ve so
nunda mutlaka Türkiye, çok yakın bir zamanda 
AET'ye tam üyelik için müracaat etmelidir. Bunun 
inhisarını Yunanistan'a bırakmak durumundan mut
laka çıkarmamız gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Konseyi ile ilişki
lerimizi değerli arkadaşlarım enine boyuna anlattılar. 
Orada, Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığının Tür
kiye'ye verilmesi meselesi gibi pürüzlü bir noktamız 
var. öyle bekliyorum ki, önümüzdeki yaz dönemin
de Türkiye'de yapılacak olan, «Ara Toplantı» sıra
sında bu konu gerçekleşecektir; yalnız şurada bir ser
zenişte bulunmama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bunun gerçekleşmesi için varılan bir nevi gizli 
anlaşmada, İtalya'nın kendi sırasından feragat etmesi 
hükmü veya hiç olmazsa anlayışı bulunması gerekirdi. 
Bu kere, sanki korodan bir tek onlar eksikmiş gibi, 
İtalyanların da oyun bozuculuk ettiği, Strasbourg'tan 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. İtalyan Sayın Bü
yükelçisi, «Hayır, hakkımızdan vazgeçmeyiz» diye bir 
söz söylemiş. 

önümüzdeki ay, yanılmıyorsam, İtalyan Dışişleri 
Bakanı Sayın Andreotti Türkiye'yi resmen ziyaret 
edecekler. Hiç olmazsa, hükümetinin istifasından ve 
yeniden kurulmasından önce, bu mesele bahis konu
su olacaktır. Sayın Andreotti gelmeden önce bu me
seleyi iyi düşünmeliyiz ve eğer bu kere Türkiye'nin 
dönem başkanlığının tahakkukuna İtalya engel çıkar
sa, bu herhalde, Akdeniz'deki en büyük şaşkınlık 
kaynağı olacaktır; zira, aramızda hiçbir problemin 
- çok şükür - bulunmadığı Akdeniz'deki pek az mem
leketten birisi İtalya'dır; bunu da bir dostluk nişanesi 
olarak ifade etmeyi bir vazife bilirim. 
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Değerli milletvekilleri, NATO'yu sadece bir ittifak, 
savunma işbirliği ve siyasî sahalarda bazı kimselerin 
vermek istedikleri kadar verdikleri bir danışma meka
nizmasından ibaret görülmemek lazım ve NATO'yu 
Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu ve ana-
hatlarını aşağıda arz ettiğim genel tehlikeleri değer
lendirme çizgisine getirmek lazım. 

NATO'nun, Sovyetler Birliğinin - Die Welt Ga
zetesi bildiğine göre, herhalde kendisi de çok daha 
iyi bilmektedir - Suriye'ye 1 000 tane T - 72 tankı 
göndermesi üzerine ciddiyetle durması lazımdır; 
NATO'nun, Suriye'ye yine Sovyetler Birliğinin gön
derdiği ve kendi teknisyenlerince işlettiği, havadan 
havaya, yerden havaya, son derece ileri teknolojiye 
sahip - füzeleri, Mig - 25 uçaklarını - Suriye ordusun-
daki malzemenin bütün detaylarını saymak istemiyo
rum, son derece ileri teknolojiye sahip malzemelerdir 
bunlar - bütün bunları değerlendirmesi lazımdır. 

Yine NATO'nun, savaşların sıçrama tehlikesi kar
şısında bazı değerlendirmeleri yapması lazımdır. 
Belki basına yanlış aksetti; ama, Irak Başbakan Yar
dımcısı, Türk basın heyetini kabul ettiği sırada, «Tür
kiye, Ortadoğu ihtilafına bulaşacaktır» gibi garip 
bir laf etti. Bu laftır; ama bu lafın altında aslında 
gerçekler de vardır; Türkiye'yi bulaştırmak isteyen 
çok çevreler vardır; o kıvılcımı taşırmak isteyenler 
çoktur ve nitekim, kıvılcımın 'bâzı kurşunları, bazı 
elemanları Türkiye'de 'bir yıl içerisinde 200'ü aşkın 
Tüıik evladının öldürülmesi hadisesiyle kendisini gös
termektedir. 'NATO'nun 'buna bigâne kalması bahis 
'konusu olamaz; bu düşünülmemelidir. 

Yine, Almanya bahsinde üzerinde fazla durma
dım; Almanya NATO çerçevesinde Türkiye'ye 18 
ayda 130 milyon Doyçe Mark yardım yapıyor. Tür
kiye 18 ayda 130 milyon 'Doyçe Mark yardım aldığı 
zaman, 198'6'da Almanya'ya iade edeceği; eski borç 
takisidi olarak 1'29,9 milyon Doyçe 'Mark ve 77,4 
milyon Doyçe 'Mark faizleri olmak üzere, -toplam 
206 milyon Doyçe 'Marktır. 

Amerika "Birleşik Devletleriyle de tablo aynıdır: 
700 milyon dolar alıyorsunuz; bu yıl yalnız, hükü
metimizin ödediği birikmiş dış borçlar 360 milyon 
dolar tutmaktadır. 'Binaenaleyh, bu meselelere NATO' 
nun mutlaka eğilmesi lazımdır. 

Amerikan FMS kredileri, Türk ekonomisinin, dış 
ödemeler dengesinde belini kıran faktörlerden birisi 
haline gelmiştir. Demin arz ettiğim gibi, Amerika, 
bunun tümünü, Mısır'a (hibe olarak verdikten başka, 
İsrail'e evvela kredi şeklinde yaptığı bütün yardım

ları sonradan affetmek suretiyle (borcu ortadan kal
dırmaktadır. Bu, genel bir tatbikat, bilinen bir tat
bikat; bunun da NATO'da ele alınması ve görüşül
mesi gerekir kanaatindeyim. 

'Değerli milletvekilleri, zaman bir hayli ilerledi; 
aslında bütün bunları kısa başlıklar 'hailinde geçiştir
mememizin, bütçeyi böyle fırsat tellakki ederek, belki 
lüzumundan fazla konuşmak durumunda kalışımızın 
sebebi oniki aydan beri Hükümetin, -bu meselelerin 
hiçbirini burada enine boyuna görüşmek fırsatını ta
nımamış olmasındandır; affetsinler yani. Buna «De
mokratik dış politika» derseniz, kusura bakmayın, 
çok garip olur. '(SOP ve MDP sıralarından alkışlar) 

'Ben geçenlerde Strazburg'da, «Bizden ne istiyor
sunuz?» şeklinde, bir Danimarkalı dostla görüşüıken, 
«Hükümet olarak 'bir şey istemiyoruz; parlamento 
sizden vazgeçmiyor; her hafta Türkiye ile ilgili gö
rüşme var» dedi Neden? Çünkü parlamentosu işle
tiyor; demokratik bir parlamento; bütün meselelerin, 
müspetiyle menfisiyle, üstüne gidiyor. Ben aynı me
seleyi {Danimarka ile ilgili ilişkilerimi) bütün dünya 
ile ilişkilerimi burada görüşmeyi, âdeta tabu haline 
getiriyorum... 

Bir değerli arkadaşımız, Sayın özarslan, «Dış po
litikamız çok açıktır» dediler. A'f buyursunlar; açık
lık bu ise, kapalısında ne yapacaksınız yani? ('MDP 
ve SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, demokratik memleketlerde 
ve dönemlerde savaşların asgarîye inmesinin sebebi 
nedir? Sebebi, kamuoyunun ve parlamentolarının, 
kontrol mekanizması görmeleridir. Büyük devlet 
adamları neden tutum değiştirir? Sayın Reagan'ın 
Cenevre'ye geliş sebebi nedir? Ben eminim ki, Ame
rikan kamuoyunun büyük baskısı ve değişikliğidir. 
Bunlardır ki, dünya barışını son 40 yıldan beri den
geli olarak götürmektedirler. Diktatörler devrinin, 
biçolmazsa dünyanın bir kesiminde son bulması; ya
tı i düğmeye 'basarak savaş yapmak -ki, bazı sosya
list memleketlerde bile artık diktatörlük kolejyal 
(cöllegial) (sisteme geldi- bu riskleri kaldırmak, büyük 
karar almak yetkisine kadar dar tutarsanız, o karar
ların hatalı olma nispeti o kadar yüksek olur ve 
geçmişte bütün tarihlerin büyük savaşlarla dolu ol
masının bir sebebi, faktörü de buldur. Karar alan
ların sayısının çok az olması, toplumun ve parlamen
toların devre dışı 'kalması, parlamentonun bulunma
yışı, bu sonucu doğurmuştur. 

Binaenaleyh, bu tarihî gerçek karşısında, }şU 'ka
palı devre şeklinde götürmek, son derece sakıncalı 
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olmaktadır. Bunu da kesinlikle arz etmek isterim ve 
bazı dış seyahatlerden dönüşlerde konularla ilgili ha
va meydanlarında sayın (basın mensuplarına satırbaş
ları şeklinde bilgi vermekle yetinip, sonra da, «İşte 
'bu yeter, hepsi söylendi» şeklinde parlamentoyu da 
bir tarafa bırakmak, pek demokratik >bir yöntem de
ğil. (Demin arz ettim, Sayın Reagan, kendi kongresi 
ile 'görüşmeden, ba'sın mensuplarının 'hiçbirinin önü
ne çıkmadı. Cenevrede Schuiltz çıkardı; fakat kendisi 
kongre ile görüştükten sonra 'basın mensuplarını ka
bul edip, Cenevre Zirvesi hakkında görüştü, öyle ümit 
ve temenni ediyorum ki, bundan sonra, hükümetin 
üçüncü yılına girmekte, parlamentonun üçüncü yılını 
yaşamakta bulunduğu bir dönemde, Türkiye'de, de-: 
mokratik müesseseleri yerleştirme çaba!arımızla be
raber, gerçekleştirmemiz gereken en büyük hadiseyi, 
önemli hadiseyi, dış politikayı demokra'tİze etmek 
şeklinde 'götürelim. 

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın İnan. 
KÂ'MRAN İNAN ı(Devamla) — Emredin. 

'BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
'KÂMR'AN ÎNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu Ikadar önemli meseleler
den sonra, önemsiz sayılabilecek bir iki konuya do
kunmak da gerekiyor. O da, dışarıya tayin furyası
nın, mutlaka disiplin altına alınması lazım; bu hu
susu sayın hükümete "arz ediyorum. Bugün Dışişleri 
'Bakanlığı dışarıda azınlığa düşmüştür, düştüğü za
manlar çok olmuştu; ama.şimdi en yüksek zirvesin
de bulunmaktayız. 

Bugün OECD nezdindeki 24 tane sanayileşmiş 
memleket delegasyonu arasında, Türkiye, fert başı
na millî gelirde 24 üncü sırada olmasına rağmen, de
legasyon sayısı itibariyle Japonya'dan sonra ikinci 
sırada gelmektedir. iSayın Bakan bizzat yaşadılar 
Bonn'da; devletin o büyük binası yetmedi, taştı, taş
tı, binalar kiralandı. Şimdi, hiç bir yer yetmiyor, hiç 
bir yer... OECD'yi en son ziyaret ettiğimde gördüm; 
kapılar, pencereler her yer dolu... Devreye en son 
IDevlet Planlama Teşkilatı girdi; Brüksel'e gider git
mez arkadaşımızın ilk tatbikatı şu oldu; «Bütün ya
zıları 'ben göreceğim, kontrol edeceğim» dedi ve AET 
temsilcisine talimatını verdi. Bu, mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan «Kredi itibarı
mız yüksektir, aldığımız paraları ciddî şekilde kul
lanıyoruz; dış politikamız ciddî hatlar üzerindedir» 
diyeceksiniz; bir taraftan da dışarıdaki başkentlerde 
bulunan insanlar bu tablonuzu görmeyecek ve buna 
gülmeyecek... Bu, mümkün değildir. '(SHP ve MDP 
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sıralarından alkışlar) Bu işi ciddî bir esasa, ciddî bir 
otoriteye bağlamak şarttır. Bugün bir envanterini 
yaptığınız takdirde, dışarıda «görevli» ismi altında 
her üç kişiden bir tanesi lüzumsuzdur, kayırma ile 
gitmiştir maalesef. (M'DP (sıralarından alkışlar) Ve 
işin acısı, kendi büyükelçisini atlayarak ve kendi bü
yükelçisinin savunduğu millî menfaatlerine yüzde yüz 
ters 'beyanda bulunan müşavirlikler bulunmaktadır 
ve dışarıda, bilhassa 'Federal Almanya'da, yığdığımız 
bürokrat, sanmayın ki, oradaki Türk vatandaşlarını, 
işçilerini organize ediyor ve hizmetlerini görüyor; 
hayır, içerideki bürokrasiyi peşlerinden koşturmak 
için. Maksat bu değil, bunu yapmayın ve yapmaya
lım. Gelin -bu konularda biz hükümetin yanında
yız- çalışalım ve bunu ciddî bir disipline bağlayalım. 

İBu memleket çok zengin değil... Değeri! arkada
şım, Singapur'da, 'Manila'da sefaret açılmasını bü
yük bir başarı gibi gösterdiler. Değil efendim... Alın, 
büyükelçilik bulundurduğunuz bir yere -ismini ver
meyeyim, ayıp olur- bir sene içinde 2 milyon lira 
sarfiyat yaptınız; buna mukabil 3 tane yazı gelmiştir 
Türkiye'ye. E, bu değer mi? Anadoluda bir milyon 
Türk lirası verip, iki tane elektrik direği dikemedi-
ğiniz için ışık götüremediğiniz bin tane köyümüz var
dır... ı(SHP ve M'DP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, değerli milletvekilleri... 
BÜLENT AKARCALI {istanbul) — Güzel baş

ladınız, güzel bitiriniz. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hayır, böyle 
kapamak istemiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bu ne biçim konuş
ma? 

KÂJMRAN İNAN (Devamla) — Böyle kapamak 
istemiyorum. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın inan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Toparlıyorum . 

Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, burada hakikaten yüce 

'Meclise ve bütün Türk Milletine, şahsım ve grubum 
adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. 

Size şunu açıklıkla ve büyük bir inançla arz ede
yim ki, Türkiye'nin, bugün karşı karşıya bulundu
ğu dış tehlikeler, baskılar ve hesaplar, 12 Eylül ön
cesinden daha çoktur. Binaenaleyh, bugün Türkiye' 
nin, her zamandan daha çok, birlik, beraberlik ve 
bütünlüğe ihtiyacı vardır. Milletçe beraber olmak 
mecburiyetindeyiz. Küçük siyasî hesaplarla, dünün 
bugünün kavgasını veya çekişmesini vererek, toplu-
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mu yeniden kamplaştırmaya götürmeye hiçbirimizin 
hakkı yoktur. (Alkışlar) 

Eksikleri olsa, mutabık olmayacağımız yönler 
bulunsa dahi, milî davalarda, dış politikada, par
lamento ve Türk Milleti olarak, hükümetin yanında 
bulunmak durumundayız. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) Bundan hiçbir zaman şüpheleri 
olmasın. Geçen yıl mart ayında Amerika Birleşik 
Devletlerini ziyaret ettiğimizde, 'birisi, bizi kastede
rek sordu: «Bu, iktidardan <mı, muhalefetten mi?» 
Çünkü, iktidar kadar, bu memleketin hükümetini sa
vunmak, her Türk ferdinin vazifesidir. (ANAP ve 
MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Millî sı-

1. — 1986 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler-Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Mali Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/İ709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
i. __ Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 

BAŞKAN — 1986 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçe 
Kanun Tasarısı ve 1984 Yılı Kesinhesap Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelerimize kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Gruplar adına konuşmaları tamamlamış, şahıslar 
adına konuşmalara gelmiştik. 

Şahısları adına konuşmacılardan, lehinde, Sayın 
Mustafa Şahin?.. 

Sayın İsmail Saruhan?.. 
Sayın Kadir Demir?.. 

nırlar dışında muhalefet olamaz. Kendi devlet ve 
milletini yabancılara şikâyet etmek ve dövdürmeye 
çalışmak, ihanetlerin en büyüğüdür. (Alkışlar) 

'Bu duygularla ve önümüzdeki yılın, vatan ve «li'U 
letimize hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temen 
nisiyle, Sayın Başkana teşekkür eder, hepinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Programımızı, kaldığımız yerden sürdürmek ve 

saat 14.15'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.15 

Sayın İsmail Üğdül?.. 
Sayın Mehmet Kaşıkçı?.. 
Sayın Hakkı Artukarslan?.. Yoklar. 
Aleyhinde : Sayın Reşit Ülker?.. 
Sayın Şeyhmuz Bahçeci?.. 
Sayın Hasan Altay?.. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?.. 
Sayın Günseli özkaya?.. 
Sayın Mehmet Üner?.. 
Sayın Fikri Sağlar?.. 
Sayan Sellahaıttim Tafhoğhı?.. 
Sayın Şeref Bozkurt?.. Yoklar. 
Üzerinde: Sayın Ümit Halûk Bayülken?.. ı 
Sayın Coşkun Bayram?.. 
Sayın Türkân Arıkan?.. 
Sayın Tayyar Sadıklar?.. 
Sayın Yılmaz Hastürk?.. 
Şahsı adına konuşmacı arkadaşlarımız yoklar. 
Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar). 

••*•—*•>••«« 

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal ÖzbUen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 45 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; sözlerime başlamadan evvel, hatiple
rimizden birisinin, Dışişlerinin cefakâr ve fedakâr 
şehitleri hakkında sarf ettiği çok güzel sözler karşı
sında duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. 

Dışişleri Bakanlığının 1986 yılı Bütçe Tasarısını 
takdim etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Önce, Bakanlığımın bütçesinin özellikleri hak
kında yüce heyetinize bilgi sunacağım. Daha sonra, 
belli başlı dış politika meseleleri hakkındaki görüş ve 
değerlendirmelerimizi arz edeceğim. 

Bakanlığımız 1986 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 81 
milyar 551 milyon Türk lirası olarak yüce Meclisin 
tasvibine sunulmaktadır. 

Bu meblağın, 47 milyar 243 milyon TL.'lık kısmı 
cari harcamalara, 2 milyar 280 milyon TL.'sı yatı
rım harcamalarına, 32 milyar 28 milyon TL.'lık bö
lümü ise, transfer harcamalarına ayrılmış bulunmak
tadır. • 

Bakanlığımın 1986 Malî Yılı Bütçe Tasarısı raka
mı, 1985 malî yılına kıyasla yüzde 52'lik bir artış 
göstermektedir. 1986 Gider Bütçesi içindeki payı ise 
% 1.14'dür. 

Bütçe tasarımızda yer alan masraf tahminlerinin 
yüzde 80'ninden fazlası, Bakanlığımızın özelliği do
layısıyla, dövizle yapılan harcamalara ilişkindir. Bu 
itibarla, Bakanlığımız, döviz kurları değişikliklerin
den en fazla etkilenen kurumların başında yer al
maktadır. Bu durum, bütçemizin her yıl Türk lira
sının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı ora
nında büyümesine neden olmaktadır. Ancak, ortaya 
çıkan bu parasal artışın aynı ölçüde hizmet artışı 
meydana getirdiğini söylemek mümkün değildir. 

Dış temsilciliklerimizin faaliyette bulunduğu ülke
lerde mal ve hizmet alımlarındaki fiyat artışlarının, 
ortalama yüzde 29 civarında olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şart
ların gerektirdiği tasarruf zorunluluğu karşısında bu 
artış tam olarak bütçe tasarımıza yansıtılamamıştır. 

Bütçe tasarımızda yer alan masraf tahminlerinin 
yüzde 39,27'lik kısmı transfer harcamalarına ayrıl
mış bulunmaktadır. Bu bölümde yer alan giderlerin 
17 milyar 710 milyon TL.'lık kısmı, ülkemizin üyesi 
bulunduğu milletlerarası teşekküllere olan katılma 
payları ile diğer kamu kuruluşlarımıza ait ve doğru
dan bakanlığımızı ilgilendirmeyen bazı devlet gider
lerini kapsamaktadır. Bu miktar tenzil edildiğinde, 
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bakanlığımın bütçesinin gerçekte 63 milyar 841 mil
yon Türk Lirasını geçmediği ve 1986 Gider Bütçesi 
içindeki payının binde dokuz olduğu görülecektir. 

Bir yandan ülkemizin dış ilişkilerinde kaydedilen 
hızlı gelişmelere paralel olarak büyüyen mal, hizmet 
ve donanımlara ilişkin zorunlu giderleri karşılamak 
üzere ödenek artışı talep edilirken, diğer yandan hü
kümetimizce uygulanan tasarruf politikası çerçeve
sinde temin edilen sınırlı ödeneklerle planlanan hiz
metlerin dengeli biçimde yerine getirilmesine gayret 
sarfedilmektedir. 

Bu hususlar dikkate alındığında, bakanlığımın 81 
milyar 551 milyon Türk Liralık 1986 malî yılı bütçe
sinin, tasarruf ilkelerine azamî riayetle hazırlanmış 
olduğu yüce heyetinizce takdir buyurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu - batı 
ilişkilerinde uzun süren bir gerginlik ve çekişme dev
resinden sonra, 1985 yılı ilk defa umut verici işaret
lerin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti, bütün ülkelerle dostluk içinde yaşamak 
isteyen barışçı bir devlettir. Bu nedenle, Uluslarara
sı havanın yumuşamaya başlaması, bizi gerçekten 
memnun etmiştir. Biz, devletlerarası meselelerin dai
ma karşılıklı diyalog ve müzakereler yoluyla çözüm
lenmesi gerektiğini savunduk. İki süper devlet arasın
daki ilişkilerin böyle bir mecraya girmesi, Uluslara
rası ilişkilerde olumlu bir ortam yaratmaktadır. 

Reagan - Gofbachov zirvesinin gerçekleşebilmiş 
olması ve iki lider arasında bir diyalog tesisi, bizce 
önem taşımaktadır. Zira, bundan sonraki adımların 
atılabilmesi için yol açılmış ve gereken zemin hazır
lanmıştır. Zirvede bazı önemli sorunlar hakkında iler
leme kaydedilemediği bir gerçektir; ancak, pekçok 
konuda ileri adımlar atılmasına yol açılmıştır. 

Türkiye, iki büyük devlet arasında tesis edilen di
yalog çerçevesinde yapılan çalışmaları büyük dikkat
le takip etmektedir. ABD ve Sovyetler Birliğinin 
önümüzdeki dönemde sürdürecekleri temaslar sıra
sında dünya milletlerinin özlemini duydukları barış 
ve istikrar ortamının yaratılmasına bütün ülkelerin 
hak ve çıkarlarını dikkate alan bir yaklaşımla katkı
da bulunacaklarını ümit ediyoruz. 

1984 başından bu yana Stokholm'de çalışmalarını 
sürdüren Avrupa Silahsızlanma Konferansının çalış
malarında da nihaî safhaya gelinmiştir. Türkiye, si
lahların denetimi müzakerelerinde ilerleme kaydedi-
lebilmesi için, önce karşılıklı güvenin takviyesi ge
rektiği fikrini daima savunmuştur. Bu nedenle, Av
rupa Silahsızlanma Konferansında karşılıklı güveni 
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artıracak tedbirler üzerinde bir an önce bir anlaş
maya varılmasına önem atfediyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri çevre
sinde barış ve işbirliği halkaları oluşturmak için sü
rekli gayret sarfetmiştir. Doğu - Batı ilişkileri ve 
Uluslararası global sorunlar söz konusu olduğunda, 
hükümetimiz, dış siyasetimizin değişmeyen prensip
leri çerçevesinde ve yumuşama havasına katkıda bu
lunmak üzere kendi payına düşen sorumluluğun bü
tün gereklerini yerine getirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyadaki 
bazı önemli siyasî gelişmelere kısaca değindikten son
ra, şimdi hükümetimizin takip ettiği dış siyaset, belli 
başlı dış politika konularımız ve karşılaştığımız so
runlar hakkında yüce heyetinize bilgi arz etmek is
tiyorum. 

önce şunu belirtmek isterim ki, hükümetimiz dai
ma Atatürk'ün tesis ettiği temel dış politika ilkeleri
ni titizlikle gözeten ve bu ilkelere sadık kalarak, 
Türkiye'nin millî menfaatlerini en üst düzeyde koru
maya gayret eden bir tutum içinde olmuştur. Türk 
dış politikası zengin bir tarih tecrübesine ve bu tec
rübeyle yoğrulmuş ve en güç şartlar altında dahi ege
menliğini ve bağımsızlığını koruyabilmiş olan yüce 
milletimizin üstün iradesine dayanmaktadır. Esasen, 
Atatürk'ün tespit ettiği dış politika ilkeleri de Türk 
milletinin temel arzularının ve menfaatlerinin akılcı 
ve çağdaş bir ifadesini teşkil etmektedir. Dış politi
kamızın öncelikli hedeflerinden biri, bölgede ve dün
yada barış ve istikrar ortamının yerleşmesine yar
dımcı olmaktır. Türkiye, dikkat ve titizlikle izlediği 
bu politika sayesinde, 63 yıldan beri kesintisiz ola
rak barış içinde yaşamış nadir ülkelerden biridir. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz diğer bir un
sur da, dış siyasetimizi, hiçbir zaman iç politika 
malzemesi olarak kullanmama yolundaki geleneğimi
zin muhafazasıdır. Bütün dünya bilmektedir ki, Türk
ler, millî davalar söz konusu olduğunda, aralarında
ki siyasî görüş farklarını bir yana bırakarak iktida
rıyla, muhalefetiyle, basını ve üniversiteleriyle, ka
mu kuruluşları, özel sektörü ve sendikalarıyla uyum 
içinde gayretle ve feragatla çalışırlar, mücadele ve
rirler. Son zamanlarda milletimizin haklı hassasiyeti
ne sebep olan gelişmeler karşısında, bu dayanışma
nın güzel örnekleri bir kere daha sergilenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz 
aylar içinde değerli parlamenterlerimiz çeşitli millet
lerarası kuruluşlarda ve yaptıkları ikili temaslarda 
Türkiye'ye yöneltilen bazı haksız eleştirileri cevap-
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landırmak, millî davalarımızı yabancı siyaset adam
larına ve dış basına duyurmak, bu arada Bulgaristan 

, Türklerine yapılan baskılara karşı dünya kamuoyu
nu harekete geçirmek yolunda çok başarılı hizmet
ler vermişlerdir. Onların bu gayretleri, çalışmaları
mızda bize güç kaynağı olmuştur. Keza basınımızın, 
millî davalarımız söz konusu olduğunda, haberler, 
yorumlar ve yapıcı eleştiriler ile yaptığı katkılar, hü
kümetimizin dış politika alanındaki faaliyetlerine 
ışık tutmuştur. Bu vesileyle, gerek sayın milletvekil-
lerimize, gerek basınımızın değerli mensuplarına te
şekkürlerimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, mü
saade buyurursanz, konular itibariyle dış politika me
selelerimize değinmek istiyorum. 

Batı ile ilişkilerimizde müspet yönde kayda de
ğer gelişmeler sağlamış bulunuyoruz. Mevcut sorun
lara karşılıklı menfaatleri gözeten çözüm yolları 
ararken, önce Batılı devletlerle ikili düzeydeki müna
sebetlerimizi güçlendirmeyi amaçladık. Bunun en et
kili yollarından biri, yüksek düzeydeki karşılıklı zi
yaretlerdir. ' Bu sayede birçok temel meseleyi, siyasî 
sorumluluk taşıyan devlet adamlarıyla ele almak, gö
rüş alış verişinde bulunmak, nelerin yapılabileceğini 
birlikte tespit etmek mümkün olabilmektedir. 

Bu yılın Nisan ayı içinde Sayın Başbakanımızın 
ABD'ni ziyareti, bu bakımdan müstesna bir fırsat 
yaratmıştır. Başkan Reagan da dahil olmak üzere, 
ABD'nin en yüksek düzeydeki devlet adamlarına iki
li ilişkilerimizin, savunmanın yanı sıra, ekonomi, ti
caret, teknik, kültür ve diğer işbirliği alanlarını da 
kapsayacak şekilde genişletilip güçlendirilmesini sa
mimiyetle arzu ettiğimiz ifade edilmiştir. 

Türkiye ile ABD arasında geniş işbirliği imkân
ları mevcuttur. Ancak, bu işbirliğini güçleştiren ve 
zaman zaman Türk basınının ve kamuoyunun baklı 
hassasiyetine ve tepkilerine yol açan unsurların da 
bulunduğu bir gerçektir. 

Özellikle, ABD Kongresinde bazı etnik gruplar 
gereğinden fazla etkili olabilmekte ve Türk - Ameri
kan dostluğuna ve karşılıklı menfaatlere dayanan iş
birliğine olumsuz yönde tesirde bulunabilmektedir
ler. Bunun en bariz örneklerinden birini, bu etnik 
grupların faaliyetleri sonucunda ABD Kongresinde 
Türkiye ve Yunanistan'a yapılan askerî yardımlar 
arasında 7/10 oranının uygulanması teşkil etmiştir. 
Böyle bir oranın hiçbir mantıkî dayanağı yoktur. 
Türkiye'ye sağlanan askerî destek, ülkemizin NATO 
içindeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesine ve 
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Türk ordusunun modernleştirilmesine yöneliktir. Bu 
açıdan Türkiye'nin ihtiyacı bellidir. ABD Yönetimi
nin 7/10 oranına açıkça karşı çıkmış olmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak, yönetimin kongreye 
sunduğu yardım önerisinin bile, Türkiye'nin asgarî 
ihtiyacının altında kaldığı bir gerçektir. Kaldı ki, bu 
öneride öngörülen miktar da kongrede, NATO And-
laşmasının ve Türkiye ile ABD arasındaki 1980 ta
rihli Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasının 
lafzı ve ruhuyla kabili telif olmayan mülahazalarla 
önemli ölçüde azaltılmıştır. Bütün bu zorluklara rağ
men, ABD yardımının son yıllarda azımsanmayacak 
oranda artırıldığını ifade etmek istiyorum. 

Kısıtlamalar ve engellemeler, netice itibariyle, 
ABD Kongresinin Türk - ABD ilişkilerini, Yunanis
tan faktörünü gözönünde tutarak tanzim ettiğini or
taya koymaktadır. Türkiye'nin bunu kabul etmesi 
mümkün değildir. Zira Türkiye, NATO Andlaşması 
ve 1980 SE'lA'sı çerçevesindeki yükümlülüklerini ta
mamen yerine getirmektedir. îttifak'ın bundan sağ
ladığı avantajlar fevkalade önemlidir. Hal böyle iken, 
Yunanistan hükümetinin, gerek lobiler vasıtasıyla 
ABD Kongresinde, gerek doğrudan doğruya NATO 
çerçevesinde Türkiye'ye karşı yürüttüğü sistemli faa
liyetler, NATO'nun ve güneydoğu kanadının gücü
nü ve etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Yu
nanistan konusuna birazdan daha ayrıntılı olarak de
ğineceğim. Ancak, şu kadarını ifade etmek isterim 
ki, Türkiye ile ABD'nin ortak menfaatleri, Yunanis
tan'ın gölgeleyemeyeceği kadar büyüktür. 

ABD Kongresinde zaman zaman, Kıbrıs konusu 
gibi yabancı unsurların Türk - Amerikan ilişkileriyle 
irtibatlandırılmak istendiği görülmektedir. Ayrıca, ta
rihî gerçekleri çarpıtan, Türk milleti ve hükümetin
ce infial ile "karşılanan bazı Ermeni tasarıları kong
reye getirilmektedir. ABD Hükümetinin bu tasarıla
rın kabulünü engellemek için gösterdiği gayreti tak
dirle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanı Shultz'un, bu ko
nuda bizzat kongre üyeleri nezdinde girişimde bulun
duğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. ABD 
Hükümetinin Türk - Amerikan ilişkilerinin karşılıklı 
menfaatlere önemli ölçüde hizmet eden bir nitelik 
taşıdığının bilinci içinde olduğuna ve Kongreyi bu 
doğrultuda etkileme irade ve gücüne sahip olduğuna 
inanıyoruz. Kongre'de Amerika'nın çıkarlarını savu
nanların etnik gruplardan daha az güçlü, daha az 
müessir olabileceklerini düşünmek istemiyoruz. 

Amerika'da Türkiye'nin dostları vardır; yönetim
de olsun, Kongrede olsun, toplum hayatının diğer 

15 4 12 . 1985 0 : 2 

kesimlerinde olsun, Türkiye ile ilişkileri yabancı un
surların etkisinden kurtarmak isteyenlerin sayısı az 
değildir; onların, seslerini daha çok duyurmalarını 
bekliyoruz. 

Türk milletinin tepkisi, hiç şüphesiz, Amerikan 
milletine yönelik değildir; bu tepki, Türk - Ameri
kan ilişkilerinin gelişmesini engellemek isteyenlere 
yöneliktir. Ancak, hemen ifade edeyim ki, etnik grup
lar, Türk milletini rencide edecek tasarıları yasalaş
tırmayı başaracak olurlarsa, Türk - Amerikan dost
luğu bundan yara alacaktır. Yüce Meclisin birkaç 
gün önce bu konuda izhar ettiği hissiyat, Türk mil
letinin gerçek duygularını yansıtmaktadır. 

Sayın İnan, ABD Kongresinin rolüne de değindi
ler. İfade ettiğim gibi, Kongrede Türkiye aleyhinde 
çalışan gruplar vardır; ama kongreyi bir bütün ola
rak Türkiye'ye hasım bir kuruluş gibi takdim etmek 
doğru değildir. Kongre içinde Türkiye ile ABD ara
sındaki ilişkileri geliştirmek isteyenler vardır ve bun
ların sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye'nin 
gerçeklerini Kongre üyelerine anlatmak amacıyla bü
yük gayret sarf ediyoruz; yakın bir gelecekte hepi
mizin, sizlerin ve hükümetin, Türkiye aleyhindeki 
çevrelerin ABD Kongresinde zemin bulamayacağını 
ümit ettiğini ifade etmek isterim. 

Sayın Ağagil, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
bakanlığım bütçesi görüşmeleri sırasında, ABD ile 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması konusun
da izahat verirken, mevcut anlaşmanın 1 yıl için 
uzatıldığını söylemediğimi ve gerçekleri ertesi gün 
bir gazeteden öğrendiklerini ifade ettiler. Oysa, her 
vesile ile açıkladık; Türkiye mevcut anlaşmayı fes
hetmiş değildir, fesih yoluna gitmek her zaman müm
kündür; ancak, bu safhada fesih yoluna giderek boş
luk yaratmanın da, Türkiye'nin menfaatine uygun ol
madığına inanıyoruz. 

Müzakerelerin sürüncemede bırakıldığı da doğru 
değildir. Görüşmeleri büyük dikkat ve titizlikle sür
dürüyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile birkaç 
gün önce Brüksel'de yaptığım görüşme de, karşılıklı 
iyi niyetin ve yapıcı bir yaklaşımın mevcut olduğu
nu ortaya koymuştur. Sayın milletvekillerimizin bu 
konulardaki bazı yanıltıcı haberlere İltifat etmeme
lerini bilhassa rica ediyorum. 

Sayın Karal, ABD ile imzaladığımız Yatırımları 
Teşvik ve Koruma Anlaşması konusuna değindiler. 
Şu hususu hemen ifade edeyim ki, bu anlaşma Tür
kiye'nin menfaatlerine hizmet edecektir, Türkiye'ye 
yönelik yatırımları hızlandıracaktır. Bu anlaşmanın 
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imzalanma tarihi, önceden karşılıklı mutabakat ile ı 
tespit edilmişti; anlaşma, Ermeni yanlısı karar tasa- J 
rısının Kongrede görüşülmesinden önce imzalanmış- j 
tır. 

ABD Kongresindeki bazı lobilerin çabaları, Tür- I 
kiye ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vermeye yö
neliktir; ama son oylamanın da gösterdiği gibi, Kong
redeki Türk dostları ağırlıklarını daha çok hissettir
mekte ve hatta çoğunluk sağlayabilmektedirler. Bu 
durumda, bazı çevrelerin olumsuz faaliyetlerine ba- I 
kıp da, kendimize de zarar verecek bir yaklaşıma 
girmemiz herhalde isabetli bir tutum olmazdı. Üste
lik bu, dış politikada izlediğimiz, duygusal olmayan, 
akılcı politikaya da ters düşerdi. Hükümetimiz, ül
kemizin menfaatleri açısından en doğru bildiği yol
da hareket etmiştir ve etmeye de devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı Avru
pa İle ikili ilişkilerimizde olumlu gelişmeler sağlan
maktadır. Yüksek düzeydeki temasların sayısı art
makta ve bu vesilelerle yapılan görüşmelerde ikili iş
birliği sahaları genişletilmekte, müşterek menfaatle
re hizmet edecek projelerin gerçekleştirilmesi için ı 
önemli adımlar atılmaktadır. 

Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün tem
muz ayında ülkemize yaptığı ziyaret, iktisadî, ticarî | 
ve savunma sanayii alanlarında önemli işbirliği pro
jelerinin birlikte değerlendirilmesine imkân sağlamış
tır. Federal Almanya'ya yıllık ihracatımız bir milyar j 
doları aşmış bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte, 
Türkiye ile Federal Almanya arasında çeşitli alan
lardaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye ulaşmasını 
bekliyoruz. Bu neticelerin alınmasında, Sayın Başba
kanımızın geçtiğimiz yıl içinde Federal Almanya'da 
yaptıkları temasların büyük katkısı olmuştur. Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Genscher 
ile gerek Türkiye'de, gerek çeşitli Uluslararası top
lantılar vesilesiyle yurt dışında yaptığımız görüşme
ler de bu olumlu işbirliği, zihniyetinin yaratılmasına 
yardımcı olmaktadır. Son olarak, Bonn'da yapılan 
yüksek düzeydeki temaslar sırasında, ekonomik, as
kerî, teknik ve eğitim alanında iki ülke arasındaki 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için alınabilecek ted
birler üzerinde durulmuştur. Yüksek düzeydeki te
maslar, önümüzdeki yıl da devam edecektir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin de
mokrasi yolunda kaydettiği gelişmeleri en iyi değer-' 
lendiren ülkelerden biri de Federal Almanya'dır. 

ingiltere ile ilişkilerimiz de olumlu bir gelişme 
içindedir. İngiltere Dışişleri Bakanının bu yıl içinde | 
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Ankara'ya vaki ziyareti, bu ilişkilere yeni bir hız ver
meye vesile teşkil etmiştir. Saym Başbakanımızın 
pek yakında ingiltere'ye yapacağı resmî ziyaretin, bu 
dost ülke ile münasebetlerimize yeni bir ufuk açaca
ğına inanıyoruz, ingiltere hükümeti, son yıllarda 
Türkiye ile ilgili meselelerde olumlu ve yapıcı bir 
yaklaşım içinde olmuş ve bize değerli destek sağla
mıştır. Burada, Sayın tnan'la, bu ülke ile olan ilişki
lerimiz hakkındaki değerlendirmesini paylaştığımı 
ifade etmek isterim. 

italya Dışişleri Bakanının da pek yakın bir gele
cekte ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Benzer 
özellikler taşıdığımız bu ülke, Akdeniz bölgesindeki 
değerli dostlarımızdan biridir. Türk - İtalyan işbirli
ği, sanayi, teknoloji ve kültür alanlarında meyvele
rini veren bir atılım içindedir. 

Belçika Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yaptığı zi
yaret, bu ülkeyle dostluğumuzu güçlendirmiştir. Bel
çika da, ülkemizi ilgilendiren konulara olumlu ve 
yapıcı bir açıdan yaklaşan dost ülkelerden biridir. 

Aynı müspet izlenimlerimizi, Avrupa'nın diğer 
birçok ülkesi için de ifade etmek mümkündür. Ya
kın zamana kadar ilişkilerimizi arzu ettiğimiz düzeye 
yükseltemediğimiz bazı Avrupalı ülkeler, bu arada 
iskandinav ülkeleri, Türkiye ile ekonomik işbirliğini 
geliştirmek için büyük gayret içinde bulunmaktadır
lar. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 

Saym Başbakan, Brüksel'de yapılan NATO Kon
seyinin hükümet başkanları düzeyindeki toplantısına 
katıldıktan sonra, 21 - 22 Kasım'da Federal Alman 
Hükümeti ortaklarından Hıristiyan Sosyal Birlik Par
tisi Başkanının davetlisi olarak Münih'e gitmiştir. Sa
yın Başbakan, ANAP Genel Başkanı sıfatıyla SESU' 
nun 40 inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Münih'te 
yapılan parti kongresine şeref konuğu olarak katıl
mış, bu sıfatla kongrede bir de konuşma yapmıştır. 
Sayın Başbakan, Münih'te bulunduğu sırada, Türkiye' 
de yatırım yapmak isteyen firma temsilcileriyle te
maslarda bulunmuştur. Bilindiği üzere, Sayın Baş
bakanın Fransa'ya seyahati özel nitelikte olup, «İslam 
ve Batı» adlı kuruluşun daveti üzerine yapılmıştır. 

Sayın üyeler, Avrupa ile mevcut bazı sorunları
mızı sabır, azim ve kararlılıkla çözüme kavuşturaca
ğız. Bu yolda olumlu sonuçlar almaya başlamış bulu
nuyoruz. Nitekim, 5 Avrupa ülkesinin, Avrupa insan 
Hakları Komisyonuna yaptığı başvuru ile ilgili ola
rak, dostane çöçüm şekline varılmış ve bu ülkeler, 
Türkiye aleyhine yaptıkları başvuruyu geri almışlar
dır. Bu gelişme, Batı Avrupa kuruluşlarıyla mevcut 
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diğer bazı meselelerimizin hallinde önemli bir mer
hale teşkil etmektedir. Varılan uzlaşı, ülkemizde te
mel hak ve özgürlükler alanında atılan somut adım
ların, sözü edilen ülkeler tarafından da idrak edildi
ğinin bir delilidir. 

AET ile ortaklık anlaşmasının öngördüğü meka
nizmaların yeniden işlerliğe kavuşturulması için ıs
rarlı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte, 
bazı AET organlarında ilişkilerimizin canlandırılması
nı engelleyen unsurların bulunduğu bir gerçektir. Ni
tekim, Avrupa Parlamentosunda kısa bir süre önce 
kabul edilen tek yanlı, peşin hükümlü Balfe Raporu 
bunun örneklerinden biridir. Avrupa Parlamentosun
da ayrıca, Ermenilerin asılsız iddialarını destekleyen 
bazı girişimler de göze "çarpmaktadır. AET içindeki 
olumsuz gelişmelerde Yuhanistan'm oynadığı rol dik
katten kaçmamaktadır. Bu ülkeye mensup parlamen
terler, parti farkı gözetmeksizin, Türkiye aleyhindeki 
bütün faaliyetlerin içinde yer almakta, destekleyicili-
ğini yapmaktadır. Yunanistan'ın, AET içindeki oybir
liği mekanizmasını da Türkiye aleyhine istismar et
tiği anlaşılmaktadır. Ancak, AET ile sorunlarımızın, 
sadece Yunanistan'ın tutumundan kaynaklandığını 
ifade etmek yanıltıcı olabilir. Uzunca bir süreden be
ri Türkiye aleyhinde sistemli bir faaliyet gösteren ba
zı grupların da Türkiye ile AET arasındaki ilişkile
rin canlandırılmasını engellemeye çalıştıkları bilin
mektedir. Buna ilaveten, Türkiye'nin başlıca ihraç 
ürünlerinin dünya pazarlarında rekabet gücü kazan
masının da, AET içinde korumacılık eğilimlerini ha
rekete geçirdiği görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AET ile iliş
kilerimizdeki güçlüklerin hiçbirine, - tekrar ediyo
rum, hiçbirine - Türkiye sebep olmuş değildir. Her 
vesileyle, Türkiye'nin, Batı Avrupa camiasına men
sup olduğunu, AET ile bütünleşmeyi amaç edindiği
mizi vurguluyoruz; Türk milletinin, Yüce Meclisin 
ve hükümetimizin demokrasiye .bağlılığını her vesi
leyle tekrar ediyoruz. Ülkemizde kaydedilen müspet 
gelişmeleri, Batı kamuoyuna ve Batılı devlet adamla
rına her fırsatta anlatıyoruz. 

Ülkemizdeki müspet gelişmeler, siyasî düzeydeki 
etkisini göstermektedir. AET'nin Türkiye'ye karşı iz
lediği tutumun haksız ve isabetsiz olduğunu söyleyen 
Avrupa'lı devlet adamlarının sayısı gittikçe artmak
tadır. Bunun son örneklerinden birini Hollanda Dış
işleri Bakanının kendi parlamentosunun Dış İlişkiler 
Komisyonunda yaptığı konuşma teşkil etmektedir. 
Hollanda Dışişleri Bakanı Van den Brook 4 üncü 
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Malî Protokolün toplulukça onaylanmamasının, Tür
kiye ile AET arasındaki Ankara Anlaşmasına aykırı 
düştüğünü, politik mülahazalar ileri sürülerek bu yo
la başvurulamayacağını belirtmiş ve Türkiye ile diya
log kurulmasının ve 4 üncü Malî Protokolün yürür
lüğe konulmasının, Türkiye üzerinde teşvik edici bir 
tesir icra edeceğini kaydetmiştir. Aynı bakanın iki 
sene evvelki tutumu ile, bugünkü sözlerini karşılaş
tıracak olursak, ne gibi bir merhale kat etmiş ol
duğumuzu daha iyi anlarız. 

AET ile mevcut ekonomik ve ticarî ilişkilerde, 
bütün engellemelere rağmen, memnuniyet verici so
nuçlar almaktayız. 1983 yılında 2 milyar dolar olan 
AET'ye yıllık ihracatımızı, bu yıl 3 milyar 200 mil
yon dolara çıkartmış bulunuyoruz. Türkiye'de sanayi 
ve turizm yatırım yapmak isteyen Batı Avrupa fir
malarının sayısı hızla artmaktadır. 

Sunî engeller yaratmak suretiyle, siyasî alanda ve 
ekonomik alanda Türkiye ile AET arasındaki ilişkileri 
zedelemek isteyenler mutlaka başarısızlığa uğraya
caklardır. 

Ortaklık mekanizmalarının işletilmesi ve mevcut 
meselelerin bir bütün halinde siyasî düzeyde ele alı
narak çözüme kavuşturulması gerektiği yolundaki 
görüşümüzü her vesileyle ifade ediyoruz. 

Sayın İnan, serbest dolaşım konusuna işaret etti
ler. 

Türkiye'nin bu konuda, ortaklık anlaşmasından 
doğan hakları vardır; bu haklardan vazgeçmesi dü
şünülemez. AET ülkelerinde karşılaşılan işsizlik so
rununu biliyoruz; ancak, serbest dolaşım konusu, 
yetkili AET organlarıyla görüşülebilir. Almanya veya 
diğer bir AET üyesiyle bu sorunun ikili düzeyde mü
zakeresi ve çözümlenmesi söz konusu değildir. Son 
yapılan Bonn toplantısında da bu tutum aynen izlen
miştir. 

Avrupa Konseyinin Istişarî Asamblesinde, Türk 
milletvekillerinin, yerlerini almaları, bu kuruluşta ev
velce Türkiye'ye karşı yürütülen haksız eleştirileri ve 
zararlı faaliyetleri büyük ölçüde etkisiz kılmıştır. 
Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi Başkanlığı 
konusunda bazı ülkelerin izlediği engelleyici tutum, 
Yüce Meclisin malumudur. Bu engellemeyi, Avrupa 
Konseyinin statüsü ile bağdaştırmak kabil değildir. 
Türkiye, bu girişimler karşısındaki tepkisini en ka
rarlı biçimde ortaya koymuştur ve bu konuda izledi
ği tutumu sürdürmektedir. 
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Hükümetimiz, Batı Avrupa'da bazı çevrelerce 
Türkiye'ye karşı sürdürülen olumsuz girişimleri ber
taraf etmeye çalışırken, duygusallıktan uzak, akılcı 
ve sabırlı bir politika izlemekte ve Türkiye'yi Avru
pa'ya yakınlaştıracak imkânları ve fırsatları en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır. Bunun son ör
neklerinden birini, Türkiye'nin, demokratik rejimle 
yönetilen Avrupa ülkelerinin teknoloji Avrupasını kur
mak üzere oluşturdukları EUREKA Projesine katıl
ması teşkil etmiştir. Geçen ay içinde bu proje çerçe
vesinde Hannover'de bakanlar düzeyinde yapılan top
lantıya, Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz'le birlikte ka
tıldık. Türkiye, bu proje çerçevesindeki faaliyetlere 
aktif biçimde katılmaya kararlıdır. Hangi sahalara 
özellikle ilgi duyduğumuzu toplantıda dile getirdik. 
Bu konudaki çalışmalarımızı Türk özel sektörünün 
de iştiraki ile sürdüreceğiz. 

Batı Avrupa Birliği çalışmaları ile de ilgileniyo
ruz. Değerli parlamenterlerimiz, bu kuruluşun par
lamenter düzeydeki çalışmalarını yakından takip et
mektedirler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; uluslararası ekono
mik ilişkilerde, sanayici ülkelerin uyguladıkları ticarî 
kısıtlama tedbirleri, gelişme yolundaki ülkelerin eko
nomik kalkınmaları açısından önemli bir engel teş
kil etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin ihracatı için
de sanayi ürünlerinin payının süratle artarak, yüzde 
80'e yaklaştığı bir dönemde, fiyat ve kalite bakımın
dan rekabet gücüne kavuşmuş bazı sanayi malları
mızın ABD ve Avrupa pazarlarında karşılaştığı koru
macılık eğilimleri, bizim için endişe kaynağı olmaya 
devam etmektedir. Türkiye, ekonomik kalkınması için 
gerekli sermaye ve aramallarını ithal edebilmek için 
ihracatını artırmak zorunluluğundadır. Uluslararası 
ticaretin genişlediği, belli başlı sanayici ülkelerde eko
nomik büyümenin yeniden hız kazandığı bir dönem
de, gelişmiş ülkeler pazarlarında karşılaştığımız ko
rumacılık tedbirleri, serbest piyasa ekonomisinin te
mel ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Batılı dostlarımızla 
muhtelif temas ve girişimlerimizde bu gerçekleri or
taya koyuyor, bazı Türk sanayi ürünlerine koyduk
ları ticarî kısıtlamaları kaldırmalarını istiyoruz. Bu 
çalışmalarımızı ısrarla sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu ül
keleriyle ilişkilerimiz memnuniyet verici biçimde ge
lişmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde devlet başkanı, baş
bakan, dışişleri bakanı ve çeşitli konulardan sorumlu 
bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar, gerek 
siyasî, gerek ekonomik, gerekse diğer alanlarda olum-
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lu sonuçlar vermiştir. Bu dönem içinde, esasen yakın 
ilişkiler içinde bulunduğumuz bölge ülkeleriyle dost
luk bağlarımız güçlendirilmiş, ekonomik işbirliğine 
yeni boyutlar kazandırılmıştır/Bir yandan da, müna
sebetlerimizi şimdiye kadar arzu ettiğimiz seviyeye 
yükseltemediğimiz ülkelerle yakın ilişkiler kurulmuş
tur. 

Ortadoğu bölgesine yaptığımız toplam ihracat, 
1983 yılında 2,5 milyar dolar iken,.bu rakamın, için
de bulunduğumuz yıl, yaklaşık 3,5 milyar dolara yük
selmesi beklenmektedir. 

Dünya petrol fiyatlarındaki düşüşe ve petrol üre
ticisi ülkelerin, ekonomik konjonktür nedeniyle, yatı
rım harcamalarını kısıtlamalarına rağmen, geçtiği
miz yıl içinde Türk müteahhitlik firmaları yeni pro
jeler almayı başarmışlardır. Hükümet olarak, gerek 
müteahhitlerimizi, gerekse ekonomik ve ticarî alanda 
faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlarımızı destekle
mek için her türlü gayreti göstermekte ve zaman za
man ortaya çıkan sorunların çözümü için ciddî çaba 
harcamaktayız. 

Bu ülkelerle ekonomik işbirliği alanında önemli 
adımlar attık. Yıl içinde, Irak ile Türkiye arasında 
ikinci bir boru hattı inşası için imzaladığımız anlaş
ma bunun, en dikkate değer örneklerinden birini teş
kil etmektedir. Bu boru hattı, Irak'ın Türkiye üze
rinden Akdeniz'e sevk ettiği petrol miktarını 46,5 mil
yon tondan 70.9 milyon tona çıkaracaktır. 18 ayda ta
mamlanması öngörülen bu proje, Türkiye'ye geçiş üc
reti olarak önemli bir gelir sağlayacaktır. 

İran ile bir petrol ve bir de doğal gaz boru hattı 
inşası için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Aynı şe
kilde, Katar doğal gazını Türkiye üzerinden Batı Av
rupa'ya sevk edecek proje üzerindeki çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Yıl içinde Türkiye, Kuveyt ve Tunus arasında bir 
sunî gübre kompleksi yapımı için imzalanan anlaşma, 
bölge ülkeleriyle çok farklı ekonomik işbirliğimizin 
güzel bir örneğini teşkil etmiştir. (SHP sıralarından 
«Biraz da dış politikadan bahsedin» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, lütfen 
efendim... 

Devam edin Sayın iBakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

i(Devamla) — Bazı bölge ülkeleriyle ortak yatırım şir
ketleri kurulması, bu ülkelerin Türkiye'de yapacakla
rı yatırımların teşviki alanlarındaki çalışmalarımız ile
ri bir aşamaya ulaşmıştır. Libya Başbakanının ülke
mizi ziyareti sırasında imzalanmış bulunan bankacı-
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lık düzenlemesi, bu ülkedeki müteahhitlerimizin ve 
işçilerimizin karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasına yar
dımcı olacaktır. 

Yıl içinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Birleşik 
Arap Emirliklerine, Pakistan'a ve Ürdün'e; Sayın 
Başbakanımızın Suudî Arabistan'a vaki ziyaretleri, bu 
ülkelerle mevcut dostane ilişkilerimizin daha da ile
riye götürülmesinde önemli bir merhale teşkil etmiş
tir. Mısır ve Katar Devlet Başkanlarının ülkemizi ve 
Sayın Başbakanımızın da Cezayir'i ziyaretleri ise, ta
rihte ilk defa vuku bulmuş olmaları dolayısıyla, özel 
bir ehemmiyet arz etmiştir. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye, bölgedeki Müslüman ülkelerin her biriy
le yakın ilişkiler kurmayı; ancak, bu ülkeler arasın
daki ihtilaflarda tarafsız kalmayı, dış politikasının ge
leneklerinden biri haline getirmiştir. Bu sayede, bu ül
kelerin her biriyle, karşılıklı itimada dayanan sağlam 
dostluklar kurmak ve ortak menfaatlere hizmet eden 
işbirliğini geliştirmek mümkün olabilmektedir. 

Türkiye'nin izlediği dürüst ve inandırıcı politika, 
bölge ülkeleri nezdindeki itibarımızı artırmakta, Tür
kiye'nin büyük ekonomik potansiyele sahip bir ülke 
olma özelliğinin yanı sıra, bölgede barış ve istikra
rın sağlanması ve korunması alanlarında oynadığı 
önemli rol, gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bölge
mizde kaygı verici gelişmeler ise devam etmektedir. 

ISayın Karal ve Sayın Ağagil, Hatay konusundaki 
sözlerinde, Suudî Arabistan Hükümetinin, Hatay kö
kenli vatandaşlarımıza, benim hemşerilerime vize ver
medikleri hususunu dile getirdiler. Bu hususu cevap
lıyorum. (SHP sıralarından «Hepimizin hemşerisi» 
sesleri) 

Hataylı vatandaşlarımıza, Suudî temsilciliklerince 
farklı muamele yapıldığı hususunda, en üst düzeydeki 
Suudî yetkilileriyle temas edilmiştir. Bu yetkililer, Ha
tay doğumlu vatandaşlarımızı istihdaf eden bir uygu
lamanın söz konusu olmadığı hususunda sözlü ve ya
zıtı beyanlarda bulunmuşlardır. (Bazı vatandaşlarımı
zın vizelerinin gecikmiş, bazılarının da vize alamamış 
oldukları görülmüştür. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Acaba neden verilme
miş? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Bilindiği gibi, vize verilmesi ülkelerin 
hükümranlık haklarındandır. Bu konuda Ankara'da ve 
Riyad'da zamanında başlatılmış olan teşebbüslerimiz, 
gerekli dikkat ve itina ile sürdürülmektedir. Keyfiyeti 
Suudi Dışişleri Bakanıyla ele aldık. Bize intikal eden 
bilgilerde, son zamanlarda vatandaşlarımızın vize ala

mama hususundaki şikâyetlerinin azalmış olduğu, te
şebbüslerimizin olumlu sonuçlar vermeye başladığı 
görülmektedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKİMENOĞLU (Hatay) 
— Değişen bir şey yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Biz, sizleri dinledik, siz de bizi dinleyin 
de, ondan sonra söyleyeceğiniz bir şey var ise, burada 
söyleyin. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Siz kim
siniz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın sözünü kes
meyin. 

Sayın IBakan, devam edin. 

DIŞİŞLFRt BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Sayın tnan'ın, Suriye ile ilgili sözlerini 
dikkatle dinledik. 

!Bu komşu ülke ile münasebetlerimiz, uzun yıllar
dan beri arzu ettiğimiz düzeye yükseltüememiştir. Bi
linen bazı güçlüklerimiz mevcuttur. Suriye ile ilişki
lerimizi bütün yönleriyle birlikte değerlendiriyoruz. 
İki ülke arasındaki ortak menfaatler, mevcut mesele
lerin çözümünü mümkün kılacak büyüklüktedir. Bu 
yolda sabırla çalışıyoruz. Yakın bir tarihte Suriye 
Başbakanının, ülkemizi ziyaret etmesi öngörülmekte
dir. Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilecek yüksek 
düzeydeki bu temas, bütün meselelerin ele alınması
na imkân verecektir. Suriye'nin, Türkiye ile ilişkileri
nin geliştirilmesinin önemini şimdi daha iyi anladığı 
intibaını taşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beş yılı aşkın 
bir zamandan beri süregelen İran - Irak Savaşı yıl 
içinde yeni boyutlar kazanmış, büyük can ve mal kay
bına yol açmıştır. Bu savaş, bölgedeki diğer ülkeleri 
de tedirgin etmektedir. Türkiye, her ikisi de dostu ve 
komşusu olan İran ve Irak ile ilişkilerini, karşılıklı iti
mada dayanan bir anlayışla sürdürmektedir. 

Barışın sağlanması için, gerek ikili düzeyde, ge
rek islam Barış Komitesi çerçevesinde yoğun çaba 
harcıyoruz. Bu alanda, şimdiye kadar olumlu sonuç 
alınamamış olmakla birlikte, ümidimizi yitirmiş deği
liz. Gayretlerimizi ısrarla sürdürüyoruz. Bu arada, in
sancıl konularda bazı müspet neticelerin alınmasına 
yardımcı olmaktan memnunluk duymaktayız, iki ül
ke arasındaki harp esirlerinin teatisi sadece Türkiye 
üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Türk Kızılayı bu 
alanda takdire şayan bir gayret içinde bulunmakta
dır. 
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Ortadoğu ihtilafı da yıl içinde ciddiyetini korumuş 
ve özellikle Beyrut'taki çarpışmalar önemli can kay
bına sebep olmuştur. Bu arada, İsrail'in, Tunus'taki 
Filistin Kurtuluş örgütü Merkezini bombalaması, ba
rışa yönelik çabaları sekteye uğratmıştır, israil'in, 
dostumuz Tunus'un hükümranlığını ihlal ederek yap
tığı bu saldırıyı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yinin özel oturumunda şiddetle kınadık. Çeşitli vesi
lelerle ifade ettiğimiz gibi, İsrail'in 1967 yılından be
ri işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi ve Filis
tinlilerin meşru haklarının tanınması, Ortadoğuda ka
lıcı bir barışın sağlanması için zorunludur. Bölgede 
barışın tesisi için çaba gösteren ve bu gayretlerini sür
dürürken, Türkiye'nin de düşünce ve değerlendirme
lerini almaya özen gösteren dost ülkelerin devlet adam
larına, bu görüşlerimizi açıkça ifade ediyoruz. 

Uzakdoğu ülkeleriyle münasebetlerimizde önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın, birkaç 
yıl önce bölgenin önde gelen ülkelerine yaptıkları zi
yaretlerden sonra, Sayın Başbakanımızın bu yıl için
de Japonya ve Çin Halk Cumhuriyetine yaptıkları zi
yaretler, ilişkilerimize yeni bir ufuk açmış ve zengin 
bir muhteva kazandırmaya yaramıştır. Bir örnek ola
rak ifade edeyim : Geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti 
ile ticaret hacmimiz 50 milyon dolar iken, bu rakam 
bu yıl yüzde 300 artarak 150 milyon dolara ulaşmış
tır. önümüzdeki yıllarda çok daha büyük boyutlara 
ulaşacağından kuşkumuz yoktur. 

Ekonomik ve teknolojik bakımlardan dünyanın en 
önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya ile ilişkile
rimiz de süratle gelişmektedir. İkinci Boğaz Köprüsü 
ihalesini, Japonya'nın önde gelen firmalarının da da
hil olduğu bir konsorsiyumun kazanması, bu ilişkile
re yeni bir canlılık getirmiştir. Ayrıca, elektronik ve 
diğer alanlarda Türk ve Japon firmalarının işbirliği, 
meyvelerini vermeye başlamıştır. 

Uzakdoğu ülkelerinden Avustralya ve Yeni Ze
landa, geçtiğimiz yıl içinde, Çanakkale Savaşının 70 
inci Yıldönümü vesilesiyle, ülkelerinin mutena yerle
rine Atatürk'ün adını vermişler ve anıtlar dikmişler
dir. Eski bir düşmanlığı dostluğa dönüştüren bu asil 
jestleri, Türk halkı daima kadirşinaslık örneği olarak 
hatırlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Doğu Bloku ülke
leriyle münasebetlerimizde, özellikle iktisadî ve ti
carî sahada memnuniyet verici gelişmeler mevcuttur. 
Sovyetler Birliği Başbakanının geçen yılın sonunda 
ülkemize yaptığı ziyaret sonunda imzalanan uzun va
deli ekonomik ve ticarî işbirliği anlaşması ve Sovyet-

I lerden doğal gaz ithali için yapılan anlaşma, bu ül
keyle iktisadî ilişkiler mizde önemli bir dönüm nok
tası teşkil etmiştir. 

Bu anlaşmaların uygulanması, Türkiye'ye geniş 
ihracat olanakları da sağlayacaktır. Doğal gaz proje
sinin çeşitli yönleri hakkında Sovyetlerle görüşmeleri
miz devam etmektedir. Teknik sorunların, her iki ül
kenin menfaatlerini en iyi şekilde tatmin edecek bi
çimde çözümleneceğine inanmak istiyoruz. 

Sovyetler Birliğiyle, ayrıca Karadeniz'de FIR hat
tı konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye 
iki ülke arasındaki münasebetlerin, iç işlerine karış
mama, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü
ne karşılıklı saygı gösterme gibi, iyi komşuluğun ge
reği olan temel ilkeler çerçevesinde' yürütülmesine ta
raftardır. Kısa bir süre önce sayın Genelkurmay Baş
kanımızın Sovyetler Birliğine yaptığı ziyaret de, fay
dalı bir görüş alışverişine vesile teşkil etmiştir. 

Diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizde, eko
nomi, ticaret ve ulaşım gibi alanlarda olumlu sonuç
lar elde ettik. Türkiye ile Romanya arasında Ro - Ro 
seferlerinin başlamış bulunması, Orta Avrupa ülkele
riyle ticarî ilişkilerimizi kolaylaştırmış ve Türkiye üze
rinden transit ticareti teşvik edici bir unsur olmuştur. 

Doğu Avrupa ülkeleriyle müspet yolda gelişen iliş-
I kilerin istisnasını, maalesef, Bulgaristan teşkil etmek

tedir. Bu ülkenin, ikili ve uluslararası anlaşmaları 
açıkça ihlal ederek, bir yıldan beri Türk azınlığına 
karşı yürüttüğü yoğun baskılar, soydaşlarımızın isim-

ı terinin Bulgarlaştırılması için kuvvet kullanmak sure
tiyle yapılan zorlamalar, din ve kültür alanında kısıt
lamalar, geçtiğimiz yıl içinde açıkça ortaya çıkmıştır. 

Hükümetimiz, bu baskıların sona erdirilmesi ve 
arzu eden soydaşlarımızın Türkiye'ye, göç etmelerine 
imkân verecek bir anlaşmanın imzalanması için Bul
garistan Hükümeti nezdinde ısrarlı girişimlerde bulun
muş ve bu amaçla iki ülke arasında diyalog tesisini 

I istemiştir. 
iBütün bu çabalarımıza rağmen, Bulgaristan'ın, 

I baskıları sürdürmesi ve diyaloga yanaşmaması üzeri-
j ne, hükümetimiz, konuyu uluslararası forumlara gö

türmek zorunda kalmıştır. Soydaşlarımıza yapılan bas-
I kıları Ottawa'da düzenlenen AGİK İnsan Hakları Uz

manlar Toplantısında, AGİK Nihaî Senedinin 10 uncu 
I Yıldönümü münasebetiyle Helsinki'de yapılan toplan-
I tıda, İslam Konferansı Örgütünün ekim ayında New 

York'ta yapılan Dışişleri Bakanları düzeyindeki ko-
I ordinasyon toplantısında dile getirdik; Sayın Başba-
j kanımız Birleşmiş Milletlerin 40 inci Yıldönümü ve-
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silesiyle iNew York'ta düzenlenen özel oturumda, bu 
konudaki görüşlerimizi ifade ettiler. Ayrıca, kısa bir 
süre önce Sofya'da yapılan UNESCO Genel Konfe
ransında, Budapeşte'de düzenlenen AGÎK kültürel 
forumunda, Dakar'da yapılan islam Konferansı Ör
gütünün bakanlar düzeyindeki kültür ve enformasyon 
toplantısında, soydaşlarımıza yapılan baskıları en açık 
bir şekilde ifade ettik. Meseleyi, önümüzdeki ay Fas' 
ta düzenlenecek olan İslam Konferansı Dışişleri Ba
kanları toplantısının gündemine de dahil ettirmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli mil-
letvekillerimizde, bu konuda, Avrupa Konseyinde tak
dire şayan bir gayret göstermişlerdir. Avrupa Kon
seyi Parlamenterler Meclisinde ve NATO Assamblesi-
nin San Fransisco toplantısında, Bulgaristan'ın baskı
larını kınayan kararlar çıkartılmıştır. Ayrıca, Sayın 
Meclis Başkanımız, hükümetimizin sayın üyeleri ve 
değerli milletvekillerimiz yurt dışında ve yurt içinde 
yabancı muhataplarıyla yaptıkları temaslarda bu ko
nudaki görüşlerimizi kuvvetle savunmuşlardır. Üni
versitelerimiz, basınımız ve sendikalarımız da, yapı
lan baskılara karşı, Türk Milletinin tepkisini yansıt
ma yolunda, takdire değer bir çaba göstermişlerdir. 

Bulgaristan Hükümetinin, tarihî gerçekleri tahrif 
ederek ortaya attığı tezleri, dünyada destekleyen çık
mamıştır. Birbuçuk milyon insana baskı ve zulüm ya
pacaksınız; isimlerini, dinî ve kültürel varlıklarını ko
rumak için direnenlerini öldürecek, yaralayacak veya 
sürgüne göndereceksiniz; bunların yaşadığı köyleri 
yabancılara kapatacaksınız; sonra da, bütün bunların 
iç işiniz olduğunu ilan edeceksiniz ve tarihî ve ahdî 
gerçekleri çarptırarak kendinizi haklı göstermeye çalı-

. saçaksınız!.. Böyle bir davranışı, medenî âlemde, 
haklı, meşru veya mazur gören çıkamaz ve çıkma
mıştır. Bulgarlar, kendi icat ettikleri tarih tezleriyle 
medenî dünya önünde yalnız ve tesdeksiz kalmışlar
dır. Şimdi, yaptıkları hatalardan dönmenin zamanı
dır. 

Değerli arkadaşlar, hükümetimiz bu işin peşini bı
rakacak değildir. Bulgaristan Hükümetinin, yıllardan 
beri büyük gayretlerle tesis edilen dostluk ve işbirli
ğine zarar veren ve Balkan ülkeleri arasında çok 
yönlü ilişkileri imkânsız hale getiren bu tutumundan 
bir an önce vazgeçmesini, soydaşlarımız üzerindeki 
baskıları kaldırmasını ve meseleye Türkiye ile müza
kere yoluyla çözüm aramasını bekliyoruz. Dünya ka
muoyunun bu konuda gösterdiği hassasiyeti, Bulgar
istan Hükümetinin dikkatle değerlendireceğini ümit 
etmek istiyoruz. 
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Bulgaristan Türklerine yapılan baskıları, Batı'dan 
öğrendiğimiz doğru değildir. Meselenin kamuoyuna 
intikalinden çok önce, soydaşlarımıza yapılan baskıla
rın yoğunlaştığı yolunda bilgiler aldık; derhal, Bul
garistan nezdinde, en yüksek düzeyde girişimde bu
lunduk. O zaman inkâr ettiler, «Türk azınlığa baskı 
yapmanın kendi devlet sistemlerine ters düştüğünü» 
söylediler; ancak, bu ifadelerin, gerçekleri yansıtma
dığı anlaşılmıştır. Hükümet olarak, baştan beri konu
yu dikkatle ve hassasiyetle ve sorumluluk duygusu ile 
izliyoruz. 

Sayın Karal, Bulgaristan Türklerinin maruz kal
dıkları baskılara karşı, Arap dostlarımızın, seslerini 
duyurmadıklarını söyledi. Oysa, Arap ve islam ülke
lerinin birçoğu bu konuda büyük hassasiyet ve tepki 
göstermişlerdir. İslam Konferansı Genel Sekreteri 
Pirzade, Bulgaristan Hükümetinin baskılarını en açık 
bir dille kınamıştır, islam ülkelerinin dışişleri bakan
ları ve diğer yüksek yetkilileri, Bulgaristan büyükel
çilerini çağırarak, tepkilerini dile getirmişlerdir. Bu 
mesele halledilinceye kadar, Bulgaristan'la yüksek dü
zeyde temas yapmamayı kararlaştıran Arap dostları
mız vardır. Bu baskıları,- parlamentolarına getirip kı
nayan Arap ülkeleri vardır. İslam ülkelerinin basını ve 
televizyonunda soydaşlarımıza yapılan baskı ve zul
mü kınayan pekçok yayın yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde dur
mak istediğim başka bir konu, uluslararası terörizm
dir. Yakın geçmişte terör felaketini bütün vahameti 
ile yaşamış ve teröre karşı kendi imkânları ile başa
rılı bir şekilde mücadele vermiş olan Türkiye, terö
rizmin, istisnasız her ülkeye yönelik bir tehdit oluş
turduğunu savunmuş ve terörizmle mücadelede, ulus
lararası planda çok taraflı işbirliğine gidildiği takdir
de başarı kaydedilebileceğini vurgulamıştır. Bundan 
bir süre önce meydana gelen ve büyük can kayıpları
na yol açan uluslararası terörizm olayları, Türkiye' 
nin ne kadar haklı olduğunu açıklıkla ortaya koymuş
tur. 9 Aralık tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunda, uluslararası tedhişçilik konusunda oybirliği 
ile kabul edilen ve bizim öteden beri savunduğumuz 
görüşleri içeren kararı, terörizmle mücadelede önemli 
bir adım olarak görüyoruz. Bu karar ile her türlü te
rör eylemleri takbih edilmekte, bütün ülkeler uluslar
arası terörizmle mücadele için tüm önlemleri almaya 
davet edilmektedir. Bizzat Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, oybirliği ile alınan bu kararı, Birleşmiş Mil
letler Genel Kurul 40 inci dönem çalışmalarının önem
li bir başarısı olarak nitelendirmiş, Genel Kurul Baş
kanı ise, tarihî bir olay olarak değerlendirmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi diğer 
bir komşumuz olan, Yunanistan'la olan ilişkilerimize 
değinmek istiyorum. Yunanistan Hükümeti, Türkiye' 
ye karşı yürüttüğü hasmane tutumu ve gerginlik po
litikasını sürdürmektedir. Yunan seçimlerinden sonra 
Başbakan Papandreu'nun Türkiye'ye karşı tutumunda 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uluslararası ant
laşmaları ihlal ederek, yıllardan beri Doğu Ege ada
larını silahlandırmışlardır. Yunanistan'ın NATO'ya 
dönüşünü mümkün kılan Rogers Anlaşmasını tanıma
dıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca, uluslararası hu
kuka aykırı olarak, Yunanistan'ın ve Ege adalarının 
10 millik hava sahasına sahip bulunduğunu ileri sür
mekte ve dilediklerinde karasularını 12 mile çıkarabi
leceklerini beyan etmektedirler. 

Yunanistan Hükümeti, ciddiyetten uzak bu iddia
larının yanı sıra, Kıbrıs meselesini de Türk - Yunan 
ilişkileriyle irtibatlandırmak istemektedir. 

Hükümetimiz, Yunanistan'ın bu sorumsuz politi
kası karşısında tahriklere kapılmayan, sabırlı; fakat 
aynı zamanda kararlı bir politika izlemiştir. Ege'deki 
haklarımızdan ve millî çıkarlarımızdan en küçük bir 
taviz vermeyeceğimizi ve emrivakileri kabul etmeye
ceğimizi açıkça ilan ettik. Çeşitli vesilelerle Yunanis
tan'a dostluk eli uzattık, müzakere çağrısında bulun
duk. Sayın Başbakanımız, mevcut sınırları teminat al
tına alacak bir anlaşma imzalanması önerisinde bu
lundu. Ayrıca, Kıbrıs meselesiyle Türk - Yunan iliş
kileri arasında kurmak istedikleri irtibatın isabetsiz
liğini ortaya koyduk. Geçmişte Kıbrıs sorununa, an
cak Türkiye ile Yunanistan'ın dostluk içinde bulun
duğu dönemlerde çare bulunduğunu anlattık. Türk ve 
Yunan Başbakanları el sıkışamaz iken, Kıbrıs'taki iki 
toplum arasında bir itimat havasının tesis edilemeye
ceğini ifade ettik. Her vesileyle, Türk ve Yunan mil
letlerinin dostluk istediğini, işbirliği istediğini vurgu
ladık. Bu sözlerimizin gerçekleri yansıttığı, olaylarla 
ispatlanmıştır. Türkiye'nin, Yunan vatandaşlarına, 
tek taraflı olarak, vize mecburiyetini kaldırmasından 
sonra, bir yü içinde yaklaşık 200 bin Yunan vatan
daşı, turist olarak ülkemize geldi. Papandreu'nun Tür
kiye'yi hasım bir ülke olarak takdim etmeye çalış
ması, Yunan vatandaşları üzerinde bile ikna edici 
olamamıştır. Yunanistan'da son olarak yapılan kamu
oyu yoklamaları bunu teyit etmiştir. 

Yunanistan Hükümeti, öte yandan, uluslararası 
antlaşmalara aykırı olarak Limni'de konumlandırdık
ları askerî birlikleri NATO'ya tescil ettirmek istedi; 
buna müsaade etmedik. Papandreu Hükümeti, işbaşı-
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na geldiğinden bu yana, NATO içinde sürekli ola
rak problem çıkartmaktadır. Yunanistan'ın bu dav
ranışları, ittifaka ve güneydoğu kanadına zarar ver
mektedir. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflar yeni 
değildir. Ancak, nispeten yeni olan, bu ihtilafların çö
zümü için Türkiye ile Yunanistan arasında bir diya
logun mevcut bulunamamasıdır. Farklı siyasî sistem
lere mensup olan ve aralarında hayatî konularda de
rin görüş% ayrılıkları bulunan iki süper gücün liderle
rinin buluşabildiği bir dönemde, iki müttefik ülkenin 
bir masanın etrafına oturamamaları acıdır ve düşün
dürücüdür. 

Sayın tnan'm Yunanistan ve Kıbrıs konularında 
gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Bu 
konularda yüce Meclisimizde ifade edilen görüşler, 
milletimizin düşünce ve duygularına tercüman olmak
tadır. Hükümetimizin, Yunanistan'la münasebetleri
mizi ve Kıbrıs sorununu en büyük dikkatle değerlen
dirdiğini bu vesileyle bir kere daha huzurunuzda ifa
de etmek isterim. 

Sayın Karal'ın dedikleri gibi, Yunanistan'ın hırçın 
bir politika izlediği ve ABD'yi de kendi siyasî amaç
ları için istismar etme hevesi taşıdığı da doğrudur; 
ancak, şunu ifade etmek isterim ki, ABD Hükümeti, 
Yunanistan'ın istekleri doğrultusunda, Türkiye nez~ 
dinde herhangi bir girişimde bulunmamıştır ve bulun
masını da beklemiyoruz. Zira, başta Amerika olmak 
üzere, her ülke bilmektedir ki, Türkiye, dış politika
sını dış baskılara göre yönlendirecek bir ülke değil
dir; (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU 
(Devamla) — Sayın tnan'ın, yüce Meclise dış politika 
konusunda bilgi verme yolundaki temennisine katıl
mamak mümkün değildir. Nitekim, biz her vesileyle, 
her önemli görüşmeden sonra yüce heyetinize bilgi 
vermeye, görüşlerimizi ifade etmeye çalışıyoruz." Ay
rıca, Dışişleri Komisyonunda da, kısa bir süre önce, 
bir saatlik bir konuşma yaparak, başüca meseleleri
miz hakkında görüşlerimizi anlattık; değerli milletve-
killerimizin görüşlerini almak imkânını bulduk ve bu 
görüşmeden de biz kendi bakımımızdan son derece 
yararlandık. 

Kıbrıs meselesine gelince : Bu konuda Türkiye'nin 
ve Kıbrıs Türklerinin olumlu ve yapıcı bir tutum için
de bulundukları, yıl içinde bir kere daha tescil edil
miştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, geçen 
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yıl yapılan aracılı görüşmeler sonucunda. hazırladığı 
anlaşma tasarısı, Kıbrıs Türklerince aynen benimsen
miştir; ancak, Genel Sekreterin bu girişimi, Yunanis-
tan'ın teşvikiyle, Kıbrıs Rumları tarafından reddedil
miştir. Böylece, Kıbrıs konusunda hangi tarafın uz
laşmaz olduğu, dünya kamuoyu önünde bir kere da
ha tescil edilmiştir. 

Oaalk zirvesinden Sonra, BMeşmıiş Milletliler Ge-
nal Sekreteri çallişmallarını sürdürmüştür. Bu arada, 
Kuzey Kılhrıs Türk Oumhuıiiyeti'nde Anayasa, halk
oyuna sunuılaralk kalbul edlmıiş, milletvekilli ve oum-
huırlbaişlkanllığı seçimleri yapıllmıştır. Böylece Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokratik kurumlara sa-
ıhıip, hür ve bağımsız bir devlet yapısına kavuşmuş
tur; ancak Kıbrıs Türkleri, bir yandan devletilerıiınûn 
kuruluşumu tamamlarken, 'bir yandan da, eşifilûk esa
sıma göre ilki kasıim! federaıl bir Kıbrıs Devletinin 
kurulması içki gayret göstermektedirler. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de, 'şimdi,, ta
raflarla (istişare halinde, yenıi 'bir anlaşma tasarısı ha
zırlama çabası içimdedir. Türküye, öteden !beırıi, Kıbrıs 
meselesıinin doğrudan müzakereler yoluyla siiyasî esk
iliğe sahip lilbi toplumdan oluşacak iki kesimli, fede
ral Ibir devletlin kurulması suretiyle çözümlendhiılece-
ğli görüşünü savunmuş ve bu alandaki bütün çaba
ları sıamiımıiyetle desteklemişıtiir; ancak, Yunanistan ve 
onun güdümündeki Kıbrıs Rum yonetıiımıi, Kıb
rıs sorununun çözümlünü engellemek ıiçin yo
ğun bir gayret göstenmıekhedir, Yunan ve Rum 
«tarafı, im konudaki olumsuz davranışîaırıni 
değiştirmedikleri takdirde, diğer ülkeler, Kuzey Kıb
rıs Türk Oumhuriyetıi karşısındaki tutumlarını değiş-
ıtirrne dhtiyacını er geç hissedebileceklerdir. 

(Huzurunuzda 'bir kere daha lifade etmek isterim 
ki, Türkiye,. Kıbrıs Türk halkını yalnız bıırakmıaya-
oaktur, Rumların liınsafıma terk etmeyecektir. Ada' 
dalki soydaşlarımızın güvenliği İçin zorunlu olan Tür
kiye'nin etkili ve filî garantisi, bulunacak herhangi 
bir çözümün en önemli unsurunu teşkili edecektir. 
Türkiye'nin garantisini açıkça içermeyen herhangi 
bir çözümün kabul edilme şansı mevcut değildir. Yu: 

oamisıtan Hükümeti, Ada'daki son Türk askeri çeki
lmedikçe Kıbrıs'la ilgili herhangi bir çözümü kabuil 
etmeyeceğini ifade etmiştir. Bu göröşlleriin, Ege ada
larını andlaşma'lara aykırı olarak silahlandıran bir 
ülke tarafından ortaya atılması dikkat çekicidir. 

Hiç kimse Türkiye'nin bu oyunlara gelmesini bek
lememelidir. Başta Lozan olmak üzere, milletlerarası 
aklaşmalarla tesis edilmiş bulunan dengenıin bozul

masına izin vermemiz düşünülemez. Türkiye ile iyi 
geçinmek, dosiiuk kurmak ve işlhirliği yapmak Yu-
ınanisıtan'ın da, Kılhrıs Rumlarının da yararınadır. 

Sayın Başkan, .değerli mffietvekilfcri; dış İlişkile
rimizle ilgili ihirkaç konuya daha kısaca temas et
mek istiyorum. Hükümetimiz, gelişme yolundaki 
ülkelerıle ve 'bu arada ciddî sorunlarla karşı karşıya 
bulunan Afrika ülkeleriyle dostluk ilişkileri kurma
yı, siyasî, ekonomik ve kültüreli münasebetleri geliş
tirmeyi samimiyetle arzu etmekte ve bu yolda çaba 
harcamaktadır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı' 
mızın Başkanlığını yaptıkları tısilam Konferansı Teş
kilatı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi
nin, geçen yılın kasım ayında İstanbul'da yapılan 
(toplantısında, Türkiye, açlıktan ve kuraklıktan etki
lenen Afrika ülkelerine, bu yılldan 'başlamak üzere, 
10 milyon dolarlık yandımda 'bulunmayı taahhüt et
miştir. Bu yardım kampanyası fiilen başlamıştır, tik 
aşamada, Kızılay 'Derneğinin de katkısıyla, 550 mil
yon Türk Lirası değerindeki gıda ve malzeme yardı-
ım Somali'ye gönderilmiş bulunmaktadır. 

Hülküımet olarak üzerinde hassasiyetle durduğu
muz konulardan ıbiri de, yurt dışımda, çalışan İşçi
lerimizin durumudur. 'Bu vatandaşlarımızın kültürel, 
sosyal ve dinî .ihtiyaçlarınım karşılanması için ciddî 
gayret gösteriyoruz. Yurt dışındaki çocuklarımızın 
sayısı '800 bine çıkmıştır. IBumların eğitimi için 1 015 
öğretmen gönderilmiş bulunmaktadır. Ayrıca ma
hallen 2 bık öğretmen (atanmıştır. Başkonsolosiîukiliarı-
mızın denetimi altında 320 din görevi» çalışmak
tadır. Köln, Frankfurt, Hanraovar ve New-Yodc'ıta 
bulunan Tünk Evlerinde, vatandaşlarımız 'arasında da
yanışmayı arıtııraealk sosyal çalışmalar ve kültürel 
fiaalliiyeier düzenli olarak ısürdürüllimektedir. Vatan
daşlarımızın dinî ihtiyaçlarının toarşılanmıası için 
Berlin'e İlaveten Köln'de Diyanet İşleri Türk-lsılâm 
.Birliği ve Brüksel, Lahey ve Kopenhag'da diyanet 
vakıfları kurulmuştur. 

Kültür alanında da çalışmalarımız artaın bir hız
la 'devam etmektedir. Türk kültürünü ve sanatını ta
nıtıcı sergiler düzenHiyoruz. Çeşiitili dallardaki «anat-
çiarımızıın yurt dışında gösteriler yapmıatorını, kon
serler düzenlemelerini., . 

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU 

(Devamla) — Efendim İlki safoİfem kaldı, müsaade 
buyurursanız iki dakikada ıtiopaırlayabilıirim. 

Konserler düzenlemelerini sağlayacak? anlaşmaz
lar ve protokoller imzalıyoruz ve bunların uygula-
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masını titizlikle takip ediyoruz. Çeşitli ülkelerle yap
tığımız kültür anlaşmaları çerçevesinde, 1985 - 1986 
öğretim yılı için tahsis edilen burslardan yararlanan 
2 bin yabancı öğrenci, lisans ve lisansüstü eğitim 
için kaydolmuştur. Böylece, üniversitelerimizde eği
tim gören yabancı öğrencilerin sayısı 10 bine ulaş
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politika 
alanındaki gelişmeleri, faaliyetlerimizi, bellibaşlı ko
nulardaki görüşlerimizi özetle ifade etmeye çalıştım. Bu 
konuların bir kısmı hakkında çeşitli vesilelerle gerek yü
ce heyetinizde, gerek Dışişleri Komisyonunda ve son 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda bilgi arz et
miştim. Geçtiğimiz yıl içinde, hemen' hemen her 
önemli olaydan sonra yüce Meclise bilgi sunmayı 
bir gelenek haline getirmiş bulunuyoruz. Değerli par
lamenterlerimizin bu vesilelerle ifade ettikleri gö
rüşler ve yapıcı eleştiriler çalışmalarımıza ışık tut
muştur. önümüzdeki yıl, mevcut meselelerimizin 
halli için, değerli parlamenterlerimizle daha da ya
kın bir işbirliği içinde çalışmayı arzu ediyoruz. Tür
kiye'nin gerçeklerinin daha iyi anlaşılması, Türk 
Milletinin gerçek düşünce ve arzularının, onun 
mümtaz temsilcileri tarafından yabancı ülkelerdeki 
siyaset adamlarına ve basına duyurulması yolunda
ki çalışmalarımızı hızlandırmayı planlıyoruz. 

Dfş politika alanında elde ettiğimiz müsbet ne
ticelerin yanı sıra, karşılaştığımız sorunları ve güç
lükleri de açık yüreklilikle ifade etmeye çalıştım. 
bir kere daha belirteyim ki, hemen hepsi uzun yıllar
dan beri süregelen bu sorunların hiçbirine Türkiye 
sebep olmuş değildir. Dış politika alanında problemi 
olmayan ülke yoktur. Bütün mesele, bu problem
leri, millî çıkarlardan taviz vermeden, azimli ve ka
rarlı yaklaşımlarla çözme yolunda gayret göstermek-
tedir. Biraz önce verdiğim izahatta, dış dünyâ ile 
ekonomik ve ticarî münasebetlerimizde elde ettiği
miz bazı sonuçlan da yüce heyetinize arz ettim. 
Zira, dış politika ile dış ekonomik ilişkileri birbirin
den bağımsız olarak mütalaa etmek mümkün değil
dir. Türkiye'nin ekonomik alanda güçlenmesi, dış iti
barımızı artırmakta ve dış politika alanında karş?-
lastiğimiz meselelerin hallinde yardımcı olmaktadır. 
Aynı şekilde, ülke içinde huzur ve güvenliğin sağlan
ması da, dünyadaki itibarımızı artırmaktadır. Sayın 
tnan'ın bu konudaki sözlerine de tamamiyle katılı-

1 yorum. 

Dış politika alanında Türkiye'nin gücü ve etkin
liği artmakta, Batı ile Ortadoğu arasında oynadığı 
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köprü rolünün önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Tür
kiye, olayların peşinden giden bir siyaset izlememek
te, diğer alanlarda olduğu gibi, dış politikada da ak
tif bir tutum içinde bulunmaktadır. Ayrıca, dış poli
tikamızı, geniş, kapsamlı ve çok boyutlu bir çerçe
vede ele alıyoruz ve böylece, dış ilişkilerimizi, bel
li bir iki konunun mihveri etrafında mütalaa etmi
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümetimiz 
bu yoldaki çalışmalarına inanç ve kararlılıkla devam 
edecektir. Yüce Meclisin desteği şevkimizi artıracak 
ve bize güç katacaktır. 

Bu vesile ile yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(SHP sıralarından «Soru soracağız efendim» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir şey bilmiyoruz 
ki... 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Şu, oturarak laf atma âdetinden vaz-
geçsek, o kadar güzel bir ortama girilirki... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim, ko
nuşma süreniz bitmiştir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) —Sayın Başkan, 
sorumuz var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Zaten Sanayi ve Ti

caret Bakanı gibi konuştunuz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.., 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ticaret Bakanı gibi 

konuştunuz, dinledik. Bir de Meclis desteği istiyor? 
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Duymuyor mu
sunuz, soru soracağız dedik. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, soruya daha 
sıra gelmedi, sorularınızı sonra alacağım. 

Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi
ne göre, daha önce söz alan milletvekilleri, söz sı
rasında ya yerinde olmadığı ya da söz istemediği 
için söz verme imkânı bulamadık; ancak, İçtüzüğü
müzün 73 üncü maddesine göre, daha sonra 2 mil
letvekilinin, gruplardan ve hükümetten sonra söz 
isteme hakkı olduğundan, bu hakkı kullanmak iste
yen 2 sayın milletvekiline sırasıyla söz veriyorum. 

Lehte Sayın Halûk Bayülken, buyurun efendim. 
(Alkışlar) 



T. B. M. M. B : 45 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemizin dış ve 
güvenlik politikaları, diğer pek çok ülkeden farklı 
ve daha fazla olmak üzere, yekdiğeri ile sıkı sıkı
ya bağlantılıdır. Bu özellik, bizim, içerisinde bulun
duğumuz coğrafyadan ve yaşadığımız tarihten kay
naklanmaktadır. Takdir buyurulur ki, Türk Boğazla
rının bekçisi ve üç kıta arasında tabiî, tarihî, kültü
rel ve güvenlik bakımından fevkalade stratejik bir 
köprü konumunda olan memleketimiz için, güven
lik sorunu, mesela müttefiklerimiz Kanada veya İs
panya'dan, Hollanda veya Belçika'dan çok daha 
kapsamlı ve önceliklidir. 

Diğer taraftan, cumhuriyetimizin kuruluşu sıra
sında yurdumuzun ekonomik ve sosyal durumunun 
nasıl olduğu ve ne büyük atılımlar yapılmasını gerek
tirdiği hepimizin hafızaiarındadır. işte, kısaca değin
diğim bu sebeplerle, Büyük Atatürk'ten bize bir ve
dia olarak intikal eden dış politikamızda, güvenlik 
ve hemen onunla eşdeğer denilebilecek ekonomik ve 
sosyal gelişme hedefleri, en öncelikli millî hedefleri
mizi teşkil etmiştir 

Bu millî hedeflerimizin korunması ve elde edil
mesi için, biz daima barışçı bir politika izlemeye 
özen göstermişizdir; ancak, barışçı bir politikanın, 
teslimiyetçi bir siyaset ile hiçbir ilişkisi yoktur Keza 
biz, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, iç iş
lere karışmama, hak eşitliği prensiplerine karşılıklı 
saygı gösterilmesini isteriz; buna uyan' bütün ülke
lerle dostluk ve işbirliğini artırmayı arzularız Bu ba
rışçı politikanın tabiî bir sonucu olarak da, sorunla
rın her zaman karşılıklı görüşmelerle ve barışçı yol
larla çözülmesinden yana olmuşuzdur Diyalogu, dai
ma. gerilime tercih ederiz. Keza, ahde vefa, çok 
önem verdiğimiz bir ilkedir. 

«Fırsatı çıktı» diye veya «Güçlüyüz» diye baskı 
usullerine itibar etmez, ikna metodunu tercih ederiz; 
çünkü biliriz ki, tarafların millî yararlarını dengele
yen ve anlaşma ile varılan sonuçlar uzun ömürlü 
olur; ancak, belirttiğim gibi, bu ilke ve tutumlarda 
üzerinde en büyük hassasiyetle durduğumuz husus, 
bütün bunların karşılıklı olmasıdır. Onun içindir ki, 
barışsever bir politika uygulamamız asla mütevekkil, 
uyuşuk ya da teslimiyetçi bir politika ile eşanlamda 
gösterilemez. 

Malum olduğu üzere, ne çeşit bir politika olursa 
olsun, bunlar boşlukta uygulanmaz; genelde, müşte
rek yararları geliştirmek, işbirliği için olumlu fırsat-
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ı lan değerlendirmek ya da bir tehdide karşı korunmak 
için kullanılır. 

Bu bakımdan, dünyamıza, özellikle NATO böl
gesine ve içinde yaşadığımız coğrafî bölgeye bak
tığımızda, mevcut genel tehdit kavramında esaslı 
bir değişme, önemli bir hafifleme görmüyoruz. Esa
sen bugünkü ihtilaflarla, çevremiz dahil, muazzam 

j silahlanma vakıası devam ettikçe, gerçek bir değişi
mi ümit etmek hayalcilik olur. Kaldı ki, İkinci Dün-

I ya Harbinden bu yana, pek çok ülke gibi, bu üzücü 
tablo ile birlikte yaşamaya, yalnız mecbur kalmadık, 
galiba, «Yaşayan görür» misali, istemeyerek de olsa 

.biraz alıştık. Son Reagan - Gorbaçov zirvesi, 1980' 
lerin gerginliklerini yumuşatabilecek olumlu bir ilk 
adımdır^ ümit ederiz ki, dünyadaki beklentiler, mü
teakip somut hareketlerle gerçekleşme yoluna girer. 
Bu şartlar içerisinde,. NATO ittifakı, hiç şüphesiz, 
güvenlik ve dış politikalarımızdaki önemli yerini ko-

{ rumaktadır. 
İttifak içinde ayrıca bir yeri ve değeri olan Türk 

ve Amerikan ikili ilişkilerine gelince, tarafımızdan 
gösterilen itinaya ve iki ülke arasında, millî men
faatleri bakımından gerçek mahiyette hiçbir ihtilaf 
bulunmamasına rağmen, Amerikan Kongresindeki 
bazı grupların ve lobilerin etkisiyle bu ilişkiler sık 
sık baskı altına girmekte, Türk kamuoyu, millî onu
runu söz konusu eden hasmane girişimlerle bezdi
rilmektedir. Üstelik, bu manevralarla, Türkiye ve 
ABD ikili anlaşmasının, askerî yardım, hatta ekono
mik yardım hakkındaki hükümleri, müttefikimizce 
tam anlamıyla yerine getirilmemekte, Türk Ordusu
nun modernizasyonu gecikmekte ve ittifak zaafa uğ
ramaktadır. Malum grupların, üzerinde oynamak is
tedikleri olaylar tarihin malı olmuştur. Tarih, o yan
lış ve asılsız iddiaları desteklemez. Türkiye Cum
huriyeti ise, bu büyük müttefikine karşı dostluktan 

I başka bir tavır veya tutum sürdürmemektedir. Or
tada yeni hangi oluşumlar vardır ki, sözünü ettiği
miz üzücü girişimlerin arkası kesilmez? Amerikan 
yönetiminin, bunlara kesin bir şekilde son verdirecek 
kendi iç prosedürünü bulmasını bekliyoruz. Bir 
müttefik ülkenin millî meclislerinden, diğer bir mütte
fikinin millî onurunu rencide edecek ve onun toprak 
bütünlüğü hakkında birtakım hesaplara imkân vere
bilecek kararların geçmesi görülmüş şey değildir. 
Bu bakımdan yaptığımız teşebbüslerle Amerikan 
Kongresinde mevcut olan girişimin durdurulmasını 
memnuniyetle kaydediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle girişim-
I 1er sürdükçe, Türk kamuoynunun, devamlı şekilde 
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tedirgin edilerek, adeta zorlanarak, meşhur ve malum 
«Diyet» hikâyesindeki gibi, bir ruh haleti içine so
kulmak istendiğinden haklı olarak şüpheye düşebili
riz. Böyle bir vahim gelişme ise, ittifaka, iki ülkeye 
ve hür dünyaya hiçbir yararlı şey getirmez. 

Ülkemizle Batı Avrupa arasındaki ilişkilerde de 
genellikle sunî biçimde yaratılan benzeri gerginliklere 
anlamlı bir izah bulabilmek zordur. Avrupa Konse
yine daha 1949 yılında, 10 üye ile kuruluşundan bir 
iki ay sonra katılan Türkiye'de, demokrasi ve demok
ratik haklar ve güvenceler, o tarihten bu yana geriye 
mi gitmiştir ki, bir grup parlamenter, ikide bir onu
rumuzu zedeleyici girişimleri tahrik ederler? O kişi
lerin ülkeleri, bizim 12 Eylülden evvelki durumumu
za tamamen benzemek şöyle dursun, o şartların ya
rısı veya daha azıyla karşılaşsalardı, acaba ne yapar
lardı? Bir ülkeye 800 bin küsur silah ve milyonlarca 
mermi, hangi maksatlarla sokulur? Acaba, bunu ba
zı kutlamalardaki havaî fişek atışlarıyla mı karıştırı
yorlar? (ANAP, MDP, Bağımsızlar sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Durum, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Parlamentosunda ve maalesef ona üye ba
zı hükümetlerde de pek değişik değildir. Oysa, biz 
Türklerin demokrasiye bağlılığımız, kendimizi baş
kalarına beğendirmek için ya da bir özenti değildir. 
İnancımız dolayısıyla, en zor şartlarda dahi, demok
rasimizi koumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Nite
kim, bunu insaf sahibi dostlarımız takdir ediyor
lar. Biz kendi azim ve gayretimizle bu yolda ilerle
yeceğiz. Sözünü ettiğim kişiler ve bazı hükümetler 
de artık anlamalıdırlar ki, aynı ülke bir yandan ittifak 
çevrelerinde baş tacı edilirken, diğer yandan, diğer 
bazı Batı forumlarında dışlayıcı muamelelere tabi 
tutulamaz. Unutulmamalıdır ki, birbirimize olan ih
tiyacımız tek yönlü değil, karşlıklıdır. 

Komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimiz, bize rağ
men, hareketsizdir. Oysa, her iki ülkenin, Atatürk ve 
Venizelös devrini ihya etmekle kazanacakları çok şey 
vardır. Yunan Hükümetinin iddia ettiği itimat buhra
nını izale etmenin çaresi buz dolabına girmek değildir 
Aksine, bizim samimî diyalog çağrılarımızı değerlen
dirmekle bunun yolu bulunur Komşumuzun tutumu, 
Kıbrıs çözümünü de menfî yönde etkilemektedir. 
iki anavatan yekdiğeriyle konuşmaz, müttefik olduk
ları halde birbirine itimat etmezlerse, Kıbrıs'taki 
Türk ve Rum toplumlarının, karşılıklı güven his
leri ve adada siyasî bir çözüm nasıl gelişebilir? Bu 
güven yeşermeden, Türk askerinin andlaşmalarla be
lirlenecek miktarından fazlasının adadan çekilmesi 

nasıl mümkün olur? 1974'ten beri Türk askeri do
layısıyla bir tek Rum'un burnu kanamış mıdır? 
öyleyse, bu propaganda çağrılarının amacı nedir? 
Yani, Türk askeri çekilecek ve Türk toplumu da 
tekrar 1974'ten önceki aşağılayıcı ve kahredici mua
melelere mi uğrayacaktır? 

1954'te başlayan Kıbrıs'ın ilk safhasından bugü
ne kadar tam 31 yıl geçmiştir. O tarihten bu yana 
pek çok Türk hükümetleri görev aldılar. Kıbrıs 
Türk toplumunun böyle bir duruma sürüklenmesine 
Türk hükümetlerinin asla müsaade etmeyeceğini kom
şumuz hâlâ anlayamadı mı? Kendilerinin aklı selime 
avdetlerini ümitle ve sabırla bekleyeceğiz. 

Komşumuz Bulgaristan, ülkesindeki Türklere re
va gördüğü insanlık dışı baskıların üzerinden bir 
sünger geçileceğini beklememelidir. Cumhuriyetimizden 
bu yana iki ülke arasındaki devamlı dostça ilişki
lerde, biz, oradaki Türkleri, «Tarihî bir vedia» ve 
«sonsuzadek yaşayacak bir dostluk köprüsü» addedi
yorduk. 

Komşumuz büyük hata işlemiştir. Bu hatasından 
zamanında dönmezse, elbette bunun sonuçlarına da 
katlanmak kendisine düşecektir. (ANAP sıralarından 
Bravo» sesleri, alkışlar) önceki gelişen ilişkilerimiz
de şahsî bir payı olan bir kişi sıfatıyla, bu durum
dan elem duyuyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; kısaca de
ğindiğim bu ve benzeri olumsuz durumlar, bizi asla 
münkesir kılmamalıdır. Bunlara bakıp, «yalnız mı
yız?» kuşkusuna kapılmamalıyız. İçeride birliğimizi, 
bütünlüğümüzü ve millî azmimizi korudukça, akılcı 
yolları uyguladıkça, tedbirlerimizi kısa süreli tepki
lerle değil, uzun vadeli devlet planlarına dayandı
rarak ve tecrübelerin ışığında aldıkça, yenemeyeceği
miz hiçbir güçlük yoktur. Bizi, «sözde yalnız bırak
mak» için uğraşanlar, kısa sürede, asıl kendilerinin 
nasıl tecrit edildiklerini görmüş olacaklardır ve bunu 
hüsranla göreceklerdir. 

«Akılcı yolu kullanma» ve «Tecrübenin ışığın
da uygulama» denilince, kuşkusuz, hatıra ilk gelen, 
Dışişleri Bakanlığımızdır. Filhakika, bugün Meclisi
mizde bulunan sayın bakan ve seçkin mesai arka
daşlarım selamlamaktan ve kendilerine iyi dilekleri
mi sunmaktan zevk duyduğum dış ilişkilerimizin yö
neticisi bu değerli teşkilatımız hakkında da, sırası 
gelmişken, müsaadenizle, bazı düşüncelerimi ve tec
rübelerimi kısaca arz etmek isterim. 

Yüce Meclisin değerli üyelerinin yakinen bildik
leri gibi, bu bakanlık mensupları çeşitli yönlerden güç 
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bir vazife ifa ederler, önce maddî denebilecek olan
lara bakalım: 

Personel adedi bakımından çok önemli, çeşitli, 
geniş kapsamlı, hızlı seyreden işleri az bir kadro ile 
görmek durumundadırlar. Bunda, yalnız diplomasi 
mesleğinin gerektirdiği üstün yetenekleri tespit ede
bilmek için yapılan zorlu sınavların değil, aynı za
manda son onbeş yıla yaklaşan bir devrede bizzat ya
şamlarını dahi tehdit eden menfur şartların elbette 
bir etkisi mevcuttur. Bu küçük, fakat güzide kadro, 
bahsettiğim süreçte her yirmibeş diplomatımızdan bir 
değerli mensubunu şehit vermiştir. Buna rağmen, va
tanî görevlerini hiçbir şey olmamış gibi yerine ge
tirmeye devam etmektedirler. 

Her insanın en kutsal hakkı olan yaşamlarına va
ki tehdidi düşünmeden çalışan bu arkadaşların, diğer 
taraftan, dışarıda temsil görevlerini gereği gibi yapa
bilmek yönünden maddî kaynakları çok yetersizdir; ke
za, geçimlerini sağlayan maaşları da. Hemen her dev
let ve uluslararası kuruluş, memurlarına, hiç değilse 
iki yılda bir, yolluğu ödenen izin vererek yurda gel
melerini sağlarken, bizim hariciyecilerimiz bundan 
mahrumdurlar. Diplomat çocuklarının eğitimine des
tek sağlamayan birkaç ülkeden birisi maalesef biziz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Bayül-
ken. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — Ke
za, merkezde görev yapan diplomatlarımızın, kendi 
iş kapasitelerini en az iki misline çıkarabilecek, des
tek sınıfı denilen, örneğin lisan ve steno bilen daktilo
lar ve diğer yardımcı unsurlardan yoksundurlar. 

Rotasyon sebebiyle merkezde bulunanlara, birkaç 
memur hariç, lojman verilmesi imkânı henüz buluna
mamıştır. Devamlı yer değiştirmeye mecbur olan bu 
arkadaşlarımızdan çoğunun evi yoktur, özellikle, dış
işleri mesleğine yeni girenler için durum daha da zor
dur. Bir veya iki yabancı dili iyi bilen ve öğrenim 
vasıfları çok yüksek olan bu gençlere, hariciyenin 
verebildiği maaşın en az dört beş mislini özel sektör 
teklif etmektedir. Mesleği çok sevseler dahi, ailesin
den yardım göremeyecek olanlar, bu teklifleri ter
cihe mecbur kalıyorlar. Bunlara muhakkak uygun bir 
tazminat ve lojman sağlanmalıdır ki, bu kadro takvi
ye edilebilsin. Bu hususta hükümetimizin gereken yar
dımları esirgemeyeceğinden emin bulunuyorum. 

Manevî yönden, hariciyecilerimizin en büyük sı
kıntısını dile getirerek sözlerime son vermek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, bu bildiğiniz gibi, hariciyeci
lerimizin, kendilerine müsaade edilen kısıtlı durumlar 
dışında, açıklamamak yükümlülüğünden doğan bir sı
kıntıdır. Devlet ve milletin yüksek menfaatleri için, 
bazen acı mizaha ve hatta horlanmaya kadar varan 
tenkitleri sükûnetle, centilmence karşılamak, görevle
ridir. Mesleğin en zor ve nankör yanı budur. Bu 
hassasiyeti, emekli olduktan sonra dahi gözetmek, 
ananedir. Bu sebeplerle, değerli üyelerin, halkımızın 
ve basınımızın en geniş anlayışlarına ve takdirlerine 
layıktırlar. 

1986 bütçesinin, Dışişleri Bakanlığımıza, hayırlı \ 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 
Aleyhte, Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; dış politikamızın temelini, Türk 
Devletinin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün 
sürdürülmesi ve ulusal çıkarlarımızın gereği biçimde 
korunması teşkil eder. Bunlar, aynı zamanda millî 
savunmamızın da esasını oluştururlar. Uzun süreli 
ulusal çıkarlar, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün 
sürekliliğinin korunmasıdır. 

Dışişleri Bakanlığının görevi, dış ilişkilerimizle il
gili faaliyetleri yürütmek, yeni seçenekler, öneriler 
oluşturup, yüce Meclise ve onun hükümetlerine sun
maktır. Bunun yanında, Türk dış politikasının ken
dine özgün esasları da vardır; bu esasların başında 
gerçekçilik gelmektedir. j 

Atatürk, 1927'de Büyük Söylevinde şöyle diyor
du: 

«Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz si
yasal yöntem, millî siyasettir. Dünyanın bugünkü ge
nel koşullan ve yüzyılların kafalarda ve karakterler
de yerleştirdiği gerçekler karşısında, düş kurucu ol
mak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği bu
dur, bilimin, aklın dediği budur. Ulusal siyasa de
mekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız 
içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, 
varlığımızı koruyup, ulusun ve yurdun gerçek mut
luluğuna ve bayındırlığına çalışmak, gelişigüzel, ula
şılmayacak istekler peşinde ulusu uğraştırmamak ve 
zarara sokmamak, uygarlık dünyasının, uygarca ve 
insanca davranışlarını beklemektir.» 

Türk dış politikasının diğer temel esaslarından bi
ri de, barışçılıktır. «Yurtta barış dünyada barış» Ata
türk'ün ilkesidir. Büyük Atatürk savaş için şöyle di
yordu: «Savaş, zorunlu ve hayatî olmalı. Gerçek 
inancım şudur: Ulusu savaşa götürünce, vicdanımda 
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azap duymamalıyım, öldüreceğim diyenlere karşı, 
ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ulusun hayatı 
tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir.» Diğer bir 
konuşmalarında, «Ancak, benim ulusumu tutsak yap
mak isteyen herhangi bir ulusun, isteğinden vazgeçin-
ceye kadar amansız düşmanıyım.» 

Değerli milletvekilleri, tüm gayretlere rağmen, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hiç de iç açıcı 
değildir. Komşumuz olacak Yunanistan ve Bulgaris
tan ve Suriye'nin durumları ortadadır. Ayrıca, müt
tefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin, yardımlarda 
ve diğer konularda takındığı tavır, Amerika Birleşik 
Devletleri Temsilciler Meclisine kadar getirilebilen 
düzmece soykırım iddiaları, AET Parlamentosunun 
gündeminde bulunan aynı çeşit iddialar ve insan hak
ları konusunda yanlı, kasıtlı raporlar da, içinde bu
lunduğumuz durumun bir başka yönüdür. 

Diğer taraftan, Ortak Pazar ülkeleri, ülkelerindeki 
işsizlik ve nispî durgunluk nedeniyle, imza koyduk
ları anlaşmaları yerine getirmek istememektedir; Tür
kiye'nin Ortak Pazara girmesini geciktirmek için el
lerinden geleni yapmaktadırlar; insan haklarını, Er
meni iddialarını ve diğer konuları haksız bir biçimde 
sömürmektedirler. 

Türk işçilerinin kademeli olarak serbest dolaşımı 
1976 -1986 arasında gerçekleştirilecektir. Başta Al
manya olmak üzere, AET ülkeleri, bu sözleşme hük
münü uygulamamak ve engellemek için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar; alacaklarına şahin, verecekle
rine karga gibi davranmaktadırlar. Bu açık hakkımı
zın kaynakları Ankara Anlaşmasının 12 nci madde
si, Roma Anlaşmasının 48, 49, 50 nci maddeleri, Kat
ma Protokolün 36 ila 42 nci maddeleridir. Biz, te
mel anlaşma olan Ankara Anlaşmasına göre ortak üye
yiz. Türkiye, «tam üye olmaya aday üye» olarak 
farklı bir durumdadır. Bizim gibi ortak üye olan Yu
nanistan, tam üye olmuştur. Haberlerde, Türkiye'nin, 
bir miktar Alman kredisi karşılığında işçilerin ser
best dolaşımından vazgeçeceğinden, yani taviz vere
ceğinden söz edilmektedir. Böyle bir tutuma şiddetle 
karşıyız; AET'nin davranışını da asla onaylamıyoruz. 
Herkes attığı imzanın gereğini yerine getirmelidir. 
AET Parlamentosundaki Balfe Raporu dahil, tüm id
dialara yanıt verilmelidir. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; bü
yük ölçüde Yunanistan tarafından da tahrik edildi
ğine inandığımız Ermeni sorunu, aslında bir incir çe
kirdeğini doldurmayan, aslı faslı olmayan ve Amerika 
Birleşik Devletleri ve AET parlamentolarını, par-
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lamento olmak haysiyetiyle bağdaşmayan, abes, ya
ni boş işlerle uğraşan ya da abes işlere alet olan par
lamentolar durumuna sokan bir savdır ve amaçlı bir 
iddiadır; ancak, dünyada, Türkleri, soykırım yapmış, 
barbar, vahşi, Hıristiyan düşmanı olarak göstermekte 
çok başarılı olunduğunun onaylanması gerekir. Bu da 
yarım yüzyıllık konuyu önemsemememiz, savsak
lamamız sonucunda oluşmuştur. 

Soykırım iddiası, aslında, mantık ve hukuk bakı
mından gariplikler taşıyan şirretçe bir iddiadır. Bunu 
gösterebilecek birkaç noktayı dikkatlerinize sunmak is
tiyorum. 

Olay sırasında Ermeniler, Osmanlı Devletinin uy
ruğudurlar,, «Milleti sâdıka» olarak vasıfiandırılmak-
tadırlar, Osmanlı Parlamentosunda 14 milletvekilleri 
vardır. Diğer bir nokta ise, Osmanlı uyruğu olan Er
meniler, düşmanla işbirliği yaparak, Doğu Anadolu 
Osmanlı topraklarını Ruslara işgal ettirmek için is
yan etmişler, Van bölgesinde feci biçimde Türkleri 
katlederek, bağımsız devlet ilan etmişlerdir. 350 bin 
Türk'ün, 80 bin Ermeni'nin yaşadığı Van'da, katliam
dan sonra 1 500 Türk'ün kaldığına ilişkin telgraf çek
mişlerdir. 

Bugün de, Amerika Birleşik Devletlerinin, Fransa' 
nın ve diğer devletlerin uyruğu oldukları halde, Er
meni devleti düşü peşindedirler. Vaktiyle Osmanlıyı 
benimsemedikleri gibi, ekmeğini yedikleri Amerika 
Birleşik Devletlerini ve Fransa'yı benimsememekte-

, dirler. 

Diğer bir nokta da, Çanakkale dahil, birçok cep
hede savaşan Osmanlı, doğu cephesinde, arkadan vu
rulmamak için, 27 Mayıs 1915 tarihinde «Göç Ka
nunu» denilebilecek kanun hükmünde bir kararname 
çıkartmış, 15 Eylülde de Osmanlı Parlamentosunun 
onayından geçmiştir. Bu kanunun 1 inci ve 2 nci mad
deleri şöyledir: 

. «MADDE 1. — Savaş halinde, ordu, kolordu, 
tümen ve mevki kumandanları, yurt savunması, asayi
şin korunması ve hükümet emirlerine karşı, halk ta
rafından, karşı koyma veya silahlı tecavüz vaki olur
sa, buna karşı derhal askerî kuvvet kullanarak hare
keti bastırmaya, tecavüz ve direnmeyi yok etmeye 
yetkili ve mecburdur. 

MADDE 2. — Ordu, kolordu ve tümen kuman
danları, askerî gerekler karşısında, casusluk ve hiya-
net halinde görecekleri kasaba ve köy halkını, teker 
teker veya toplu halde diğer yerlere sevk ve iskân 

i ettirebilirler.» 
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Kanun bu, uygulanan bu... Osmanlı Devleti tehli
kede, arkadan Ermeniler vuruyor, ileriden Ruslar ge
liyor ve bunları, ikisinin arasından çıkarma kararı 
alınıyor. Asla bir soykırım yapılmamıştır. Cephede 
olan askerinin arkadan vurulmasını önlemek için, zo
runlu olarak yapılan bir savunma hareketidir. 

Bir dünya savaşı olmakta, bir ayaklanma, bir is
yan ve bunun sonucu bir göç sözkonusudur. Savaştan 
kaynaklanan genel asayişsizlik ortamı, şahsî kin ve 
intikam duyguları göç kafilelerinin saldırılara uğra
masına neden olmuştur. O zamanki hükümet bunları 
ciddiyetle önlemeye çalışmıştır, öte yandan, savaş gün
lerinin güç koşullarını, araç, yakıt, gıda, ilaç ve di
ğer imkânsızlıklar ve Doğu'nun çetin iklim şartları, 
tifüs gibi salgın hastalıklardan doğan tahribatı da 
unutmamak gerekir; yani, zayiatın nedenleri bunlar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toplayın lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Diğer bir nokta: Uluslararası bir suç sayılan «je
nosit», soykırım kavramı, ikinci Dünya Savaşındaki 
acı olayların etkisiyle, savaştan sonra Birleşmiş Mil
letlerde işlenmeye başlanmıştır. Ulusal, dinsel, ırksal 
toplulukların kısmen ya da tamamen yok edilmesi 
suçu sayılabilecek soykırıma ilişkin olarak, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, 9 Aralık 1948 gününde bir 
sözleşme onaylamıştır. Bu sözleşme, 12 Ocak 1951 
gününde, imzacı devletler arasında yürürlüğe girmiş
tir; Türkiye, bu sözleşmeyi 1950'de onaylamıştır. Söz
leşmede yan olan devletler, soykırımı barışta veya 
savaşta bir devletler hukuku suçu sayarak, önleme
yi ve cezalandırmayı onaylamaktadırlar. 10 Aralık 
1948 tarihinde insan Hakları Evrensel Bildirisi onay
lanmıştır. 1915 tarihinde ne Soykırım Sözleşmesi, ne 
de insan Hakları Evrensel Bildirisi yoktur. Yani, ah
lak kurallarının dışında, uluslararası hiçbir kural mev
cut değildir. 

Bu konuda, hukuk değil, ancak tarih söz sahibidir. 
Tarih denilince, uçsuz bucaksız bir alan gözlerimizin 
önüne serilir. Bundan, ne Amerika Birleşik Devletleri, 
ne Fransa, ne ingiltere, ne italya hiçbirisi sağlam çı
kamaz; ama, Türkler sağlam çıkabilir. Tarih olayları
nın parlamentolarda konuşulması, tutarsızlık ve ciddi
yetsizlik örneği olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de, 51 milyon nüfuslu bir ülkenin parlamentosu ola
rak, o da gerektiğinde gereken kararları alır. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir noktayı da sunmak 
istiyorum; o da, ingilizler, göç suçlularını yargılamak 

ve cezalandırmak için, işgal esnasında resmen karar 
almışlardır. Ermenilerin de yardımıyla yakaladıklarını 
Malta Adasına göndermişler; ancak, bütün kaynak
lar ellerinde olduğu ve bütün girişimlerde bulunduk
ları halde, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
italya ve diğer kaynaklardan bilgi istedikleri halde, 
delil bulamamışlardır; çünkü böyle bir şey olmamış 
ve tabiî onun delilini de bulamamışlardır. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki ingiliz Büyükel
çisi şöyle yazar: «Malta'da tutuklu bulunan Türkler 
aleyhine delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey olma
dığını bildirmekten üzüntü duyuyorum.» ingiliz Krali
yet savcısı da, «Şimdiye kadar, hiçbir şahitten, tutuk
lular hakkında yapılan suçlamaların doğruluğunu ka-
nıtlayabilen bir ifade alamadık» der. Sonuçta, Malta' 
da tutuklu bulunanlar, suçlama yapılmaksızın yatar
lar ve 1922 yılında da çıkarlar. 

Bunun yanında, 1919'da işgal sırasında, o zaman
ki hükümet, ittihatçılara karşı ve ingilizlerden yana 
olan hükümet, bir divan-ı harp yani mahkeme kurar ve 
burada duruşmaya girişilir. Ancak daha evvel, şubat 
ayında birçok devlete yazı gönderilir; Tevfik Paşa 
Hükümeti, Danimarka, isveç, isviçre, Hollanda ve is
panya'dan, «Tarafsız olsun, bu davayı tarafsız yap-
sınlao> diye ikişer hâkim ister. Ancak, ingiltere, bu 
iddianın haksız olduğunu ve kendisi tarafından uydu
rulduğunu bildiği için, uğraşır, didinir ve bu hâkim
leri getirtmez. Kabul etmediğimiz bu mahkemede ba
zıları haksız olarak mahkûm edilir; bir kısmı asılır ve 
bir kısmı da hapse girer; yani bunu da yüce Meclisin 
dikkatine sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bağlayın lütfen efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, yapacağımız şeye ge
lince : Görüldüğü gibi, kasıtlı suçlama haksızdır; an
cak, bu olay 70 sene dünya kamuoyunda işlenmiştir 
ve suskunluğumuzdan ters kamuoyu oluşmuştur. Son 
yıllarda verdiğimiz şehitler bizi kısmen uyandırmış
tır. Ancak, konunun işlenmesi gerekir, çok yönlü zor 
bir iştir. Şu anda olay bitmiş değil, tam tersine, do
ruk noktasındadır. Konuya topyekûn millet olarak 
eğilmeliyiz. Bu konuda tüm kuruluşlar, tüm üniver
siteler, tüm enstitüler, tarihçiler, yazarlar, hukukçu
lar, dış politika uzmanları ve halk, bir tüm halinde 
örgütlenmelidir. Halk, para ve diğer konularda yardı
ma çağrılmalıdır. Tüm belge ve bilgiler toplanmalı, 
konuya kesin bir biçim verilmelidir. Savunmayı bıra-
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kıp, hücuma geçmemiz gerekir. Onların, zulmü nasıl 
başlattıklarını, Türkleri nasıl katlettiklerini dünyaya 
anlatmalıyız. Türklerden ölenlerin sayısı, onlardan 
ölenlerin sayısından çok daha fazladır. 

Mehmet Ali fiirand ve Metin Toker, Osmanlı ar
şivlerini açıp, uluslararası tarihçilerden komisyon kur
ma gibi, ciddî öneriler yapmaktadırlar. Tüm halinde, 
topyekûn halde bir araya gelen bütün bu konular, 
mücadele sırasında ele alınmalı ve Atatürk, «Hattı mü
dafaa yok, sathı müdafaa vardır; o da vatandır» di
yor, burada «dünyadır» diyerek, bütün dünyada mü
cadele ederek, haklılığımızı ve haklı olduğumuzu bü
tün dünyaya anlatmalıyız. 

Böylece, haklı olduğumuzun yanında, kuvvetli ol
duğumuzu da ispat etmiş olacağız. 1922'de de böyle 
yapmıştık. 

Saygılar sunarım .(SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sorusu olan arkadaşlar vardı, onları kaydettiriyo

rum. 
Soru sormak için ismini yazdığımız arkadaşları

mızın isimlerini sırasıyla okuyorum : Sayın Fikri Sağ
lar, Sayın Cüneyt Canver, Sayın Tevfik Bilal, Sayın 
îsmet Turhangil, Sayın İsmail Şengün, Sayın Salim 
Erel, Sayın Edip özgenç, Sayın Bahriye Üçok, Sa
yın Hüseyin Avni Güler, Sayın Tülay öney, Sayın 
Kenan Nuri Nehrozoğlu, Sayın Turan Bayezit, Sayın 
Salih Alcan, Sayın İbrahim Ura!, Sayın Cahit Tu
tum, Sayın Sabit Batumlu, Sayın Haydar Koyuncu 
ve Sayın İbrahim Şahin. 

Başka soru sormak isleyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Sağlar, buyurun efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Sayın Baş

kanım, biraz evvel sayın konuşmacının belirttiği gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, dış politika ile ilgili 
hiçbir bilgiyi sayın bakan tarafından alamamaktadır; 
Türk dış politikası bilinmemektedir. Amerika Birleşik 
Devletlerine yapılan seyahatler, «Beşler»e verilen ta
vizler, nükleer silahlar, verilecek üsler, Hatay konu
su, Bulgaristan konusu, hep bir başka bakan ya da 
bir yetkili yahut bir bürokrat veya basından öğren
mektedir Türkiye Büyük Millet Meclisi; bu da bizi 
kuşkulara itmektedir. 

Şimdi ben sormak istiyorum: Gerçekten, sayın 
bakan, bu hükümetin, Türk dış politikasını üreten bir 
bakan mıdır? 

Bir övünç duygusu içerisinde Sayın Başbakan ge
çenlerde bir beyanda bulundu; «Fransa Devlet Başka

nı Mitterrand, bizi 2000 yılının uçağını yapmaya da
vet etti» dedi. 

2000 yılının uçağını yapmak ne demektir, hangi 
proje içindedir; nedir? Oysa, aynı Mitterrand, daha 
çok yakında, Türikye'yi, Ermeni soykırımından dola
yı AET'ye şikâyet etmiştir. Bu nasıl bir dış politika
dır? Bunun cevabını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anlaşıldı değil mi Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Anlaşıldı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara ayrı ayrı mı 

cevap vereceksiniz? (SHP sıralarından «Ayrı ayrı» ses
leri) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Efendim, kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, cevabınızı 
alayım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Dış politikayı hükümet tespit eder, Dışişleri Bakanı 
yürütür. Her hükümette olduğu gibi, bu hükümette 
de böyledir; Anayasanın icabıdır. Her konuda Meolisi 
aydınlatmaya, yaptığımızı anlatmaya ve Meclisle bir 
diyalog içinde olmaya çalışıyoruz. Her ziyaretten 
sonra, bildiğiniz gibi, huzurunuza gelip, o ziyaret hak
kında geni§ izahat veriyorum. Ayrıca, evvelki sene 
parti başkanlarını ziyaret ederek uzun uzun izahat 
veriyordum; fakat anladım ki, milletvekili arkadaşlar 
bu sistemi beğenmiyorlar ve Mecliste izahat istiyor-
dar. Onların arzusuna uyarak, her ziyaretten sonra, 
her temastan sonra Meclise bilgi arz etmeyi (bir gö
rev bildim ve bundan sonra da gene devam edece
ğim. Ayrıca, Dışişleri Komisyonunda, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, AET 'Komisyonunda da, arkadaşla
rımızın her istediğinde, ben ve mesai arkadaşlarım, 
gelip, etraflı bilgi veriyoruz. Bundan sonra da böyle 
yapacağız. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — ikinci sorum 

vardı... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Hangisi efendim? 
'DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — 2000 yılının 

uçağı.., 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Efendim, 2000 yılındaki uçak meselesini de arz ede
yim müsaade buyurursanız. 
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Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri, kendi aralarında 
bir konsorsiyum oluşturdular ve 'bir uçak üzerinde 
mutabakata vardılar. Bu görüşmeler, Fransa yüzde 
25 - 30 gibi büyük bir pay almak istedi; diğer or
taklar, yani Almanya, İtalya, ingiltere ve ispanya, 
buna razı olmadılar. Onun üzerine Fransa, bu görüş
melerden çekildi. ıBaktı ki, öbürleri kendi yollarında 
devam ediyorlar ve aralarında yapacakları uçağı da 
paylaşmış vaziyetteler, Mitterrand yeniden sahneye 
çıktı ve dedi ki: «Ben, yüzde 25 - 30 istemekten vaz
geçtim, yüzde 5'e de razı olmaya hazırım ve ayrıca 
da ikinci hir teklifle size gediyorum. Biz bu defa, 
Avrupa'nın ileri gelen sanayi ülkeleri bir araya ge
lelim, 2000 yılının Avrupa uçağını yapalım.» Bizi de 
bu projeye katılmaya davet etti. Sayın Başbakanın 
söylediği davet budur. 

DURMUŞ FlKRİ SAĞLAR (içel) — AET'ye 
şikâyeti nedir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHlT HALEFOĞLU — 
AET'ye şikâyeti, biraz evvel Reşit Ülker arkadaşımı
zın söylediğinden başka bir şey değildir. Mitterrand 
da buna benzer bir teklif götürmek istiyor ki, onun 
da bazı mahzurları olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz 
gibi, biz, Ermeni konusunda, son yıllarda yoğun bir 
çalışma içerisine girdik; Osmanlı arşivlerini açıyoruz, 
inceliyoruz. Maalesef, bu iş yıllardır yapılmamış, 
ihmal edilmiş ve arşivlerin büyük bir kısmı da ha
rap olmuş. Maalesef diyorum, çünkü ben gidip göz
lerimle bu durumu gördüm. Bu arşivlerin, bir an ev
vel tasnif edilmesini, mikrofilmlerinin alınmasını ve 
ilim adamlarının istifadesine açılmasına istiyoruz. Biz, 
bu konudaki çalışmalarımızda ilerledikçe, sanıyorum 
ki, karşı tarafın endişeleri daha çok artıyor. Bu ça
lışmalarımızda da her gün, daha ileri adımlar atmak 
kararındayız ve bulduğumuz bütün vesikaları da ya
yınlayacağız ve yayınlıyoruz da; bunları bütün dünyaya 
da dağıtıyoruz. Böylelikle etkiniliğdmdz her geçen gün 
artmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Cüneyt Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, 

sayın bakana, süre konusunda gösterdiğiniz toleran
sın, sayın milletvekillerine de gösterilmesi için diğer 
başkanlara örnek olmasını dileyerek sözlerime başla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Canver, tolerans gösterilmişse, 
mutlaka bütün üyelere gösterilmiştir. 

Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, 

birinci sorum: Türkiye'nin savunma ve teknoloji ba

kımından, yıldız savaşları projesine katılacağını daha 
önce sayın hakan açıklamış idi. Hükümetiniz, bu ko
nuda kesin kararını almış mıdır; konuşmanızda ne
den bu konuya değinme gereğini duymadınız? 

İkinci sorum: 5 Batı ülkesinin, «Türkiye'de insan 
haklarına saygı gösterilmiyor» diye açtıkları davayı 
geri almaları hadisesi. Dışişlerinin bir başarısı gibi 
"gösteriliyor. Bu başarının elde edilmesi için verilen 
ödünler veya güvenceler, Türkiye'de insan hakları 
İhlallerinin ne kadar ciddî boyutlarda olduğunun tes
cili değil midir? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Üçüncü sorum : 
Amerikan Kongresinde, Ermeni sorununun görüşüle
ceği sıralarda, tekstil ürünlerine kendiliğimizden koy
duğumuz sınırlamanın, Amerikan Kongresi üzerinde 
olumlu etki bıraktığını söyleyebilir misiniz? 

Son sorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşik 
Arap Emirliklerine yaptığı gezi sırasında, oranın ana
yasa mahkemesi başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımı
za, «Şeriat devletine dönünüz» 'biçiminde temennide 
bulunması, o yöredeki Dışişleri yetkililerinin, «Tür
kiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olduğu ve şeriat 
düzenine asla dönülmesinin düşünülmediği» yolunda 
gerekli tanıtımı yapmadıklarının kanıtı değil midir? 
(ANAP sıralarından «Hiç alakası yok» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Lütfen sayın 
milletvekilleri, Sayın Bakan cevaplayacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Yıldız savaşları... 

Çeşitli vesilelerle açıkladık; «Yıldız savaşları» 
adı verilen gelişmenin, iki yönü vardır; bunun bi
risi araştırma, diğeri de, silahlanmadır. Henüz silah
lanma yönüne gelinmemiştir. Dün haberlerde bir şey 
dinledik; ingiltere hariç, hiçbir ülke, henüz bu hu
sustaki görüşünü beyan etmedi. Ben, çeşitli vesile
lerle şunu söyledim; Biz, ileri teknolojinin mevzuba
his olduğu böyle bir teşebbüste elbette bulunacağız. 
Kendi katkımızı getirdiğimiz gibi, bu pastadan kendi 
payımıza düşenide alacağız. Politikamız budur, bu 
şekilde de devam etmektedir. 

ikinci sorunuz neydi? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — ikinci soru 

değil efendim, birinci sorunun, ikinci bölümü... Ni
çin temas gereğini duymadınız? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Şimdi efendim, 1 saatle sınırlı olan bir konuş
mada, bütün konulara teker teker.... 

CÜNEYT CAN VER (Adana) — 1 saat 15 da
kika. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
J - 1 saat 10 dakika diyelim, sizlerin de toleransınız 
ve hoş görünüzle 10 dakika sürdü. Bu arada bazı 
suallere de cevap vermek lüzumunu hissettik. 1 saat 
süren bir konuşmada bazı konuların yer almamış 
olması tabiî karşılanmak gerekir. Yoksa, herhangi 
bir art niyetle yapılmış değildir. 

İkinci sorunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Yeniden so

rayım isterseniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Hayır. 
BAŞKAN — Yalnız soru kısmını söyleyin efen

dim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bu 5 Batı ül

kesinin davalarını geri alması tescil değil midir? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU-

— 5 Batı ülkesiyle bu anlaşmaya varılırken hiçbir 
ödün verilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Üçüncü soru neydi efendim? 
BAŞKAN — Evet, üçüncü soru neydi Sayın 

Canver? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Amerikan 

Kongresinin, Ermeni sorunuyla ilgili olarak... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Evet, anladım efendim. 
Efendim, şimdi, bilmiyorum İçtüzük nasıl bunu 

öngörür; ama eğer... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — İçtüzük şöyle: 

Sizin oraya çıkıp bize cevap vermeniz gerekir; ama 
bizler ayağa kalkıyoruz, siz oturuyorsunuz. (Gülüş
meler) Hesap veren sizsiniz, ayağa kalkan ise, biziz. 

BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Bakan yerin
den cevap verebilir ve İçtüzüğe uygundur. 

HAKKI ÂRTUKARSLAN (Bingöl) — Sana, 
«ayağa kalk» demiyorlar. Sen de oturarak sor. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, üçüncü soruyu 
alalbildiniz mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Efendim? 

BAŞKAN — Sayın Canver, üçüncü soruyu tek
rarlar mısınız lütfen? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Üçüncü sorum... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Tek*stil konusuydu sanırım. 

15.12 19$5 Ö: İ 

Tekstil konusunun gerek Amerika'da ve gerekse 
Avrupada ne kadar hassas bir konu olduğunu bili
yorsunuz. Eğer bir anlaşmaya varılmazsa, bizim bü-
tün tekstil ürünlerimize hem kota koyuyorlar, hem 
de bazen bunu durduruyorlar. Binaenaleyh, tekstil 
ihracatımız ki, bu bütün ihracatımızın 1/3'ünü teşkil 
etmektedir, tekstil ihracatımızı mutlaka yapmamız 
gerdctir ve biz bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz. 
Bunu bir taviz olarak görmek mümkün değildir. 

Dördüncü konu ise, üzerinde durulmayacak ka
dar basit, lüzumsuz ve değersiz bir konudur. Onun 
için bunun hakkında cevap vermeyi bile zait görü
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

BAŞKAN — Evet Sayın Canver, başka sorunuz 
yoktu her halde. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Cum
hurbaşkanımızın cevap vermeye gerek duyduğu bir 
konuyu, Sayın Bakanımızın cevap vermeye değer 
bulmamasını anlayamıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Canver, tutanaklara geçmiş
tir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Şeriat düzeni
ne dönüşmeyeceğini söyleseydiniz. Yapmazsınız, ödün 
veriraıiıaiz orada.. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen efendim. 
Sayın Tevfik Bilal, sorunuzu alayım efendim. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, bi

rinci sorum: Hatay doğumlu vatandaşlarımızın Suudi 
Arapistan'a çıkışlarının engellenmesinin nedenleri ne
lerdir? 

İkinci sorum: Suudi Arabistan'ın bu anlamsız 
tutumu karşısında, Sayın Bakanım hükümet olarak 
yüce Mecliste genel görüşme açmayı düşünüyor 
mu? 

Üçüncü sorum : Sayın Bakanın Hatay doğumlu 
olması dolayısıyla Suudi Arabistan'a gidişinde her
hangi bir engellemeyle karşılaşıyor mu? (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri..." 
Buyurunuz Sayın Tevfik BM. 
TEVFÎK 'BİLAL (Hatay) — Diğer bir sorum; 

'Sayın Bakan, vize alamayan Hatay doğumlu vatan
daşlarımızın sayılarında azalma olduğunu söylemiş
lerdi. Acaba, şu anda Hatay doğumlu vatandaşımız 
olup da, müracaat edenlerin sayısı kaç kişidir ve 
-bunların kaçı vize almışlardır, kaçı almamışlardır? 

'BAŞKAN — Rakam istiyorsunuz... 
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TEVFİK BİLAL (Hatay) _ Vize alan vatan
daşlar nasıl almışlardır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Efendim bu dört sualin dörtte üçünün cevabını za
ten konuşmamda vermiş bulunuyordum. Yalnız şunu 
ilave edeyim : 'Ben Suudi Arabistan'a gittiğimde hiç
bir zorlukla karşılaşmıyorum ve daima da... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Size gelen müracaat 
kaç kişidir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Bize gelen müracaatlar, Hataylı doslarımızın ve ar
kadaşlarımızın, eskiye nispetle çok daha kolaylıkla 
vize aldıklarını göstermektedir. 

TEVFİK BİLAL '(Hatay) — Kaç kişi ve ne
reye vize almışlardır efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Onu zannediyorum ki, konuşmmada etraflıca anlat
tım. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Hayır efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, hep beraber ko
nuşmayalım efendim. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkanım, sa
yın bakan yazılı olarak cevabını versin efendim. 

BAŞKAN— Rakam yazılı da verilebilir tabiî. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın bakan, lüt

fen açıklar mısınız? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Neyi açıklayacağım? 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Nedir bu vize efen

dim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Efendim... 
TEVFİK BİLÂL '(Hatay) — Hükümet olarak ve 

Dışişleri Bakanı olarak bunu bilmeniz şarttır veya
hut da burada yüce Meclisi aydınlatmanız gerekir. 

'BAŞKAN — Sayın Tevfik Bilal, 'bana hitaben 
lütfen efendim. 

Evet, siz rakamı istiyorsunuz, adet istiyorsunuz, 
değil mi? 

TEVFİK BİLAL ı(Hatay) — Sayın Başkan, bir 
tek noktayı öğrenmek istiyorum : Hatay doğumlu 
vatandaşlarımızın vize almamalarının nedenleri ne
dir söbebi nedir acaba? Hatay ayrı «bir ülke mi Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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DIŞİŞLERit BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Bize en yüksek düzeyde verilen bilgi, Türk vatan
daşları arasında hiçbir tefrik yapılmadığı merkezin
dedir. (SHP sıralarından gürültüler) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Hataylılar da buna 
dahil midir7 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU. — 

Hataylıliar da, hepimiz kadar Türk vatandaşıdır ve 
onlar da aynı şekilde muameleye tabi "tutulmaktadır
lar deniyor... (SHP 'sıralarından gürültüler) IBir daki
ka efmdim, müsaade edin ben konuşayım; hem ce
vap istiyorsunuz hem de dinlemiyorsunuz. (SHP sı
ralarından «Cevabını beğenmedik» sesleri) 

Cevabımı beğenip beğenmemenin takdiri size 
bağlıdır, onu ben takdir edemem. Tabiî ki, vize alan
lar bize gelmiyor, vize alan zaten alıyor ve gidyor; 
vize alamayanlar bize geliyor. Bunlar hakkında, daima 
gereken işlemi veyahut da aracılığı yapıyoruz ve bun
ların da birçoklarına vize alıyoruz; buna rağmen ala
madıklarımız oluyor ve alamadıklarımızı da her ül
kenin - demin de söylediğim gibi - diğer bir ülkenin 
vatandaşına vize verip vermemesi bir hükümranlık 
hakkıdır, bir yerden öteye de biç kimseyi vize verme 
hususunda zorlayamazsınız, 

Şimdi, rakamlar istiyorsanız; dediğim gibi, vize 
alanlar bize gelmiyor; onun için, kaç kişinin vize al
dığını bizim bilmemiz mümkün değildir, bunu an
cak Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden öğrenebiliriz, 
Bize vize için müracaat edip de, kaç kişinin alabil
diğini, kaç kişinin alamadığını istiyorsanız, biz ancak 
onun hakkında bilgi verebiliriz. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

TEVFİK BİLAL ı(Hatay) — Sayın Başkan, ben 
nedenini istiyorum. Nedenini açıklamadılar efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Nedenini anlattım efendim. 

BAŞKAN — Bu çerçeve içerisinde açıkladılar, 
artık zorlamaya, i la böyle cevap vereceksiniz demeye 
ait İçtüzükte ayrıca bir hüküm yok, Sayın Bilal. Te
şekkür ederim. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Kaçamak cevap ver
diniz. 

DIŞİŞLERİ (BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Yok, hepsi içinde. 

BAŞKAN — Sayın İsmet (Turhangil, buyurun 
efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş-
kan, 700 kadar Türk vatandaşının, İran'ın Kum şeh-
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rinde, Türkiye'de nasıl bir İslam devleti kurulur diye 
eğitim yaptıklarına ıdair, 1984 yılının Şubat ayında 
soru sormuş idim; sayın bakan da, verdikleri sözlü 
cevapta, olayı doğrulamış ve bazı ıtedbirler aldıklarını 
ifade etmişlerdi. 

Bu eğitimin halen devam ettiği, gelen haberler 
arasındadır; son birkaç ay içerisinde de Türkiye'de 
cereyan eden hadiseler de bunu teyit etmektedir. 

Sorum şu: Bu olayın halen devam ettiği doğru 
mudur? Doğru ise, İran ile Türkiye arasındaki eko
nomik ilişkilerden bu konu daha önemli olduğuna 
göre; 

1. Alınan tedbirlere ilave edilecek başka tedbir
ler var mıdır? 

2. Bunlar nelerdir, açıklar mısınız? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOĞLU — 

İtiraf edeyim ki, sayın hatibin bahsettiği sözlü soru
yu ve cevabı ayrıntılarıyla hatırlamıyorum. Şimdi, 
tabiî size, bu hususta yazılı cevap veririm deyip bu 
işi kapatırım; ama kapatmak istemiyorum, izahat ver
mek istiyorum. 

Bizim, gerek İran'la, gerek Irak'la son derece yo
ğun ilişkilerimiz vardır. Her birimiz - bilhassa İran' 
la- başka bir siyasî felsefeye inanmışız. Binaenaleyh, 
herkes kendi yolunda yürümektedir. Biz, onların 
takip ettiği siyasî felsefeyi saygıyla karşılıyoruz, bu
nu kendi içişleri olarak görüyoruz; ama onların da, 
bizim takip ettiğimiz, Atatürk'ün çizdiği modern, laik 
siyasî felsefeye saygı göstermelerini bekliyoruz, isti
yoruz ve bunu da her zaman altını çizerek onlara 
ifade ediyoruz. Bütün bu suallerinizin cevaplarını zan
nediyorum ki, bu çerçeve içerisinde bulabilirsiniz. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmail Şengün, buyurunuz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda bulunan Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 1980 sene
sinde müzakere edilirken, bizim Türkiye olarak, Bir
leşik Devletlerden birtakım taleplerimiz karşısında, 
karşı ıtaraf bazı diplomatik ifadeler kullanmak suretiy
le, bu konuyu, o günün çerçevesinde idare etmiştir. 
Bu diplomatik ifadelerden birisi ve başlıcası, Ingiliz-
cesi «Best effort» olan, yani, Amerika, bu talepleri
miz karşısında her türlü çabayı göstermeyi taahhüt 
eder şeklinde esnek bir ifadedir. Savunma ve ekono
mik işbirliği konusu, yine Türkiye'nin gündemindedir. 

Acaba bu defaki müzakerelerde bu itip esnek diplo
matik ifadelere yine yer verilebilecek midir?., 

Teşekkür ederim, 
iBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEEjOGLU — 
Sayın Başkan, 1980 yılında bu anlaşma imzalandığı 
zaman, hatibimizin de ifade ettikleri gibi, bazı nokta
lar üzerinde anlaşmaya varıılmıştur. Şimdi, biz Ame
rikalılara diyoruz ki, Türkiye, 1980'deki Türkiye de
ğildir. 1985'in Türkiye'si, başka bir Türkiye'dir. Biz 
artık yalnız yardım alan, yardım veren; üslerini müş
terek kulandıran, buna karşı askerî yardım almak is
teyen, böyle iki çizgili bir ilişki içerisinde olmaktansa, 
ilişkilerimizi daha geniş bir tabana, daha sağlam bir 
tabana, dana güvenilir bir tabana ve daha ne olacağını 
büeceğimiz bir tabana yaymak istiyoruz. Hatta ben, 
Schulltz'la görüşürken dedim ki* bunu bir ehrama 
benzetebiliriz; tabanı sağlam ölsün, geniş olsun, taa ki, 
dış etkenlerden etkilenmesin, birtakım ilişkilerimize 
yabancı elemanlar bunun içerisine zerk edilmesin, 
enjekte edilmesin ve bu anlayış içerisinde biz bu an
laşmayı sizinle yeniden müzakere etmek istiyoruz. 

Bu defa Brüksel'deki konuşmalarımızda aynı şeyi 
tekrar ettim; «.Siz treaty istiyorsunuz; bu çok zor
dur, Kongreden ancak üçte iki çoğunlukla geçebi
lir, Binaenaleyh, bunda İsrar etmeseniz iyi olur-
dedi. Ben de onun üzerine; biz iki dost ve müttefik 
ülkeyiz; ilişkilerimizi ticarî, ekonomik, teknik, kültü
rel, askerî ve diğer alanlara yaymamız lazımdır ve ona 
göre sağlam bir bina kurmamız lazımdır. Gelin, bü
tün mutaları masanın üstüne koyalım, iki dost ve 
müttefik ülke olarak neler yapabileceğimizi tespit 
edelim; çocuk doğsun, adını ondan sonra koyalım 
dedim. Schultz bizzat, yaptığı basın toplantısından 
sonra Türk gazetecilerinden birisinin sualine karşılık 
olarak «We will label it afterwards» yani «Anlaşmayı 
yapacağız» dedi. Demek ki, söylediğimiz, kafasında 
bir yer yapmış ve tesirini göstermiş. 

Biz, ilişkilerimizi sağlam bir temelle oturtmak isti
yoruz ve onun için bu kadar çaba harcıyoruz ve müm
kün olanın azamisini yapmak için de büyük gayret 
içerisindeyiz; bundan emin olmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Salim Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

bakanımız (tarafından cevaplandırılması için üç soru 
yönelteceğim: 

1. Ülkemizde, Konya İlinde, üyesi bulunduğu
muz NATO tarafından bir hava eğitim merkezi ku-
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ruflması kararlaştolmıştır. Söz konusu tesisle ilgili 
olarak, hükümet tarafından henüz detaylı 'bir açık
lama yapılmadığı için, kamuoyu ve yöre «halkı çelişkili 
bilgilere muhatap olmaktadır. Bu yatırımın NATO*y& 
sağlayacağı yararların yanında, bölgeye getireceği ya
ranlar ve ortaya çıkacak sorunlar melerdir? 

2. IBu NATO üssü için ülkemizin ve Konya İli
mdin tercih edilmesinin gerekçesi nedir? 

3. Sayın Başkan, dış politikada ticarî ilişkiler, 
ekonomik ilişkiler, hükümetimizin önem verdiği ko
nulardan birisidir, böyle iddia ediliyor. Siyaseti ihmal 
ederek, .ticarî ve ekonomik ilişkileri millî çıkarlar doğ
rultusunda çözmek mümkün olmadığına göre ve dış 
münasebetleri de Dışişleri Bakanlığımız oluşturduğu
na göre, sayım bakan sizin dışınızda, yurt dışı gezler 
yapan sayın bakanlar, bakanlığınızla görüş alışveri
şinde bulunuyorlar mı? Bakanlığınızın bu gezilerde 
etkinliği ve alternatif çözümler önerisi oluyor mu? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun sayım bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, Konya üssü hakkında arkadaşımızın, 
sualini, zannediyorum ki, yarın, Milî Savunma Ba
kanına yöneltmesinde daha büyük yarar vardır; da
ha geniş izahat alabilirler, sayın bakanımız da şim
diden hazırlanırlar, yarın cevabını verirler. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
bakanım bu konuda acaba hiç bilgileri yok mu? 

BAŞKAN — öyle cevap verdiler. 
Buyurun sayım bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Var, var da; başkasının bahçesinden meyve toplamak 
istemiyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Bahçe meselesi değil 
sayın bakan, hükümet politikası efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım değerli ar
kadaşlar. 

Buyurun Sayın Bakan, ikinci soru. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOĞLU — 

Ezelî ve ebedî, dış politikayla, ekonomik ilişkiler bir
biriyle me dereceye kadar düş/kilidir? Kuvvetli bir dış 
politika, ancak kuvvetli bir ekonomi ve kuvvetli bir 
askerî güce dayanır. Devlet adamlarımızdan ismet 
Paşa da, daima bunu söylemiştir. Ordunuz ne kadar 
kuvvetli olursa, ekonominiz ne kadar kuvvetli olursa, 
sözünüz o kadar dinlenir, dış politikada etkinliğiniz 
o kadar artar. Biz bunu yürütmeye çalışıyoruz ve 
bunun da, geçtiğimiz iki sene içerisinde müspet neti
celerini fiiliyatta aldık. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tüccar ekonomisi mi? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOĞLU — 

Tüccar ekonomisi değil, bu dünyanın her tarafında 
tatbik edilen, çok yönlü dış politikanın unsurların
dan biridir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul! 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erel, usul hakkında mı efen

dim; medir? 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında efen

dim. 
Sayın Başkan, söyledikleri deyim yanlıştır; siyasî 

ilişkiler, ticarî ve ekonomik ilişkileri oluşturmaz; ti
carî ve ekonomik İ3işkiler„siyasî ilişkileri oluşturur. 

BAŞKAN — Usul konusu değil herhalde Sayın 
Erel,., 

CÜNEYT CANVER (Adama) — Ciddî usul hak
kında Sayım Başkan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOĞLU — 

Sayım Başkanım, bizim hükümetimizde işbölümü var
dır. Yurt dışına giden bakanlar, her bakam, kendi ala
nını ilgilendiren konularda konuşur, fikir oluşturur ve 
müzakerede bulunur. 

Onu da arz edeyim. • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğüm 61 inci maddesiyle ilgili usul hakkında söz 
istiyorum, konuşma adabıyja ilgili. (ANAP sıralarım
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen.. 
Sayın Canver, usul hakkında mı söz istiyorsunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkımda hangi konuda söz is

tiyorsunuz, lütfen belirtir misiniz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayım bakanın 

konuşma şekli hakkında efendim. İçtüzüğün 61 imci 
maddesiyle ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayım Canver, bu belirttiğiniz, 
daha çok kürsüden yapılan konuşmaları düzenleyen 
bir 'bölüm. Soru bahsinde biliyorsunuz, sayın millet
vekilleri soru sorarlar, istedikleri konuların açıklan
masını isterler, madde görüşmesi bitince. Sayım ba
kanlar da cevap vereceklerdir. Elbetteki bu cevabın 
da, milletvekilinin sorduğu soruyu yanıtlayıcı biçimde 
olması gerekir. 
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CÜNEYT CANVBR (Adana) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz, sorun bu değil. 

BAŞKAN — Ancak, Saym Canver, bunun tak
dirini Başkanlığa bırakan bir madde yok; şu şekilde, 
bu şekilde olacak diye. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Var efendim, arz 
edeceğim. 

ıBAŞKAN — Soru soracaklara ancak temennide 
bulunuyoruz, diyoruz ki, kısa olsun,, konu ile iligili 
olsun, açık olsun. Çok zorlayamıyoruz; çünkü o ko
nuda da açık bir şey yok. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Var efendim. 
BAŞKAN — Cevapta da, sayın bakanların cevap

ları için de çok açık bir hüküm yok; bunu böyle ola
rak bildireyim. Buyurun şimdi usulî itirazınızı. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İçtüzüğün 61 
inci maddesinde, «Görüşme sırasında (hükümetten ve
ya komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını 
yerlerinden sorarlar. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye, Baş
kan yerinden konuşma izni verebilir. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitaben 
kürsüden yapılır» daha nasıl açık otsun efendim? 

BAŞKAN — Sayın Canver, neden hükümet ye
rinden cevap mı veriliyor diyorsunuz? 

CÜNEY CANVER — (Adana) — Evet. Ayağa 
kalkılarak, kürsüden bize cevap verilsin. 

BAŞKAN — Sayın Canver, konuşma değil, şimdi 
uyguladığımız, soruya cevaptır. Nasıl ki, komisyon, 
yerinden cevap verebiliyorsa, hükümet de yerinden 
cevap verebiliyor, konu odur, ama bazen, uygulama
da, biliyorsunuz, sayın bakanların konuşması bitme
den hemen soru sorma usulüne geçiliyorsa, kürsüden 
de, konuşmasına ilave olarak, devam ediliyordu, uy
gulama da budur. 

Bilgilerinize sunarım. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sizi üzmemek 
için efendim, sağolun. 

IBAŞKAN — Sayın Edip özgenç, buyurun efen
dim. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, yüce 
makamınıza arz edeceğim sorumun, sayın bakanımız 
tarafından cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

Dışişleri Bakanlığımızca, Türkiye'mizin tüm dün
ya devletleri karşısında temsili, yoğun diplomasi faa
liyetlerinin ve Türk dış politikalarının, modem ilke 
ve prensipler doğrultusunda gerçeldeştirilmesi için, 
ülke içinde ve dışında çalışan bakanlık temsilci ve 
personelimizin maddi imkânlarının oldukça düşük ol

duğu tespit ve ifade edilmektedir. Bu bakanlıkta takip 
edilen, tasarruflu, düşük gelir politikası yüzünden, en 
fazla ihtiyaç duyulan kalifiye personel ve yabancı dil 
bilen personel sayısı dahi, yok denecek kadar az ol
duğu ifade edilmektedir.. 

'Bakanlık hizmetleri, bu üst düzey ve yardımcı ele
manların istihdamını gerekli kılmaktadır. Böyle ele
manların ülkemizde çok sınırlı olduğu ifade edil
mektedir. Alınıp yetiştirilen elemanlar ise, maddî, 
nakit olanak sağlanamaması nedeniyle bu bakanlığa 
rağbet etmeyip, mevcut olanlar da ayrılmaktadır. 

1. Bu hizmet anlayışıyla, bakanlık temsilcileri ve 
personeli, Türkiye dış politikasında nasıl başarılı ola
bileceklerdir? 

2. Bu elemanların, diğer ülke temsilcileriyle mu
kayesesi yapılarak, mesleğin cazibesini artırıcı, mal 
ve can emniyetinin korunması için ne gibi çalışma
lar yapılmaktadır ve yapılacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ VAHİT HALEFOGLLJ — 
Sayın Başkan, bu soruyu şükranla karşılıyoruz. Ar
kadaşımızın sorumlarımıza ilgi duyduğunu görüyoruz. 
Tabiî ki, yüksek Meclisin takdir edeceği şekilde im
kânlar bağışlanırsa; Dışişleri, görevini çok daha ba
şarılı, çok daha etkin bir şekilde yerine getirir. Eski
lerin dediği gibi, «Hamiyete endaze olmaz» Siz ve
rirseniz, biz yaparız. 

SALİM EREL (Konya) — Biliyoruz... 
'BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekili... 
Devam edin Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOGLU — 
Bu meslek, yalnız bir para mesleği değildir. Bu mes
leğe girenler yalnız para kazanmak, hayatlarım kazan
mak için girmiyorlar. Çok şükür ki, öyle oluyor. Bu 
mesleğe girenler, bu mesleği sevdikleri için, bu mes
leği adeta bir hayat hedefi olarak kabul ettikleri için 
giriyorlar, Bir bakıma bir hobi olarak yapıyorlar ve 
o arada da eriştikleri maddî refahı fazla düşünmüyor
lar. Kaldıki, son yıllarda, ülkemizin artan imkânları 
nispetinde, bu meslekteki arkadaşlara da mümkün olan 
her şey yapılmakta ve yardımcı olunmaktadır. 

Türk diplomasisi, birçoklarınızın da bildiği gibi, 
dünyada hem saygınlığı, hem etkinliği olan bir diplo
masidir. 'Belki dünyadaki ilk on diplomasinin içine 
girer. 'Bunu yabancılar söyler ve bize defalarca tek
rarlanmıştır. Bunu yapan insanlar da, bir avuç insan
dır. Yalnız para ile bunu yaptıramazsınız, başka fak
törlerin de işe girmesi şarttır, ki girmektedir, bun-
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dar psikolojik faktörlerdir, moral faktörlerdir! ımilî 
faktörlerdir ve diğer faktörlerdir. 

iMesleğin cazibesini artırmak için «İden gelen ya
pılmaktadır ve yapılmaya da devam edilecekıtir. Her 
istediğimizin yapılmış olduğunu iddia edecek kadar 
ileri gidecek değilim; ama mümkün olanın azamisinin 
yapıldığı da bir gerçektir. Memleketimizin olanakları 
sınırsız değildik. Arkadaşlarımız bunum idraki içinde
dirler, Dışarıda, gerek çalışmaları, gerek korunma
ları ve gerekse temsil kabiliyetlerinim yükseltilmesi 
için kendilerine her türlü imkân sağlanmaya çalışıl
maktadır ve bundan sonraki yadlarda da bunların ar
ıtarak sağlanacağına inanıyoruz. Sağlandıkça da bu 
hizmetlerin daha etkili yapılacağına da yüksek Mec
lisin inanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bahriye Üçok, 'buyurun. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, kom
şumuz İran İslam Cumhuriyetinin kuruluşunum 6 ncı 
yılaı dolayısıyla, İstanbul Başkomsdoıslugumda düzen
lenen 'bir toplantıda, başkomofoslük, Kayhan Gaze-
testimin Tüırkçe çevirisini dağıttı. Bu gazetede, «Vergi-
mi laik devlete verme, laik devlet put devletidir, ışey-
ıtan devletidir, tâgut devletidir., Bir muhasebeci 'bul, 
kârım zarar göster, omu 'şeriat kanunları gelinceye 
kadar o amaca sarf et» gibi, dostluğa asıla 'sığma
yacak propagandalar yapılmıştır. Bu konuda Sayın 
Hükümete yönelıbfciğim bir yazılı soruma aldığım ya
nıtta işöyilıe bir ifade var : «Muhteva 'bakımımdan bu 
yayının Tüırkiye'ıye yönelik olîduğumu, İranlı dostla
rımızın dikkatlerinin çdkildiiğimi, bu tür yayınlara mü
samaha edilmeyeceğini, İran Hükümeti bunum Tür
kiye'ye yönelik olmadığım belkıterek, Türkiye'min iç 
işlerine ımüdahaleyi düşünmediğine dair bize tamıinat 
verdi» deniliyor ve eMeniyor : «©uma rağmen1 bu gibi 
neşriyatın ülkemizde dağıtıldığının tespit edimesii 
üzerine, toplatılması İçin gerekl (tedbirlerin alınımıası-
na tevessül edilmiştir» deniliyor. Şimdi soruyorum : 

İran resımî makamlarını 'bu yanıltı Türk Dışişleri
ni tatmin etmiş midıir? Bir kere, Türkçe olarak ya
yımlanmıştır ve Istanibul'da Başkonsoloslukta 'basına 
dağıtılmıştır. 

Dünyada, Türkiye'den 'başka 'laik «istemi kabul 
etmiş 'bir ibaşlka Müslüman ülke olmadığına göre, 
İran'ın verdiği bu yanıt nasıl olur da Türkiye'ye 
yönelik olmaz? 

Bu yayınlar diplomatik kurye ile geldiğine göre, 
ülkemize girmesi nasıl önlenecektir? 

I Bu yayınlar konsoloslukta dağıtıldığına göre na-
I sil 'bopilartitiırıllaıaalktır? 
I Bunu dağıtan, yapan diplomatın, istenmeyen kişi 
I (ilan edilmesi gerekmez mliydi? Ya da 'bir protesto 
I bildirisi yapılamaz mıydı? 
I İkinci sorum : Sayın Barbakan Tahran ziyareti 
I sırasında, Rafsancani'mim, «Kadınlarınız ne zaman 
I örtünecekılerdir?» sorusuna muhatap ollımuış mudur ve 
I de Sayın Başbakanımız da, «Yavaş yavaş 'bu gerçek-
I leşeoeJfltir» yanıtımı vermiş midlir? (ANAP sıraların-
I dan «Hayal» sesleri ve gürültüler) 

AYHAN UYSAL ı^anaklkale) — Nereden çıka-
I oyorsun 'böyle şeyi? 

ALPASLAN PEHLİVANDI (Ankara) — Sayın 
I Başkan, bu soru değil, beyanat oldu. 

I BAŞKAN — Sorudur efendim, sayın bakan ce-
I vap vereceklerdir. Sayın mffletvekılleri, lütfen soru-
I ları dMeyeimı. 
| Buyuran devam ediniz.; 
I BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Üçüncü sorum 
I efienıdim : Suudi Arabistan Kiralığı İHımî Araştırma-
I 1ar 'Fetva, Davet ve İrşat Dairesi Başkanlığı Ter-
I cüıme Dairesi 'bir hac rehberi hazıırlarnış ve bumu 
I 'onta egiltim öğrencileri arasında yaymıştır. Bu ki'tap-
I (ta, «Kur'an'ın kanunlarına değ! de, insamıl'arın çıfcar-
I dıkları kanunliara inanmak ve uygulamak kâfirliktik. Bu 
[ çağda Allah'ın hükmünü uygulayıp, hırsızın elimi 
I kesmenin doğru olmadığına imıanmak, linsanı küfüre 
[ götürür, Serî yasaları değil de, insanım: yaptığı yasa-
I Harı uygulayan haklim ve savcıDarımız ise, Müslüman-
I larm oybirliği ile kâfirdim» demıilmelktedir. 

I Türkiye'min italik rejimine karşı, Türkiye'nin re-
I jiımiimi yıkmaya yönelik ıbu yayın dolayısıyla ne gibi 
I tedbir almışlardır veya alacaklardır? 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Üçok. 
S Buyurun Sayın ©akan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
I Sayın Başkan, ıbiraz evvel1 de <bir arkadaşımızın so-
I rüsuma verdiğim cevabı hatırlatarak, şunu söylemek 
I istiyorum : Türkiye dışında ve İçindie birçok zarar-
I di yayın yapılmaktadır ve bunlar şu veya bu yoldan 
I Türkiye'ye sokuUmak 'istenmektedir. Zaman zaman 
I Resmî Gazete'de, yasaklanan yayımlarım listesini gö-
I rüyorsumuz. Binaenaleyh, her ne kaynaktan, hangi 
I ülkeden gelirse gelsin, 'bizim siyasî prensiplerimize, 
I Atatürk'ün vaz ettiği ilkelere ters düşen yayınları 
t memleket© soikmamıaya, sokulanları toplatıp yok et-
J meye kesinlikle kararlıyız ve bu poiMıkaımızda devam 
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edeceğiz. Bu, söylenilen 'bütün (konulan kapsayacak 
•bir prensiptir. 

Sayın Başbakan 'ile Rafsanoaıai arasında böyle 'bir 
görüşme geçip geçmediğindi ıtıalbtiî ben cevaplayabile
cek dununda değilim; fakaıt 'böyle ibiır şeyin vuku 
bulmuş olmasına da asla lih'tirnal1 vermiyorum. 

. BAŞKAN — Teşeklküır ederim Sayın Balkan. 
Sayın Hüseyin Avnii Güler, ıbuyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (istanbul) — Sayın 

Başkanım, birinci sorum : Amerika Birleşik Devlet
leri, 'bilyonuz iki, NATO içerisinde Türkiye'nin müıt-
tefikıidiir. Halbuki, Amerika, Kıbrıs Barış Harekâtın
dan sonra üç yıldan fazla, Türkiye'ye müttefikler 
arasında uygulanmaması lazım gelen 'bir ambargo 
uyguladı. Bir de, Amerika Birleşik Devletleri, Ermeni 
soykırımı meselesini parlamentosuna kadar götürdü 
ve oyflatımak 'istedi. Dış yardım olarak, 3 milyar do
lar Mısır'a, 3 milyar dolar da İsrail'e yaptığı yar-
dumiları 700 milyon civarında kesintiye uğratarak, 
Türkiye'ye yardım yapıtı. Dostluklara sığmayan bu 
davranışlar 'karşısında hükümetimiz veya Dışişleri 
Bakanlığımız, Amerika Birleşik Devletleriyle âkili an
laşmaları, batta NATO'yu yeniiden gündeme getir
meyi düşünüyor mu? 

İkinci sorum : 'Kıbrıs Barış Harekâtından sonra, 
diki yıl önce, '1983 yılı Kasım ayında, hükümetimi
zin göreve başladığı günlerde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Devletti kuruldu. 

Sayın Başbakanımızın ve Dışişleri Bakanımız, 
iddia ediyorlar ki, Türkiye Cumhuriyetinin dış iti
barı bugüMerdekli kadar biç artmamıştır. Kuzey Kıb
rıs Türk Devletini şimdiye kadar hliçbir devlet ta
nımamıştır; en yakın dostlarımız, kardeş devletler 
dahü tanımlamıştır. Yakın zamanda, bu kardeş dev
letlilerden Kuzey Kıbrıs Türk Devletini tanımaya ha
zırlanan bir devlet var mıdır? 

Bunları istiyorum.. 
BAISKAN — Anlaşıldı; 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU 

(Devamla) — 'Saym Başkanım, zıannediyorum her iki 
suale de yüce Meclise yaptığım konuşmada yeteri 
kadar açıklıkla ve geniişDikte cevap vermiş bulunuyo
rum. Onun için, lilave edecek bir şey bulmuyorum. 
(ANAP ısıraliarındaın «Bravo» sesleri, aükışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tülay öney, buyurun efen
dim, 

TtfLAY ÖNEY (İstanbul) •— Sayın Başkanım, 
sayın 'balkanın verdiği bu cevaptan sonra, doğrusu 
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soru' sormakta biraz cesaretim kirildi; ama ben bir 
meseleyi, altını çizerek ve nüansını lütfen belirleme
lerini rica ederek yöneltmek istiyorum, 'benim açım
dan fevkalade önemlîıi. 

'Sayın Başkanım, uluslararası diplomaside kuMa-
nıüan üslubun1 esnekliliğini, yuvarlaklığını ve y\ıımu-
şaifchğını çok iyi biliyorum; ama bazı öyle konular 
vardır ki, orada birdenbire yumuşak üslup veya yu
varlak üslup kullanılması doğru olmuyor kanatinde-
yim. 

Ben şimdi, belMeyerek, şunu sormak istiyorum : 
Amerika'dan Türkiye'ye yapılan -NATO çerçevesin-
de özellikle askerî yardım var. Sayın bakan, ger
çekten, konuşmaları esnasında buna değindiler; ama 
kendi' konuşmalarında ve bugüne kadarki 'bütün İfa
delerde, bu meselede Kongremin negatif veya dış 
çevrelerden etkilenmesi sonucunda bazı istenmeyen 
durumların husule geldiğini ifade ettiler. 

'Ben şimdi şunu öğrenmek (istiyorum : Amerikan 
yönetimi, hükümet olarak 'bütçeyi hazırladığı zaman, 
oraya koyacağı her ödenek konusunda serbest ha
reket ediyor. Amerikan yönetimli, bütçesini hazıırlla-
dığı zaman, Mısır'a 1,5 milyar doların üzıerinde, îs-
raii'Fe 2 miyar doların üzerinde yardım teklifini büt
çesine koymakta hiçbir beis ıgörmezken, Türkiye'ye 
yapacağı yardımı en 'fazla 800 milyon dolar olarak 
'bütçeye koymayı niçin düşünmektedir? Üstelik, Kong* 
rede kırpılacağını bile bile?.. 

NATO çerçevesinde birilikte bir savunma hare
kâtı içinde bulunduğumuz Amerika'nın yönetimlinin 
•Kongreyi dışarıda bırakıyorum- indinde bu ortak 
ve âlîi amaç, netice itibariyle bugün 644 milyon do
lara linmiş bulunan askerî yardımın seviyesi ille ifa
de edilebilecek bir şeyse, o zaman bizim hâlâ NATO 
içinde çok önemli bir 'illeri karakol olduğumuz ko
nusunda kendi kendimizi oyalayıcı önemler atfetme
mizin yeri var mıdır? Amerikan yönetimi lilie yapı
lan görüşmelerde bu husus açıkça, diplomatik es
nekliğin dışında dile getirilebillmekte imidir ve alı
nan cevap ne olmaktadır? 'Bunu gerçekten merak 
edryorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın öney.' 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU — 

Sayın Başkan, Sayın öney'e bilhassa teşekkür ede
rim. Bütün söyledikleri aynı açıklıkla; fakat şimdi
ye kadar hiçbir zararını görmediğimiz yumuşak üs
lupla Amerikan muhataplarımıza söylenmektedir, altı 
da çizilmektedir. 
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«Neden İsrail'e şu Ikiadıar veriliyor; neden Mısır'a 
'bu kadar verillıiyor; neden/ Türkiye'ye daha yüksek 
bir düzeyde başlatılmıyor; neden, Kongrenin 'bunu 
kırpmasına müsaade edilMyor? şakl'inıdeki sorulana 
şöyle ceviap vermek ıMyorumı : 

Biz Türlkiye olanak üzerimize düşen her türlü 
vecibeyi yenine getiriyoruz, siz Aımerikıa olanak aynı 
şeyi yapıyor musunuz dıiyıe ıbütüın bunlar uzun uza-
dıya müzakere ediiyor ve 1980 anlaşmasını' yeniden 
müzakere etmek istememizin de sebebimin temellinde, 
bu görüşler, bu düşünceler ve Sayın öney'im lifade 
etüiği 'bu duygular yatmaktadır; burnılan görüşüyo
ruz-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Balkan. 
Sayın Kenan Nuri Nehrozoğlü, ıbuyuırun, 
KENAN NÖRÎ NEHROZOĞLÜ (Mamdio) — 

Sayım Başkan, sayın 'balkan cevaplarında çok uzun 
'konuşmasına nağmen, 'bir şey söylemediği gerekçe
siyle soru sormaktan vazgeçiyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turan ©ayezit. 'buyurun. 
M. TURAN BAYEZÎT '(Kalhramamrnaıraş) — 

Sayın Başkam, İçtüzüğün bir hükmünü zatı âlinize 
arz ederek ve »ayın balkana da hatırlatarak sözleri
me başlamak Myorum. 

Sayın bakan sorutarıımıza cevap vermeyebilirler 
veya yazılı cevap lütfedeceklerini söyleyebilirler; ama 
oeva'ba 'değer görmediklerini veya suallerime karşı hu 
deyimi lütfen kullanmamalarını rica ediyorum vıe 
siyasî platformda kalmalarını nica ederek, 4 sual sor
mak istiyorum. 

Birinci sualimi: Sayın bakan, hükümet lile parla-
menıtonun idış polii'tiika İlişkilerinde, Yüce Meclise 
Önemli konulanda bilgi sunulduğunu açıkladılar. 

raıkıacaık değildir» şeklimde, bizim befcledliğimiiz çok 
yürekli bir beyanda bulunmuşlardır. {Gülüşmeler) 

Bulgaristan'da oynanan trajedi bitmiştir; perde 
inmiş ve seyirciler de salonu ıterk etmişlerdir. Bu ko
nuda, hükümet peşlimi bırakmamakla neyi kastetroek-
tedlir? Somut ne yapılacaktan? (ANAP sıralarından 
güldüler)' 

Üçüncü sualimi: Sayın Başbakanımızla evvelki 
sene Irak'a ıgittiğİmliz zaman, aralarındaki çok sami
mî İişfciyi ıgördüğümüz kardeşimiz Irak Başbakan 
Bininci Yardımcısının, Türkiye'nin, Ortaldoğu buna
lımına ve İran lile Irak arasındaki savaşa er geç bu
laşacağı mevzuunda üfci gün önce bir beyanı var. 

Hükümet bu beyanatı nasıl karşılamıştır? Tepkisi 
veya itellklini ne olmuştur? Irak (Başbakan Birinci Yar-
nmoısı, Türkiye'yi çok önemle Igllendiren bir ko
nuda biı açık beyanı, bu mesajı, hükümetin hangi 
tavrından' veya yaJkllaşımımdan cesaret alarak yapmış
tır? 

Sayın ıBaşkan, son sualdim: Yanılmıyorsam, ge
cen senekli bütçe konuşmalarında, Sayın Başbakan 
'kürsüde /idi veya ondan önce yine Sayın Başbakanın 
kürsüde otaasımt gerekliiren çok önemılii bir müzake
rede, konuşmaların ortasında Sayın Başbakanla bîr 
haber iletildi ve Sayın Barbakan büyük bir mem-
nunlIyeltEe ve bizi ide memnun ederek, «Amerika ite 
tekstil sorunumuz halledilmıişfiir» dedıiîer; zabıtlarda 
vardır. (SHP sıralarından «doğru» sesleri) Eğer «yok» 
"terlerse, zabıitüana bakabilirler; hafızam benli yanılt
mıyor, ı(SHP sıralarımdan alkışlar) 

O günden bugüne, bu konu hiallediilmedi. 
Acaba, Sayın Başbakanın geçici sevincimin sebebi ne 
idi ve bugünkü durum nedir? Açıklanmasını rica 
ediyorum. ' 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iBuvurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 

Sayın Başkan, evvela hiçbir arkadaşımızın sualini 
oevaplanmaya değmez dîye vasıflandırmadım ve 
böyle bir şeyi (yapmak aklımdan bile geçmez; teed
düp ©derim. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Biraz ev
vel oldu Sayın Bakamım. 

DIŞİŞLERİ IBAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 
Söylediğim şuydu: Arkadaşımızın sorduğu sualin ge
niş Ve etraflı cevabını konuşmamda verdim; onun 
'içim cevaplandırmaya lüzum görmüyorum dedim, 
çünkü orada hepsi mevcuttu. (SHP sınalaırından gü
rültüler)' ; 

SHP olarak, bizim bu ffişklerden maksadımız, 
gerçekleştirmek istediğimiz şey, sabah kahvaltı ya
parken okuduğumuz 'gazetemin burada tekrarlanma- I 
sı değildir; olaylara öz alınarak, olaylara takaddüm 
edilerek, kanunun Mecliste (görüşülüp, bir politika I 
saptanmasına yardımcı olmaktır. Hükümet bunu I 
yapmamaktadır./ I 

O halde; bilinçli 'olarak mı yapmamaktadır? Mu
halefet olgusunu dış İlşjklerde ikulanabihnek için I 
bilinçli lolarak mı yapmamaktadır? ©linçi olarak 
yapmaması varit değil lise, bun/dam sonna yapmayı dü
şünebilir mıi? 

İkinci sorumi: Sayın bakan, 'Bulgaristan olayla
rıyla ilgili olarak, «Hükümetimiiz bu işin peşlimi bı- j 
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DURMUŞ ıFflKRt SAĞLAR <tçel) — Hayır efen
dim, bayır; yüne ANAP zühaiyeti... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir arkadaşımızın, 
şeriat devletline liliışlkiin sorusuydu, biraz evvelki soru 
oydu, (karıştırmayın. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Balkan. 
DIŞİŞLERİ «AKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Parlamentoya, biraz evvel de arz ettiğim gibi, her 
önemi konuda ıblgi vermeye özen gösteriyoruz. 

Ayrıca, müılfletvıeklillıi arkadaşlarımız, dış politika 
konularına büyük ilgi duyuyorlar ve arka arkaya. 
sözlü sorıiarlia birçok konuları bu Meclise getiriyor
lar. IBunu anoak memnuniyetle karşılıyoruz. Sözlü 
sorularda bir soru deP , bazen üç, dört, beş soru 
dahi sorulduğu oluyor ve biz bütün bunlara elimiz
den geldiğince etrafla cevaplar vermeye çalışıyoruz. 

Ayrıca, Dışişleri Komisyonunda, AET Komisyo
numda, her defasında arkadaşlarla bir araya gelip 
bu konuları konuşuyoruz. Binaenaleyh, «Pariamen-
toya bilgi venilmliyor, parlamento ile işbirliği yapıl
mıyor» sözünü kabul etmekte biraz zorluk çekiyo
rum. 

M. TURAN BAYEZÎT ^Kahramanmaraş) — Sa
yın balkan, bilgi vermıYorsunuz demedim, politika 
oluşturmuyorsunuz dedim., 

BAŞKAN — Sayın 'Bayezit, Başkanlığa hitaben 
lütfen. 

©uyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

IBulgariİstan dite bundan evvel yapılan göç anlaşma
ları da, aynen şiimdikıi gibi bir sımıir harbinin sonun
da varılan bir mutabakat üzenine olmuştur. Hiçbir 
zaman, bugünden yarına sonuç almak mıünıkün olma
mıştır.. Hükümetin, başından beri söylediği şudur: 
Biz, Türikfiye'ye göç etmek isteyen soydaşlarımızın 
'göçüne müsaade edilmesini istiyoruz. Bu, buradaki 
bütün Tünkferİn ve daha evvel göç etmiş olan soy
daşlarımızın en samimî arzusudur. 

Diğer taraftan, Bulgaristan Hükümetinin insan 
haklarını ihlal ederek giriştiği baskıları, milletlerara
sı forumlarda • deminki konuşmamda da etrafıyla 
arz ettlim - anlatmaya ve Bulgaristan'ın orada yap
tıklarını sergilemeye çalışıyoruz. 

Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tana Yasin 
Ramazan'ın beyanatının İtam metrifini görmedim. Yal
nız, bunu söylemiş midir, söylememiş midir, nasıl 
söylemiştir, tahkik ettikten sonra gereken tepkiyi 
göstermek veyahut da gereken teşebbüste bulunmak 
elbettekd bizim görevimizdir. 
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I Yalnız, böyle (teşebbüslerde bulunmadan evvel, 
I kesinlikle tam söyleneni bilmemiz gerekir; çünkü, 
I çoğu kez ya eksik, ya değişik ya başka bir nüansla 
I haberler geçilebiliyor ve o zaman da kesin' olarak 
I bilmeyince, gösterilen bir reaksiyon veya yapılan bir 
I girişim pek hoş olmuyor. 
I Tekstil konusunda Sayın Başbakana hitaben bir 
I sual sorduHar, onun cevabını herhalde Sayın Başba-
I kan yeri geldiği zaman vereceklerdir. 
I H. BARİŞ CAN (Sinop) — Bir hafta rötarla mı 
I çalışıyorsunuz «ayın bakan? Beyanat verilet bir hafta 
I oldu. 
I BAŞKAN — Sayın Salih Alcan, buyurunuz. 
I ISALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, M 
I sene öncesine kadar Türk azınlığa tepki ve soykırım1 

I uygulamalarını sürdürmeyen Bulgaristan, neden bir-
[ denbire bu başkaları yapmaya lüzum görmüştür? 
I dkünd sorum: Uzun zamandır beklemekte olan 
I Bulgaristan Türkleninin sorunlarını, iktidarınızın çö-
I zemeyeoeğini, Türk kamuoyuna ne zaman açıklanra-
| yi düşünüyorsunuz? Düşünmüyorsanız, Sayın Başba-
I ikanın söylediği gibi, Türkiye'nin nüfusu 75 milyon 
I olunca bu sorunları nasıl çözeceksiniz?1 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan* 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

I Sayın Başkan, Bulgaristan hakkında zannediyorum 
I iki, gerek konuşmamda, gerek sual soran arkadasla-
I rımızın sorularına verdiğim cevaplarda yeteri kadar 
I bilgi verdim, hükümetin politikasını izah ettim ve 
I bu bilgi soruların da cevaplan, zannediyorum ki, 
I verdiğim cevaplarda mevcuttur. 
j BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural... 

İBRAHİM URAL (İstanbul:) — Sayın Başkan, 
I ben çok kısa M soru sormak istiyorum. 
I Birisi, daha evvel kurulduğu halde, M'itterand ıta-
I rafından geliştirilen Avrupa Birliği, NATO'nun yerfi-
I ne kaim olmak üzere bir gelişme liçlindedıir ve Tür-
I kiye bu gelişmenin dışındadır. Bu konuda ne gibi 
I bir çalışma yapılmaktadır? 
I ÜMnoi sorum; Rusya'nın, Afganistan'ı işgalinden 

sonra, Ortadoğu ve özellikle Ortadöğudaki petrol 
I alanları önem kazanmaya başlamışlardır. Özellikle 
I Avrupa'nın ekonomisinin bağımlı olduğu bu bölge, 
I ille ilgü olarak, gerek Amerika ve gerekse Avrupa' 
I nın birçok memleketleri, kendilerine göre haklı ve-
I ya bize göre hakin 'bazı tedbirler almışlardır. Bu ted-
I birlere girmemizi sağlayacak, katkımızı sağlayacak 
I bazı teşebbüsler var mıdır? Türkiye'nin, bu paktlara 
1 katılma lehine bir tavra var madır? 
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Teşekkür ©donan. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efmaka* 
Buyurum Sayın Baban. 

DIŞİŞLERİ HAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, zannediyorum ki, sayım tnatip, birinci 
sualliyle Batı Avrupa Biriliğini kastediyorlar. Batı 
Avrupa Binliği, uzum bir uykudan sonra tekrar uyan
dırılmak fiştendi. Buma, Fransızlarla Alımanll&r aracı-
îuk lettüler ve biz de, uyanmaya başladığı andan iti
baren, uyanan bu müesseseye karşı ilgimizi göster
dik ve bunun çalışmalarını taklip eden parlamenter 
(arkadaşlarımız öldü. 

Son zamanlarda, bu kuruluşun telkirar bir uykuya 
doğru yöneldiğine da'ir işaretler geliyor. İngiliz Dev
let Bakamlarımdan1 Haseltime'in geçen' hafta verdiği blir 
beyanatta, bu kuruluştan pek de boş olmayan sıfat
larla bahsettiğini herhalde takip etmiişiniizdlir. 

Her halükârda, Avrupa'da gefşroekte olan her 
ıkonuya' igi duyuyoruz ve eğer yararlarımız, 'bunda 
alkftiif rol almamızı gerektiriyorsa - EUREKA'da ol
duğu gibi, diğerlerimde olduğu gibi - gerekeni 
yapıyoruz.,' 

Ortadoğu petrol bölgesiyle lilgffi soruHarınn oku
maya çalışacağım; çünkü, pefĉ  sarih değildi. Zanne
diyorum (ki, söylemek istedikleri şuydu: Yani, «Tür
küye, burada olup biten menfaat çatışmalarında na
sıl bir politika lizliyor ve bu politikada Türkiye'nin 
rolü nedlir?» 

Türkiye, Ortadoğu'da cereyan eden konuları çok 
yakından izlemektedir; kendi, rnıemfaatıma uygun 
gördüğü yerlerde gereken teşebbüsleri yapmaktadır, 
gereken insiyati'fleri almaktadır ve hiçbir gelşimin 
ve oluşumun dışında kalmamaya ve fcaitkısınıı daima 
getirmeye çalışmatotadur 

BAŞKAN — Teşelbkür ederimi Sayın Bakiam, 
Sayın Cahıit Tutuma 

CAHİT TUTUM i(lBalılkesir) — Sayın Başka
nım, devletimidim yurt dışımda temsilli konusunda 
varolan .yürekler acısı dağınıklık karşısında, Dışiş
leri Bakanlığı olarak ne yapmaktasınız? özellide 
temsili vahdeti büyük ölçüde parçalanmış olan, çe-
şIMi organizasyonlarla parçalanmış olan bu durum 
karşısında, Balkanlar (Kuruluna somut bir Ömerli gö-
türdümüfc mü? 
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Yanılmıyorsam 1965 yılından beri, de diş eko
nomik ilişkilerin yürütülmesinde, Dışişleri Bakanlığı 
kesimlikle devire dışıdır. Acaba bu durumun ortaya 
çıkardığı sorunları, Dışişleri Bakanlıığjı olarak tespit 
ettiniz mi? Yoksa hiiç mi sorun yok? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, Türkiüye büyüdükçe, menfaatları ge-
mlişledilkÇe, dış ülkelerle ilişkileri yemi boyutlar ka
zandıkça elbetteki, dışarıdaki temsilin gemişfemesli 
de tabiî bir sonuç olarak telâkki edilmek gerekir. 
içeride ölsün, dışarıda olsun, büyüyen kuruluşlarda, 
daima bir organizasyon ve bir koordinasyon lüzu
mu ortaya çıkar; bunu öngören kanunlar vardır. 1173 
sayıllı Kanun, devletin, dışarıda temsilinin vahdeti
mi /sağlamaktadır. 

Zaman zaman bazı zorluklarla karşılaşamadığını 
iddia edecek değilim. Bunları tabiî karşılayıp, dü
zeltmeye çalışıyoruz ve ülkemin, devletin bir mümes
sili tarafımdan dışarıda temsil edilmesini, bunu dı
şarıdaki büyükelçimin yapmasını hükümet olarak ka
bul ©diyoruz ve bunu yürütmeye çalışıyoruz. 

Dış (ekonomik ilişkiler, bildiğiniz gibi 1960 ihti
lalinden sonra kısmen başka bakanlıklara devredil
miştir, Bu demek değildir ki, Dışişleri Bakanlığı bun
da hiçbir role ısahlip değildir. Bunun da bakanlıfc-
lararası koordinasyonunu mümkün mertebe sağla
maya çalışıyoruz ve Balkanlar Kurulunda da bu işleri 
görüşüyoruz:̂  

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sabit Batumlu, buyurun. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
görüyorum ki, sayın ekselans çok yoruldular. Ben 
sorularımı kendilerine yazılı olarak vereceğim ve ce
vabını da yazılı olarak almak istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Sayın Haydar Koyuncu, buyurun. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Başka
nım, benim sormak istediğim soruyu biraz evvel bir 
arkadaşım sordular; Sayın Dışişleri Bakanı sorulan 
bu soru dolayısıyla Sayın Millî Savunma Bakanımıza 
topu yuvarladılar. Bu soruyu Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi görüşülürken Millî Savunma Bakanına 
soracağım. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Sayın Mustafa Şahin, buyurun. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başka
nım, soracağım sorulara sayın bakanın birer kelime 
ile cevap vermesi beni tatmin edecektir. 

Hükümetimizin, ekonomide, idarede ve siyasî 
alanda yaptığı reformist çalışmaları, diplomatik alan
da da yapacağı kanısındayım. Bunun gereği, diplo-
mtlarımızın artık ekonomiyi ve ticareti bilen diplo
matlar olması aranmakta mıdır? 

Dış politika ile dış ekonomik ilişkilerin birbirinden 
ayrı düşünülemeyeceği için soruyorum; Sayın Cum
hurbaşkanımızın, Başkanlığını yaptığı İslam Ülkeleri 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkelerinin bir 
araya gelerek, ileride Avrupa Ekonomik İşbirliği Teş
kilatı gibi, disiplinli bir topluluk olabilme gayreti içe
risindedir. Hükümetimizin de büyük gayretleri ile in
şallah bu başarılacaktır. Ülkemizin bu konuda lider
lik yapacağı inancındayım. Acaba bu konuda Dışiş
leri Bakanlığımızda da bir çalışma var mıdır? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Şahin. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, birinci sorunun cevabı : Evet, aran
maktadır. 

İkinci sorunun cevabı : Bu hususta herhangi bir 
kesin yargıda bulunabilmek için zaman erkendir. Bu 
bakımdan, gelişmeleri beklememiz daha gerçekçi bir 
yaklaşım olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri. Bakanlığı 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

bütçesi 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oya sunacağım. 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

111 

112 

900 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. y 

Diş politikanın yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış temsil görevlerinin yü
rütülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

9 097 701 000 

8 247 088 000 

52 361 211 000 

11 845 000 000 

81 551 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe-
sabı. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının 1984 yılı Ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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Prog. Ödeneğin Çeşidi 

iptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Lira Lira Lira 

2 508 461 038 2 187 250 599 321 210 439 

2 686 804 000 2 364 164 353 322 639 647 

101! Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

İTİ 'Dış Politikanın Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kaibul Edenler... Etmeyenler... 
Kaibul Edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 25 7% 240 000 23 514 986 481 2 281 253 519 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 4 694 663 319 4 269 479 656 425 183 663 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

35 686 168 357 32 335 881 089 3 350 287 268 

Dışişleri Bakanlığının 1986 yıh bütçesiyle 1984 
yıi'ı kesinhesabı 'kabul edilmiştir, 

Hayıırik olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Sayım miletvekdleni, programımız gereği Bayın-

didılk ve İskân Baıkıaınllîğı ıbütçesiinıiın görüşmelerine geç

meden önce, saat 17.30'dıa toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 173» 

BAŞKAN : BaşkanveklH özer Gürbüz 

KÂTtP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (tçel), Cemâl örtülen (Kırklareli) 

•v. 

II. — KANUN TASARI V LERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma ^Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 MaU^Ylh 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709y 
(S. Sayıları ; 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
'BAŞKAN — 45 inci Brirteşknin Üçüncü Oburu-

ımmu açıyorum. 
Programımıza göre, BayındırMc ve İskân Bakan

lığının! 1986 yılı 'bütçesi ille 1984 yiı kesinhesabı üze
rimdeki görüşmelere başlıyoruz, 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada.-
Bayındırlık ve İskân Baikamdığı bütçesi Sertimde 

grupları ve şahıslaırı adıma söz allan sayın nuMetve-
ıkEerinıin ıisim!lemni oikuyorum: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Togay 
Gemalmıaz, Sayın Mümtaz Güller, Sayın İsmail Sa-
ruhan; Mıiliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Mazhar Haznedar, Sayım Fehmi Memişoğ-
8o; Sosyaldlemdkraıt Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
HÜkrti Naifbanıtoğlu, 'Sayın 'Münir Sevinç. 

Şahısılıarı adına söz alaolar : 

ILehte : 'Sayın tsmaill Ügd'üll, Sayın Ismai Sam
ban, Sayın Kadir Demir, Sayaı Hakkı Aıitukarsllan,. 
Sayın Nıih Mehmet Kaşıkçı. 

Aleyhte : Sayın Sabüt Baitumkı, Sayıın Şeyhmus 
Bahçeci, Sayın Hasan Aitay, Sayın Mustafa Murat 
Sökmenoğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yılmaz 
İhsan Hastürk,* Sayın Ourmuş Fikri Sağılan-, Sayın 
Selahattıira Tafiıoglu, Sayın Onura! Şeref Bozkurt. 

Üzerinde : Sayın Reşit Ülker, Sayın Coşkun Bay
ram, Sayın Türkân Turgut Aokan, Sayın Mehmet 
Üner. 

Şimdi, Anavatan ̂ Partisi Grubu adına Sayın To
gay Gemalımaz'a söz veriyorum. 

'Buyurun Sayın Gemataıaz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TOGAY GEMALMAZ 
(Erzurum) — Saym Başkan, yüce 'Meclisin cnuhte-
rem üyeleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi
zi bıMörımıek üzere huzuriarınızdayım. 

Sözlerime 'başlamadan önce yüce heyetinizi gru
bum ev şahsım,adına saygıyla selamlıyorum. 

Bütçesi üzerinde görüştüğümüz 'bakanlığın, 
13.12.1983 tarihline kadar hizmetleri, iBayındıriık »ile 
İmar ve İskân Baikanflağı olarak ici ayın bakanlık va
sıtasıyla yürütıülmıüştür; ancak, partimizin, hükü-
met ^organizasyonu hedefleri içerisinde, 13.12.1983 
tarih ve 180 sayıüı Kanun Hükmünde Kararname ile 
bu iki bakanlık bMeştıirillımıiş ve hükümetikniiz de hu 
ıtek 'bakanhlklla hizmet kervanıma katılmıştır. 

Bidayette, hu bMeşmedeh dolayı, merkez ve taş
ra teşkilatının yeni organizasyona göre tanziminden 
ötürü 'birtakımı küçük aksaklıklar olmasına rağmen 
geçtiğimiz bir seneye yakın 'bir süre içerisinde ıaor-
ganizasyonla ilgili aksaklıklar tamamen (bertaraf cdiıl-
miş, takriben 'bir yidan 'heri de merkez ve taşra teş
kilatları, arzu edilen düzeyde verimli çalışmaya ka
vuşmuşlardır. 

8 Haziran 1984 gün ve 209 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve yukarıda bahis mevzuu olan 
180 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamedeki tadi
latlarla, nihaî olarak, bakanlık teşkilat yapısı; Genel 
bütçeye dahil merkez teşkilatı: Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü, Demiryolları Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaat Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü ile bağlı kuruluşları; 
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Katma bütçeli: Karayolları Genel Müdürlüğü, 
özel bütçeli: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden 

meydana gelmektedir. 
Ayrıca, bakanlığın, yurt sathına yayılmış bölge 

ve il kuruluşları bulunmaktadır, tiler Bankası Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Emlak Kredi Bankası Ano
nim Ortaklığı, bakanlığın ilgili kuruluşlarıdır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgili çeşitli görüş
lerimizi arzda faydalı olur kanaatiyle, yukarıda teş
kilat yapısını verdiğim bu güzide bakanlığımızla il
gili ve en az vakit alacak şekilde rakamsal bilgiler 
sunmak istiyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 1986 malî yılı 
bütçe ödeneği, bağlı ve ilgili kuruluşlar hariç, genel 
toplam olarak 139 214 480 000 TL.'dir. Bu ödenek, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine, diğer kuru
luş bütçelerinden aktarılacak, yaklaşık 250 milyar TL. 
yatırım ödeneği ile beraber, takriben 389 214 480 000 
TL.na baliğ olacaktır. 

Bu genel toplam ödeneğin 26 milyar 276 mil
yon lirası carilere, (yukarıda bahis mevzuu edilen 
250 milyar Türk Lirası ile beraber) 353 milyar 999 
milyon lirası yatırımlara, 8 939 480 000 TL. kamu
laştırmalara tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Belirtilen bütçe ödeneklerinin dışında, çeşitli fon 
uygulamaları ile, bütçe ödeneği dışında, ilave kay
naklar ayrıca sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ehemmiyetine bi
naen ve bağlı kuruluş olması hasebiyle müşterek ver
me imkânı bulamadığımdan dolayı,: Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1986 bütçe tasarısı ana rakamlarını 
da hemen arz etmek istiyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı genel ödeneği, 284 941.085 000 
Türk Lirası olarak öngörülmüştür. Bunun, 120 798 
485 000 Türk Lirasının carilere, 150 milyar 150 mil
yon Türk Lirasının yatırımlara, 13 992 600 000 li
rasının da transfer harcamalarına tahsisi düşünül
müştür. Bu transfer harcamalarının 11 milyar 750 
müyon Türk Lirası, kamulaştırma ödeneğidir. 

Mevcut ve büyük ihtiyaçlar karşısında bu ödenek 
kifayetsizdir. Karayolları Genel Müdürlüğünün, bek
lemeye tahammülü olmayan ihtiyaçları nazarı itiba
ra alınarak, 271 milyar 400 milyon Türk Lirası da, 
bütçe dışı kaynaklardan tahsis edilerek, genel topla
mın 556 341 085 000 Türk Lirasına iblağ edilmesi 
uygun olacaktır, 
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1985 ve 1986 yılları yatırım programlarımızda, 
geçmiş yıllardan kalan yatırımların süratle bitirilme
si ve bir an önce ekonomik ve sosyal kalkınmamıza 
katkıda bulunmalarının sağlanması hedef alınmıştır. 
Bu nedenle, çok zorunlu bazı projelerimiz dışında, 
programlarımızda yeni işlere imkân nispetinde yer 
verilmemiş, geçmiş yıllarda jtaahhüt edilen işlerin, 
bilhassa yıl içinde bitejaöicek yatırımların ödenekle
rine ağırlık verilmiftır. 

'Söz karayollarından açılmışken, karayollarındaki 
son" gelişmelerle gündeme gelen ve beni çok duygu
landıran hususlardaki kanaatlerimi v ifade etmeden 
geçemeyeceğim. 

Karayolcuların, çok veciz ve Büyük Atatürk'e de 
atfedilen bir sözleri vardır: «Gidemediğin yer, senin 
değildir.» Dünyanın içerisinde bulunduğu büyük tek
nolojik, ekonomik ve sosyal şartlar dolayısıyla mese
le artık «gitme» esprisinden de çoktan uzaklaşmış
tır. Zamanımızda aya, yıldızlara gidilirken, Avrupa 
ile Asya'yı birbirine bağlayan yolların ana arterleri 
memleketimizden geçtiği halde, durum ve standart
larım gözönüne getirince, nasıl meyus olduğumu bu
rada ifadeden âciz bulunmaktayım. 

Bu memleket için daha evvel çakılan her çiviyi 
büyük medyuniyejtle baş tacı yapıyor, emeği geçen
leri de her zaman şükran ve minnetle yâd ediyoruz; 
ancak, gelişen dünya şartları karşısında bugün hâlâ 
otoyola sahip olmamamızı büyük bir talihsizlik ola
rak kabul ediyorum. 

Otoyol gibi, ana meselelerin çoğu, imkân ve şart
lar ölçüsünde ele alınıp bugün bir noktaya gelindiği 
halde, bu meselenin bir zühul eseri olarak dahi olsa, 
daha evvel ele alınmamasını kabullenemiyorum. Ta
savvur buyurun, yıldızlara gidilmesi .düşünülen dün
yamızda, Trakya'nın İstanbul kesiminde Kınalı Kav
şağı ile Çekmece arasındaki trafiği, geçen yıla kadar 
E - 5 Karayolu olarak, standardı çok düşük olan tek 
şeritli bir yol taşıyordu. Bunun, içler acısı bir nok
sanlık olduğu ve hepimizi meyus ettiği izahten va
restedir. 

Hükümetimiz, memleketin imarında, içe ve dışa 
dönük her türlü kalkınmasında, öncelikle halledil
mesi gereken meselelerden birisinin yol olduğuna 
inanmış ve yol varlığımızın, beynelmilel standartlara 
yaklaşacak şekilde süratle artırılmasını temin etmek 
üzere, bu sahaya daha fazla kaynak ayırma çabası 
içerisine girmiştir. 

Avrupa - Asya arasında transit geçişe açık olma
yı Türkiyemiz temin edecektir, Türkiyemizde yo-
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ğunlaşan arterlerin, emniyetli ve hızlı bir trafik akı
sına imkân verebilmesi için, günümüzde otoyollar 
dediğimiz, üstün kaliteli, çok şeritli yeni bir yol ağı' 
kurulması ihtiyacı çoktan belirmiştir. Bundan sonra 
gelişecek ihtiyaçları karşılaması da düşünülürse, ya
pılan çalışmalara göre, gerçekleştirilmesi gereken 
otoyol ağı uzunluğumuz 10-12 bin kilometre gö
zükmektedir. Anadoluyu kat edecek mutasavver bu 
yol ağının, halen, önceliği en belirgin hale gelmiş 
olan anaarteri Kapıkule - Edirne - İstanbul - Anka
ra - Âdâna - Gaziantep - Habur yolu olup, bunun 
da en sıkışık kesimi Kınalı - Sakarya arasıdır. Aynı 
zamanda bu kesimin, istanbul Boğazına yeni bir 
köprü ile atlaması da gerekmektedir. Bu meyanda, 
meydana çıkan yeni otoyollar ağı fikrinin gelişme
siyle, önceki yıllarda îstanbul şehir içi trafiğinde bi
rinci köprüye alternatif teşkil etmek üzere düşünü
len İkinci Boğaziçi köprüsünün proje çalışması, oto
yollar ağı içerisinde yer alacak şekilde değiştirilip, 
hızlandırılmıştır. Bu, bu gelişmeler içerisinde zaten 
büyük bir zaruret olarak gözükmektedir. 

Aynı ağ içerisinde ortaya çıkan, Kınalı - Sakarya 
arasındaki 216 kilometrelik paralı otoyol ve köprü
nün, beynelmilel ihale ve bedelinin tamamının dış 
krediyle karşılanmak suretiyle yaptırılması fikri ge
liştirilerek, hızlı, tempolu bir çalışma ile ihalenin 
1980 Mayıs başında yapılması temin edilmiş ve 
29 Mayısta inşaata - hepinizin malumları olduğu üze
re - başlanması sağlanmıştır. 551 251 600 dolara iha
le edilen bu büyük yatırımla ilgili kredi müzakere
lerinin tümü tamamlanmış olup, ilgili anlaşmalar, im
zalanarak, kesinleşmiştir. 

Köprünün ve 216 kilometrelik otoyollarının ya
pımı üç yıl içinde tamamlanacaktır. Bu suretle, iha
le hazırlıklarında gösterilen hızlı tempo, inşaat sıra
sında da devam ettirilmiş olacaktır. Kredi ile ihale 
edilen yol, bilahara geliriyle, en fazla on senede bor
cunu geri ödeyecek, böylece hem inşaat sırasında 
bütçeden para ödenmesine ihtiyaç olmayacak, hem 
de daha sonraki bakım, işletme ve borç ödeme için 
gerekli kaynak, bütçe dışından sağlanmış olacaktır. 
Bu işlerin etkili bir şekilde devam ettirilmesini temi-
nen, otoyolların planlamasını yapan ve finansmanını 
sağlayan otonom bir idarenin kurulması için gereken 
mevzuat hazırlıkları da yapılmaktadır. 

1985 yılı önemli ihalelerinden birisi de - bundan 
da bahsetmek istiyorum - yeni Galata Köprüsü ya
pımı olup, ihale İstanbul-Belediyesi adına, Karayol
ları Genel Müdürlüğünce yapılmış bulunmaktadır. 

Yeni Galata Köprüsü ile iki yanında yeniden düzen
lenecek Eminönü ve Karaköy meydanlarının yapı
mına ait iç ve djş kredi şartları da gözönüne alına
rak, Türk - Batı Alman firma grubuna ihale edilmiş
tir. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Ba
yındırlık ve îskân Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
söylenmek istenen meselelerin çok olması nedeniyle, 
hepsinin konuşulmasına vaktin elvermesi mümkün 
değildir. Bu itibarla, gerek parti programımızda, ge
rek seçim beyannamemizde, gerekse hükümet prog
ramında, insanlarımız için çok mühim olup, bugüne 
kadar istenen manada reel çözüm getirilmemiş iki 
anameselenin üzerinde durmak istiyorum. Bunlar,.ik
tidarımızın, başından beri yaptığı çok büyük mev
zuat ıslahlarından, sadece görüştüğümüz bakanlıkla 
ilgili olan iki tanesidir. 

Birincisi, kamuoyunda «İmar affı» olarak bilinen, 
2981 sayılı Yasa ile gerçekleştirilen işlemlerdir. Kır
sal alanlardan kentlerimize yönelen çok büyük çap
taki nüfus akımı, kentlerimizi gerek yetki, gerek 
planlama ve gerekse kaynak ve altyapı açısından ha
zırlıksız yakalamış ve sağlıksız bir şehirleşme ve ge
cekondulaşmaya yol açmıştır. Düzensiz şehirleşme ve 
gecekondulaşma ve bunların yarattığı sorunlar ile, bu 
sorunların temelde çözümü için gerekli her türlü 
tedbirin alınması ihtiyacı, bugünün ve hatta yarının 
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek köklü değişiklik
ler yapılmasını gerektirmiştir. 

Çağımızın getirdiği hızlı kentleşme ve sanayileş
me süreci içerisinde, meri mevzuat ile yetkilerin tü
mü merkezde toplandığından, mahallî idarelere yete
rince hizmet götürülmesi mümkün olmadığı içindir 
ki, bu aksaklık, 2981 sayılı ve kamuoyunda «İmar 
affı» diye bilinen Kanunla giderilmeye çalışılmıştır. 
Bu kanunla ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, anı
lan kanuna göre, ilgili valilik ve belediyelere yapı
lan başvuru sayısı, Türkiye genelinde, gecekondular 
için 325 569; imar mevzuatına aykırı yapılar için 
1 441 397 adet olmak üzere, toplam 1 767 293'tür. 

Bugüne kadar 209 350 adet tapu tahsis belgesi 
ve 13 750 adet de tapu verilmiş bulunmaktadır. 1986 
yılının ilk aylarında, Ankara, İstanbul, İzmir ve İçel 
illerinde 100 bin adet daha tapu verilebilecek durum
dadır. 

Bahsetmek istediğim mevzuat ıslahlarından bir 
diğeri olan Toplu Konut Kanununa geliyorum : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; son genel nüfus sa
yımında da görüldüğü gibi, şehirleşmenin hızlanma-
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sı, şehirde yaşayan nüfusun, kırsal alanda yaşayan 
nüfusu geçmesi, şehirlerde, konuta olan ihtiyacın bü
yük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Son yıl
larda konuya çok önem verilmesine rağmen, getiri
len tedbirler bütçe kaynaklarına dayalı fonlar oldu
ğu için, mevcut bütçe açıklarından ötürü, fonlar ye
teri kadar parayı toplayamamış ve öngörülen tedbir
ler uygulamaya konulamamıştır. 

Hükümetimizin programında yer alan politikalar-
rın hepsi, çok kısa sürede gerçekleştirilmiştir, önce 
fonların para toplayabileceği konusunda bir Toplu 
Konut Kanunu çıkarılmış ve uygulamasına geçilmiş
tir. Uygulanan konut politikasının anahatlarını şöyle 
özetleyebilirim: 

Finansman için, gittikçe güçlenen ve geri dönüş
lü olan bir kaynak oluşturulmuştur. Kaynağın mü
kellefleri, daha ziyade, varlıklı tüketiciler, kullanıcı
ları ise, dar ve orta gelir grubudur. Böylece, sosyal 
adaletin gerçekleşmesine de yardım edilmiştir. 

Müstakil bir organizasyon, basit N ve hızlı işleyen 
bir kredi mekanizması oluşturulmuştur. 

Büyük şehirlerde yeni yerleşim alanları açmak 
üzere, süratle arsa kamulaştırılmasına geçilmiş ve 
halen en az 250 bin konuta yetecek 4 bin hektar 
alan kamulaştırılmıştır. 

Yeni toplu konut alanlarında, planlama, projelen
dirme ve altyapı hizmetleri için finansman desteği 
sağlanarak, modern şehirlerin kurulması hedef alın
mıştır. 

Yeni tmar Kanunu ile, imar planının yapımın
dan iskâna kadar bütün formaliteler rasyonel hale 
getirilmiştir. 

Gecekondulaşmayı önlemek, daha sağlıklı konut 
üretimini ve düzgün şehirleşmeyi sağlamak üzere; 
kendi evini kendisi yapana arsa tahsisi, proje yardı
mı ve kredi verme uygulamasına başlanılmıştır. 

Birbuçuk yıldan kısa bir süredir uygulanan yeni 
konut politikasının uygulama sonuçları, bu mesele
nin artık çözüm yoluna girdiğini göstermektedir. 1984 
yılının ikinci yarısından itibaren, süratli bir şekilde, 
uygulamalara başlanmış, bir yandan tüzük ve yönet
melik hazırlanırken, diğer yandan da Ödeme yapıl
madığı için durmuş olan kooperatif inşaatlarına öde
me yapılarak, büyük bir kısmı iskâna açılmıştır. 

Toplu Konut Kanunu ile öngörülen hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi maksadıyla, Tüfkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdinde bir Toplu Konut Fonu 
kurulmuştur. Bu fonda 1.12.1985 tarihine kadar 
247,3 milyar liralık bir meblağ birikmiştir. 
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Fon kaynaklarının büyük bir kısmı, daha önce 
kaçakçılara ve karaborsacılara giden paralardan ve 
lüks tüketim mallarından sağlanmaktadır. 

Sağlanan bu kaynak, Toplu Konut Kanunu çer
çevesinde işletilmeye başlanan kredi mekanizmasıy
la, dar ve orta gelirlilerin konut edinmeleri için kul
landırılmaktadır. 

1985 Aralık ayı başı itibariyle, Toplu Konut Fo
nundan, 230 348 konut için, 469,6 milyar liralık kre
di açılmış ve bu kredilerin 204,4 milyar lirası, fiilen 
kullandırılmıştır. Kredilendirilen konutların 55 bini 
tamamlanarak iskâna açılmıştır. Yıl sonuna kadar 
bu sayı 100 bine ulaşmış olacaktır. 

Birbuçuk yıldır yapılan uygulama ile, kredilendi
rilen 230 348 adet konutun 176 bininin inşaatı halen 
devam etmektedir ve tamamlandığında da ruhsatla
rını alacaklardır. 1984 yılından önce inşaat ruhsatı 
almış; ancak kredi açılamadığı için faaliyeti durmuş 
olan konutlar da bu dönemde tamamlanmıştır. 

1984 - 1985 yıllarında faaliyetin ağırlığını.koope
ratif uygulamaları teşkil etmiştir. Bu uygulama kap
samında, bugüne kadar 3 346 kooperatifin 207 788 
ortağına, 361,6 milyar liralık kredi açılmıştır. 1984 
Ağustos ayında başlayan yeni ferdî konut kredisi 
sistemi çerçevesinde, Aralık 1985 aybaşına kadar 
19 742 kişiye ferdî kredi olarak 52,5 milyar lira öden
miş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gemalmaz (bilgi için sunu
yorum), 20 dakikanız doldu; devam edin. 

TOGAY GEMALMAZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, beş dakika müsaade ederseniz bitireceğim. 

Bu uygulamada öncelik, konutu olmayan ve 80 
metrekareden küçük konut edinmek isteyenlere ta
nınmış bulunmaktadır. ' , 

Diğer taraftan, sağlıklı şehirleşmede ve makul 
fiyatlarla konut üretmede, toplu konut projeleri uy
gulamalarının önemi dikkate alınarak, toplu konut 
alanlarını hazırlama yolunda belediyelerce yapılan 
çalışmalar teşvik edilmiştir ve bu amaçla belediyele
re, bu fondan 8,5 milyar liralık finansman sağlan
mıştır. Böylece, idarenin hazırlamakta olduğu 74 bin 
konutluk alanla birlikte, yaklaşık 250 bin konutluk 
alanın önümüzdeki yıllarda inşaata açılması mümkün 
olacaktır. 

Sonuç olarak : Toplu Konut Kanunu çerçevesin
de uygulanmakta olan kredi sistemiyle, fazla sınırla
ma getirilmeden, konut üretimini artırmak üzere, is
teyen herkesin krediden yararlanması temin edilmiş
tir. 
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Ayrıca, yeni konut politikasıyla sadece konut üre
timi hedeflenmemiş, hazırlanmakta olan toplu konut 
alanlarıyla teknik ve sosyal altyapıya sahip sağlıklı 
kent parçaları oluşturularak, düzgün şehirleşmenin 
gerçekleştirilmesi de amaçlanmıştır, önümüzdeki yıl
larda, halen uygulanmakta olan program, daha kü
çük ve daha ucuz konut üretim programlarıyla des
teklenecek, daha geniş bir tabana yayılacak, böyle
likle dar ve orta gelir grubundaki kişilerin konut ih
tiyaçları büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi de Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının ilgili kuruluşları olan iki gü
zide kuruluşumuza değinmek istiyorum. 

iller Bankası; belediyelere kentsel, sosyal ve tek
nik altyapı uygulamalarında parasal ve teknik kay
nak sağlamak yükümlülüğü ile 11 Haziran 1933 tarih 
ve 2301 sayılı Kanunla önce Belediyeler Bankası ola
rak kurulmuş, daha sonra mahallî idare olarak özel 
idarelerin de ihtiyaçları nazarı itibara alınarak 
1.6.1945 tarih ve 4759 sayılı Kanunla, 100 milyon li
ra sermayeli, tiler Bankasına dönüştürülmüştür. 

Büyük önder Atatürk'ün, özellikle Ankara'nın 
imar planının hazırlanması ve uygulanmasındaki ya
kın ilgisi, önce belediyeler sonra İller Bankasının ha
rita ve imar planı çalışmalarında büyük teşvik olmuş 
ve kuruluşun kısa zamanda gelişmesini temin etmiş
tir. 

Hükümetimiz, düzensiz va çarpık şehirleşmeyi ön
lemek, şehirlerimizi kolay ve rahat yaşanabilen yer
leşim birimleri haline getirebilmek için, şehirlerin 
özellikle içme suyu ve kanalizasyon sorununu büyük 
bir ciddiyetle çözümleme gayretine girişmiştir. Bunun 
için, bir yandan belediyelerin malî açıdan güçlendi
rilmesi, diğer yandan da belediyelerin her türlü alt
yapı sorununu çözümlemekle görevli iller Bankası
nın, yeni malî kaynaklarla teçhiz edilmesi için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

İller Bankasınca, belediyelere nüfus esasına göre 
dağılan paylar 1984'te kişi başına 4 100 Türk Lirası 
iken, Devlet vergi gelirlerinden ayrılan payların ar
tırılması sonucu, 1985'te bu rakam 8 bin Türk Lirası
na ulaşmış bulunmaktadır. Harita, imar planı, içme 
suyu, kanalizasyon ve çeşitli yapı sektörlerinde 1984 
yılında 48 milyar 450 milyon liralık yatırım yapan 
tiler Bankası, 1985'te bu yatırımını takriben iki mis
line çıkarmış; 85 milyar 500 milyon liralık yatırımı 
tahakkuk ettirmek üzeredir. 1986 yılında ise yüzde 
yüzlük bir artışla, bankanın 170 milyar lira civarın
da yatırım yapması öngörülmüş bulunmaktadır. 
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Halen tiler Bankasınca 212 belediyenin haritası, 
187 belediyenin imar planı, 316 belediyenin içme su
yu, 106 belediyenin kanalizasyonu, 119 belediyenin 
çeşitli yapı işleri, 105 belediyenin de şehir içi elektrik 
şebekesi yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi 
biraz da bakanlığın ilgili diğer güzide kuruluşu Em
lak Kredi Bankası Anonim Ortaklığından bahsetmek 
istiyorum. İkinci Dünya Savaşından sonra ekonomik 
ve sosyal hayatta başlayan hareketlilik ve hızlı nü
fus artışı karşısında, o zamanki ihtiyaçlarla mütena
sip, kentlerde konut sorunu doğmuştur. 1946 yılın
da işte bu ihtiyaçlara bir yerde cevap vermek üzere 
4947 sayılı Kanunla bir konut finansman ve ihtisas 
bankası olarak, Türkiye Emlak Kredi Bankası Ano
nim Ortaklığı kurulmuştur. Bu banka, meskeni olma
yan yurttaşlara mesken yaptırmak, yapı ipoteği kar
şısında ikrazda bulunmak ve krediler açmak, ban
kaya veya başkalarına ait arsalar üzerinde bina yap
mak, peşin veya ipotek karşılığında taksitle satış yap
mak, yapı ve yapı malzemesi etüdü, ticareti yapmak 
ve yapı malzemesi kuruluşlarına sermayesiyle ortak 
olmakla görevlendirilmiştir. Bu ahval içerisinde 1946 
yılından beri takriben 400 bin adet konut üreterek, 
bu mühim memleket meselesine çok büyük yardımcı 
olan, bir kuruluş olmuştur. 

Buna paralel olarak, Türkiye Emlak Kredi Ban
kası Anonim Ortaklığının eski ve yeni Toplu Konut 
Kanunu ile ilgili uygulama çalışmalarına da burada 
işaret etmek istiyorum. 11.12.1985 tarihi itibariyle, 
konut alıcı kredisi olarak, ferdî kredi için 57 762 
adet başvurudan, 22 610'u kredilendirilmiş ve 56 mil
yar 525 milyon lira kredi kullandırılmıştır. Yine aynı 
tarihe göre, gerek eski ve gerekse yeni Toplu Konut 
Kanunları gereğince toplam 2 559 kooperatifin 180445 
üyesine, ek krediler dahil olmak üzere, 280 082 671 865 
liralık kredi açılmış, bunun 164 910 715 449 lirası 
da fiilen ödenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; daha 
fazla vaktinizi istismar etmemek için, burada sözle
rime son verirken, 1986 yılı bütçesinin, Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığımıza, memleket ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz eder, gru
bum ve şahsım adına yüce heyetinizi saygıyla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gemalmaz. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı 

Sayın Mümtaz Güler. 
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Buyurun Sayın Güler; grup adına 30 dakikalık 
süreniz kalmıştır. 

ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ GÜLER 
(Uşak )— Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; sözlerime, başlarken Bayındırlık ve İskân.Ba
kanlığı 1986 yılı bütçesinin milletimize. hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Anavatan Partisi Grubu adına 
hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Her bütçe yılı, siyasî partilerin tercihlerini yüce 
milletimize sergiledikleri, sosyal ve ekonomik haya
tın hemen her yönüne nüfuz eden hizmet anlayışla
rının bir platformunu göstermektedir. 

Bütçeler, siyasî tercihleri de beraberlerinde getirir
ler. Siyasî iktidarlar değiştikçe, siyasî tercihler de de
ğişir. Bu da, demokratik rejimin gereğidir. Sayın 
özal Hükümeti, içte huzurun ve barışın, dışta itiba
rın sembolü, hür demokratik rejimin tam manasıyla 
yerleştirilmesine, sosyal hayatın geliştirilmesi zarure
tine inanan sosyo - ekonomik ve teknik konularda 
hamleler yapmaya ağırlık veren bir zihniyetle ic
raatına devam etmektedir. Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığı da bu görüş ve düşüncenin ışığı altında Yüce 
Türk milletine hizmet yolunda büyük bir şevk ve 
azimle çalışmalarını sürdürme kararlılığı içinde bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bir reorganizasyonla, 
eski adı ile İmar ve İskân Bakanlığı lağvedilerek Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı olmuştur. 

Başlangıçta beliren birtakım olumsuz düşünce ve 
tereddütlere rağmen, rasyonel bir çalışma düzenine 
geçilmiş, kuruluşlar yeni bünyelerine süratle uyum 
sağlayarak görev ve yetkilerini eskisinden daha ran
dımanlı bir şekilde devam ettirmektedirler. Bu gö
revleri, benden sonra konuşacak arkadaşıma zaman 
tanımak bakımından saymayacağım. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı kendi hizmet sahasına giren konularda daha iyi 
hizmet vermek için, yılların getirdiği ağır problem
leri gidererek rasyonel bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Bakanlığın yoğun ve ciddî çalışma temposu içerisin
de, 1985 yılı icraatlarını, büyük Türk milletine hiz
met yolunda başarı ile tamamlamak üzere olduğunu 
gururla yüce heyetinize duyurmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve iskân Bakan
lığı 1986 Malî Yılı Bütçesini incelemeye başlamadan 
önce, önemli gördüğüm bir konuya ehemmiyetle par
mak basmak istiyorum; bu da «insan» faktörüdür. 
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Bilindiği gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı mad
dî yatırım faaliyetleri ile uğraşır; fakat, her kurulu
şun harcandığı yatırımlar, yollar, köprüler, tesisler, 
hava meydanları, demiryolları gibi yapılar sadece 
insan içindir. Tesisleri yapan da, işleten de insandır. 

Sanat, insanın ideolojik yapısının aynasıdır. Müs
lüman Türk milletinin son 150 yıldır sanatı ve kül
türü olduğu gibi bir tarafa bırakılmış, Batının, çar
pık Hıristiyan Roma kültürüne ait yapılar körü kö
rüne adapte edilerek bu sahalarda da gülünç bir du
ruma düşülmüştür. 

Türkiye'mizde yetişen teknik elemanlarımız, bil
hassa mimarlarımız coğrafî, tabiî ve sosyal yapımı
za bakmaksızın taklitlerinin sonucu şehirlerimizin 
binaları taş ve beton yığınları halinde estetikten na
sibini almamış; iklim şartlarına da uymadıkları için, 
içinde yaşayan aileleri israfa mahkûm etmişlerdir. 

Aşırı yükselen gökdelenlerle insan hayatı hiçe sa
yılmış, hava kirlilikleri hayatı çekilmez hale getir
miştir. Saniyen, yeşil sahalar, bahçeli evler yıkılarak, 
beton yığınları haline sokulmuş, kalan kısımlar ise 
batı zevkine göre tefriş edildiğinden zevksiz, kulla
nışsız hale getirilmiştir. Park ve bahçelerimiz, aynı 
anlayış ve görüşle tanzim edilmiş, Türk insanının ta
biatla bütünleşmesi yozlaştırılmıştır. 

Bizim insanımız, tabiatla iç içedir; bizim insanı
mız toprakla bütünleşmiştir, ülkemizde, tabiî afetle
re sık sık uğrayan bölgelerimizde, bizim insanımızın 
sosyo - ekonomik yapısına uyulmadan yapılan afet 
evlerine vatandaşlarımız itibar etmemiş, girmemiştir. 
Bunun misalini, Doğu'da kurulan yerleşim alanların
da görebiliriz. 

Çünkü, ne hayvanlarının barınabileceği, hayvan 
artıklarının atılabileceği, ne de artan nüfusunun otu
racağı, ne de iklim şartları hiçbir zaman dikkate alın
mamıştır. O halde, bizim hizmet götüreceğimiz insa
nın temel vasıfları da bellidir; bizim insanımız Türk' 
tür, bizim insanımız müslümandır; örf ve âdetleri
miz, törelerimiz bellidir; buna göre, yapacağımız 
her şeyin, müslüman Türk'e göre olması gereklidir. 
Başta sayın bakanımdan en alt kademedeki görevli
sine kadar bu millî şuur anlayışı içerisinde olmak 
mecburiyetindedirler. Kâğıt üzerine geçirilmiş en gü
zel plan ve proje ve bütçeyi en iyi şekilde hazırlar
sak hazırlayalım; ama bunları tatbik edecek vasıflı 
insan gücüne sahip olmadıkça, hedefe ulaşmamız, 
başarılı olmamız mümkün değildir. 

Bu sebeple, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının, 
her kademedeki personelinin hizmet öncesi ve hiz-



T. B. M. M. B: 45 15 â 12 4 1985 0 : 3 

metiçi eğitimlerine büyük önem vermesi ve bu faa
liyetlerini ciddiyetle yürütmesi zarurîdir. Ancak ma
nevî kıymet ve müspet bilgilerle mücehhez, yüksek 
vasıflı insan gücüyle ayakta durabiliriz. Bakanlığı
mızın bu şuura müdrik olduğu inancını taşımakta
yım. 

Sayın milletvekilleri, Türk siyasî hayatına ilk de
fa Anavatan Partisi ve Sayın özal Hükümeti vasıta
sıyla giren, umuma verilen birtakım hizmetlerden az 
da olsa ücret alınmasının ve sağlanan gelirlerle de 
yeni hizmet sahalarına girilmesinin ne derece isabet
li ve ne derece haklı olduğunu bir misalle yüce heye
tinize açıklamaktan mutluluk duymaktayım. Paralı 
otoyol projeleri muvacehesinde 40 kilometrelik İz
mit - Gebze arasındaki otoyol kesiminden sağlanan 
ortalama aylık gelir 300 milyon Türk Lirasını bul
muştur. Bahsi geçen bu yolun üç yıl erken bitirilme
si ve hizmete alınması ile, hem trafik kazaları azal
mış, hem akaryakıt tasarrufu sağlanmış, hem de büt
çemize 4 milyar liraya yakın bir para aktarılmıştır. 
Bu hizmeti, Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak 
takdirle yâd ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı 1985 yılı yatırımları cümlesinden olarak, yapım 
faaliyetleri çerçevesinde 3 353 altyapım, 820 adet 
onarım ve idame yatırımı olmak üzere, toplam 4 173 
iş üzerinde çalışmalarını sürdüren Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü, son yılların en yüksek icraatını gerçek
leştirmiştir; bu oran yüzde 81'lere ulaşmıştır. Ayrı
ca, ihalesi planlanan 1 477 işten .1. 084 adedinin de 
ihalesi yapılmıştır. 

Konut sektöründen 194, eğitim sektöründen 115, 
sağlık sektöründen 141, genel idare sektöründen 149, 
diğer sektörlerden 18 olmak üzere, 1985 yılı sonu iti
bariyle toplam faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, üniversite gençliğimize verdiğimiz önem 
itibariyle, 46 adet öğrenci yurdu hizmete açılmış, 12 
adedi de bugünlerde hizmete sokulacaktır. 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatları Genel Müdürlüğünce, önemli yatırımlar de
vam etmekte olup, planlanan sürelerde tamamlanmış 
olacaktır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 1984 yılından 
devredilen 188 yerdeki 1 732 konut ve 28 adet altya
pı projesi ile yeni iş olarak 210 yerdeki 3 717 konut 
programa alınmıştır. Bunlardan, 97 yerdeki 1 076 
konut, son heyelanlar nedeniyle Zonguldak, Sivas ve 
Kastamonu illerinde bulunmaktadır. 1985 yılında 
programda yer alan.toplam 5 449 konuttan 594 ade

di bitirilmiş, 863 adedi de bugünlerde tamamlanmış 
olacaktır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlü
ğünün Ankara Eryaman'daki 240 dairelik lojman ya
pımı tamamlanmış, Ankara Or - An civarındaki 180 
dairenin yapımı da tamamlanmak üzeredir. 
. Sayın -milletvekilleri, aslolan, hizmettir; önemli 

olan, başlamak değil, bitirmektir. 1985 yılından 1986 
yılına devredilen yatırımları, süratle, planlanan sü
resi içerisinde bitirerek, millî servet ve kaynakların 
heba edilmemesini sağlamak asıl amacımızdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 1950 ta
rih, 5539 sayılı Kanunla- kurulmuş, 30 Mayıs 1973 
tarih ve 1737 sayılı Kanun ile kuruluşa yeni düzen
lemeler getirilmiş ve halen günün şartlarına göre ye
ni bir düzenleme üzerinde çalışmalar sürdürülmekte
dir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İs-
kân Bakanlığının en önemli kuruluşlarından birisidir. 
Türkiye'yi bir uçtan bir uca birleştiren karayolu ağı
nın en iyi bir şekilde yapımı, bakım ve onarımı, yaz 
- kış aylarında sürekli açık tutulması bu kuruluşun 
en başta gelen görevidir. 

Sayın milletvekilleri, karayollarının 1985 yılı prog
ramı cümlesinden olmak ' üzere 1 118 kilometrelik 
yolda sanat yapısı, 1 123 kilometrelik yolda toprak 
tesviyesi, 1 341 kilometrede stabilize yol, 1 829 ki
lometrede yeni asfalt yapımı, 7 589 kilometrede as
falt yenileme ve onarım çalışmaları ve 112 adet köp
rü yapımı ile 136 adet köprü onarımı tamamlanarak 
hizmete girmiş durumdadır. Ayrıca, toplam 240 ki
lometre uzunluğunda dört adet proje bitirilerek hiz
mete açılmıştır. Yıl sonuna kadar da 320 kilometre 
uzunluğunda yedi adet projenin daha bitirilmesi 
planlanmıştır. 

1986 yılı programı gereği, 1 433 kilometre yolda 
sanat yapısı, 1 346 kilometre yolda toprak tesviyesi, 
1 675 kilometre stabilize yol, 3 363 kilometre yeni 
asfalt yapımı, 9 bin kilometre asfalt yenileme onarı
mı çalışmalarının yapılması; ayrıca 51 adet köprü 
yapımı, 200 adet köprü onarımı programlanmıştır. 
Bunlara ilave olarak büyük projeler de planlamaya 
alınmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi, İstan
bul Boğazı'na takılacak olan «İkinci gerdanlık» tır. 

Sayın milletvekilleri, tarih kütüğüne yapılan ka-
yıttaki ifadesiyle, çağ kapatıp çağ açan büyük ha
kandan adını alan «Fatih Sultan Mehmet Köprüsü» 
nün temelinin atılışı, Anavatan iktidarının yüz akı
dır. (ANAP sıralarından alkışlar). İnşallah köprünün 
hizmete açılışı da Sayın Özal Hükümetine nasip ola
caktır. 
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Karayollarına ayrılan ödenekler azdır. Devlet 
Planlama Teşkilatınca benimsendiğinin aksine, kara
yolları, henüz altyapı sorunlarını halletmiş değildir. 
Karayolları, elindeki makine parkı ile, kurduğu yol 
ağının değil yapımını, bakım ve onarımlarını yap
mak durumunda bile değildir. 

Karayollarının elinde bulunan makine parkının 
büyük bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuştur. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, uzun yıllar makine 
parkını yenileme ve dengeleme imkânı bulamamıştır. 
Ne yazık ki, kendisinden sonra kurulan teşkilatların 
bile makine parkı yönünden gerisinde kalmıştır. Bu 
yüzden yedek parçaya ödenen para miktarı önemli 
yekûnlara ulaşmıştır. Teknik eleman yetersizliği de 
had safhadadır. 

1970'li yıllarda çıkarılan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunuyla memur sınıfına sokulan teknik 
elemanlar, yetiştikleri ve uzman hale geldikleri sa
halardan birer ikişer ayrılarak özel teşebbüse geçmiş
ler, bu suretle de boşalan kadrolar, aradan uzun yıl
lar geçmesine rağmen 10195 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin iptali ile özendirici vasfını kaybet
tiğinden, boşluklar hâlâ doldurulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin otoyollara olan 
ihtiyacının önemi büyüktür. Bu suretle, yapılan oto
yollar insan hayatına verilen önemle orantılı olarak, 
artan trafik hacmini karşılayacak, birçok trafik ka
zaları azalacak, millî servetler de heba edilmemiş 
olacaktır. 

Günden güne gelişip büyüyen Türkiyemizde, me
denî ülkelerde olduğu gibi, taşımacılığın önemi bü
yüktür. Zenginliğini coğrafî büyüklüğünde bulduğu
muz kutsal vatanın bir ucundan bir ucuna yapılacak 
otoyollarla hem komşu ülkelerle olan bağlantılarımı
zın kurulması, hem akaryakıt israfının önlenmesi, 
hem de uzay çağında yaşayan insanlarımızın diledi
ği illerimize ulaştırılması sağlanmış olacaktır. 

Bu cümleden olarak TETEK (Türkiye Transit 
Karayolu) proje çalışmalarına süratle başlanılmalı
dır. Buna paralel olarak Devlet Demiryollarının, ça
ğın şartlarına uygun olarak yenilenmesi ve yeni gü
zergâhlara göre mesafelerin kısaltılarak otoyollara 
paralel hale getirilmesi, kara taşımacılığının en önem
li fonksiyonuna kavuşturulması en büyük dilek ve 
temennimiz olacaktır. 

Bu suretle işlerin ve programlanan plan hedefle
rinin zamanında ve en iyi şekilde yapılmasının ya
kından takipçisi olacağımızı bir kere daha hatırlata
rak, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bütün 
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arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
bilir, Bayındırlık ye iskân Bakanlığının 1986 yılı büt
çesinin devletimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını yüce Allah'tan diliyor, yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
Anavatan Partisi Grubu adına üçüncü konuşma

cı Sayın İsmail Saruhan. 
Buyurun Sayın Saruhan; süreniz 14 dakikadır. 

ANAP GRUİBU ADINA İSMAİL SARUHAN 
(Ankara) — 'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ba
na ayrılan süre içinde Anavatan Partisi Grubu adı-

I na Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 
görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. Bu vesileyle gru
bum adına yüce heyetinizi »saygıyla selamlarım. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ile bağlı kuruluş-
lan, ülkemizin imarı için ço'k geniş kapsamlı görev
leri üstlenmiş önemli bakanlıklarımızdan biridir. Ba
kanlık, bu çok kapsamlı faaliyetlerinde 'bir ölçüde 
özel sektörü 'yönlendirici, teşvik edici bir fonksiyon 
ifa etmektedir. 

Bu görevlerin yerine getirilmesinde mevcut mev
zuatların yetersizliği sebebiyle büyük oranda vaki 
hizmet gecikmelerini önleme bakımından; başta 3194 
sayılı tmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 
7269 sayılı (Hayata Müessir Afetler Hakkında Ka
nun, 2886 sayılı Devlet İhale kanunlarında getirilen 
reform nitelikli yasal düzenlemeler ve «bunu tamam
layan Ibirçok yönetmelik ye Bakanlar Kurulu karar-

| lan ile bakanlığın görevlerini etkin, süratli, rasyonel, 
| verimli ve günün şartlarına uygun ve bürokrasi ya-
I ratmadan çözmek imkânı getirilmiştir. 

Mevzuat yönünden görülen noksanlıklar kısa sü
rede giderilerek, aziz milletimizin emrine sunmaya 
devam edilecektir. 

imar çalışmalarını engelleyen, günün koşullarına 
uymayan, bürokrasi yaratan 6785 sayılı İmar Ka
nunu, reform nitelikli 3194 sayılı imar Kanunu ile 
yürüdükten kaldırılmıştır. 

Süratli sanayileşme sonucu köyden şehire başla
yan akının yarattığı hızlı şehirleşme plan altına alın
mış, şehircilik planlaması bir sisteme bağlanarak, 
planlamanın gelişmeyi önceden tespitine ve çare ge
tirilmesine imkân sağlanmıştır. Beş yıllık genel plan
lama verilerinin diklkate alınması temin edilmiştir. 
Gecekondulaşmanın ve kaçak yapılaşmanın önlen
mesi temin edilmiştir. 

Mahallî idarelere imar planlarını yapma ve yap-
I tırma yetkisi verilerek bürokrasi azaltılmış, vatanda-
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şın dört beş yıl beklemesi ve Ankara'ya gelmesi ön
lenmiştir. İmar mevzuatına aykırı olmayan ve bod
rum 'hariç iki kat, ve toplam inşaat alanı bin met
rekareyi aşmayan yapılar için ruhsat alma mecbu
riyeti kaldırılmıştır. Ruhsatsız ve tapusuz yerleşme 
ağır şekilde tecziye edilmiştir. Yeminli Serbest Malî 
Müşavirlik ve Mühendislik büroları devreye soku
larak devlet dairelerinin iş yükü azaltılmış, yapıla
rın fennî mesulleri ile müteahhitlerin görev ve so
rumlulukları açık bir şekilde belirtilmiştir. İmar Ka
nunu, yürürlüğe konulan 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu ve '2981! sayılı Kanunla desteklenerek, yılda 
400 bin gibi bir rakama ulaşan konut açığının ön
lenmesi, şahıslara ve müteşebbislere kredi desteği sağ
lanması, ihtiyaca uygun standart ve kalitede inşaat 
malzemesi üretimi, hisseli arsaların meşrulaştırılması, 
2,5-3 milyon vatandaşı ilgilendiren gecekondu ve 
kaçak inşaat sa'bJbi vatandaşlara af, tapu tahsis bel
gesi verilmesi gibi ilave tedbirlerle desteklenerek uy
gulamanın hayati'yeti ve devamlılığı sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemizin 
önemli konularından biri de önceki kalkınma plan
larında konut üretiminin ölü yatırım olarak mütalaa 
edilmiş olması ve bu yüzden 1,5 milyondan fazla ko
nut açığı meydana gelmiş olması insanlarımızda ka
nayan yara gibi sosyal bunalıma sebep olmuştur. 

Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma planlarında konut harcamalarının gayrî 
safî millî hâsıla payı binde 1 ve yatırım içindeki 
payı da yine binde 1 olarak belirlenmiş ise de, bu 
rakamların mevcut konut açığı karşısında az olduğu* 
görülmektedir. 

'Bir ülkede medeniyetin 'seviyesi inşaat sektörün
deki gelişmeyle ölçülebilir. Mesken, aile hayatının 
merkezi olarak yaşamı doğrudan doğruya etkileyen, 
İhtiyacın iyi ve yeterli bir şekilde karşılanması, şeh
rin estetiği ile birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel 
olarak kalkınmada toplumun her alanda huzurunu 
sağlayan insan için önemli faktör olduğunu bilen 
hükümetimiz, bu konuya teşvik ve destek sağlamayı 
ön planda tutmaktadır. 

Bu cümleden olarak toplu konut ortaklığı, bütçe 
dışı fonlardan sağladığı gelirlerle enerji, özellikle 
konut, altyapı, tarım, hayvancılık projelerine önemli 
destek sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecek
tir. 

T^plu Konut Ortaklığı, birbuçuk yılda 234 OH 5 
konuta kredi açmış, bunlardan 34 091 kooperatif 
konutu îslkâti edilmiş, 43 216 tamamlama kredisi 
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sağlamış ve bunlar iki ay içerisinde iskân edilebi
lecek duruma 'gelecektir. 19 937 kişiye ferdî konut 
kredisi verilmek suretiyle iskân edilmeleri sağlan
mıştır. Bu yıl yaklaşık ICO bin aileyi konuta, sıcak 
yuvaya kavuşturan başta Başbakan Sayın Turgut 
özaTa ve hükümet üyelerine yüce heyet 'huzurunda 
Anavatan Partisi Grubu adına teşekkürlerimi suna
rım. 

Karayolu ağında yakın zamana kadar inşaatı ta
mamlanarak hizmete açılmış olan yollarımızın ço
ğunda öncelikle ulaşıla'bilirl'ik amaçlandığından, bu 
yollar bugünün artan trafiğini taşıyamaz hale gel
miş bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut yolların, ar
tan ihtiyaca ve trafiğe cevap verecek şekilde geomet
rik ve fizik standartlarının yükseltilmesine çalışılmak
tadır. 

1980 yılına kadar 8 ton olarak belirlenen stan
dart dingil yükü 1'3 tona çıkarılmıştır. Böylece daha 
'hafif yükler için 'projelendirilmiş olan yollarımız gi
derek çok ağır yükler altında kalmaktadır. Bu du
rumda 'bir yandan mevcudu korumak için çaba har
canmakta, diğer yandan fizikî standartları artırıcı 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu arada bitümlü sıcak 
karışım kaplamalara ağırlık vermek gerekmektedir. 
1986-1996 Ulaştırma Ana Planı ile ilgili çalışmalar 
da, plan döneminde, 13 ton dingil yükü gereği ola
rak, yaklaşık 22 bin kilometre devlet yolunun sta-
bilizaısyonu ile takviyesi planlanmaktadır. 

Ağır trafik olan yolların, sık sık bozulan ve ye
nilenmesi gereken sathî, kaplamalar yerine, ömrü 
boyunca hizmette kalabilen, bitümlü sıcak karışım 
ile kaplanması kaçınılmaz olmaktadır. 

Türkiye'nin ortalama yüksekliğinin bin metrenin 
üzerinde olması nedeniyle kış şartlarının ağır geç
mesi, saühî kaplamaların süratle bozulmasına yol aç
maktadır. Bu nedenle yağışlı ve karlı yörelerde bi
tümlü sıcak karışım kaplama yapımına ağırlık veril
mektedir. 

Bunların dışında, yatırım programında bulunan 
TETEK (Türkiye Transit Karayolu) projesi ile de 
2450 kilometrelik yolun takviyesi, bitümlü sıcak ka
rışım ile kaplanması programlanmıştır. Geometrik 
standartların yükseltilmesi için ise, kapasitenin yeter
sizliğine göre, yeni projeli yapım, tırmanma şeriti 
ilavesi veya varyant yapımı işleri ele alınmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkenin 
iktiısaden kalkınmasının ne kadar önemli olduğunu 
ülkemiz daha yeni Sayın özal'ın sayesinde anlamış 
bulunmaktadır. İkinci Cîhan Harbinden sonra, bir-
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çok 'ülke silahlı savaşın bittiğini anlamış, ekonomik. 
savaşa başlamış, -bildiğimiz gibi- bugünkü düzeye 
ulaşmışlardır. 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Ata
türk de, -ekonomik zaferin önemini şu cümle ile ifa
de etmişlerdi : «Askerî zaferler ne kadar büyük olur
sa olsun; iktisadî zaferlerle tetvîç edilmedikçe payi
dar olamaz.» 

Biz şuna inanıyoruz ki; Anavatan Partisinin ik
tidarı, Büyük Atatürk'ün işaret buyurdukları 45 yıl 
önceki emirlerini yerine getirerek, Türkiye'nin kısa 
zamanda iktisadî kalkınmasını tamamlayacak, yüce 
milletimizin hizmetine sunacaktır. Bunun için de 
inancımız sonsuzdur. Bu duygularla şahsım ve gru
bum adına 'hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Mazhar Haznedar, buyurun. (MDP sıralarından al
kışlar) 

MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ
NEDAR ((Oı'du) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 1986 yılı bütçesi görüşmeleri vesile -
isiyle, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının bütçesi, faa
liyetleri ve bu bakanlığın görev sahasına giren ko
nular hakkında arkadaşımla birlikte Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üze
re huzurlarınızdayım. Konuya girmeden önce yüce 
.'Meclise, en derin saygılarımı 'sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bu bakan
lık;, 13.12J1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle kurulmuş ve zamanla İmar ve İskân 
Bakanlığına kanunlarla verilmiş bulunan, aslında, ka
nımızca önemli ve ülke gerçeklerine uygun yetkile
rini geniş ölçüde üstünden atarak, 'bugünkü hüviye
tine bürünmüştür. Bakanlık zamanınızı almamak 
için, bakanlığın teşkilatıyla ilgili konuları ifade et
miyorum. Benden evvel konuşan arkadaşlarım bun
ları ifa'de ettiler. Sadece, kısaca bakanlığın görev
lerini 'belirtmekle yetineceğim- bina konut ve bazı 
altyapı konularında örtmeli yatırımlarun yanı sıra, 
yapı malzemelsi, inşaat teknolojisi, depremlerin za
rarlarının azaltılması konularında, inceleme ve araş
tırmalar yapmakta, ta'biî afetlerde adil yardım uygu
laması, geçici ve daimî yerleşme sorunlarıyla uğraş
maktadır. Bakanlığın 'bunlar dışında, ülkemizdeki 
inşaat faaliyetleriyle ilgili olara'k, düzen'leyici ve yön
lendirici fonksiyonu, özelikle belirtilmesi gereken 

önemli bir görevidir. Bakanlığın yatırım faaliyetleri, 
nitelikli personel sorununa ve nakit akımı yetersiz
liğine dayalı olarak, genellikle çok düşük düzeyler
de gerçekleşmektedir. Filhakika, 1985 yılında toplam 
93 milyar 229 milyon liralık yatırımın, eylül sonu 
itibariyle sadece yüzde 44'ü yapılabilmiştir ki, fev
kalade azdır. Bu nispet 1984 yılında da, aynı dönem 
için yüzde 52 idi. Bakanlık, 1986 yılında genel büt
çedeki toplam 531,9 milyar lira tutarındaki yatırımın-
kaynağı fonlar olan yatırımlar hariç yüzde 66,5 
oranındaki 353 milyar 999 milyon liralık kısmını 
yapacaktır. Bu rakamlar, bakanlığın, yatırımlar ba
kımından yerini bütün açıklığı ile ortaya koymakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi zamanın müsaadesi 
nispetinde bakanlığın 'bünyesindeki kuruluşların ayrı 
ayrı ve çok kısaca faaliyetlerine değindikten sonra 
ilgili kuruluşlarından İller Bankası ve konut sorunu 
hakkında görüşlerimizi arza çalışacağım. 

'önce, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün- faaliyet
lerine değinmek istiyorum. Devlete ait binaların etüd, 
proje, inşaat ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevidir. Bu genel 
müdürlük, 1985 yılında 153,7 milyar liralık bir yatı
rımı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ekim sonu iti
bariyle yaklaşık 125 milyar liralık harcama ile prog
ramın yüzde 81 'ini gerçekleştirmiştir ki, bu güzeli bir 
rakamdır. 

Genel müdürlüğün 1986 yılı yatırımları da 18 
milyar 380 milyon lirası bütçeden, 250 milyar lirası 
diğer kuruluş bütçelerinden karşılanmak üzere top
lam 268 milyar 380 milyon liradır. Yine 1986 yılın
da 286 milyar lira maliyetli 1 556 işin bitirilmesi ön
görülmektedir ki, bunlar arasında 15 bin dairelik loj
man inşaatı da vardır. Kamu sektöründe çalışanla
rın milyonun üzerinde olduğunu hatırlarsak 15 bin 
lojmanın taşlında büyük mana ifade etmediği açık
tır. Karmıkla çalışanların yaklaşık üçte birine lojman 
yapımı için üç-dört trilyon liranın sarfı gerektiği ve 
bu meblağın genel bütçeden ayrılması imkânının da--
ha uzun süre mümkün olamayacağı düşünülürse, bu 
yolla soruna köklü çözüm getirilemeyeceği ortaya 
çıkar. Ancak, bu konuda başka bir yöntemle çözüm 
aranırken, kamuda çalışanların gelirlerinin aşırı öl
çüdeki yetersizliği ve kira giderlerinin nispî yüksek
liği göz önüne alınarak, özelikle büyük şehirlerde 
lojman yatırımlarına daha da yüksekliklerde devam 
edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile eski Mesken Ge
nel Müdürlüğünden yeni kurulan Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğüne devredilen konut
la ilgili yatırımların, bu yıldan itibaren Yapı işleri 
Genel Müdürlüğünce yapılacağı sayın bakan tara
fından Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade olunmuş
tur, 

Afet yaralarının sarılmasına dönük daimî yerle
şim projelerinin özel itina ve sürat isteyeceği ve 
psikolojik yönden bunun önemli ve dikkat gerek
tiren bir faktör olduğu gerçeği gözden uzak tutul
mamalıdır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, yur
dun her yanına dağılmış çok sayıdaki işleri yanında 
âdeta teknik ve malî siklet merkezi kurularak ve 
normal usullerin ve tutumun aşılarak yürütülmesi 
gereken-«fet konutları konusunda yeterli faaliyet ve 
duyarlığı gösterebileceği hususunda şüphelerimiz var
dır. Bu balkımdan, bakanlığın bu gerçeğin bilincinde 
olarak kararı bir defa daha gözden geçirmesi ve ge
rekli tedbirleri alması yararlı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık bünyesindeki diğer 
bir kuruluş Demiryollları Limanlar ve Hava Mey
dânları İnşaatı Genel Müdürlüğüdür. Bakanlık bün
yesinde ulaştırma, tarım, turizm ve imalat sanayi ile 
ilgili altyapı yatırımlarını etüt, proje ve inşaat ola
rak bu genel müdürlük gerçekleştirir. 1985 yılında 
yatırım ıhacmi 64 milyar 780 milyon lira olarak tes
pit edilmiş ve ekim ayı -sonu itibariyle 34 milyar 
939 milyon liralık yatırım yapılmıştır; bu yüzde 54 
oranında bir .gerçekleşme demektir ve çok küçüktür. 
1986 yılı yatırımı 80 milyar 725 milyon lira olarak 
öngörülmüştür ki, 1985 yılı yatırımından reel olarak 
yaklaşık yüzde 10 daha azdır. Bu durum, yani mev
cut proje hacmine nazaran yetersiz miktarda yatı
rım tespiti, kamu sektörünün ezeli derdidir. Proje
ler bu nedenle uzar, yatırılan paranın neması bu ne
denle zamanında alınamadığı gibi, geçen süre içinde 
büyük kayıplar meydana gelir. Bu konuda misal ola
rak, bu genel müdürlükteki bazı işleri gösterebiliriz. 
Mesela : 

'Bedirli - Böstan'kaya, 45 kilometrelik demiryolu 
bağlantısı, yaklaşık 26,5 milyar liralık bir iştir ve 
cevher nakli bakımından önem taşımaktadır. 1978 
yılında programa girdiği halde -dikkat buyurun 1985' 
teyiz- yeterli ödenek konulamadığı için 1985 yılında 
da ihalesi yapılamamıştır. 

Yine, Narlı-Topraikkale demiryolu hattı da, her 
şeyi hazır olarak 1982 yılından beri programda, ay
nı medenle İhale edilememektedir. 
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Başka bir örnek Arifiye-'Sincan demiryolu proje
sidir. Ankara İstanbul arasında yolcu ve yük nakli 
bakımıridan büyük bir önem taşıyan çift hatlı, yük
sek standartlı, yolculuk süresini 4,5 saata indirecek, 
çok yönlü büyük tasarruf sağlayacak bu projenin 
bugünkü fiyatlarla maliyeti 483 milyar lira olduğu 
ifade edilmektedir. Birinci bölümünü oluşturan Sin-
can-Çayırhan 85 kilometrelik kısmı üzerinde yıllar
dan beri karınca hızıyla altyapı inşaatı devam et
mektedir. Tesıis 'için bugüne kadar yaklaşık 37,5 mi'ıl-
yar lira sarf edimiş olup; bu knsımon 'işletmeye açı-
.lıa'billırnesi için dıaba 91 miyar durallık harcama yapıl
ması gerekmektedir. Beş kıısım hallinde inşaatı sü
ren bu bölümde 1985 yılı yatırımı 6,5 miiılyar lira
dır. O para dta haziran ayında biıttıiğü dçin şantiye
lerde faaılıiyıat durdurulmuş. Ayrıil'an ödenek, iş 'hac
mine, iş hızına paralM ve müsavi bir ımıiktar değvl. 
Ona rağmen 1985'te 6,5 milyar' ilken, 1986 yılı ya-
tıomi'nın 5 milyar '863 milyon liraya indıirüldiiği görü
lüyor İki; bir önceki yııla nazaran <ree!l olarak yüzde 
22 oranında azdır. 'Bu hızla tesisin, yaklaşık 20 yıılldi. 
sadece Sincan-Çayırtıan bölümü ibjbirilebilir iki; veri
len emeğe$ sarf edilen paraya ve üllkeımıiz için- çok: 
şey beklenen bu teslise yazık ota*. Oysıa, 'bu bölüm
deki altyapı inşaatının zor Iknsımını oluşturan 10 065 
mebreClik Ayaş Tümelimin 7 020 metırellik kısmı ikmcll 
ediilimi'ş; 7 100 metreUiilk Çayıırhan Tünelinde ise lir.t 
gaileni teımamen açılmıştır. Bunun dışında takriben 
»ilki kilometreye ulaşan 'iki tüneıl' de tamamen bitiril
miş vaziyettedir. Yanıi, inşaatın ağır olan, zor olan 
kısımları bi'fciriilm'eik üzene veya bitiriılımıiştir. 

Tesis. 'bu duranda iken, şimdi yeniden fliziıbi'İL-
te etütleri yapılması yoilunıa gidildiği öğrenıliîımtiştıir. 

Buna 'benzer bir başka enteresan ollay; ÎİPRAŞ-
Hiaıramidere Boru 'Hattı Projesinde gözlemmdktediır. 
Bildıiğim'iz; kadarıyla IPRAŞ'ta üretilen bazı petrol 
ürünlerinin ,daha gayri müsait bulunan denizyolu 
eyerine, 128 kiîomıefcreıllik, 16: pusilulk boru hattı va
sıtasıyla Oaramiideıre depoilarıyla, tısıtıanfouil çevtresin-
dıekıi bazı depolara litehilmes'ini öngören bu proje
nin fMblite etütlerii daha önce yapılmış ve proje 
fizM bull'unmuştur. ©unun üzerine projenin mühen-
dislıik 'hizmetlleıri ibitiriimiış; 128 killomeıtrelıik 16: pus-
luk borunun siparıişii Almanya'ya yapıllmış, büyük bir 
bölümü yurda göîmıiış, değerleri de Anımıanya'da 'imali 
edilmiştir. Ayrıca '128 kiamıetrelıik boıru hattı fetrşi-
yatı lihıale edüerek; mütealhhiıt bir kısım üslere de baş
layarak yapmıştır. Boğaz geçişi inşaatı ile pompa 
motor 'grupları sipardşıi ve pompa istasyonları lihıa-
leskıe 'haziîtanıldtğı bir sırada; projenin fizibfl olıma-
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dığı yokunda ortaya yemi atılan bir 'iddia üzeaine; I 
Arap İslam Bankasından Müsait şaırıffiarila dış ve 'ıiç I 
kredisi -Bütçeden gitmiyor, dikkat 'buyurumuz. Tama- I 
men Arap Bankasından 'temin ediliyor- temim ©dıill- I 
imiş 'bu 'tesisten 'sarfınazar edileceği ve işlenin tasfiye I 
olunacağı yolunda hasında haberler çıkmıştır. I 

iBu misaller; bünyevî ibiır hastalığımızı ortaya koy- I 
ması bakımından karakteristik olduğu liçıin, üzeninde I 
detaylı olıaraik dunmıalk ihıtüyacmı hissediyorum. Bu 
tip olaylar yalnız bu hadiselere ve bu bakanlığa öz
gü değildir. Yılık programlarda benzerlerine tesadüf I 
etmek her zaman mümkündür. Olay, işlerim proje-
lertiınıim hazıdanıması ve programa alınması ısafhasın-
da 'başlamaktadır, Mühemdislk hizmetleri nıuıMca 
iyi bir projeye dayalı olrnalidır. 'Böyle bur proje 
tiide etmek için yapılabilecek hiçbir harcama, fuzulî I 
telakki edilmemellidir. Çünkü o projenin zaman, pa
ra, kail'ite ve fonksiyonıellllıik yönlerimden sağlayacağı 
yarar yanında, proje müellifime ödenecek unebilaığ ne I 
kaıdar yüksek olursa olsun, hiçbir zaman fazla görü- I 
lemez. iBu konuda ülke genelindeki faalüyetteri yö
neten ve yönlendiren 'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
na, kanımızca 'büyük 'gönevlleır düşmıekıtedlir. İyi, pro- I 
je elde ötmek İçin iyi mühandisllik ve müşavirlik fir
malarının mevcudiyeti şaınttır. ©öyle firmaların te
şekkülü ve devamı; devamilı ıiş akımı ve tatminkâr 
proje ve müşavirlik ücretleriyle çok yakından İlgi
lidir. I 

Ülkemizde çolk yüksek miteffifcll, dünya standart
ları düzeylimde ımühendiıslerlimiz, mâmadarırnıız var- I 
dır. Son elli yıl 'içinde hu konuda büyük hir kadro 
yaratılmıştır. Denilebilir ki, ülkemizin en büyük po- I 
tansiyeli, hu 'beşerî sermayesidir. Üıikdler'in geilıişmliş- I 
İlk düzeyinün hir gösitergesii de aslında 'budur. Milî 
geliır rakamları yanında hu husus; da hüyük ıbir ağır
lık taşır. İşte ekonomik kalkınmamızın güçlü ıbir 
anacı ve döviz 'kazandırıcı hüyük mühendislik hıJz- I 
metlerinıin yurt dışında aranılır, güvenlir hir nitelik 
kazanmasının İlk şartı olan hu tür 'büroların ve fiir- I 
maların çoğalıp yaygınlaşması balkımından, Bayın-* I 
dirlik ve İskân Bakanlığınım konuya daha değişik ve I 
yapıcı hir tarzda yaklaşması şarttır. Bu büroların teş- I 
viiki yolunda atılacak her adım, alınacak her 'tedbir, 
ülkemizin yüksek menfaatlarıma hizmet edecektir. 

iBiraz önce değindiğim karakterıistik tatsız olay
larla hir daha kanşiaşıfaaması içlin : 

1. İyi etüt ve proje gereklidir. I 
2. kaynak d'ağılımında akılcı ve bilimsel dav

ranmak ve politik kaygılardan uzaklaşmak; böylece J 

ülke imkânlarıma göre gerçekleştirebileceğimiz pro
jeleri programa alknaik şarttır. Programa alınan işler 
için de, mutlaka yeterli ödenek ayrılmalıdır. 

Bu genel müdürlüğün liman hizmetlerimde 1986 
yılı yatırım, tarım, limalıat, ulaştırma ve turizm sek-
'töderinde olmak üzere, cem'am 35 mıiilyar 260 mıil-
yon lira ve hava meydanları konusunda ıda 31,5 'mil
yar l'inadır. 

Genel müdürlük, bu konuda temel çalışma olarak 
limanlarda hizmetlerin dış ülkeler standartına ulaş
tırılması amacıyla könteyner (container) sistemine 
uygun değişiklikler yapmaktadır. 

'Değerli milletvekilleri, bakanlık bünyesindeki bir 
başka genel müdürlük olan Teknik Araştırma ve Uy
gulama Genel Müdürlüğüyle ilgili görüşlerimizi arz 
etmek istiyorum. 19.12J19&3 tarih ve 180 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile Bayındırlık Ba
kanlığı ile birleştirilen tmar ve İskân.Bakanlığının en
kazından artan ne varsa bu genel müdürlük bünye
sinde toplanmıştır. Filhakika, 8.6.1984 tarih ve 209 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile eski İmar 
ve İskân Bakanlığının Planlama İmar Genel Müdür
lüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Belediye Teknik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğü ile Deprem Araştırma Enstitüsü lağvedil
miş ve bunlara ait görevlerin bir bölümü (Teknik Araş
tırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Özellikle, 3194 sayılı tmar Kanununun yürürlü
ğe girdiği 9 Kasım 1985 tarihinden sonra -yani hir 
ay evvel- halihazır haritalar ile imar planlarının 
tasdiki yetkisi de fiilen belediyelere geçtikten sonra, 
bakanlığın bu konulardaki yetkileri fevkalade küçül
müş ve sembolik bir mahiyet almıştır. Bu konularda 
yetişmiş, uzmanlaşmış, tecrübeli elemanların büyük 
bölümü dağılmış, Planlama ve imar Genel Müdür
lüğü -ki, İmar ve İskân Bakanlığının en önemli gö
revlerinden birini yerine getiriyordu- fiilen ortadan 
kalkmıştır. 

Kalkmıştır; ama iyi mi olmuştur? Sayın Başbakan, 
•10 Aralık günü bütçenin tümü üzerinde tenkitlere bu 
kürsüden cevap verirlerken mahallî idarelerle ilgili 
reformlara değindiler ve «dMahalî idareleri güçlen
dirmek için kendilerine önemli maddî olanaklar sağ
ladıklarını ve birçok yetki ile teçhiz ettiklerini» ifade 
ettiler. 

Mahallî idarelerin gelir kaynaklarının artırıldığı 
yolundaki Sayın Başbakanın ifadelerine karşı görüş
lerimizi, geçenlerde 1319 ve 2380 sayılı kanunların 
tadili müzakerelerinde açıklamış, aslında bu kanun--
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larla belediyelerin ve il özel idarelerinin malî du
rumlarının daha öncesine nazaran bozulmakta oldu
ğunu ve malî yönden zayıflayacaklarını, gerekçeli 
olarak ve sayısal misallerle izah etmiştik. Bu neden
le, Sayın Başbakanın mahallî idareleri yeni imkân
larla malî yönden güçlendirdikleri ve güçlendirecek
leri yolundaki beyanlarına iştirak etmek güçtür; fa
kat daha da önemlisi, mahallî idarelere verilen yetki
lerle ilgili 'görüşleridir. 

31194 sayılı (tmar Kanununun yüce Meclisteki mü
zakereleri sırasında, imar planları ve haritaların tan
zim, tadil ve tasdikleri yetkisinin belediyelere 'bırakıl
masından duyduğumuz endişeleri belirtmiş, başlıca 
iki nedende ileride çeşitli mahzurlarına şahit olacağı
mıza da işaret etmiştik. 

-Bunlardan birincisi, bu konuda belediyelerimizin 
yetişmiş teknik kadrolara sahip bulunmadıkları husu
suydu. 

İkindisi de, mülkiyet hakkı gibi, rejimlimizin en 
önemli temellerinden birini oluşturan bir konuda teh
likeli ve hakkın özüne dokunacak tasarrufların bilgi 
ve tecrübe noksanlığı neticesi veya maksatlı olarak 
bahis konusu olabileceği şeklindeki endişemiz idi. 

Sayın Başbakan da aynı görüşte oldukları için 
iştirak ediyorum, mahallî idarelerimizin demokrasinin 
temellerimi oluşturdukları için, yetki dağılımının ge
nel prensibi içinde ademî merkeziyetçi bir görüşle 
kendilerine merkezî otoritenin bir kısım yetkilerinin 
devri, aslında yadırganacak değil, teşvik edilecek bir 
davranıştır; fakat böyle bir tasarrufa yönelirken ülke
deki (Şartları göz ardı etmek elbette yanlıştır ve mah
zurlu bazı sonuçlarım da peşinen göze almak gerekir. 

3194 sayılı Kanundan daha önce 3030 sayılı Bü-
yükşehir Belediyeleriyle ilgili Kanunla, imar planları 
konusunda tanzim, tadil ve tasdik yetkisi bu belediye 
meclislerine verilmişti. Büyükşehir belediyelerinde 
teknik kadroların yokluğundan bahsetmek mümkün 
oümadığından, birinci mahzuru bu konuda düşünme
miz yersiz olurdu; ancak, ikinci konuda İstanbul Be
lediyesi dahi hukuk sistemimizi, hukukun üstünlüğü
nü ve hukuka saygıyı ayaklar altına alan bir tasar
rufta bulunabilmiştir. 

Perşembe Pazarı ile ilgili imar planı değişikliğin
den bahsetmek istiyorum. Bu bölge sakinlerinin olay 
ve olayın vuku buluş şekli hususundaki canhıraş fer
yatlarını aksettiren çeşitli şikâyet mektupları eminim 
bütün milletvekillerinin eline geçmiştir. 

Tasarrufun gerekliliği üzerinde durmak istemiyo
rum.. Bu konuda bazı şehirdik uzmanlarına göre 

böyle bir fonksiyonun değişkliğine karşı çıkmalarına 
rağmen, belki lehinde söylenebilecek onlar kadar güç
lü görüşler de olalbilir. Bunlar, uzmanların münakaşa 
edip karara bağlamaları gereken hususlardır; fakat 
bir de işin hukukî yönü ve uygulama biçimi vardır. 

Yıllarca süren tetkikat sonucu bu bölgenin kendi 
fonksiyonunun devam etmesinin uygun olacağı gö-

kesinleşecek -belki 10 - 15 senelik çalışmaları 
sonucü-^ar'kasından 1/5 000 ölçekli. Haliç Düzenle
me Nazım llmar Planında bu görüşe iştirak edilerek 
8 Mayıs 1984 tarihinde, yani 'bundan bıirbuçük sene 
evvel, büyükşehir 'belediye meclisince kabul ve be
lediye başkanınca onaylanacak - proje de plan da 
onaylanmış - ve hu plana uygun muamelelere inşaat
lara izin verilecek; yaklaşık bir yıl sonra da bu ka
rarlardan vazgeçilerek bu bölgedeki tüm binaların 
- ki çok sayıda işyerini ihtiva etmekte olduğu söyle
niyor ve takriben 100 bin kişiyi ilgilendiren bir olay -
yıkılmasına tevessül olunacak. 

Bu kadar süratle ve çok tartışılabilecek gerekçe
lerle karar değiştirilmesi, insaf ile düşününüz sayın 

milletvekilleri, kimde idareye karşı güven bırakır? 
Böyle bir tasarrufun adalete uygun olduğuna kimi 
inandırabilirsiniz? Şimdi İstanbul'da mülk sahibi olan
lar, durumlarının yarın benzer bir düşünceyle teh
likeye girmeyeceğinden emin olabilirler mi? 

Aslında belediyenin bu tarz davranışı ve Perşem
be Pazarı için ileri sürülmüş olan gerekçeyle bütün 
İstanbul'u yerle bir etmek mümkündür. 

Güven duygusunun sarsılması, adaletin, mülkün 
temeli olduğuna inanmış bir toplum için, bütün inanç
ların değer yargılarının da yıkılmasına neden olur 
ki, hiç de ülke ve toplum yararına kabul olunamaz, 

Bir anayasa profesörünün bu karar ve kararın uy
gulanış biçimiyle ilgili görüşü şudur: «)Bu olay, hu
kukun delinmesi teşebbüsüdür.» 

Plan tasdiki yetkisinin bakanlıkta bulunmamasının 
bir sonucu olarak ortaya çıkan bu misal, yarın diğer 
belediyelerde ne gibi olaylara şahit olabileceğimizi, 
göstermesi bakımından enteresandır. 

Benzerlerinin genelleşmemesinli, büyük sıkıntılara, 
haksızlıklara, isyanlara neden odmamasım temenni 
ediyor ve nedense, Sayın Başbakanın bu konudaki iç 
rahatlığını duyamıyoruz, 

Değerli milletvekilleri, özellikle gecekondu sorunu 
üzerindeki çalışmaları yürüten Mesken Genel Mü
dürlüğü de ani bir kararla II Haziran 1985 tarihinde 
yayınlanan 247 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meyle tamamen fonksiyonunu yitirmiştir, 
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Filhakika, bu kararnameyle 775 sayılı Gecekondu 
Kanunuyla bakanlığa verilen yetkiler, belediyelere 
devredilmiş ve bu Kanunla kurulan iki fon, bütün 
hak ve vecibeleriyle Toplu (Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresiyle belediyelerin emrine verilmiştir. 

Şimdi 'bu ibarede ben, «ani bir kararla» diye 'bir 
tabir kullandım. Neden acaba, «anı bir ıkarar» diyo
ruz? Geçmiş olaylara - bakıyorsu'nuz, 247 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin Bakanlar Kurulumda 'tas
dik tarihi 3 Mayıs 1985; fakat 'bir de haklıyorsunuz 
aynı tarihte yüce Mecliste 3194 sayılı imar Kanunu 
da kabul edilmiş. 3 Mayıs 1985; ikisi de aynı gün. 
imar Kanununa bakıyorsunuz, gecekonduyla uğraş
mak için fonksiyonlar hastan sona kadar hakanlığa 
verilmiş -heyetiniz oraya vermiş- ve hatta gecekondu 
uygulamaları dolayısıyla belediyelerle bir sürtüşme 
çıkmasın diye, gecekondu uygulamasıyla ilgili imar 
planlarının tasdik, planın tadili ve yapıılması işi de, 
yetkisi de bakanlığa verilmiş. Buradan kanunun çık
tığı aynı gün bir de bakıyorsunuz bakanlık bu görevi 
üstünden atıyor, yani imar Kanunundaki o hüküm 
boşuna bir hüküm olarak ortaya çıkıyor, Bu örnek, 
Hükümetin iyi düşünülmüş bir plana göre bilinçli ha
reket etmediğinin, günlük beklentilere göre karar al
dığının yeni bir delilini oluşturmaktadır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
imar planlan, haritalar ve gecekondu konusundaki 
önemli görevlerini böylece devrettikten sonra, ha
len yapı malzemesi ve deprem araştırma konuları 
dışında, Akaryakıt Tüketim Fonundan ayrılan yüzde 
6 oranındaki payla 2380 sayılı Kanuna dayalı ola
rak oluşturulan Mahallî idareler Fonunun, belediye
lerin bazı projeleri için tahsisi görevlerini yürütmek
tedir. Ayrıca, belediyelerin dört yıllık imar program
larının tetkik ve tasdiki, iç ve dış müteahhit sicille
rinin tutulmasıyla karne verilmesi işleri de bu genel 
müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür
lüğünün 1986 yılı yatırımları, bütçeden verilen 1,2 
milyar liralık kamulaştırma bedeli ve 2 milyar 149 
milyon liralık ödenek dışında Gecekondu Fonu, Ma
hallî idareler Fonu ve Akaryakıt Tüketim Fonun
dan gelmesi muhtemel paylarla yaklaşık 48 milyar 
liraya ulaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, mülga imar ve iskân Bakan
lığından devir alınan, henüz lağvedilmemiş ve ismen 
de olsa ayakta kalabilmiş bir başka kuruluş da Afet 
işleri Genel Müdürlüğüdür. Sayın Bakanım, hani 
Afet işleri Genel Müdürü de eğer devreden çıkar

sa, eski maarif nazarının ifade ettiği gibi, «Şu mek
tepler olmasa maarifi idare etmek kolay» gibi, onun 
söylediği söze yakın bir durum ortaya çıkacak. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Afet işleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığına bağlı olarak, heyelan, su baskını, 
taş düşmesi, deprem, yangın gibi, umumî hayatı et
kileyen afetlerin zararlarının azaltılması için gerekli 
önleyici tedbirlerin alınması, afet vukuunda acil 
yardım, kurtarma, ~ afetzedelerin geçici ve daimî is
kânı konularında faaliyet gösterir. 

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında 
bulunmaktodır. Bu nedenle de sık sık umumî hayata 
müessir depremler vuku bulmaktadır, öte yandan, 
birçok bölgelerdeki yapılar inşaat teknolojisine ve 
kaidelerine uygun olarak yapılmadıklarından, hafif 
denebilecek depremlerde dahi çok sayıda bina yıkıl
makta ve büyük maddî hasarın yanı sıra pek çok 
da can kaybı olmaktadır. Geniş bir yurttaş kitlesi 
bu nedenle devamlı olarak hayatî tehlike içinde ya
şamaktadır. Vatandaşlarımızı bu tehlikeden uzak
laştırmak ve hayatlarını emniyet altına alabilmek 
için, bu durumdaki konutların mutlaka yenilenme
si şarttır. Bu sonuca ulaşmak için de yaygın ve bü
yük ölçüde yatırımlara girişmek gerekir. 

1986 yılı programı için bütçeden 2,7 milyar lira 
ödenek verilmiş olup, Afetler Fonu gelirleri ve Av
rupa iskân Fonu kredisiyle yıl içi yatırımlarının 44 
milyar liraya ulaşacağı tahmin olunmaktadır. Bu dü
zeydeki imkânlarla değil kötü şartlardaki konutla
rın yenilenmesi, yıllarca önce vuku bulmuş afetler
de hak sahibi olmuş kimselerin daimî iskânı için 
birikmiş konutlarının bir bölümünü dahi yapmak 
mümkün değildir. Bu nedenle, genel müdürlüğün en 
önemli ve garantili gelir kaynağı olan Afetler Fonu
nun güçlendirilmesi yolunda gerekli tedbirlerin alıh-
«ıasırida zorunluluk vardır. 

Bu fonun kaynakları, genel bütçeye konulan öde
neklerin dışında, iktisadî Devlet Teşekkülleri ve ser
mayesinin en az yarısı devlete ait banka ve müesse
selerin yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3'ü nispe
tinde ödeyecekleri hisselerden oluşmaktadır, ikinci 
geliri de, 9 . 3 . 1972 tarih ve 1571 sayılı Kanunla 
düzenlenen bazı tekel maddelerinin satış bedellerin
den alınan paylardan oluşmaktadır, özellikle tekel 
maddelerinden ayrılan paylar bugün için gülünç de
nebilecek mertebede, önemsiz bir düzeye inmiştir. 
Niçin böyle diyorum? Bakınız, bu kanuna göre o tarih
te Bafra sigarasının bir paketinden alınması düşü-
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nülen paranın miktarı 6 kuruş 37 santim, (halen de I 
bu para alınıyor) 35'lik Altınbaş rakısının şişesin
den 230 kuruş alınması öngörülmüş, 351ik Kulüp 
Rakısının şişesinden de 138 kuruş, kısa Samsun si
garasının paketinden 45,5 kuruş. - Benim bilebildiğim 
kadarıyla tabiî - ama geçenlerde gazetelerden biri 
yazdı, «91 kuruş» diyor, bir paket Samsun sigara
sından 45,5 kuruş - para alınması öngörülmüş ve 
bugün de devam eden miktar bu. 

Bu kanunun çıktığı tarihte Samsun sigarası 5 
liraya satılıyordu ve Afetler Fonu payı bu bedelin 
yaklaşık yüzde 10'u mertebesindeydi. Bugün 210 lira 
olan sigaranın paketinden aynı nispet muhafaza 
edilirse, 21 lira mertebesinde pay ayrılması gere
kirken, bu pay hâlâ eski seviyelerini muhafaza et
mektedir. Hükümet bu duruma mutlaka bir çare dü
şünmeli ve Afetler Fonu kaynaklarını güçlendirecek 
tedbirleri en kısa sürede almalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, 25 inci dakika
nız doldu, bilgilerinize sunuyorum. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, Bayındırlık ve îskân Bakanlığı
nın faaliyetleri dile getirilirken, her ne kadar ba
kanlık bu konudaki geniş yetkilerini de devrederek 
bu işlerle ilişkisini asgarî düzeye indirmiş ise de, 
konut konusuna değinmemek, takdir edersiniz ki, 
mümkün değildir. Bu nedenle, kısaca da olsa, bu 
husustaki görüşlerimizi açıklamayı zorunlu görüyo
ruz. 

«Konut sorunu» ismi altında ifade edilmek is
tenen, konut ihtiyacıyla, konut arzı arasındaki açık, 
bu nedenle biriken ihtiyaç, ortaya çıkan sosyoeko
nomik problemler, uzun süreden beri iktidarları meş
gul eden önemli bir konu olarak ülkenin gündemini 
işgal etmiştir. Nitekim, bu hükümetin programında 
da konut sorununun halli başlıca hedeflerden biri 
olarak seçilmiştir ki, doğrudur. 

Konut konusunda çok şey söylenmiştir. Birik
miş konut ihtiyacı milyonlarla ifade edilmiş; yine, 
«Türkiye'de konut sorunu, konut ihtiyacı yoktur» 
denöbilmiştir. Beş yıllık planlarda ve çeşitli araştır
malarda rakamlar verilmiş, sonra tashih edilmiştir. 
Ancak, gerçek şudur ki, bir ülkede eğer 4 nüfuslu 
151 bin, 5 nüfuslu 137 bin, 6 nüfuslu 114 bin, 7 
ve daha çok nüfuslu 231 bin aile tek odalı konut
larda oturuyorsa, konutların yüzde 14'ü iki ya da 
daha fazla aile tarafından müştereken kullanılıyor
sa; nüfus yılda binde 28, kent nüfusu yılda yüzde 
5'in üzerinde artıyor ve konut yapımı yıllık ihtiya- | 

cin altında kalıyorsa, konut yapımı için millî gelirden 
ayrılabilen pay yeterli değilse, fiyatlar çok hızlı ar
tarken gelirler çok gerilerde kalıyor ve bu durum 
uzun zamandır devam etmekte ise; «Ülkede konut 
açığı yoktur» demek ya da bu yoldaki görüşleri 
ciddî ve tartışılabilir bulmak mümkün değildir. Bu 
nedenle, ülkemizde konut açığı vardır ve boyutları 
da ihmal edilebilir ölçüde değildir, diyoruz. 

Bu konuda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında, sadece plan dönemi içindeki konut açığı 1 
milyon 157 bin olarak verilmiş ve Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planındaki konut açığı da, nüfusu 20 
binin üzerindeki kentlerimizde 223 bin birim olarak 
ifade edilmiştir. Bunları biz söylemiyoruz, buradan 
geçmiş olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında
ki rakamlar olarak ifade ediyoruz. Ancak, yine de
tayına girmeden ifade etmek isterim ki, bugünkü 
millî gelir düzeyimize göre, özellikle orta ve alt orta 
gelir grubuna giren çok geniş kitlelerin bir konuta 
sahip olabilmek için ayırabilecekleri maddî imkân
larla bu sayıda konut üretimi mümkün değildir. Bu 
nedenle de, konut maliyetini düşürücü tedbirlerin 
yanında, çoğalan nüfusun, ilk planda barınma ihti
yacını karşılayabilmek için, konut niteliklerinden de 
fedakârlıkta bulunma mecburiyeti vardır. Bu gerçeği 
hiçbir zaman hatırdan çıkarmamamız gerektiği ka
nısındayım. 

Ülkemizde son yıllardaki gelişmeler tetkik edil
diği takdirde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Son beş 
yıl içinde 110 bin düzeyine düşen konut üretimi, 
son iki yılda hafifçe artma eğilimine girmiştir. Birim 
konut alanlarında son yıllarda artış vardır. 1979 yı
lında 98 metrekare olan ortalama konut büyük
lüğü, 1983 yılında 108 metrekareye ulaşmıştır, İnşaat 
metrekare maliyeti önemli ölçüde yükselmiştir. Yıl
lık asgarî ücretle 1976 yılında 20,5 metrekare ko
nut alınabilirken, 1982 yılında ancak 9,1 metrekare 
konut alınabilir olmuştur. 1985'te yeni tespit olunan 
asgarî ücretlerle ancak bu düzeyde konut almak 
mümkündür. Konut yatırımlarına millî gelirden ay
rılabilen payt son yıllarda yüzde 4'lük düzeyinden 
yüzde 3'lere düşmüştür. Bu tespitlere göre, son millî 
gelir hesapları nazarı itibara alınırsa, konut için 1986 
yılında yaklaşık 1 ilâ 1,2 trilyon liralık bir yatırım 
yapılabilir. Arsa, altyapı ve inşaat maliyeti göz önü
ne alınarak, konut büyüklükleri üzerindeki eğilim
lere göre, bir konutun 1986 yılı fiyatlarıyla ortalama 
7 milyon liraya mal olabileceği düşünülürse, bu para 
ile ancak 160 - 170 bin konut üretilebilecektir ki, 
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böylece yıllık 100 biniden fazla konut açığı olduğu 
ortaya çıkar. 

Bu sonuçlar, ülkemizin bir gerçeğidir; görmez
likten gelinmesi, konutsuz vatandaşlarımıza boş ümit
ler verilmesi bizi çözümden uzaklaştırır ve proble
min hallini daha da zor duruma sokar. 

Konut talebimi artırma yolunda, son yıllarda, 
önemli adımlar atılmıştır, önce konutun ölü yatı
rını olduğu yolunda ekonomimizi yönlendiren, kay
nak tahsisini düzenleyen çevrelerdeki inatçı ve olum
suz kanaat değişmiş ve tam tersine, ekonomiyi can
landıracak, istihdamı artıracak, tüketim mallarına 
karşı talebi azaltarak enflasyonist baskıyı hafifle
tecek önemli bir araç olarak konut yatırımlarını 
hızlandırmak gerektiği görüşü yaygınlaşmıştır. Bu 
husus, özellikle 1980 yılı Mayıs ayında Resmî Ga
zetede neşredilen millî konut stratejisi kararı ile 
tescil olunmuş ve arkasından 1981 yılında 2487 sa
yılı Toplu Konut Kanunu kabul edilmiştir. Bu ka
nunun kaynak temini hususundaki sisteminin, iki 
yıllık uygulama sonunda, çalışamayacağı anlaşıldı
ğından, Toplu Konut Fonu 1984 yılı başlarında, yani 
bu hükümet zamanında, doğru olarak yeni esaslara 
bağlanmıştır. 

Sayın Başbakan, bütçenin tümü üzerindeki ceva
bî konuşmasında, «Fonları bizler kurduk, başkaları 
bizden örnek alıyorlar» şeklinde bir ifadede bulun
du. 

Çok iyi bilindiği üzere, Toplu Konut Fonu, bi
raz evvel ifade ettiğim gibi, 1981 yılında çıkan 2487 
sayılı kanunla kurulmuştur. Yalnız, bu hükümet 
(taraflından yapılan, fonun bütçe ile irtibatını kesip, 
müstakil gelir kaymaklarıma, kavuşturulmasıdır ki, 
kanımızca da, Anayasaya, uygunluğu veya uiygum-
suzHuğu taırtışıîsa da, gerçekçi bir sistemdir. Aslın
da, eğer samimî olarak uygulanabilirse ve nakit 
akımı düzendi Işleyebilirse, 2487 sayılı Kanundaki 
fonun hacmi, bugünkü fon hacmimden daha büyük
tür: yamii asgarî gider bütçesimim yüzde 5'i. Gerçek
ten bu ölçülere göre Toplu Konut Fonu gelirleri, 
1986 yılı içlim 360 milyar lira olacaktır ve ihtiyaç
lar göz önüne alınırsa, gerekli miktara çok daha 
yakındır. Oysa bugünkü esaslara göre, Toplu Komut 
Fonunum 1986 yılı gelirlerimin 273 milyar lira dü
zeyimde olacağı tahmin edilrnıdktedirı. Fakat bu 
meblaığ, damada az olsa, daha güvenli ve konuta 
mutlaka tahsis edilebilir nRteliktddftr, 

IBiraz önce, 1986 yılımda konut için millî ge
lirden ayrıiabileceğito|i ifade ettiğim meblağa; göre, 

Toplu Konut Fonu gelinleri 1/4 düzeytinıde kalmaflc-
taidır ki, özellikle dar gelirli kesimin bakiye 3/4' 
llük kısmı bulması, bu maksada; talhlsis etmesi de 
aynıca büyük zorluk arz etmektedir^ 

Toplu Komut Fonu gelirleri, 2 Aralık 1985 tatni-
foi jltibartöyle 250 miyar 398 milyon liraya ulaşmış
tır. 3IL12.1984 .tarihindeki birikimin 73 milyar 475 
milyon liraı olduğu nazara alınırsa, 1985 yılı 11 
aylık fon gelirierinim. 177 milyar lirada kaldığı 
ve yıl sonunıa kadar da ancak 190 milyar lira dü
zeyine ulaşacağı söylenebilir. 

Fondan, 22 . M . 1985 tarihi itibariyle, 19 937 
si ferdi kredi oknajk üzere, 230 348 konut içim 469 
milyar 6111 milyon liralılk talhsllsitıe bulumıuinuiş ve 
bumun 52,5 milyar lirası ferdi kredi için olmak 
üzere, 229 miyar 671 milyon lirası filen ödenmiş
tir. Bu Jya bir sonuçtur. Ancak, işini ooyutlan mu
vacehesinde, konutsuz valtanldaşlarımıızan konut ihti
yacını talebe dönüştürmek, böylece arzı gerekli 
düzeye çıkarmak bajkımımıdam hem yeterli değildir. 
hem de bu konuda çıkarılan yönetmeliğim bazı 
olumsuz yönleri vardır. 

Filhakika, 28 Nisan 1985 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanan Toplu Konut Uygulama] Yönetmeli
ğine göre, alıcılar; yani konut yaptıracak olanlar 
yalnız inşa edilen konutları için aldıkları krediyi 
değil, altyapı ve sosyal tesislere yapılan harcamala
rın tamamından, paylarına düşen meblağı da, tes
pit edilen vade içimlde ödemekle mükellef tutul
maktadırlar. Bu hususu aydınlığa kavuşturmak 
için durumu biraz daha detaylapldırmajk gerek-
ınektediir. ilgili tüzük ve yonetodiklerdbki tariffile-
re göre, altyapı, yol, su, elektrik ve kanalizasyon 
ıgibi tesisleri kapsamına alır. Sosyal tesils kavramı 
içimlde, topta komult alanlarındaki • dikkat buyuru
muz - okul, spor tesisleri, sağlık tesisleri, karakol, 
postane, ibadethane, yeşil alan, çocuk parklan, oto
parklar gfflb'i teslisler bulunmaktad'ır. Yönetmeliğe 
göre, bu tesisler içim yapılanı harcamaların tümüne 
alıçlar katılacaklardır. Bu durum, imkânlar kıt 
olduğu içiim buıgüne kadar konut sahibi olma bahti
yarlığıma kavuşamıamıış geniiş dar gelirli kesime bü
yük haksızlık ve komuta sahip otoıa İhtimallerimi 
azaltan, güçleştiren ağır bir yük teşkil dtmektedir,. 
Filhakika, eslkiden yapılan uygulamajardla da halen 
de yürürlükte lOİam sisteme göre, aslında belediye
lerin veya devletin: bütçesi içlinde gerceMeşiMlimesİ 
gereken bu tesislerim bütün, külfeti, böylece, ko-
muıtsuz vatandaşlarım omuzlarıma yüklenmektedir. 
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Buğum belediyelerin elektrik tesisleri, tamamen 
Türküye Elektrik Kumumu tarafından kendi kaynak-
îarıodamı fmanıse edilerek gerçddeştirliimdkıteidiır. Eğer 
bir bölgece toplu konut yapttırılacaksa, «elektrik tesi
sini yap» diyeceğiz. 

Yol, su ve kanaizaisyon tesisleri de astada, be
lediyelerce inşa edilmekte ve bu tesMerim bir kıısım 
mal'iyeti, ansa ve bina sahiplerinden alınmakta idli. 

BAlŞKAİN — Sayın Haznedar, 35 inci dakika
nız doldu. 

iAİUt MAZHAR HAZNEDAR CDevamla) Yine 
mevcut mevzuata göre belediyeler, bir bölgede par
selasyon planlarını yaparken, her parselden azamî 
yüzde 30 kadarımı genel kullanımlar içlim bedelsiz 
olarak almakta, daha fazla alan gerekiyorsa kamu
laştırma yapmaktadırlar. Okul, sağlık tesisleri, ka
rakol, positane, spor tesisleri gibi tesisler ise, mut
laka ilgili kamu kurumunun bütçesi içinde inşa 
ödlmekte idi. Amcak, toplu konutla ilgili yetni mev
zuat düzenlemelerinde, bu tesislerin masraflarının 
tamamı konut alıcılarına, kooperatif ortaklarına 
yüklenmektedir. Bu, ulaşılmak istenen amaca ters 
düşen, kısmî kredi temini suretiyle konuta sahip ol
mayı kdaylaıştırıiyormuş gibi gösterirken, bir yöhh 
den de zorlaştıran bir keyfiyettir. Bunun mutlaka 
yenli baştan gözden geçirilmesi ve ilgili maddelerde, 
'bazı hallerde bu giderlerin tamamınım veya bir kıs
mının fondan karşılanması, sekinde bu kaydm ge
nelleştirilmesi şarttır. Aksi takdirde, yetkili ağızlar
dan sıık sık tekrarlanan, «Klonut sorumumu hal yo
luna girdik» şeklindeki beyanları, Siyasî yatırım ve 
avutma nitelklli ağırlığının koruyacakltır. 

Yime mevcut düzenlemelere göre, toplU; konut 
alanları içinde bulunan konutların 60 metrekare 
alanında olanlar içlim verilecek azamî kredi miktarı 
1 milyon 750 bin Türk Lirası ve alıcı payı da 300 
'bin lira olarak tespit olunmuştur. Buma göre, 60 
metrekarelik konut içÜnı, arsası ve yukarıda .ayrıntılı 
olarak ifade ettiığim ailltlyaıpıı ve sosyal altyapı tesis 
paylam dahil, 2 milyon 50 bin liralık bir maliyet 
öngörülınektodi'r veya bu miktarın biraz üzerinde-
dit. Oysa sadece kalorifersiz yığma: bimamım, yani 
en basit komultum bugüm metrekaresitoii' 60 bin M-
fadan aşağıya mal etmek mümkün, değildir. Arsa, 
altyapı ve sosyal teslis masrafları da nazara) alınır
sa, bu rakamı metrekare başına 80 bin lira olarak 
kabul edebiliriz. Böylece, 60 metrekarelik bir konut 
için, faizler hariç, 1985 yılında yaklaşık 5 milyon 
lira sarfı gerekli!. Oysa, toplu konut fionumdaify bu 

ılöomult içim temiim olunan kredli, maliyetin yüzde 
40'ımı dahi bulmamaktadır. Dar gelirli vatandaşın 
'bu şartlar altında konut sahibi olması, açıkça görül
mektedir ki, yine böır hayal haline gelmektedir. 

Hükümetim yönetmelikle derhal yapması gereken 
işler kanımızca şunlardır. 

Hi* Kredi miktarı makul düzeye çıkarılmalıdır. 
2. Kredi faizleri azaltılmalı, geri ödeme sure-

leni uzatılmalıdır. 
3.. Klonult malıiyeltinıi artıran ve mevcuit mevzu

ata ters düşen haksız ilave külfetler konut alıcısı
nın sırtından kaikîıri'lmıalıdır. 

Bunun dışında, mükerrerem de. ifade ettiğimiz 
gibi klonut üretiminim mevcut imkânlar içinde kala
rak artırılması bakımından, aşağıdaki tedlbirler üze
rinde çalışılmalı ve bunlardan oigumlaştırılanlar der
hal uygulamaya konulmalıdır: . • 

İ.« Yapı maflzemesiınlin ucuza maledilmesinin im-
kânlları araştınlmajlıdır. 

!2, Inşaatlta ileri teknoloji kuianımı yaygınlaş
tırılmalı, böylece realizasyon süresi kısaltılmalıdır. 

'3. Yapı elemanlarında sltandardizasyon uygu
lanmalıdır. 

4. Altyapısı ve parselasyonu yapılmış arsa üre
timi suretle ihtiyacın üzerine çıkarılmalıdır. 

5. Yapı için ödenen çeşitli vergi, resim, harç 
gibi giderler kaldırılmalı ya da iyice azaltılmalıdi!r. 

6. Konut hacimlerinde mümkün olan küçültme 
yapılmalı ve bunlar azamî ölçüde özendirilmelidir. 

7. Gelir düzeyi en altta bulunan konutsuz va
tandaşlarımıza barınma ihtiyacını temin bakımından 
kendi katkılarıyla gerçekleştirebilecekleri nüve konut 
sisteminin uygulanabilmesi için imkânlar hazırlanma
lıdır. 

Değerli milletvekilleri, vaktin müsaadesi nispetin
de biraz da, ülkemize özgü bir kuruluş olan dünyada 
benzeri bulunmayan ve kentlerimizde önemli yatırım
lar yapan İller Bankasından bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği üzere İller Bankası, şehir ve kasabaları
mızın haritalarını, imar planlarını, içme suyu ve kana^ 
lizasyon tesislerini; ayrıca belediyelere ait soğuk ha
va tesislerini, mezbahaları, turizm tesislerini, çöp te-
sisterini, ticarî tesisleri, belediyelerden aldığı yetki ile 
onlar adına gerçekleştiren bir mahallî idare kuruluşu
dur. Yakın zamanlara kadar şehir ve kasabaların 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri İller Ban
kası tarafından yapılırdı. Hatta, ülkemizdeki ilk hid
roelektrik tesislerinin banka tarafından yapıldığını ve 
bu işlerle ilgili geniş bilgi birikiminin oluşturulma-
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sında bankanın büyük katkısının olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ancak, 9.9.1982 tarih ve 2705 
sayılı Kanunla, elektrik üretim, iletim ve dağıtım te
sislerinin tek elden yürütülmesi öngörüldüğünden, ha
len kentlerimize ait bu tesislerin Türkiye Elektrik Ku
rumu tarafından yaptırılması gerekmektedir. • 

Diğer taraftan, özellikle iletim ve dağıtım sistem
lerinin realizasyonu konusunda İller Bankasının ülke 
genelinde organize olmuş bulunması ve çok sayıda 
tecrübeli elemana sahip olması nedeniyle, Türkiye 
Elektrik Kurumunun yıllık programına giren beledi
yelere ait dağıtım tesisleri bugüne kadar; yani üç yıl
dır Türkiye Elektrik Kurumu adına yine banka tara
fından yürütülmekte idi. Ancak, son zamanlarda 
Türkiye Elektrik Kurumu ile banka arasındaki para
sal sorunlar nedeniyle, tesislerin ihalesi ve yürütülme
sinde aksamalar meydana geldiği yolunda şikâyetler 
olmaktadır. Hatta para akışmdaki gecikmeler ve Tür
kiye Elektrik Kurumunun bankaya olan borcunun 
büyümesi vakıası karşısında konu banka tarafından 
ele alınmış; yürütülmekte olan değişik durumdaki bü
tün işlerin Türkiye Elektrik Kurumuna devri hususun
da müzakereler cereyan ettiği söylenmektedir. Böy
le bir kısmı bitmiş, kesin kabul ve kesinhesap duru
munda, bir kısmı devam eden tesislerin devir olayı
nın, ileride içinden çıkılmaz ihtilaflara yol açması ve 
bu nedenle işlerin zarar görmesi ihtimali çok yüksek
tir. Bu nedenle, nihaî karara varmadan önce, diğer 
ihtimalleri sonuna kadar zorlamak ve para sorununu 
en kısa zamanda halletmek tercih edilmelidir. 

Diğer taraftan, bu tesislerin proje ve inşaatını ta
kip ve intaç amacıyla kurulmuş teşkilattaki yetişmiş 
ve ömrünü bu işlere adamış tecrübeli teknik eleman
ların durumu da önem taşımaktadır. Eğer, tüm te
sislerin Türkiye Elektrik Kurumuna devri kararı ke
sin ise, bankada bu işler için bulunan kadronun mad
dî ve manevî kaybına neden olmayacak tatminkâr 
bir formül bulunması kesinlikle ihmal edilmemelidir. 

Kanımızca, ortada duran sorunlara en gerçekçi ve 
köklü çözüm, şehir ve kasabalarımızın elektrik tesis
lerinin, eskiden olduğu gibi tekrar İller Bankası ta
rafından yapılmasını öngören yasal bir düzenlemedir. 
Böylece Türkiye Elektrik Kurumunun, zaten çok ağır 
olan üretim ve iletim hatlarıyla ilgili faaliyetine daha 
rahatlıkla devam etmesi ve finansman yükünün da
ğıtım şebekeleriyle ilgili bölümünü üzerinden atacak 
imkâna kavuşması, mahallî hizmet karakteri ağır ba
san şehir şebekeleri bakımından da fonksiyonel bir 
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bünyenin yeniden oluşturulması mümkün olabilecek
tir. 

İller Bankası 1986 yılı programı 168 milyar 975 
milyon lira olarak tespit edilmiştir. Bu rakama, Tür
kiye Elektrik Kurumu adına yapılacak yatırımlar da
hil değildir. Bu yatırım içinde; 76 milyar 900 milyon 
liralık içmesuyu tesisleri, 55 milyar liralık kanalizas
yon tesisleri ağırlık taşımaktadır. 

Burada bir hususa değinmek gerekiyor. Bankanın 
1986 yılına devreden tesislerinin bakiye keşif bedel
leri tutarı 1,2 trilyondur; yani 1,2 trilyon lira 1986 yı
lına devrediliyor. 1986 yılında sarf edeceği para, biraz 
evvel de söyledim, yaklşık 169 milyar. Yani 1986 yı
lı sonunda ortaya çıkacak tablo şu : 1,2 trilyondan 
170 milyarı çıkaracaksınız, geriye takriben 1 trilyon 
kalacak. Hükümetin fevkalade iyimser bir tahminle, 
enflasyon konusunda ileri sürmüş olduğu ve hedef 
aldığı rakamın da tuttuğunu; yani yüzde 25'in ger
çekleştiğini düşünelim, 1987 senesine gene 1 .trilyon 
250 milyar liralık iş hacmi ile girecektir. Yani bura
dan ortaya çıkan sonuç şu: Böyle enflasyonun yüz
de 10'un üzerinde devrettiği dönemlerde bu oranda
ki yatırımlar, İller Bankasının mevcut programındaki 
olan işleridir; bitirilebilmesi için kesinlikle yeterli de
ğildir. ^ 

Son defa yüce Meclisten geçen 3074 sayılı Akar
yakıt ve Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasını öngören Kanuna göre, bu vergi gelirleri
nin yüzde 5'ine tekabül eden bölümü İller Bankasın
daki belediyeler fonu hesabına yatırılacaktı. Fonun 
bu yeni kaynağından temin edilecek meblağ 1986 yı
lında yaklaşık 13,5 milyar liradır. 

Yine son vergi paketi içinde 2380 sayılı Kanunda 
Değişiklik yapan kanunla belediyeler fonu gelirleri, 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının yüzde 2'sinden 
1986 yılında yüzde 2,30'una çıkarılmıştır. Bu artış 
1986 yılı için yaklaşık 16,5 milyar liraya tekabül et
mektedir. Aynı kanunla Boğaziçi İmar Müdürlüğüne 
fondan ayrılan yüzde 6 nispetindeki pay yüzde 2'ye 
indirilerek, fona kalan kısım 1986 yılı için yaklaşık 
5 milyar lira artırılmıştır. Böylece fonda, 1986 yılın
da toplam olarak, diğer vergi kanununa nazaran, 35 
milyar lira daha fazla para toplanacaktır. Bu husus 
nazarı itibara alınarak ve belediyeler fonunun 1986 
yılı normal gelirlerinin bu esaslar dahilinde, yalnız 
başına, sadece onun gelirleri 145 milyar liraya çıktığı
nı ve bu paranın münhasıran İller Bankasının prog-1 
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ramındaki bu işler için kullanıldığım; ayrıca İller 
Bankasının kendi öz kaynaklarından ve daha evvelki 
fon tahsilatından yapmış olduğu gelirler de nazan 
itibara alınarak, banka yatırımlarının çok rahatlıkla 
168 yerine, 200 milyar liraya çıkarılması imkânı mev
cuttur. Bakanlığın bunun üzerinde durmasında büyük 
yarar olduğu kanısındayım. 

Bankanın bir başka sorunu daha vardır; ona da 
değinerek bu konuşmamı bitirmek istiyorum; bu da, 
içmesuyu tesislerinin yapımı hadisesedir. Bugün nü
fusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin içmesuyu 
tesisleri, bütçeden gerekli ödenek ayrılabildiği takdir
de, 1053 sayılı Kanun hükümleri içerisinde Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğünce ele alınmaktadır, iller 
Bankası ise, kendi kanununa göre, bütün belediyele
rin (nüfusu 100 bini aşan belediyeler dahil) içmesu
yu tesislerini programına alabilmektedir. Burada bir 
ikilem var. Bu nedenle, sektörün planlanmasında bü
tünlük temin edilememekte, iki kuruluş, teşkilatını 
gerektiği ölçüde geliştirememektedir, içmesuyu tesis
lerinin mahallî müşterek ihtiyaçlar arasında bulundu
ğu* bu tür hizmetlerin, Anayasamızın hükümlerine gö
re mahallî idareler tarafından yapılması gerektiği ha
tırlanırsa, merkezî hükümet teşkilatına dahil Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün, içmesuyu tesisleriyle 
meşgul olması, sisteme aykırı düşmektedir. 

Ayrıca, içmesuyu tesislerinin projelerinin yapıla
bilmesi için, beldenin harita ve imar planının mevcut 
olması şarttır. Bunun da dışında, beldeye bol mik
tarda su getirirken, bu suyun kullanıldıktan sonra na
sıl uzaklaştırılacağının da belli olması yani kanali
zasyon sisteminin ve planlamasının hep birlikte yapıl
ması, işin mahiyeti icabıdır. Bu hizmetlerin tümü, bir 
mahallî idare kuruluşu olan tiler Bankası tarafından 
yapılmaktadır. Bu nedenle, planlama ve uygulama 
yönünden iller Bankasının büyük üstünlüğü vardır. 
Bankanın bu niteliği nazara alınarak, evvelce içmesu
yu tesislerinin tüm sorumluluğunun İller (Bankasına 
verilmesi hükümetlerce kabul edilmiş ve yıllık prog
ramlara da, bu amaca dönük tedbirler konulmuştur. 
Bu nitelikte telakki edilebilecek bir tedbir, çok açık 
olmamakla beraber, 1986 yılı programının 19 uncu 
bölümünün 19 uncu bendinde yer almaktadır. Ancak, 
bu fikre uygun yasal bir düzenlemenin gerekli oldu
ğu açıktır, özellikle belediyeler fonu kaynaklarının 
güçlendirildiği ve bu fondan tahsis şartları arasında 
nüfusun 50 binin altında olması kaydının 3004 sayılı 
Kanunla çıkarıldığı göz önüne alınırsa, izah edilen 
dualitenin ortadan kaldırılmaması için hiçbir sebep 
kalmamıştır. 
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BAŞKAN -^ Sayın Haznedar, son 15 dakika kal-
I di efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR ı(Devamla) — Ta
mam, bitti zaten efendim. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının faaliyetleri arasında, ihale sistemindeki ak
saklıklar, halk arasında «İmar Affı Kanunu» olarak 
bilinen 2981 sayılı Kanunun, evvelce yapılan iddiala
rın tamamen aksine olarak, uygulamasında vaki ge
cikmeler ve şikâyetler, müteahhitlik mesleğiyle ilgili 
olarak alınması gerekli önlemler ve zorunlu yasal dü
zenlemeler gibi konular üzerinde de durulması gere
kir idi; ancak, konuşma süresinin (çünkü, benden 
sonra konuşacak bir arkadaşım var) yetersizliği ne
deniyle sözlerimi burada kesmek zorundayım. 

1986 yılı 'Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesi
nin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yü
ce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayıa Hazne
dar. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Fehmi Memişoğlu; buyurunuz efendim. 

Sayın Memişoğlu, 13 dakika süreniz var efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; gerek Milliyetçi -Demokrasi Partisi Grubu adına, 
gerekse şahsım adına hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, Karayolları Genel Müdür
lüğü 1986 Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki görüşlerimi 

• açıklarken, büyük ölçüde özet sunmak üzere maru
zatımı arz etmeye çalışacağım. 

Bilindiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılında 5539 sayılı Kanunla memleketimizin yol 
ihtiyacını karşılamak üzere, o tarihteki kalkınmış ül
keler düzeyinde, çok sağlam temeller üzerine kurul
muş; çalışmalarıyla, başarılarıyla kamuoyunun takdir 
ve saygısını kazanmakla kalmamış, eğitim ve insan 
faktörüne gereken önemi vermek suretiyle ülkemizde 
çığır açmış örnek bir teşkilat olarak bugünlere gel
miştir. 

Geçirdiği bu 35 yıllık zaman süreci içerisinde, 
mümkün olduğu kadar politikadan uzak kalmış ve 
politikanın acımasız tahribatından kendisini büyük 
ölçüde koruyabilmiştir; bugün de bu vasfını muhafa
za etmektedir. Ancak, belediyeler bazında büyük bas
kı ve mevzuat dışı taleplerle, Karayollarımız gereğin-
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den fazla rahatsız edilmekte ve kendi programı isti
kametindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları ak
sama istidadı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü
müz, yetiştirdiği sayısız nitelikli elemanlarıyla diğer 
kamu kuruluşlarını ve özel sektörü besleyen çok önem
li bir kaynak olmuştur. Ne var ki, bugün üniversite 
misali, eğitici vasfıyla nitelikli hale gelmiş eleman
larını barındıramamış, kendisi büyük ölçüde erozyo
na uğramıştır. Genellikle nitelikli teknik elemanlar 
çok yüksek ücretlerle özel sektöre ve ülke dışına git
mektedirler. Bu yüzden, teşkilatın ağır yükü, meslek 
ve hizmet aşkıyla direnen bir avuç elemanın omuz
larına kalmış bulunmaktadır. Nitekim, altından kal
kamayacağı proje, mühendislik ve kontrollük hizmet
lerinin bir kısmı firmalara ihale edilmektedir. Devle-. 
tin yatırımlarının aksamaması ve ülke çapında da
ha büyük zararlara uğramaması için, nitelikli teknik 
eleman ihtiyacını karşılayacak ayrı bir statüye önce
likle ihtiyaç vardır. Bu hususu hükümetin dikkatine 
arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı Karayolları bütçesi, 
bugünkü bütçe imkânları içinde yeterli olabilir. An
cak, önemli olan, yatırımlar esnasında yapılacak is
tihkakların sahiplerine zamanında ödenebilmesinin bir 
sisteme bağlanması; müteahhit, taşeron ve işçilerin 
zor durumlara düşmesinin önlenmesidir. Bunun için 
hükümet, nakit akışını muntazaman temin edecek ted
birleri şimdiden almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlü
ğü, kurulduğu 1950 yılından bu tarafa 35 inci yılını 
idrak etmiş bulunmaktadır. Günün gelişmiş teknolojik 
şartlarına ve dünya standartlarına göre bir reorgani-
zasyona ihtiyaç duyulur hale geldiği kanaatini taşı
maktayım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, Avrupa ile,,Asya 
arasında bir köprü niteliğiyle, ekonomik yönden de 
büyük bir önem taşımaktadır. Hükümetçe otoyolları
na atfedilen önem, bizce de olumlu karşılanmaktadır. 
Bu cümleden olarak ikinci Boğaz Köprüsünün; yani 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün ve Kınalı - Sakar
ya arasındaki otoyolun ihale edilmiş olması yanında; 
ihaledeki ciddiyeti, tarafsızlığı ve yöntemin başarıyla 
uygulanmasını takdirle karşıladığımızı da belirtmek 
isterim. Bununla birlikte, ikinci Boğaz Köprüsüyle 
Kınalı - Sakarya arası olan 216 kilometrelik otoyolun 
1988 yılına kadar; yani milletvekili genel seiçmlerine 
kadar bitirileceğinin gerek Sayın (Başbakan ve gerek

se sayın bakan tarafından kesin bir dille vaad edil
miş olması tarafımızdan tereddütle karşılanmakta ve 
bunun büyük ölçüde politik amaçla söylenmiş sözler 
olmadığı temenni edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmış memleketlerde ula
şım sektöründe talep projelendirilirken, şu 4 ana fak
tör dikkate alınmaktadır : 

1. Ulusal güvenlik; 
2. Ulaştırmanın, insanlara ve çevreye en az za

rar veren; 
3. Taşıma maliyetini ve yatırım gereklerini en aza 

indiren; 
4. Tek enerji türüne bağımlılığı asgarî ölçüye in

diren projeler kabul görmektedir. 'Bu faktörler ışı
ğında, en ucuz ve en rantabl yük taşımacılığında bi
rinci önceliği denizyolları, ikinci önceliği demiryol
ları, üçüncü önceliği karayolları almaktadır. Ne ya
zık ki, memleketimiz yük taşımacılığında birinci sıra
yı karayolları almaktadır. Şöyle ki : Yük taşımacılığı
nın yüzde 74'ü karayolları, yüzde 13'ü denizyolları, 
yüzde 12,9'u demiryolları ve yüzde 0,1'i havayolları-
mız üzerinden yapılmaktadır. 

1984 yılı itibariyle ülkemizde toplam motorlu araç 
sayısı 2 186 515 adettir. Yollarımızda meydana gelen 
trafik kazaları ise; 1980 yılı içinde kaza sayısı 35 100, 
ölüm sayısı, 3 722, yaralı sayısı 23 295'tir. 1984 yılın
da ise, kaza sayısı 60*840, ölüm sayısı 5 731, yaralı 
sayısf 50 520'dir. Görülüyor ki, ülkemizde kayıp sa
yısı ve zarar, giderek her beş yılda bir ikiye katlana
rak artan, adeta bir savaşı andırmaktadır. Bu kaza
larda elbette sürücü hatasının büyük bir payı vardır. 
Ancak, yollarımızın bugün için yeterli olmayışı, TIR 
trafiğinin genel trafikle içice olması asıl sebebi teş
kil etmektedir. Nitekim, 1983 - 1993 Ulaştırma Ana 
Planında bu konu önemle ele alınmış; karayollarımız-
da yük taşımacılığının yüzde 74'ten yüzde 36,6'ya in
dirilmesi, buna mukabil denizyollarımızda yüzde 13' 
ten yüzde 32,6'ya, demiryollarımızda ise, yüzde 12,9' 
dan yüzde 27,45'e çıkarılması öngörülmüştür. Hükü
metin gereği şekilde bu konuya eğilmesi ve sözü edi
len Ulaştırma Ana Planının gereklerini yerine getir
mesi, reformist uygulamayı burada da ispatlaması ge
rekmektedir. 

Bu arada, fizibilite etütleri bitmiş olan Trabzon -
Diyarbakır demiryolu" yapımı, Ulaştırma Ana Planı
nı revize esnasında mutlaka dikkate alınmalıdır. (MDP 
sıralarından alkışlar) Ancak bu suretle Doğu Karade
niz ile Uzakdoğu ve Ortadoğu arasındaki yük taşıma-
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cılığı karayollarımızda asgariye insin ve yükün büyük 
bir kısmı deniz ve demiryollarımıza kaydırılmış olsun. 

Sayın .milletvekilleri, şimdi de aktüel bir konu olan 
(Boğaz Köprüsüne değinmek istiyorum. Geçen yıl da 
söylemiştim; mevcut Boğaz Köprüsü, amme hizmeti 
gören, şimdilik başka alternatifi de olmayan tek ge
çit köprüsü olduğundan, burada ticari zihniyetten 
uzak, daha çok sosyal amaç gözetilmelidir. Şimdi gö
rüyoruz ki, zam sağanağından bu köprü de yeterince 
nasibini almış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, transit taşımacılığını, yapıla
cak olan ikinci Boğaz Köprüsüne kaydırmak suretiy
le, ticarî uygulamanın bu köprü için düşünülmesi ta
rafımızdan daha uygun görülmektedir. Şunu belirt
mek isterim ki, vfetandaşın, günlük yaşam kavgasını 
sürdürürken, ulaşım için kullanmak zorunda olduğu 
mevcut köprüye sık sık zam yapılırsa, köprü giderek 
vatandaşın yolunu keser ve ulaşım özgürlüğünü bü
yük ölçüde kısıtlamış olur. Çok yüksek ücret tatbik 
edilmek suretiyle talebi kısmak, köprüden geçenin sa
yısını çok aza indirmek mümkündür. Ancak, sayın ge
nel müdürlüğümüzün ve sayın bakanlığın bu yolu ter
cih etmediği kanaatini taşımak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, maruzatımı bu noktada kes
mek zorunda kaldığımı anlıyor ve Karayolları bütçe
sinin ülkemize hayırlı olmasını; insanlarımızı kazadan, 
beladan korumasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, yü
ce Meclisi tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi arz 
edeceğim. Hepinizi gruoum ve şahsım adına saygı ile 
selamlarım. 

Sayın bakan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmalarında bakanlığının uğraşı olan işleri sayar
ken; «yollar, şehirler, limanlar, hava meydanları, eği
tim, sağlık, su, enerji ve turizm tesisleri gibi pek çok 
konuda, imar ve her türlü alanda altyapı tesislerinin 
yapımı için ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
mızda önemli hizmetlerin yürütücüsü» demek sure
tiyle bu bakanlığa nedense,, bakanlıkları süresinde 
görevler, güçler ve övünçler ekliyordu. Bu görevler
den, örneğin; su, enerji ve turizm tesisleri eklenen
lerdi. 

Su diye, İller Bankasının yaptığı içme suyu tesis
lerini kastediyorsa da; enerji ve turizm konularına 
kapsam olarak hiç de niyetlenmemesini öneriyoruz. 
Diğer bakanlıklarla sürtüşmeye girmesin istiyoruz. 
Sadece yol ve yapı, afet ve iskân görevleri kapsamı 
içinde kalarak, ülkemiz imarı konusunda yararlı ola
bilirlerse övünçleri kendilerine yeter de artar kanı
sındayız. Zira Türkiyemizin kalkınma gündeminde 
ağırlık taşıyan hizmetlerin süratli, sağlıklı şekilde ye
rine getirilmesini temin için, sayın bakanın konuş
malarında vurguladığı üzere, hiç de olumlu değişik
likler yapılmamış ve yeni sağlıklı politikalar getirile-. 
memiş, organizasyon, mevzuat ve finansman gibi ko
nulardaki sorunların çözümleri bulunamamıştır. Ne
den mi? 3194 sayılı İmar Kanunu bahsedildiği üze
re hiç de planlamanın bir sisteme bağlanmasını sağ
layamayacaktır. Şehir planlamasında mahallî idarele
rin görevlendirilmiş olması, memleketimizin genelin
de düzenli yerleşmenin sağlanmasını değil, imar kar
gaşasının başlaması sonucunu doğuracaktır. 

Nazım ve uygulama imar planlarının yaptırılma 
ve onama yetkisinin belediyelere ve belediye sınır
ları dışında valiliklere verilmiş olması, yapı ruhsat 
verme konusunda özel yeminli büroların yetkili kılın
mış olması, bodrum hariç iki kat ve toplam 1 000 
metrekare inşaat alanlı yapılar için ruhsat mecburi
yetinin kaldırılmış olması, «imar uygulamalarında 
birlik ve beraberliği sağlayıcı ilke ve esasları» belir-
leseniz de, bu kadar çeşitli ve menfaate kapı açan 
eller eliyle yapılan bu uygulama sonucu birlik ve be
raberlik hiç de sağlanamayacaktır. Temennimiz, bu 
uygulamaların sonunda memleketimizin çarpık imar 
yapılaşma ucubesi haline dönmemesidir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununda yapılan deği
şiklikler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ku
rulması, 775 sayılı Kanuna göre yapılan hak sahip
liği tespit işlemlerinde beyan esası getirilmesi, İmar 
Affı Yasası gibi mevzuat değişikliklerinin doğuracağı 
sorunları ise daha şimdiden vatandaş yaşıyor. İmar 
affının 2981 sayılı Kanunun şu 1.5 yıllık uygulama
sında ortaya çıkan sorunları ise hükümet kendisi, bu 
kanunu değiştiren bir tasarı hazırlamakla kabul et
miştir zaten. Başkaca konu edilecek olan, sorun ya
ratan en önemli kanun da 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunudur sanırım. Bu kanun dahi, bazı maddeleri, 
2990 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve hatta buna göre 
uygulanacak azamî indirim miktarı ve oranları ile 
uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterlere iliş
kin tebliğler ve buna bağlı olarak 8/2574 sayılı Ka-
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rarname ile yürürlüğe konulan yıllık fiyat farkı he
sabı esasları gereğince, 1985 yılında proje ve kontrol
lük işlerinde uygulanmak üzere tespit edilen artış 
oranına ilişkin tebliğleri, Yapı Tesis ve Onarım İşleri 
ihalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere 
iştirak edecek olan müteahhitlerin karnelerine uygu
lanacak katsayılara ilişkin tebliğler vesaire, hepsi bu 
bakanlığın işlerinde bir hercümerç yaratmış mevzuat 
çalışmaları olmuştur. Hele 85/9048 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi uygulama
sından dolayı müteahhitlik istihkaklarına idarece 
katma değer miktarlarının ilave edilmesi esası geti
rilerek, tahakkuktan çıkan hak edişlerin, saymanlık
larda tediyesi yapılmadan KDV tutarının tahsil edil
meye kalkışılmış olması ise, sorunlara bir tane daha 
ekleyip tüy dikmiştir. Bu uygulama bazı idarelerin 
saymanlarını da zengin etmiştir. 23 400 şahıs ve 3 700 
şirketin oluşturduğu müteahhitlik müessesesinin bü
yük bir kısmı perişan haldedir. Bu kitle haklı olarak 
ayrı bir oda oluşturmak istemektedir, özetlersek; bu 
iki yıldan beri bakanlık mevzuat çalışmaları bir keş
mekeş yaratmıştır. 

Bir diğer en önemli sorun da, müteahhit değer
lendirme işleriyle ihale üstencilerinin belirleme aşa
malarında, ihale komisyonlarını, ihale mafiası şekli
ne sokmuş olmasında görülmüştür. İmar affı ve ya
pı ruhsatı verme konularında özel yeminli büroların 
gelecekte ne gibi kalıcı sorunlar bırakacağı ise başka 
bir çelişki. 

Neden ihale mevzuatını yanlış düzenlendiği ve iha
le komisyonlarının bu mevzuat nedeniyle ihale ma
fiası şekline sokulmuş olduğundan dertleniyoruz ve 
şikâyetleniyoruz? Zira, bu bakanlık ve bağlı kuru
luşları bütçeleri toplamı, hükümet bütçesi içerisinde 
sayılır toplamdadır ve ayrıca bu bütçelerin yüzde 80'i 
yatırım ödenekleridir. Örneğin; DLH İşleri Genel Mü
dürlüğüne 80 milyar, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
ne 18 milyar, diğer kurum bütçelerinden aktarma 
250 milyar, Karayolları Genel Müdürlüğüne bütçe ile 
150 milyar, bütçe dışı kaynaklardan 271 milyar ol
mak üzere, bu bakanlık ve bağlı kuruluşlar yaklaşık 
olarak 770 milyar liralık yatırım yapacaktır. 

Şunu peşinen söylemek zorundayız ki, bu bakan
lık üniteleri, yaptıkları ihaleli işlerde hiç de ekono
mik kaidelere uyarak çalışmamaktadırlar; yani 2 lira 
ile 1 liralık iş yapmak ekonomik değildir. 2 lira ile 
2 liralık, hatta 2,5 liralık iş yapmayı memleketimiz 
için daha yararlı sayıyoruz 
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Bu konuda ilk önce Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünü ele alın. Bu genel müdürlük, yapıların ülke ve 
bölge şartlarıyla günün teknolojisine uygun olarak 
projelendirilmesi ve etüt safhasından fizikî hale ge
tirilinceye kadar amacına uygun ve uzun ömürlü ger
çekleştirilmesini hedef alır, demekte olduğuna göre, 
hiç de bu hedefe erişemiyor. Zira memleketimizde bu 
yıl 58 adet öğrenci yurdu ihale edildi ve yapıldı. Bu 
yurtların hepsi prefabrik yapı şeklinde. Bu şekilde bir 
projelendirme seçilirken, ülkenin ve bölgelerin şart
larına uyulduğu söylenebilir mi? Erzurum'la Mersin, 
Antalya, İzmir, Konya'da aynı proje ve teknoloji 
olur mu? Bu yurt binaları uzun ömürlü olur mu? 

Ayrıca, 1985 malî yatırım harcama oranı yüzde 
81 'dir deniliyor; ama fizikî yatırım yüzdesi yok. Ge
nellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde malî ve fizikî 
yatırım yüzdesi yüzde 40 üzerine çıkmamıştır. Erzu
rum'da yüzde 30, yüzde 33'tür. İşin önemli yanı, ör* 
neğin, bu yıl yapılan 40 bin yataklı prefabrik talebe 
yurtları inşaatlarının 1984 sonbaharında yapılan iha
le maliyetleri 71 bin Türk Lira/metrekaredir ki, in
şaatların bitiriliş maliyetlerinin metrekaresinin kaç 
Türk Lirasına çıkacağı da merak edilmektedir. 

Kasım 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca Ankara'da yaptırılacak olan 6 katlı, 
320 metrekare üzerinde kurulacak betonarme kreş 
binasının metrekare ihale bedeli 72 bin Türk Lirası
dır. Bunu karşılaştırmak için takdirlerinize arz edi
yorum. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Pek anlaya
madık. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yani 
şu kreş binasının ihale bedeli, metrekaresi 72 bin li
radır. Biz ise, o prefabrik yurtlarını bir sene önce 
71 000 liradan ihale ettik. 

Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmasının bir yerinde, «Gençliğe hizmet anlayışımı
zı ortaya koyan bu görevin, bakanlığına verilmesin
den mutluluk duymaktayım» diyorlar ki, haklıdırlar. 
Bu yurtlan 58 müteahhide verip, betonarme ve da
ha az sahayı işgal edecek şekilde yaptırmak da müm
kündü. Bitmese bile kalıcı birer yapı olurdu. Kaldı 
ki, prefabrik yurt binalarının da halen hepsi bitirile
memiştir; (58 taneden 42 tanesi bitirilmiştir) fakat siz 
4 adet holdingi zengin ettiniz. Gelecek yıl da, kalan 
20 bin yatak kapasiteli yurt binalarını birkaç hol
dinge yine iki misli fiyata verip, yaptırırsanız, sanı-
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rım mutluluğunuz daha da artacaktır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Siz mutlu olduğunuz gibi, kimbilir 1986 yılında 
268 milyar Türk Liralık yatırım yapıp 3 bin civarında 
ihaleli iş üzerinde çalışacak olan Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünüzün bazı birimleri nasıl mutluluk anla
rı yaşayacaklardır, bilinmez.. . 

Demiryolu, Limanlar ve Havameydanları İnşaat 
Genel Müdürlüğünün ulaştırma alanında sürdürdüğü 
çalışmalarla, yük ve yolcu taşımacılığında dengeli bir 
ulaşım ağı oluşturduğu, ulaşım sisteminin uluslarara
sı standartlara kavuşturulması yolunda bir mesafe 
aldığı hâlâ söylenemez. Yatırımlar ise çok az miktar
larda kalmıştır. Demin arkadaşımız da söyledi, hâlâ 
karayollarının yükteki payı yüzde 72, yolcudaki payı 
yüzde 96'dır. Halbuki demiryollarının payı artmalı. 

Bu DLH Genel Müdürlüğü bile 1985 yılında yüz
de 54 oranında maddî yatırım gerçekleştirmiştir. Fi
zikî gerçekleşme oranı ise bilinmemektedir. Deniyor 
ki, yıl sonuna kadar serbest bırakılan ödeneğin yüz
de 90'ının harcanması söz konusudur. Bu ne biçim 
söz? Harcayacaksın da ne iş yapacaksın? 

Ankara - İstanbul arasını.4 - 5 saate indirecek 
olan Sincan - Arifiye demiryolu yapılır da; Ankara -
Erzurum arasını 14 saate indirecek kestirme bir gü
zergâh olan Balışeyh - Yozgat - Yıldızeli demiryolu 
inşaatı neden hâlâ başlatılmaz anlayamıyorum? Esa
sen Arifiye - Sincan demiryolu inşaatı da bu hükü
met zamanında hiç de ilgi görmedi. Neden mi? Bu 
konunun cemaziyelevvelini demin Sayın Mazhar Haz
nedar arkadaşım anlattığı için geçiyorum. 

Ancak, sayın bakanın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı 1986 malî 
yılı bütçesi üzerindeki konuşmasında, Arifiye - Sin
can - demiryolu projesinin birinci bölümünü oluştu
ran Sincan - Çayırhan arasındaki dördüncü kısım in
şaatına, ödeneğinin imkân verdiği ölçüde 1985 yılın
da da devam edildiğini, Arifiye - Sincan demiryolu 
projesiyle ilgili fizibilite çalışmalarının 1985 yılında 
da sürdürüldüğünü ve 1986 yılında Arifiye - Sincan 
projesinin birinci bölümünde yer alan dördüncü kı
sım inşaatının bitirileceğini ifade ettiler. Yukarıdaki 
açıklamalarımıza göre; daha doğrusu bu açıklamayı 
ben yapamadım ama, Sayın Mazhar Haznedar arka
daşımızın yaptığı açıklamalara göre, aşağıdaki soru
larımız cevaplandırılmaya muhtaçtır : 

Bu proje içerisinde dördüncü kısım inşaatının bi
tirilmesi neyi sağlayacaktır? 

Yapımına başlanmış bir işte fizibilite çalışması 
olur mu? 

Projeye 1976 yılında başlanılmıştır, 1986 yılına 
kadar on yıl içerisinde 40 milyar Türk Lirasına ya
kın harcama yapılmıştır. On yıl içerisinde projenin 
yüzde 10'u, gerçekleştirilebilmiştir. Projenin yüzde 
90'ının 1986'ya kadar; yani önümüzdeki on yıl için
de gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü anlaşılıyor. Bu
günkü para değeri ile on yılda 40 milyar Türk Li
rası harcayabilen Bakanlık, önümüzdeki on yıl için
de 360 milyar Türk Lirakk yatırımı nasıl gerçekleş
tirecektir? 

Bakanlığın bugünkü uygulamasıyla bu işin 1996 
yılında bitirilmesini mümkün görmüyoruz. Yoksa bu 
hükümet bu projeden vazgeçmeyi mi düşünüyor? O 
halde bu işe neden başlanılmıştır? Bu projeyi bir hü
kümet politikası olarak görmek istiyoruz. Bu proje
ye sahip çıkılmalıdır. 

Liman ve balıkçı barınakları konusu da böyle
dir. 

Gelelim Afet İşleri Genel Müdürlüğüne: Sayın 
Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmada; bu genel müdürlüğün son iki yılda ge
nel hayatı etkileyen afetler ve muhtemel afetler ne
deniyle münferit daimî iskân uygulamaları yanı sıra 
üç önemli proje gerçekleştirdiğini söylemişlerdir. Bun
ların, 1983 Erzurum - Kars ve 1984 Erzurum dep
remleri, Zonguldak, Sinop ve Kastamonu heyelanla
rı dolayısıyla yapılan heyelan evleri ve 1966 Varto, 
1975 Lice deprem inşaatları olup, başarı ile uygulan-. 
dığı söylenmiştir. Bu genel müdürlüğün, konutları sos-
yo - ekonomik koşullara uygun yaptığı ve ekonomik 
çalıştığı kanısında değiliz. «Ekonomik» sözünden mak
sat, israfa yer vermeyecek tarzda yapmaktır. Demin 
de arz ettim, 2 lira ile 2 liralık iş yapmaktır; 2 lira ile 
1 liralık iş yapmak değildir, örneğin, 1983 Erzurum -
Kars yöresi deprem konutlarını gösterebiliriz. Bu ko
nutlar yapıldı, bitti; fakat kesinleşmiş olan hakediş 
tutarına göre bir konut, 6 milyon 250 bin lira civa
rında maloldu. Bazı firmaların henüz hesapları kesin
leşmemiştir; onların da bu civarda hesaplarını bağla
yacakları şüphesizdir. 136 metrekareden ibaret, yarısı 
ahır; yani sadece 3 duvar, 1 sac çatıdan ibaret bu ko
nutun böyle 6 milyon 250 bin Türk Lirasına ınalol-
muş olması hayretimizi mucip olmuştur; hâlâ da oL-
makta devam etmektedir. Bu konutların yapımında, 
tahsisli çimento ve demir ile bir konut için metrekü
pü 6 ila 8 bin lira olan fcereste tahsis edilmiştir. Bu 
kerestelerin bayındırlık birim fiyatlarında ise değeri 
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65 bin Türk Lirasıdır. Tahsisli kereste, çimento ve de
mir verildiğine göre, bu konutların her birine 6 mil
yon 250 bin lira gibi bir para ödenmiş olması hâlâ 
da hayretimizi muciptir. Hele hele 3,5 milyon liraya 
ihale edilmiş olan bu konutların, bu ilk ihale bedel
lerine göre yüzde 80 bir artış göstermiş olması, ta
mamen hayretimizi muciptir. Çünkü, üstyapı projele
ri fiks; herhangi bir değişiklik olmadı. Bu inşaatla
rın, sadece altyapı farkından, klasifikasyondan ve 
mahdut ölçüdeki blokaj ve beton kumu taşımaların
dan ötürü böyle yüzde 80 fark etmesini biz anlayamı
yoruz. Bu nedenle, örneğin, kesinhesabı bitmiş müte
ahhit firmanın kesinhesap raporundan bir takımını 
grubumuz elde etmekte ve bunu bizzat bakandan is
temekte musirdir. Bu konuyu Meclis soruşturması yap
mak gereğine inanmaktayız. Buna fırsat vermek iste
miyorsanız, sayın bakanım, konuyu siz tetkik ediniz, 
siz konunun üzerine gidiniz. 

Görülüyor ki, 1984 yılında yapılan bu deprem ko
nutlarında metrekare maliyeti 46 600 Türk. Lirası gibi 
fahiş bir fiyattır. Bunun fahiş bir fiyat olduğunu ka
nıtlamak için, aynı bakanlığın Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü eliyle 1985 yılında Bolu İli Mudurnu Uzun-
çam'da inşa ettirip bitirdiği ve felaketzedelere dağıtı
lan 45 adet konutun maliyetini arz etmek isterim: 
Bu konutlar, 83 K/201 tip projesine göre, 2 katlı, 
alt kısmı ahır - samanlık olarak inşa edilmiştir. Brüt 
konut alanı, 77'şer metrekareden 154 metrekare olan 
konutlar, imalat fiyat farkı, KDV ve konutlar için ya
pılan kanalizasyon dahil, konut metrekare maliyeti 
33 844 Türk Lirasıdır. Erzurum deprem konutları 
1984'te yapıldı. Bu sonuncu afet konutları ise 1985 
yılında yapıldı; fakat yüzde 50 daha ucuz. Nedeni 
ise, ilk konutları ihale eden, yani tezgâhlayan Türkiye 
Emlak Kredi Bankası idi de ondan. Türkiye Emlak 
Kredi Bankasının bu şekil tezgâhtarlığını şimdilik kı
nıyoruz. Bu örnek inşaatta böyle bir usulsüzlük var 
ise, diğer önemli saydığınız veya hizmeti size veril
mek suretiyle mutluluk duyduğunuz inşaatlarda daha 
ne gibi soruşturma konulan vardır, bilinemez. Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünün, heyelan bölgesi konut 
uygulamaları için Doğu Anadolu'ya da ilgi göster
mesini arz ederiz. 

Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü: 
Bu genel' müdürlüğün bir görevi, belediyelere tek

nik açıdan yardımcı olmaktır. Bu genel müdürlük, 
bakanlığın, teknik bir bakanlık olması nedeniyle, be
lediyelerin yanlış teknik uygulamalarını teknik açıdan 
denetlemek, yol göstermek durumundadır. Böyley-
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ken, şu Ankara'mızda yollar onarılırken, asfalt kap
lama üzerine her sene 10-12 santim kalınlıkta yeni 
bir sıcak asfalt tabakası serilip yol niveletleri yüksel
tilir ve bununla birlikte bordürler, trotuarlar her yıl 
sökülüp yükseltilir; kimse, bu tembel onarım işi yan
lıştır demez. Bu suretle, alt geçitler gabari yönün
den geçit vermez duruma gelir. Sonuç ne olacak 
merak ediyoruz. 

Bu sebeple gerek bakanlık, gerek bu Teknik Araş-
tırma Uygulama Genel Müdürlüğü, belediyelere ve 
bilhassa da şu Ankara'daki yapılan işlere şöyle bir 
göz gezdirse, bazı düzeltmeler yaptırsa, bazı inşa usul
leri gösterse iyi olur sanıyoruz. Bu konuda belki be
lediye personeli, teknik kişiler gelip sizden sormuyor; 
ama hiç olmazsa bakanlık teknik elemanları, alçak
gönüllülük yapsın istiyoruz. Ayrıca bu bakanlık, mer
kez bütçesi yapsın istiyoruz ve merkez bütçesi için, 
raportörlerin kriter ve önerilerine de katıldığımızı arz 
ediyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğüne gelince: Bu ge
nel müdürlük... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakikanızı 
rica edeyim. Konuşmanız şu anda 23 üncü dakika
da. Çalışma süremizin bitmesine 5 dakikamız var. 
Eğer o 5 dakika içerisinde... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 7 da
kikam var. 

BAŞKAN — Baştan 2 dakika geçmişti; 28 da
kika konuşabilecektiniz. 

Eğer, konuşmanızın kısa bir sürede bitme ihti
mali varsa; Genel Kurul tensip ederse, uzatma ka,-
rarı almak istiyorum. 5 dakikaya yetişebilecekseniz 
uzatma kararı alacağım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Biraz hız
lı okuyacağım; Tabiî, bu konuşmaları süreden düştü
nüz değil mi? 

BAŞKAN — Düştüm efendim. 
Sayın milletvekilleri, zorunlu olarak, ikinei konuş

macının konuşması aradan sonraya ait olacaktır. 
Sayın Nalbantoğlu'nun konuşmasının çok az bir sü
rede bitme olasılığı vardır. Saa,t 20.00'yi geçtiği tak
dirde, Sayın Nalbantoğlu'nun konuşmasının bitimine 
kadar süre uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Karayol-
lan Genel Müdürlüğüne gelince: 
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Bu genel müdürlük bakanlık içinde en az eleşti
riyi çekebilecek bir genel müdürlüktür; çalışmaları 
hâlâ da övgü ile yad edilmektedir. 

Bu genel müdürlüğün 1985 yılı çalışmalarında eleş
tirilebilecek birkaç konu var. ilk önce, raportörlerin 
kriter ve önerilerine aynen katıldığımızı ve haklı bul
duğumuzu belirtiriz. Yalnız, programda 1 829 kilo
metrelik yeni asfalt yapmışlar ki, bu çok azdır. Bir as
falt ekibi 200 kilometre yol yaptığına ve sanıyorum 
her bölgede de iki tane asfalt ekibi bulunduğuna gö
re, bu rakamın 4 500 - 5 000 kilometre olması ge
rekir. Nitekim, 1986 programına 3 363 kilometre ola
rak konmuş olması da bu sözümüzü doğrulamakta
dır. 

Bir diğer konu, Karayollarında hizmet içi eğitime 
önem verilerek, yetenekli eleman standardının mu
hafazasına çalışmak olmalıdır. 

Üçüncüsü; Karayolları makine parkı yıpranmış
tır. Bu parkın yenilenmesi düşünülürken, karayolla
rı yol yapım makineleri sanayii kurulması çalışma
larına veya düşüncesine de yer verilmelidir. 

Bir başka konu, kara ulaşım ağı, devlet il, köy, 
orman, liman ve turistik yolları da içine alacak, demir
yolu, istasyon, liman ve hava limanı bağlantılarını da 
göz önünde bulunduracak şekilde yeniden - makro 
planlama şeklinde - gözden geçirilmesi uygun olur 
kanısındayız. Böyle bir gözden geçirme yapıldığı tak
dirde, Plan ve Bütçe Komisyonunda da söylediğim 
üzere, Erciş, Patnos, Malazgirt, Varto, Karlıova, Ye-
disu, Üzdam, Erzincan yolunun hem bir devlet yo
lu hem de askerî bir yol olarak meydana çıkacağı 
görülecektir. 

Halbuki, 1986 yılı için 1 200 kilometrelik otoyolu 
tüm maliyetinin kredi ile yapımları planlanmıştır da, 
Erzurum'a gidecek kısa bir demiryolu yolu ve şu 
bahsettiğim yol, hiçbir zaman bu bakanlık tarafın
dan nazarı itibara alınmaz. ' 

Programda 5 tane otoyolu sayılıyor ki, otoyolu 
bir gereksinme midir, yoksa bazı holdingleri zengin 
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etmek için ayarlanmış bir iş midir? Onu anlayamıyo
ruz. Eğer kredi ile böyle çift şeritli, 6 şeritli yollar 
yapmak mümkün ise, bunların yerine bizim şu bahset
tiğimiz demiryolu ile karayolunu yaparsanız, hem dev
let yolu, hem de askerî bir yol olarak çok daha ha
yırlı bir iş yapmış olursunuz; bu vesileyle de Doğu 
Anadolu'ya bazı yatırımlar gitmiş olur. 

Yol inşaatında en ileri teknolojiyi kullanmada 
hem emanet gücü ve hem de deneyimini kanıtlayan 
Karayolları Genel Müdürlüğünün, çok uluslu şirket
lere işveren bir kuruma dönüştürülmesi tarafımızdan 
yadırganmıştır. İnanıyoruz ki, kredi sağlanıyor mas
kesi altında otoyol yapımını çok uluslu şirketlerin 
Türkiye uzantılarına yaptırmak yanlışlığı düzeltilir. 

Alışılmış ve zorunlu hale gelmiş usuller dışında, 
ihale yöntemleriyle otoyolların yapımının birkaç hol
ding ile onların dış ortaklarına verilmesini hiçbir şe
kilde onamamaktayız. 

Her yıl 5 - 6 bin insanımızın canını alan ve 50 - 70 
bin insanımızın yaralanıp sajkat kalmasına neden olan 
trafik kazaları durmadan artmaktadır. Yeni trafik ya
sası da kazaları önlemeye yetmemiştir. Tüm iyiniyetli 
çabalara karşın trafik kargaşası sürmektedir. Bize gö
re köklü yaklaşımlardan biri, gelişmiş ülkelerde oldu
ğu gibi, bağımsız bir «Trafik Genel Müdürlüğü»nün 
kurulmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu suretle Ba
yındırlık Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü
nün bütçesi üzerindeki konuşmamı, ayrılan süre içe
risinde bitirmiş oluyorum. 

Bütçenin, bakanlık ve kuruluşlarına, memleketi
mize, halkımıza hayırlı olmasını diler, tekrar hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın milletvekilleri, süremiz dolmuştur. 
Saat 21.00'de toplanmak ve programımız gereği 

Bayındırlık ve tskâm Bakanlığı bütçesine devam et
mek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.01 

«•» 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN ,: Başkanvekili Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoghı (Adıyaman), Yaıvuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin Dördüncü oturumunu açıyorum. 

II. r- KANUN TASARI jVE TEKLlFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. .-— 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları {1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
(Devam) 

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî 
.Yılı Bütçesi 

2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1984 Malî Yı
lı Kesinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. Karayolları Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 1986 
yılı bütçesi ve 1984 yılı kesinhesabı üzerindeki gö
rüşmeleri sürdürüyoruz. 

Gruplar adına görüşmelerden, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın 'Münir Sevinç; bu
yurun Sayın Sevinç. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın Sevinç, konuşma süreniz 33 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVÎNÇ (Es
kişehir)— Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının bütçesi hakkındaki gö
rüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle hepinizi grubum ve şahsım adına saygı ile se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığı, ülkedeki tüm resmî daire yapı
larını, imar uygulamaları ile ulaşım ve taşıma yatı
rımlarını yaptıran ve yönlendiren bakanlıktır, önce
likle imarla alakalı kısımlara değinmek istiyorum. 

Bunlardan biri, 298 sayılı imar ve Gecekondu 
Affı Hakkındaki Kanundur. Malumunuz olduğu gi
bi, bu kanun daha evvel Sayın Ulusu Hükümeti ta
rafından çıkarılmış, sonra da büyük yaygaralarla, 
sanki yeniden çıkarılıyormuş gibi, bu hükümet tara
fından birazcık değiştiriılmiştir; yani daha evvelki ka
nuna göre 1 milyon 300 bin yapı aftan faydalanmak 
için başvurmuş; şimdiki halinde ise, başta lüks, Bo
ğaziçi villaları ile kaçak sanayi yapıları dahil, 200 
bin yapı sahibi başvurmuştur. Esas amacın, gece
kondu ve hisseili tapulardaki imarsız yapıların affı 
olması icabederken, daha henüz bu işlere başlan
mamıştır. Yalnız imarlı alanlardaki yapılar ile kıyı
lardaki villaların işi bitmiştir, birkaç tane de sem
bolik olarak tapu tahsis belgesi verilmiştir. 

Vatandaşın yeminli bürolara soydur utoası bir ya
na, kanunun görüşüldüğü gün, taahhüt edildiği gibi, 
18 ayda bitirilmemiş ve bu hızla bitirilmesi de müm
kün görülmemektedir, bitirilebilmesi için daha en az 
3 ilâ 18 aya ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Vatandaşa hiçbir zaman doğruları söylemeyen 
'Başbakan, bu kanunda da, halkı, «Rezaletin için
den» programında kandırarak, mahallî seçimleri ka
zanmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar.) 

SÜLEYMAN YAĞOIOĞLU (Samsun) — Ayıp 
oluyor. 

M'ÜMlR SEVİNÇ (Devamla) — Vatandaş şimdi, 
belediyelerin keyfinin ne zaman geleceğini beklerken, 
arsalarının rayiç bedelleri artacak diye korku ve en
dişe içinde yaşamaya devam etmektedir. 

LEYLA YENİAY K'Ö&EOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, geri aîsın lafını, «Rezaletin içinden» di
yor; olur mu böyle şey? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yeni imar Yasasında ve ya
yınlanan yönetmeliklerde, tatbiki mümkün olmayan 
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pek çok madde mevcuttur, keyfî davranışlar ayyuka 
çıkmıştır, imar düzeni değil, imarsızlık düzeninin ül
keyi harap edeceğinden korkmaktayız. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, devlete ait yapıla
rın inşaatlarını yaptırmaktadır. Gördüğümüz kada
rıyla, pek çok ihale ilk keşiflere uymadığından ve 
eksik keşüfier nedeniyle işler zamanında bitirilme-
mekte, dolayısıyla, devlet, cezasız tasfiyelerden .do
layı zarar görmektedir. Birim fiyatların tespitinde 
piyasa iyice araştırılarak haksızlıklar önlenmelidir. 
Bu genel müdürlük, vatandaşın başkalarıyla olan ih
tilaflarında, sözlü ve yazılı bilirkişi gibi yetkili ola
rak bu sorunlara cevap vermelidir. 

İhale Kanununa gelince : Hükümet, 2886 sayılı 
Yasaya göre 10 Mart 1984 tarihine kadar çıkarmak 
mecburiyetinde olduğu, tüzük, şartname ve yönetme
likleri hâlâ çıkaramamıştır. 1984 yılında uygulanan 
ihale sistemi, devlet memurlarını büyük şaibe altın
da bırakmıştır. Gerçekten de ihaleyi kazanacak fir
ma, o kurumun başındaki kişilerin iki dudağı ara
sından çıkmıştır. İhale kazanılmasında; simsarlara, 
arabuluculara, bileziklere, videolara, yüzde 10'lara, 
yüzde Silere, ANAPlı olanlara, ANAPlı olmayan
lara göre pek çok değişik durumlar yaşandı. Bunu 
Millî Savunma Bakanı Sayın Yavuztürk'ün ferya
dından da anlamak mümkündür. Dünyanın neresin
de görülmüştür, bir insanın moralinin durumuna gö
re iş yapıp yapmayacağı... Herkes, hayal içindeki 
Başbakan gibi tebessüm edemez ki... Ayrıca, birden 
fazla eşit teklif olduğu hallerde, yasal teminatın üs
tünde çok fazıla miktarda teminat yatırana, yani da
ha zengine işi vermek, kanunlara, sosyal devlet an
layışına ve hukuk kurallarına tamamen aykırıdır. 

1985 yılında yayınlanan tebliğe göre, ek teminat 
istemek, yüzde 20 ile sınırlandırılmıştır. Bu yüzde 14 
fazla teminat, daireye bir şey kazandırmadığı gibi, 
vatandaşı da bankalara soydurmaktadır. Ayrıca, ay
nı tebliğde avans istememek lehte puan almaktadır. 
Bu ne biçim devlet anlayışıdır? Parası olmayan; ama 
(becerikli, iş bilen insanın yerine, ekonomik gücü 
olan, beceriksiz, tecrübesiz kişiyi tercih etmek hangi 
devlette vardır? İşin gereğinden fazla insan ve ma-
kina gücü istenmesi fevkalade yanlış olmaktadır. 
Yani, içme suyu borusu döşeyecek bir müteahhitten 
dozer istemek, gerçekten mantıksızlıktır. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Var mı Öyle şey? 
MEHMET öZDEMtR (Elazığ) — Kim yazdırdı 

bunu size? 
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MÜNİR. SEVİNÇ .(Devamla) — öğren, öğren... 
öğren. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın bakan 
tarafından bunlara cevap verilecektir. 

M'ÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Biz, SHP ola
rak, bir işin ehemmiyetine göre lüzumlu olan araç, 
gereç ve insan gücü isteyip, yeterlilik belgesi veril
dikten sonra, 2490 sayılı Kanunda olduğu gibi, hiç 
kimseyi kayırmayan, fırsat eşitliğini bozmayan bir 
ortamda en fazla indirim yapana işin verilmesinden 
yanayız. Aksi takdirde, bugünkü gibi, ~eh fazla kı
ranla, en az kıranın atılıp, ortalaması bulunup, bu
na en yakın olana işi vermenin, spor toto oyunu gi
bi olacağına inanıyoruz. 

Bundan başka, müteahhit alacaklarının Hazine 
bonoları ile ödenmesini, bu bonoların tarihlerinin es
ki veya yeni oluşları, tamamen alıcısının moraline 
göre, dairedeki saymanların keyfî tutumlarına bıra-
kulmış olmasını da kınıyoruz. 

Sayın jriMervekilleri, şimdi Sayın özal'ın can si
midi gibi sarıldığı toplu konut olayına gelelim. Top
lu Konut Fonunda 1984 ve 1985 yıllarında 248 mil
yar lira toplanmıştır. Bu gerçekten fevkalade başa
rılı bir para toplama sistemi olmasına karşın, bazı 
gerçekleri de söylemeden edemeyeceğim. Kanunun 
ana gerekçesinde kim ki, yabancı sigara içiyor, kim 
ki yabancı içki içiyor, kim ki, turistik gezi için yurt 
dışına gidiyor ye kim ki, lüks yaşamı için döviz har
cıyor, onlardan alınıp, fakire, fukaraya konut yapıla
cak ve konut sorununu halledilecekti. Oysa bugün, 
fakirin fukaranın kullandığı elektrik bile lüks kabul 
edilmektedir. Bedelsiz ithalat ile bu fona para akta
ralım derken» yollarımızın Avrupa'nın hurdalığı ha
line getirilmesine sebep olunmasını asla kabul etmi
yoruz. 

ENGİÎN CANSEJOĞUU (Zonguldak) — Yuh be, 
vicdanın sızlasın. 

MÜNİR SEVtNÇ (Devamla) — Bu kredilerin 
dağılımında da itirazlarımız vardır, öncelikle evi ol
mayanlar kredilerden faydalandırılmalı ve mümkün 
olduğu kadar küçük konuta özendirilmelidir. Kamu 
kuruluşkrınca veya belediyelerce, altyapısı tamam
lanmış arsa üretilmelidir. Kredisi çıkan kooperatif
lere, inşaatın seyrine göre, bekletilmeden ödemeleri 
yapılmalı, kredilerin miktarları yükseltilmelidir. Bu
gün Toplu Konut Fonundan faydalanarak ev sahibi 
olabilenlerin aylık kazancı en az 300 bin lira civa
rındadır. Yani, bu fondan, orta gelirlinin çok üstün
de gelir elde edenler faydalanmakta, orta ve alt gelir 
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sa'hibi vatandaşlarımızın ev sahibi olması mümkün 
görülmemektedir. Bütün bu gerçekleri görmeyen ba
zı yetkililer, «ülkede konut açığı yoktur» demekte
dirler. Madem konut açığı yok, neden 250 milyar 
liralık fonla konut yapmaya uğraşıyorsunuz? Sizin 
kastetmek istediğiniz barınma açığı yoktur, belki': 
»Dört tarafı biriketle çevrilm'iş, çamurla sıvanıp, üstü 
teneke parçalarıyla kapatılmış yerlere konut değil, 
Ibarınafc denir Sayın Başbakanım. 

Değerli arkadaşlarım, SHP olarak bizim konut 
sorununa yaklaşımımız ve konut açığını kapatmak 
'için düşüncelerimizi sizlere aktarmak istiyorum. 

Önce, eVİ olmayana kredi verilmelidir. Küçük 
alanlı yapıyı özendirmek ve cazip hale getirmek; 
faizi düşük, beklemeden kredi, uzun ödeme zamanı 
gibi tedbirler; büyük alanlı inşaatlar için ise, bunun 
tamamen aksini uygulamaktır. 

Toplu taşıma imkânlarından, banliyö trenlerinin 
gidip gelebileceği yerlere, taşıması ucuza mal edilen, 
planlı ve alt yapısı tamamlanmış arsaları, bütün bu 
olanaklarla konut sağlayamadığımız vatandaşlara, 
maliyetine, devretmeliyiz. Gecekondulaşmaya alterna
tif, ancak böyle yönlendMldbilir, düzenli hale geti-
rilebiir. 

(Kooperatifçiliği, bankerlik olayındaki gibi, başı
boşluktan kurtarıp, halkın menfaatlerine uygun, et
kin, ciddi, denetimleri randımanlı hale getirilmeli
dir. Batı Kent modeli kooperatif birlikleri kurdura
rak, inşaat malzeme ve elemanlarının standart, kali
teli ve ucuz temin edilme imkânları aranmalıdır. Ko
nut maliyetinin yüzde ,70'ini fondan, yüzde 20'sini 
Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Dünya Bankası Ko
nut Fonu gibi sosyal kurum gelirlerinden, kalanını 
ise, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızdan 
alarak dar gelirlileri ev sahibi yapabiliriz. Kiralık ko
nut üreterek, dar gelirli vatandaşların oralarda ma
kul kiralarla oturmaları sağlanmalı ve bu yolla ko
nut açığının kapatılmasına da yardımcı olunmalıdır. 

Gerek Emlak Kredi Bankası, gerekse tiler Ban
kasının tecrübelerini değerlendirmek suretiyle ülke 
'kalkınmasında istifade edilmelidir. Bu güzide toplu
lukların imkânları kısılıp, elini kolunu bağlamak is
teğine ve partizan emellerine alet efmeye gayret eden
lerden, ellerini bu teşkilatlardan çekmelerini istiyo
ruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık 
ve îskân Bakanlığı, ulusal ulaştırma sisteminin alt
yapısını yapmakla yükümlüdür. Ulaştırma sistemini 
oluşturan yollar, köprüler, limanlar, hava meydan^ 

lan, 'boru hatları ve demiryolları gibi altyapılar, yük 
ve yolcu taşımayı ülke ölçeğinde sağlar. Bu nedenle, 
'bugüne kadar ağırlık verilen karayolu taşıma siste
mini, ulaşım sistemimizdeki gerçek yerine oturtmak 
ve diğer taşıma sistemlerini geliştirmek en sağlıklı 
yoldur. Taşımadan, dünya ortalamasının çok üstün
de pay alan karayolu taşımacılığının, ülkemiz taşı
macılığındaki payı, yükte yüzde 72, yolcuda yüzde 
96'dır. En pahalı taşımacılık olan karayolu ulaşımı, 
en çok enerji harcayan ulaşım sistemidir. Ulaşım sis
temleri arasında haksız bir rekabetin meydana gel
memesi için, ulusal ulaştırma sistemimizin yeniden 
gözden geçirilmesinde büyük yarar vardır. Özellikle 
demiryolu ve denizlbyu taşımacılığının, emekleme dö
neminden kurtarılarak, bu sistemlere işlerlik kazan
dırılması kaçınılmazdır. Bunu sağlamak için 1982 yı
lında yürürlüğe giren 10 yıllık Ana Plan doğrultu
sunda yatırımlara yönelmek gerekmektedir. Bu plan
da öngörülen yatırımların çok gerisinde kalan bu
günkü iktidar, her nedense, 10 yıllık Ulaştırma Ana 
Planından ha'bersiz görünmektedir. 

Bu vesileyle, 10 yıllık Ulaştırma Ana Planından 
kısaca söz etmek istiyorum. Ulaştırma Ana Planı 
1981 yılı sabit fiyatlarıyla ve 1983-1993 yıllarını kap
sayacak şekilde, 2 trilyon 619 milyar Türk Liralık 
'bir harcamayı öngörmektedir. Buna göre, ulaştırma 
sistemine her yıl ortalama 262 milyar' Türk Lirası
nın harcanması gerekmektedir. Bir türlü aşağı çe
kilemeyen enflasyon nedeniyle, 262 milyar lirayı 1985 
yılı fiyatlarına indirgediğimizde, bunun 700 milyar 
lira civarına yaklaştığını görüyoruz. 

IBuna karşın, Bayındırlık ve fskân Bakanlığı 1986 
yılı bütçesinde ulaştırma altyapılarının yapımı için, 
Karayolları Genel Müdürlüğüne 150 milyar, DUH 
Genel Müdürlüğüne 80 milyar lira ayrıldığını gör
mekteyiz. Her ne kadar, buna bütçe dışı kaynakları 
eklediğimizde ferahlama olacağı sanılırsa da, belir
sizliklerle dolu fona bağlı kaynakların dikkate alın
masını doğru bulmuyoruz. Basit bir hesaplama ile, 
ayrılanla öngörülen ödenek arasında beş kat aleyhte 
fark olduğu rahatlıkla görülebilir; diğer bir anlatım
la, ulaştırma sistemimizin altyapısını yapabilmek için 
bu hükümetin ayırdığı ödenek devede kulak bile de
ğildir. 

'Biz, Ulaştırma Ana Planında öngörülen altyapı
ların yapılmasıyla bile yeterli kalkınmanın sağlana
mayacağı kanısındayız. İnşaat sektörünün yüzde 60' 
ına sahip kamu sektörü, yatırım bakımından, dura
ğan bir süreç yaşamaktadır; özel sektör ise, zam ve 
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faiz ikileminde bocalamaktadır. Bütün bunlar gös
teriyor ki, devleti yönetmeyi şirket yönetmek sanan
lar bugün İktidardadır. 

Az iş, çok laf üretmekle bir yere varılmaz. Bu 
iktidar, devletin tüm propaganda araçlarını kullana
rak, hayalî İhracat gibi, gerçekten yoksun bir dü
şünceyle devleti yönetmek istemektedir. 

Kalkınmanın aksamadan sürdürülebilmesi için, 
tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde üretilen mal 
ve hizmetlerin, yurdun en ücra köşelerine ulaşabil
mesi, yaygın ve yeterli standartlarda bir ulaşım ağı
nı zorunlu kılar. 

Tarihin her döneminde Anadolu, karayolu ula
şımı yönünden Batı ile Doğu medeniyetleri arasın
da hep köprü görevi yapmıştır; bu görevi üstlenip 
önemsediği dönemlerde Anadolu halkı kalkınmış ve 
zenginleşmiş, önemsemediği dönemlerde fakirleşmiş
tir. İçinde bulunduğumuz zaman süreci içinde, Batı 
ile Doğu arasında ulaşım bakımından Anadolu ye
niden önem kazanmaya başlamıştır. 

Demiryollarımız ve özellikle karayolu ağımız, 
yük ve yolcu taşımada, hem iç taşımaya ve hem de 
transit taşımaya hizmet vermek zorundadır. Son yıl
larda artan transit taşımacılık nedeniyle, karayolları 
ağımızın bir bölümü, uluslararası yol görünümü ka
zanmıştır. TETEK olarak da adlandırılan bu yolun, 
çoğunlukla iki şeritli olması çalışmaların çok yavaş 
ilerlemesi, trafik akış seyrini olumsuz yönde etkile
mektedir. ülkemizin en anlamlı yatırımcı kuruluşu 
Karayolları Genel Müdürlüğünün, bü sorunun üze
rine eğileceğini ve sorunu çözeceğini ummak istiyo
ruz. 

İnşaat sektöründe önemli bir yeri olan karayolu 
yapımının bu iktidar döneminde durma noktasına 
gelmesi, uygulanan çarpık ve çelişkilerle dolu eko
nomik modelin doğal bir sonucudur. Görebildiğimiz 
kadarıyla, iktidar, inşaat sektöründeki bu duraksama
nın somut gerilemesini görmemektedir. Üçüncü yılına 
giren bugünkü iktidarın, yatırım yapmayı henüz kav
ramadığım söyleyebiliriz. 

1984 ile 1985 yılı yatırım ödenekleriyle, sadece, 
başlanan işlerin rutin giderleri karşılanabilmektedir. 
Ödeneksizlik nedeniyle bakım ve onarım hizmetleri 
aksamıştır. İnanıyoruz ki, ülke ölçeğinde bir çalış
ma ekolü oluşturan Karayolcular, geçmiş iki yılı 
olumsuz ve kaybedilmiş yıllar olarak anımsayacak
lardır. 

Yol inşaatında en ileri teknolojiyi kullanmada, 
'hem emanet gücünü, hem de deneyimini kanıtlayan 
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Karayolları Genel Müdürlüğü varken, otoyollarının 
çok uluslu şirketlere kanunsuz olarak ihale edilmiş 
olunması tarafımızdan yadırganmaktadır. 

Şirketlerden ve özel kişilerden kredi alınmasının 
kötü sonuçları, düyunu umumiye ve dövize çevri
lebilir mevduat ile yaşanmıştır. 

«Yap, işlet, devret» yöntemi ile hiçbir ülkenin 
kalkındığı görülmemiştir. Kredi 'buldu diye, çok ulus
lu şirketlere, usul dışı yollarla karayolu yapımını 
peşkeş çekenler, İhale usullerini hiçe sayanlar, usul
süzlüklerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. 

Kırsal alanların ve gelişmemiş yörelerin karayo
luna kavuşturulması, en az otoyol yapımı kadar 
önemlidir. 

Tüm dünyada, paralı otoyollar artık yapılma
maktadır. Bizdeki gelişmeler de bir süre sonra nor
mal seyrine oturacak ve paralı yol yapılmayacaktır. 
Bu nedenle, karayolu yapımında gösteriş ve savur
ganlık anlayışı terk edilmeli, onun yerine karayolîa-
rımızda, işçinin emeği, teknisyenin becerisi, mühen
disin bilgisi bütünleşerek, ekonomik ve sosyal içerik
li yol yapımına devam edilmelidir. 

'Bütçenin, yasal ödenekleri dışında, bütçe dışı 
Ödenek olarak adlandırılan ve fonlardan sağlanan 
kaynaklarla, görünüşte 271 milyar liralık bir ödene
ğin Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine eklendi
ğini görmekteyiz. Devlet olma anlayışıyla bağdaşma
yan btı tür saplantıların, ileride nereye varacağı bi
linemez. Bütçe dışı kaynakların, kuruluş yasasına, 
İhale Yasasına ve Munasebe-i Umumiye Yasasına 
göre Sayıştayca bile deneitlenmeyeceğini bilmekteyiz. 
'Bu kadar sorumsuz ve başıbozuk yönetim, Osmanlı 
döneminde bile olmamıştır. Yaptığımız tahminlere 
göre, bu yıl bütçe dışı kaynaklardan 1 trilyona ya
kın kaynak yaratılacağı ve harcamasını da iktidarın 
keyfine göre sürdüreceği anlaşılmaktadır. ANAP ik
tidarına yakınlığı ile bilinen bazı holdingler ve şir
ketlerin, bu kaynaklar sayesinde, rekabetsiz ve indi
rimsiz inşaat ihalelerini kazandıklarım duyarsak, şaş
mayalım. örneğin, bazı enerji santrallarmın ve oto
yolların, tek başvuru ile ihalelerinin yapıldığını da-
'ha sık duyacağız. Buna karşın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının kayıtlanna göre, 20 bin dolayında mü
teahhit, bir iş edinmek için çırpınıp durmaktadır. Bu 
tutumda hakça bir davranış biçimi değildir. 

Bugünkü iktidarın, sorunları, sağlıklı bir planla
ma ile çözebileceğine inancı yoktur. Planlama ile ser
mayenin, işgücünün, araç ve gerecin en ekonomik 
kullanımını henüz ou iktidar benimseyememiştir. ÜL-

5» — 



T. B. M. M. B: 45 15 Â 12 , 1985 0 : 4 

ke kaynaklarının. savurganca ve sorumsuzca harcan
masından, daha çok hoşlanmaktadır. 

ÜNAL YASAR (Gaziantep) — Onun için Tür
kiye imar olmuştur. 

YİAŞAR AUBAYRAK .(İstanbul) — İş yapıyo
ruz iş, yatırım yapıyoruz. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Dev
letti kalkındırıyoruz. (SMP sıralarından «konuşma
yın» sesleri, gürültüler) 

'MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, müteah
hitleri zengin ediyoruz. 

SÜLEYMAN YAĞOOĞLU (Samsun) — Sizi de 
zengin ederiz. 

BAŞ/KAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin. 
Devam edin sayın hatip. 
'MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; şimdi size ülkenin gerçek 
kalkınmasını sağlayacak önerileri ve SHP olarak 
İktidara geldiğimizde uygulayacağımız modeli sun
mak istiyorum. 

Bugün, başta otoyolları ve ikinci boğaz köprüsü
ne bağlantısı olan çevre yollarının bazı imtiyazlı ve 
'hükümete yakın firmalara, hiçbir kanunî dayanağı 
olmayan ihalelerite verilmesi yerine, Karayollarına im
kân tanınır, imtiyazlı firmalara tanınan kolaylıkların 
yarısı Karayollarına temin edilirse, hem ülke kazanır, 
hem de Karayolları güçlenmiş ölür. 

'METİN GÜRDERE (Tokat) — İki misli paha
lıya... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bugün için, hiç
bir özel sektörde mevcut olmayan, başarılı, bilinçli 
ve güçlü kadrolanyla, Karayollarının yapamayacağı 
iş yoktur. Karay ollarımızın, komşularımız Araplara 
yapamayacağı yol yoktur. Devletlerarası anlaşmalar 
yapılıp, yol ihalelerinde mutabakat sağlanırsa, bugün
kü Karayolları kadrosunu iki katına, hatta üç katı
na çıkarıp, Arabistan çöllerine gönderdiğinizde -dü
şününüz bir kere- bu kadrolar ve ekipler ülkeyi dö
vize boğacaklardır. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Nerede o tek
nik eleman bolluğu? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Türk insanı Mos
kova'dan geldi sanki. 

'MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
çok değerli müldtvekill'eri; Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının 1986 yıilı bütçesine baktığımızda, hiçbir 
şekilde deniz ve demiryollarına önem ve ehemmiyet 
verilmediği görülmektedir. Dünyada ve ülkemizde 
yayınlanan • istatistik! rakamlara bakarak acı gerçek

leri görebiliriz. Şöyle ki : 100 yolcuyu 100 kilomet
re mesafeye karayoluyla 120 kilogram, demiryoluyla 
65 kilogram, yani yaklaşık yarı yakıtla taşımak müm
kündür. 10 ton yükü 100 kilometre mesafeye kara
yoluyla 40 kilogram, demiryoluyla 14 kilogram, ya
ni yaklaşık üçte bir yakıtla taşımak mümkündür. 
Yük ve insan taşımasında ortalama 20 ton yükü, 
en fazla 250 kilometre mesafeye kadar karayoluyla 
taşıma randımanlı, daha fazla uzak mesafeye taşı
mak ise, fevkalade pahalı olmaktadır. Uzun mesa
feli taşımalar için Avrupa'da yolcunun yüzde 67'si 
karayolu, yüzde 23 "ü demiryolu; bizde ise yüzde 96' 
sı karayolu, yüzde 3̂ ü demiryoluyla taşınmaktadır. 
Gene uzun mesafeye, yani 250 kilometreden sonra
ki mesafeye yük ve eşya taşımasında ise, Avrupada-
k'i karayoluyla yüzde 27'si, demiryoluyla yüzde 71'i; 
bizde ise tam aksi olarak, karayoluyla yüzde 67'si, 
demiryoluyla ise, yüzde 19'u taşınmaktadır. Yani, 
Avrupanın taşıma sisteminin 180 derece aksini uy
gulamaktayız. 

Yolların maliyet mukayesesine gelince : Çift hatlı 
1 kilometre demiryolu 700 milyon, 6 şeritli 1 kilo
metre otoyolu 1 milyar lira civarındadır. Yani, de
miryolu, aynı kapasitedeki otoyoluna göre yüzde 30 
daha ucuza mal olimakta'dır. Ayrıca, aynı kapasite
deki demiryolu en fazla 10 metre,. karayolu ise 30 
metre eninde araziyi kaplamaktadır, yani, karayolu, 
demiryoluna nazaran 3 kat daha fazla yeri kapla
maktadır. En önemlisi de, gerek yapımları, gerekse 
işletilmeleri bakımından, karayolu tamamen dışa 
bağımlı, demiryolu ise, tamamına yakını yerli üre
time bağlıdır. 

Bütün bü acı gerçekler ortada iken, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına demiryolları, + limanlar ve 
balıkçı barınakları 4- havayolları için, toplam, yal
nızca 80 milyar lira ayrılmıştır. 

İşte, bizim geri kalışımızın, uluslararası tekellere 
soyduruluşumuzun nedeni budur. Bugünkü Zihniyet, 
bırakınız ülkeyi kalkındırmayı, çok kısa bir zaman> 
da güzelim yurdumuzu harabeye çevirecektir. 

Bütün olumsuzluklarına rağmen, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve halkımıza 
hayırlı olmasını diler, grubum ve şahsım adına he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. 
Şahısları adına, lehinde konuşmak üzere buyurun 

Sayın Üğdül. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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İSMAİL ÜÖDÜL (Edime) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken 
yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

SHP adına konuşan konuşmacı arkadaşımız, yü
ce Meclise yakışmayan «rezalet» kelimesini sarf et
miştir. Sayın bakanımızın, ona gerektiği şekilde ce-
-vap vereceği inancıyla, ben, sözlerime geçiyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBendeh önce Anavatan Grubu adına konuşan ar
kadaşlarım, Bayındırlık ve îskân' Bakanlığının yap
tığı olumlu icrâatler ile bundan sonra yapılacak işler 
•hakkında gerekli: bilgileri vermişlerdir. Ben, şahsım 
adına, önemli gördüğüm bazı konuları tekrar gözler 
önüne sermek İşitiyorum. 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, yılların getirdiği 
ağır problemleri bertaraf edebilecek dinamik ve ras
yonel bir yapıya kavuşmak, daha iyi hizmet vere
bilmek, hizmetleri yürüten teşkilatları ve görevleri 
dağınıklıktan kurtarmak gayesiyle, bünyesinde çeşitli 
kanunî düzenlemeler yapmıştır ve bunun da ne ka
dar isabetli olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, yaptığı bu dü
zenleme ile, personelinin çalışma şevkini ve kendine 
güvenirliliğini artırmış, birimler geniş bir alanda ken
dileri karar verebilir hale gelmişlerdir. Bütün bu 
yapılanlar, vatandaşların huzuru, refahı, sağlıklı ko
nutlara kavuşması ve tesislerin bir an önce bitirilip, 
hizmetlerine- sunulması içindir. Bu görüş doğrultu
sunda yüce Meclisin tasvipleriyle çıkarılan önemli 
kanunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz : 

1. 2981 sayılı İmar Affı Kanunu. 
'Bu kanun ile, sadece oyalayarak, vatandaşları 

kandıranların, istismar edenlerin bu imkânı ellerin
den alınmıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Vatandaşlarımız, bugün Anavatan iktidarı
na olan minnet ve sevgilerini her an göstermektedir
ler. (ANAP sıralarından «İBravo» sesleri, alkışlar) 
Vatandaşlarımızı yıllarca istismar edip sömüren o 
kafalar ve zihniyetler, bugün iflaslarının şaşkınlığı 
içerisindedirler. (ANAP .sıralarından «'Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

2. Toplu Konut Kanunu : 
'Muhalefet de bu kanunun büyük yararlarının bi

linci içerisindedir; ufak tefek çatlak sesleri de nor
mal karşılamak lazımdır. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

3. Konut İnşaatlarında, Vergi, Resim ve Harç 
İstisnası ve Muaflıklar Hakkındaki Kanun. 

I 4. iBevlet ftıale Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ve 9 Kasım 1985 
tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu. 

Tekrar vurgulamakta yarar görüyorum1: Bu sa
yede Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, vatandaşa da-

I ha iyi hizmet verir hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, mühim olan, başlamak de
ğil, bitirmektir. Birçok işe başlayıp, bunları yarım 

I bırakmaktansa, mevcut işleri ehemmiyetine göre ele 
I alıp, sıralamak ve tamamlamak, memleket menfaat-
I lerine daha uygun olacaktır. Millî servet ve kaynak-: 
I ların heba edilmemesi, yatırımların yerde kalmaması 
I da ancak, böyle mümkün olabilir. 

I Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, 1985 yılı yatırım 
I programında, geçen yıllardan devam eden ve önce

likle bitirilmesinde fayda görülen projelere ağırjık 
I vererek, memleket hayrına en isabetli kararı almış-
I tır. Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, kara, hava, de-
I niz ulaştırması gibi temel altyapı yatırımlarının sü-
I ratle gerçekleştirilmesini, bu düşünce ve görüşe bağ-
I lı olarak hazırladığı programla sağlamıştır. Anava-
I tan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşlarımın 
I vaptık'krı geniş açıklamalar, bu durumu en iyi bir 
I şekilde gözler önüne sermiştir. Ancak, muhalefetin 
I daha iyi fikir sahibi olabilmesi, bu konulardaki men-
I fî ve gereksiz sözlerine son vermesi için, bazı önemli 
I örnekler vermeden geçemeyeceğim. 

I I., Bir memleketin imarımda hatediiimesti gerek! 
I en önemi mesele, yol mesedesidiir. Türkiye, Avru-
I pa - Asya arasında transit geçişe açık olma zorun* 
I Muğundadır. Bu sebepten dolayı da, otoyol dedıi-
I girrtiz,. kaüteli, çok şerM, hızlı trafik akışım sağ-
I layan yollarım yapulması zorureti doğmuştur. Bunun 
I en önemli başlangıcı olarak da Fatih Sul'tan Men-
I met Köprüsü ve Kınalı - Sakarya otoyolu inşaatı-
I nın, 29 Mayıs 1985 günü, hepimizin gururla izlediği 
I bir törenle temeli atukmıştar. înşalilah, vatandaşın hiz-
I metine girdiği günü de birlikte göreceğiz. (ANAP 
I sularından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Burada dikkatimi çeken önemi bir husus var: 
I Muhalefetim 'belli bir kanadının, eskiden yapılanla-
I nn tam aksine, (böyle hayırlı fak teşebbüse karşı çı-
I kamannasıdlır̂  
I Aklıma gelmişken söyleyeyim: Sayım bakanım-
I dan, Edirne - Kınalı otoyolunun da bdr an önce biz-
I mete açı&nası 'içlin programa alınmasını rica ediyo-
I rum. Bunun neticesinde, başta Edime olmak üzere, 
I bütün Trakyalıları, yurt dışında çalışan vatandasjlıa-
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inattım, Avrupa ile Iticaretki karayoluyla gerçekleş-
tiremleri ve güzel yurdumuzu görmek isteyen yaban
cıları, mutlu ve huzurlu kılacakdıır. 

2. Anavatan (iktidarı, 1970*li yılarda başlatılıp, 
bir türlü tamamlanamayan konutlar sorununu önce
likte elıe lallimiş ve 1984 - 1985 yılarında binllerce va
tandaşı ev sahibi yapmıştır, Bu konutlara girerken, 
vatandaşların gözlerindeki parıltıyı görüp de his
lenmemek mümkün değlMir. 

3. Anavatan İktidarı, şu anda, derslerinden baş
ka bir şey düşünmeyen gençlerimizi, 12 Bylül 1980 
öncesi gibi, kutuplara ayıracak, karışıklık ve huzur
suzluğun bir başlangıcı olabilecek, öğrenci cemiyet 
ve hareketlerine burunlarını sokan tiplere de bu im
kânı vermeyecektir; çünkü... 

' ÎSMET TURHANG1L ı(Man)isa) — Sayın Baş
kan, ona düşer mi (bunları söylemek? 

TEVFÎK BİLAL (Haltay) — Sayın Başkan, ne (il
gisi var7 

İSMAİL ÜĞ'DÜL i(Devaimla) — öğrendilerimiz, 
Türk Milletine, Türk Vatanına yakışır evlatlar ol
maktan başka hiçbir şey düşünmemektedirler ve 
onların körpe beyinlerini hiçbir şer güç zehirleye-
msyeoektiir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Anavatan iktidarı, öğrendilerimizin, yurt ihtiyaç
larının fcarşiılanamamıasa yüzünden büyük sıkıntılar 
içerisinde olduklarını görmüş, bu meseleye de, diğer 
meselelerde 'olduğu gibi büyük bir ciddiyetle eğil
miştir. öğrencilerimizin yurt sorunlarının çözümü 
işi de Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilerek, 
1985 yılı başına kadar yapılan yurtların toplam ya
tak ıkapas'itesli 52 bin iken, 1985 yılı içerisinde ilave 
alarak yaratılan 42 biln yatıtak kapasitesinin ne kadar 
önemli olduğu ortadadır. 

Gençlerimizin büyük bir kısmı, sağlıklı, huzurlu 
bir ortama kavuşmuşlardır, önümüzdekfi yıl öğren
ci yurdu sorununun olmayacağı inancıyla, bu hizmeti 
verenlere huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımıza hizmetlerin 
daha iyi gidebilmesi liçlin, belediyeler de en iyi1 im
kânın; kamu kurum ve kuıruluşlarında da huzurun 
olması şarttır. (Huzurun sağlanmasında en önemli et
kenlerden birisi de konut sorununun hallidir. Bu gö
revli üstlenen Teknik Araştırma ve Uygulama Ge
nel Müdürlüğünden kısa da olsa bahsetmek işitiyo
rum. 

15 . 12,1985 O: 4 

I Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde yer 
I alan Tekriik Araştırma ive Uygulama Genel Müdür-
I lüğü, 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
I kendisine »verilen önemi görevlerle birilikte, mülga, 
I İmar ve tskân (Bakanlığınca yürütülmekte olan bif-
I çok hizmeti de yüklenerek, görevini başarı ile sür-
I dürmefctedir. Ayrıca, 775 sayılı Geceklondu Kanunu-
I na göre, lyurdun muhtelif yerlerinde inşa edıimiı 
I olan 15 600 konutun, kamu. kurum1 ve kuruluşlarına 
t lojman olarak; içlinde oturanlar ile diğer ihtiyaç sa-
I hiplerine mülk olarak, 3016 sayılı Kanuna göre, 
I satışını, kısa bir zamanda gerçekleştirmiştir. Bu su-
I retle, bu konutlardan 5 500 adedi lojman olarak ka-
I mu kuruluşlarına, 10 100 adedi de vatandaşlara ve-
I rlmıek suretiyle konut sahibi olmaları sağlannııştır. 

I Bunun yanı sıra, 367 yerleştim yerindeki toplam 
I alanı 17 600 hektar olan, gecekondu önleme böl-
I gelerinıddkl arsaları, ihtiyaç saMbl konut kooperaıtif-
I terine satmak ve bu arsaların toplu konut alanı, ol

malarını sağlamak suretiyle, kooperatiflere Toplu 
I Konut Fonundan kredi alma imkânı sağlanmasında 
I büyük gayretler göstermiştir. Mahallî İdareler Fonu 

ile Akaryakıt Tüketim Fonunda, 1985 yıh Teknik 
I Araştırma ve Uygulama Genel 'Müdürlüğü payı 

olarak ayrılan yaklaşık 20 milyar liralık ödeneğin 
I 13,2 milyarlık bölümüyle î 159 belediyenin şehir 
I içi yollarının kamulaştırma ve bu yolların 'asfalt, be-
I ton ve parke yapımları sağlanmıştır. Keza, 6,8 ınl-
I yar liralık ödenek ile de 351 belediyenin park, yeşi 
I alan, çocuk bahçesli, açık pazar yeri ve meydan ya

pımıyla, kanalizasyon, içme suyu projeleri malî yön
den desteklenmiştir. 

Ayrıca, mezbaha, belediye hiizmelt binası, çarşı, 
I otel, garaj ve oto terminal gibi yapı tesis hizmetleri-
I nin gerçekleştirilmesinde azamî gayret gösterilmiştir. 
I Teknik yönden küçük belediyelere, proje yapımında 

teknik yardım sağlanmak suretiyle yardımcı olun
muştur. 

I ödeneklerin dağılımında ve projelerin gerçekîeş-
tirilmesinde, kalkınmada öncelikli yörelere özen gös-
terilrriiş ve ödeneğin, 6,5 milyar liralık bölümü bu 
bölge belediyelerine verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 3(194 ısayılı yeni imar Kanu-
I nu ve yönetoeliklerinin tanıtılması için tüm beledi

ye başkanlarıyla, belediyenin fen ve imar üslerinde 
görevli (teknik personeli, valililklerlkı bu işlerde gö
revli teknik personeli ile kaymakamlıkları da kapsa-

| yacak şekilde, '17 it merkezinde bölgesel seminerler 
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düzenlenmesi pnograımlıanmış ve hor tüdü hazırlıklar 
scMiııçlıaııdıriiknışltır. Bunların iflfci tzmlir, Manisa ve 
Aydın iterini kapsayacak §öküdie, Hık seminer İz
mir'de 23 Arahk 1985 tarihlinde yapılacaktır. 

Yenli imar Kanununun uygulanmasında, Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün, vali
lik ve hdediyelere açıklayıcı, yol 'gösterici görüşlerle 
yandımcı ve destek olacağıma dmanıyorum. 

İşleri süratle ve başarıyla yürüten beeidiiyeiere 
teknrk ve -malî yönden büyük destek sağlayan Tek
nik Araştırma ve uygulama Genel Müdürlüğü ile 
birlikte, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına huzuru
nuzda tekrar teşekkür eder, sözlerinle son verirken, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı. bütçesMn memleketfi-
mıize hayırlı ve uğurlu olimasiiriı diler, Sayın Başka
ca, bana gösterdiğii iyi niyet için teşekkür ederim. 

Sağölun efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesletti, alkışta") 

BASKIAN — Teşekkür ederini Sayın Üğdül. 
(Hükümet adına söz istendi. Bayındırlık ve İskân 

Bakanı..?, 
(MEHMET ÜNOR {Kayseri) — Sayın Başka

nım, aleyhinde söz islfcemüştlim, listede ismim var. 
BAŞKAN — Biiyortsunuz, Sayın Bakamn öncdıiği 

var. 
(Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ^stanlbut) — Sayın Başkan, Yüce 
Medliisiin değerli üyeleri, sayın milletvekili arkadaş
larım;~ Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdür
lüğümüzün bütçesli dolayısıyla birkaç saattir yap-
malkta olduğumuz bu toplantı sırasında, değerli mil-
letvekıüerinfin konularımıza gösterdikleri 'büyük ilgi
ye, Bakanlığını hakkında izhar ettikleri sitayişkâr 
sözlere, yine (izhar ettikleri tenkitlere teşekkür ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı-
mız, daha önce -Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İs
kân Bakanlığı olarak çalışan ikli ayrı (bakanlığın blir-
leştirtiılmesıi suretiyle meydana gelen yemi bir bakan
lıktır.. Görevleri; kurulurken çıkarılan, bılahara 1984 
Temmuzunda tekrar değiştirilen, kanun hükmündeki 
kararnamede açık hür şeklide tarif ediiimiştlir. Ko
misyondaki görüşme sırasında, berim bu görevler 
hakkında söylediğim ifade edilen taltifleri, bu su
retle burada tavzih etmek isterim. Eğer kanun hük
mündeki kararnaımenlin dışımda ıbir söz söylemişsem, 
gayet ta'bliî iki (tavzihi gerekir. 

1 5 , 1 2 , 1 9 8 5 0 : 4 

Bayındırlık ve. İskân Bakanlığı olarak, memleke-
tiö a4tyaoılarmın ve imarının yapılmasında, «millî büt
çemizden ayrılabilen kaynaklarla, bu kaynakları en 
i yıi şöMde kullanarak, azamî iş yapma gayreti içe
risindeyiz. Bakanlığımızın bütün mensuplarının ve 
burada konuşan bakanlığımızın eski mensuplarının 
da içlerindeki 'anıatitreşim 'budur. Bunun için teknli-
ğiın gerektirdiği her çalışma; gerek bakanlık, gerek 
genel müdürlükler içerisinde, gerekse müteahhitlere 
yaptırdığımız işlerde devamlı takip edilen bir hu
sustur. 

Mümkün olan işlerde, hizmetin, kaynak yaratıcı 
sekilide yapılmasını da önemli ve esaslı farklardan 
biri olarak ortaya getirmiş 'bulunuyoruz. Bunu oto 
yolarda jmüşahede etmeye başladığınız gibi, bundan 
böyle birtakım limanlarda, hava meydanlarında da 
müşahede edeceksiniz,, 

Bundan evvelki süreler, geçmiş eli • altmış yıl 
içerisinde, memlekette yapılan 'birçok hizmetin daha 
ziyade ufak örnekler tarzında olduğunu, memlekete 
yaygın halde bulunmadığını müşahede etmekteyiz. 
Bu hlizmetüerin memlekete yaygın olması, her tarafa 
ulaşması anaesastır. Bunu, Toplu Konut Fonundaki 
tatbikattan görmek mümkündür. Bundan evvelki tat
bikatlarda, gerek Emlak Kredi Bankası, gerek Sos
yal Sigortalar Kurumu, gerek Bağ - Kur, gerekse 
OY AK gibi bliırtakım kredi müesseselerinden kredi 
verilerek yapılmış olan evler, gerekse 775 sayılı Ge
ce kondu önleme Kanunuyla yapılmış olan evlerin 
yıllara dağılımını, yıllar içerisindeki sayısını göz 
önüne getirirseniz, bunların ufak örnekler olmak
tan öteye geçmediğini görürsünüz. Bunlar içerisinde 
en fazla ev yaptırabilmiş olan Emlak Kredi Banka
sıdır ve yapabildiği evlerin sayısı - 1926'dan bu ya
na - 400 binlin altında kalmıştır; Sosyal Sigortalar 
Kurumunun yaptırabildiği evlerin sayısı çok daha 
azdır. 

Halbuki, Topîu Konut Fonu, şu geçen ondört, 
oribeş ay içerisinde 100 bin evi tamamlamak üzere
dir ve 275 bün kişi kredi almaktadır. Bu kadar yay
gın bir tatbikat görülmemiştir. 

Muh'terem arkadaşlarım, Toplu Konut Fonu Yö-
netmeliğjndekii kendi hoşlarına gitmeyen yahut gö
rüşlerine uymayan bazı noktalardan bahsettiler. 

Sayın arkadaşlarım, bu belirtilen noktaların bu
rada münakaşası mümkün değildir. Bunun gibi çok 
teknik konulara girmiş olan arkadaşlarıma da aynı 
şekilde hurada cevap vermek istiyorum, çok teknik 
konuları burada konuşmamız mümkün değildir. 
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Sayın Haznadar'un çok dikkattim! çöken ve ger
çekten büyük bir dikkatte dinlediğim birtakım öne
rileri ve birtakım (iddiaları olmuştur burada. Bunla
rı, bakanlığımızdan veya dlgii idarelerimizde kâğıt 
üzerinde çok daha iyi münakaşa edebileceğimizi 
zannediyorum. O bakımdan, burada cevaplamak ye
nine, kendilerini bakanlığa davet ediyorum; orada 
münakaşa edelim, (ANAIP sıralarından alkışlar) 

İSMET TURHANGÎL '(Manisa) — Meclisten 
saklı Mir şey mi var? 

DURMUŞ FtK.Rt SAĞLAR ı(lçel) — Sayın ba
kan, Meclisten saikla bir şey nıi var7 

IBAŞKAN — Siz devam edin Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamlla) — Hayır efendlkn; ama, 
Mecliste herhalde hesap yapamayız. Komisyonda 
bir mertebe daha yaparız, eğer çok daha teknik ise 
bunu ancak bakanlıkta yapabiliriz; söz de buyurun. 

MEHMET ÜNBR (Kayseri) — Sayım bakamım, 
tmıaJkıin<emliz Man var, hesap yaparız. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, bu m-
metten biz de istifade edelim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SEFA GİRAY (Devamla) — Hayhay efendini. 

BAŞKAN — Sayın miletvekiieri, lütfen müda
hale etmeyelim.] 

Buyurun Sayın Balkan. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GlRAY (Devamla) — Tabiî efendıim, burada 
bazı iddialar olmuştun: «Halika hiçbir zaman gerçek
leri söylemeyen Başbakan, rezaletin içinden progra
mı» ve daha Ibuna benzer benlim tekralarnakitan dahi 
hicap duyduğum birtakım süslü laflar... Gerçekten 
hicap duyduğumu (tekrar ifade etmek is%oruırn. 

Bu kürsüden söylenmesi gereken, fikir özeliği Ol
mayan, sadece çamur atmak, daha başka bir özelliği 
olmayan ifadelerdir. Böylece tespit etmek isterim. 

Efendim, ihale yolsuzlukları, keyfe göre iş vermek 
vesaire gibi hususlarda en ufak bir bilginiz varsa der
hal bana bildiriniz, hemen sonuçları alınır. Nitekim, 
bizim bakanlığımıza yapılan her türlü ihbar derhal 
değerlendirilmektedir. (ANAP sıralarından «Bunlarım 
mesnedi yok sayın bakan» sesleri) 

Mesnedi var İse, bunları derhal değerlendiririz; 
ama, yuvarlak laflarla koca bir teşkilatı buradan. 
kirletemezsiniz; buna imkân yoktur. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sonra, öyle konuşmalar oluyor ki, «Küçük konut 
özendirilmeli, toplu konut bunu özendirmiyor.» 

Bu doğru değildir sayın arkadaşlarım... Evvela, 
Toplu Konut Kanununu ve Yönetmeliğini okumuş 
olmak lazım, !bu iddiada bulunmak için. Toplu Ko
nut Fonundan para alanlar, eğer 60 metrekareye ka
dar ev yapıyorlarsa; 1 milyon 750 bin lira kredi alır
lar ve bunu yüzde 15 faizle alırlar; eğer 80 metreka
reye kadar ev yapıyorlarsa 500 bin lira daha fazla 
alırlar, bu 500 bin liranın faizi dahi pahalı olup yüz
de 20'dir; eğer 100 metrekareye kadar ev yapıyorlar
sa, o takdirde yine 500 bin lira daha fazıla para alır
lar, bunun faizi de yüzde 25'ten olur; eğer evler 100 
metrekarenin üzerinde olup, 150 metrekareye kadarsa, 
bu takdirde ilave verilen 500 bin lira yüzde 35'ten 
faizle verilir. 

Yani, verilen bu ̂ rakamlar ve üzerine konan faiz
ler, 60 metrekareye kadar olan toplu konutu teşvik 
etmek içindir ve yönetmelikte bu husus apaçık yazılı
dır ve tatbikatta da böyledir, 

«MÜNİR SEVİNÇ ı(Eskişehir) — Yeterli değil 
Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 'İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendini, yeterli olma
dığını söyleyebilirsiniz; ama, böyle bir tatbikatın var
lığından haberdar olarak, aynı ifadeyi kullanamazsı
nız. 

Küçük ev teşvik edilmektedir. Küçük evde, kredi
nin, evin maliyetini karşılama oranı daha yüksektir; 
faizi de daha düşüktür. Ev büyüdükçe durum aksine 
gelişmektedir. Bu husus yönetmelikte vardır ve bu 
Meclis kürsüsünden konuşurken bu konuda ılaf edi-
leoekse, herhalde bu yönetmeliği okumuş olmak la
zımdır. 

Efendim, Toplu Konut Fonundan kredi alanların 
kimler olduğuna, kazanç seviyelerinin ne olduğuna 
bir bakarsanız ,çok daha değişik bir tabloyla karşı
laşacaksınız. 

(MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hesabını yapa
lım sayın bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Toplu Konut Fonun
dan kredi alanların yüzde 85'ıi - bu rakamları size ay
rıca Toplu Konut Kamu Ortaklığı İdaresinden de gön-
derttirebüiriım - memurdur ve işçidir ve bunun üs-
tündekilerin birçoğu da emeklidir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bunlar yarım 
inşaat Sayın Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) —. Yani, Toplu Konut 
Eonu, gerek basında, gerek «İcraatın İçinden» prog
ramında, gerek diğer vesilelerle Mecliste veya bıer 
yerde ilan edildiği şekilde ve o maksada tam uygun 
çalışmaktadır ve o maksada tam uygun çalıştığı da 
devamlı olarak takip edilmektedir, bundan Sayın 
Meclisimizin emin olmasını arzu ederim. 

Efendim, devlet olma, devlet idaresi düşüncesinde 
elbetteki SHP ile aynı düşünüşte değiliz; nasılı onlar 
oradan ifade etmişlerse, ben de bunu, buradan şerefle 
ifade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Biz, dev
let olma, memleketi idare etme konusunda taban ta
bana zıt düşünce içerisindeyiz efendim; aynı par
tiden adamlar değiliz gayet tabiî; ama biz sizi kötüle* 
m'iyoruz; siz de lütfen güzel laflarla konuşun. 

MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Güzel söyledik' 
Sayın Bakan. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hep aynı 
şeyleri söyledik. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, biz elbetteki dev
let anlayışında aynı görüşte değiliz ve ne görüşte ol
duğumuzu her yerde Söylediğimiz gibi, 1983 seçimleri 
evvelinden başlayarak, partimizin kuruluşundan baş
layarak, millete ilan ede ede geldik; ne düşündüğü
müzü, işleri nasıl yapacağımızı, hangi şekilde devleti 
idare edeceğimizi gayet net bir şekilde, şimdiye kadar 
hiçbir partinin yapmadığı şekilde, şu anda mevcut par
tilerin hiçbirinin de yapmadığı şekilde, gayet net, açık 
şekilde millete açıklayarak, ilan ederek geldik. Siz de 
buyurun, 'millete ilan edin, rey alın gelin; o zaman 
siz devlet idarenizi yaparsınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Geliyoruz Sayın 
« Bakan, en kısa zamanda geliyoruz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 1988'de ge
liyoruz, 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Buna karar verecek olan, 
millettir. Millet şu anda beş sene içdiı kararını vermiş
tir; SHP'nin model şu anda geçerli değildir. 
Kaldıki, buradan, «Model tarif ediyorum» dediniz, 
Karayollarının Arabistan'da yol yapmasından bahset
tiniz. 'Daha önce, benzer bir kalfayla, Libya'da Kara
yolları iş aldı, hâlâ oradan kurtulamıyoruz, Karayol
ları çok becerikli olduğu halde. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Biz onu da re-
vize edeceğiz. 

SALİM EREL (Konya) — «Benzer kafayla» neyi 
kastediyorsunuz Sayın Bakan? Lütfen açık konuşun. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, burada konuşan birçok arkadaşımızın değindiği 
önemli bir konu var, ona ben de değinmek istiyorum; 
bu, demiryolu meselesi. Şimdi, bazı iddialar vardır; 
mesela, burada ifade edildiği gibi, demiryoluyla ta
şınan 1 ton yükün, karayoluyla taşınan 1 ton yüke 
nazaran 1 /3 nispetinde 'bir yakıtla .taşınabileceği iddia
sı. Bu, doğru bir iddia değildir. Bu da teknik bir ko
nudur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yapmayın... Tek* 
niğini inceledik Sayın Bakan. 

İBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bunu doğru inceleme
niz lazımdır; doğru bir iddia değildir. En azımdan şu
nu hatırlatmak isterim: Bir yük katarı 500 ton net 
yük, 500 ton da zatî yük taşır; 1 /3 oranı daha o nok
tada bozulur. Aynı şey kamyon için mevzubahis de
ğildir. Onun için,.. 

İSMET TURHANGtL (Manisa) — Dünya kabul 
etmiş bunu efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Avrupa'da niye 
aksi o zaman? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır efendim, öyle de
ğildir. 

İSMET TURHANGtL ı(Manisa) — Tüm dünya 
kabul etmiş efendim. * 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bunların ispatı vardır. 
Avrupa'da da böyledir; ancak, demiryolu konusunda 
birtakım saplantılar vardır, o saplantılar yüzünden ba
zı şeyler görülmez. Kaldı fci, demiryolu veya karayo
lu alternatiflerinin, memleketlerin coğrafyasına, topog
rafyasına göre de düşünülmesi lazımdır. Size bu ko
nuda ufacık bir ipucu vereyim. Türkiye'nin denizden 
yüksekliği ortalama 1 050 metredir; deniz seviyesin
den memleketin ortalama bir yerine çıkmanız lazım 
geldiğinde, alacağınız kot farkı budur. Bu kot farkını 
alabilmek için, demiryolu ile giderseniz, uzunluğu 4 
ise, karayolu ile giderseniz uzunluğu l'dir; hem de 
otoyolla giderseniz. Eğer otoyol standardında olma
yan bir yola giderseniz, yapacağınız yol uzunluğu 
olarak bu, 7*y« l'dir. Şimdi, İstanbul'dan Ankara'ya 
demir yolu yaparsanız, her arızada, aynı oranda faz
la yol yaparsınız. Daha çok mukayese faktörü vardır. 

— İM, •"-
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Bir tek mukayese faktörüyle, «Efendim, bir katarı bir 
tane motor çekiyor, aynı yükü taşımak için 30 tane 
kamyon motoru çalışıyor; dolayısıyla ondan daha çok 
yakıt yakıyor» demek, işin sadece 'bir tek yönüdür; 
bunda 50 tane faktör vardır. Onun için, bu konuda 
iddiaları biraz daha iyi süzgeçten geçirmek dazım ol
duğunu buradan, Bayındırlık ve iskân Bakanınız ola
rak ve bu konuda çalışan mütehassıs idarelerin başın
da olan bir insan olarak size ifade etmek isterim. 

Efendim, bakanlığımızın anagörevleri arasında, 
memleketimizdeki tüm inşaat işlerinin kalitesinin yük
seltilmesi, malzemenin standartlaştırılması ve takibi, 
yapı detaylarının ekonomik ve en uygun olmasını sağ
lamak gibi görevler vardır. ıBu görevlere daha evvel
ki Bayındırlık Bakanlıkları ve İmar ve iskân Bakan
lıkları içerisinde de elbette gereken önemler verilmiş
tir, bir şeyler yapılmıştır. Bugün, buna daha fazla 
eğildiğimizi ve bu konularda tekerrüre meydan ver
meyecek şekilde çalışma gayreti içerisinde olduğumu
zu göreceksiniz. 

Bu arada, memlekette mevcut potansiyeli kullan
maya önem veriyoruz. Karayollarının emanet iş yap
masını sağlayacak teçhizatlanmayı sağlamak, yerine, 
daha ziyade, memlekette bu konuda mevcut ve diğer 
başka konularda da mevcut ve fleksibilitesi olan büyük 
potansiyeli kullanmaya önem verdiğimizi söylemek 
isterim. 

Burada değinilen 'bir başka konu da, imar Kanu
nu konusudur, imar Kanunu yoluyla, yetkiler bele
diyelere verildi; «Bundan sonra memleket perişan 
olacak; hukuk düzeni yıkılacak» vesaire diye bazı en
dişeler var. 

Muhterem arkadaşlarım, t>iz bu konunun, bu ka
nunu çıkarırken, münakaşasını çok yaptık. Boyuna 
aynı konuları münakaşa edip durmamamız gerekir. 
Bu Mecliste görüşülmüştür, münakaşası yapılmıştır ve 
büyük Meclis bu kanunu çıkartmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Perşembe Pazarı 
da bu hale gelmiştir sayın bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, her konu ken
di içinde gereken noktalarda görüşülmektedir. Da
valar da vardır... Eğer haksızlıklar varsa, o haksızlık
lar elbet düzeltilir, haklıysalar; o zaman da, demek ki, 
ortada birtakım gürültüler vardır. Bunları burada bü
yük vakalarmış gib söylemek doğru değildir. Biliyor
sunuz, konu mahkemededir sonucu çıkacaktır. 
Biz, imar faali'yetlerinini belediyelerin yetkili kılına

rak halledilmesinden bu memleketin çok büyük fay
dalar göreceği kanaatindeyiz. 

Afet işleri konusuna biraz değinmek istiyorum. 
Afet işleri Genel Müdürlüğü, bildiğiniz gibi, Afet 
Fonunu kullanarak, afete maruz kalan vatandaşları
mızın bu yaralarını o kanun çerçevesinde sarmaya gay
ret eden bir genel müdürlüğümüzdür. Memleketimiz
de acı tecrübeler olmuştur: 1966 depremi olmuştur, 
yaraları bizim zamanımıza kadar sarılmadan gelmiş
tir; 1975 depremi olmuştur, yine yaraları sarılmamış 
ve hâlâ beklemektedir, 'biz sarmaye gayret etmekte
yiz. Çeşitli afetler yoluyla, Afet İşleri Genel Müdür
lüğü aşağı yukarı 30 - 35 bin civarında, afete maruz 
kalan kişilere, ev borcu olan bir genel müdürlük ha
line gelmiştir. Afet işleri Genel Müdürlüğü, demek 
ki, yıllar içerisinde, gerek fonun gelirlerinden, gerekse 
bütçeden ayrılan paralarla, 1984 yılına kadar bu bor
cunu ödeyemeyen bir idare şeklinde gelmiştir; ama, 
1984 yılında Afet işleri Genel Müdürlüğünün davra
nışı değişmiştir; hunu bütün milletimiz müşahade et
miştir. 1983 yılında meydana gelen büyük depremin 
gerektirdiği 3 bin küsur ev, 1984 yılında 6 ay içeri
sinde yapılmış ve oradaki vatandaşlar o evlerin içe
risine yerleştirilmiştir, bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Afet işleri Genel Müdürlüğü, 1985 yılında da ay
nı hızla inşaata devam etmektedir.- Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünün bizzat kendisinin inşaat yapması önem
li değildir; mademki 'bizim Yapı işleri gibi mütehassıs 
bir idaremiz vardır; Afet İşleri Genel Müdürlüğü fo
nun idaresini yapar, paranın idaresini yapar ve kanu
nun gerektirdiği hak sahipliği vesair muameleleri ya
par, parayı Yapı işlerine verir, Yapı işleri'çok daha 
büyük bir yetenekle o işi yapar. «Çabuk yapabilir mi?» 
dediler Çabuk yapar. Şu anda Bingöriü olan arkadaş
larımız ya da Bingöl'e son zamanlarda uğramış olan 
arkadaşlarımız müşahade etmiş olmalılar; Bingöl'de 
400 tane ev yapılmaktadır, evlerin inşaat süresi 6 ay
dır; Afet Fonundan parası ödeniyor, Yapı işleri yap
tırıyor. Yine, oraya uğrayanlara rica ederim, gidip o 
evlere baksınlar; prefabrik imalatla yapılmakta olan 
o evler Doğunun en kaliteli, sade Doğunun değil, An
kara'nın dahi en kaliteli inşaatıdır. Yani burada, 
prefabrik inşaatların, geçici, derme çatma inşaatlar 
olduğu ifade edildi; Bayındırlık ve iskân Bakanlığında 
bugün teknolojik yönden çok daha değişik tatbikat 
vardır; eskiden şartnamesi dahi olmayan bazı yeni 
işler yapılmaktadır, kaliteleri de çok daha üstündür. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Fiyatı ne kadar 
sayın bakan? 

— 606 — 
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Eiyatları da çok daha 
ucuzdur, 

MÜNİR SEVtNÇ .(Eskişehir) — 100 hin 'lira fi
lan... 

BAŞKAN — Sayın bakan, devam edin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, eski tatbikatta 1980'dıen itibaren bitmiş işlerin 
bir istaıtistiğini çıkarttırdım, kaça ihale edilmiş, kaça 
bitmiş diye; yüzde 545'e bitmiş. Halbuki, mesela, biz 
yurtların inşaatına başlarken kaç liraya mal edeceği
mizi biliyorduk, bitirdiğimiz gün, aynı paraya bitti, 
hatta temeller için koyduğumuz ihtiyatî paranın da 
altında harcayarak... Bu yurtlar 6 ay içerisinde bitmiş
tir ve en kaliteli yurtlar da onlardır; bunları sizlere 
göstermek isterim. Bu yurtlar 58 tanedir ve her bin
inizin ilinde, ilçesinde bu yurtlardan aşağı yukarı bir 
tane vardır, ziyaret etmenizi dilerim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Eskişehir' 
deki yurdu Sayın Sevinçle beraber açtık sayın baka
nım. 

LEYLA YENİAY KÖSEOGLU (İstanbul) — iyi
lerini niye söylemiyorsunuz Sayın Sevinç? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ((Devamla) — Eskişehir'dekini bir 
görmenizi dilerim. Bu yurtların maliyetleri, kon-
vansiyonel inşaat maliyetlerinin altındadır - bunun üs
tüne basa basa söylüyorum - bu bir. İkincisi; bu yurt
ların inşaatına 1985 yılı içerisinde başlanıp, 6 ay gibi 
kısa bir zamanda bitirilip 1986'da kullanılacağı için, 
ayrıca ekonomik maliyeti çok daha azdır. 

SALİM BREL (Konya) — Bunun ne faydası ol
du? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Faydasını almaya baş
lıyoruz, onu unutmayın. 

Burada bir arkadaşım ifade etti; biz, İzmit - Geb
ze Otoyolunu 1984 yılı içinde bitirdik. Programı, sü
re uzatımları hariç, 1986 sonuydu; yani, bitmesine 3 
sene daha vardı ve süre uzatım talepleri bunun dı-
şındaydı; en az bir yıl da süre uzatımı vardı. Biz, 
1984 yılı sonunda bitirdik ve 1984 sonundan bu gü
ne kadar 4 milyar civarında para aldık, 1985'te ala
cağız, 1986'da alacağız. Yani, o yolu bir sene evvel 
bitirmek için 3 milyar lira ödedik. Bu ödediğimiz pa
ra fazla da değildir aslında, vermemiz gereken paradan 
fazla bir para vermedik, yolun bir an önce bitmesi 
için gereken parayı verdik. Buna mukabil^ bu yolun 

3 sene önce bitirilmesinden dolayı bu memleket 12 
milyar lira para kazanmıştır. Bir de başka şey ka
zandı; bu yolda, yılda 350 tane ciddî kaza oluyordu. 
60 - 70 kişi ölüyordu, bu sene o yolda 47 kaza ol
muştur ve 6 kişi ölmüştür. Bu da, parayla ölçüleme-
yen faydasıdır. Bu elde edilen kazançları 3'le çarpar
sanız, insan ve mal kazancımızın ne kadar olduğu or
taya çıkar. Mesele budur... 

^SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, eski, de
vam eden eserlerle övünmeyin, yeni yaptıklarınızla 
övünün. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Yenilerine çok daha bü
yük bir güçle başladık. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 216 kilometrelik 
otoyol. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 216 kilomet
relik otoyoluyla beraber; orada 9 sene uğraşılmış 45 
kilometrelik otoyola karşı... Mukayese edebiliyorsanız, 
buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Ederiz, ederiz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ayrıca, göreceksiniz, 
önümüzdeki aylarda -burada bir arkadaşım konuşur
ken talebini söyledi - Edirne Kınalı anlaşması esas 
itibariyle yapılmıştır. Sakarya'dan Gerede'ye anlaşma 
esas itibariyle yapılmıştır, Ankara'ya anlaşma da ya
pılmak üzeredir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Usulüne göre mi 
sayın bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Gayet tabiî ki, usulüne 
göre. Şüpheniz mi var beyefendi? 

Şimdi, biz şunu ispat ettik muhterem arkadaşlarım, 
büyük Meclisimiz için çok önemli olması gerekir: 
•Bilhassa son enflasyon devrine girildiği zamanlarda 
ve ondan evvelki on sene içerisinde, enflasyon 1978 -
1979 yıllarında hızlanmaya başlamıştır, 1980'de en 
yüksek değerine ulaşmıştır ve inmiştir. İşlerin yanlış 
idare edilişinden ve tahsisatların yanlış konmuş ol
masından dolayı o devirlerde devlet, en kötü işler ya
par görünümüne gelmiştir. Biz şunu ispat ettik: Dev
let, en iyi işleri yapabilme gücüne sahiptir. Cumhu
riyet tarihinde 52 bin yatak kapasiteli yurt yapılmış
ken, bir senenin altı ayı içerisinde 42 bin yatak ilave 
yapıvermiştir. Bunlar en iyi kalitededir. Bunu ispat et
tik. Devletin, Erzurum'un 1 600 ve 2 400 kotları ara
sındaki yüksek yörelerinde, yol şartları en kötü olan 
yerlerinde, inşaat mevsiminin 5 ayın altında olduğu 
yerlerde 3 bin tane evi yapabildiğini ispat ettik; Türk 
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müteahhidinin bu güllere sahip olduğunu gösterdik 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünün bu güçlere sahip ol
duğunu (gösterdik. Bunların, bu devlet, bu Meclis için 
çok değerli konular olması lazımdır, bunun üzerinde 
durulması lazımdır. Devlet, artık kötü iş yapan yer 
değildir, 

SALİM BRJEL (Konya) — Yani, devleti benim
siyorsunuz değil mi sayın bakan? 

•BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen,.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, biz, sizin be
nimsemediğimiz usulleri getirerek bunları yaptık. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Oldu mu 
ya, Sayın Balkan? Bizdensiniz yani... 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANİ İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, burada muhtelif genel müdürlüklerimizin faa
liyetleriyle ilgili olarak, tüm konuşmacılar çeşitli nok
talara değinerek, bakanlığımızı tarif ettiler, işlerimizi 
anlattılar; o bakımdan ben bunları tekrar etmek iste
miyorum, bu saatte sizin daha fazla vaktinizi de al
mak istemiyorum. Yalnız, zannediyorum herkesin ka
fasında 'bir sual olarak durmakta olan Arifiye - Sin
can demiryolu meselesini de kısaca anlattıktan sonra 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Arifiye - Sincan demiryolu başlamış bir iştir ve 
başlandı yıllar olmuştur, bugüne kadar da cari fiyat
larla 37 milyar lira mertebesinde para harcanmıştır. 
«işin yarısında fizibilite olur mu?» dediler, işin yarı
sında fizibilite olması lazım; çünkü 'bundan sonra bu 
yolu tamamlamak istediğiniz takdirde, harcamanız ge
reken para miktarı, bugünkü parayla 600 milyar lira 
kadardır. Yani bugün harcadığınız para ile bundan 
sonra harcayacağımız para miktarı arasında o kadar 
büyük bir fark var ki, bu fizibiliteyi yapmaya ihtiyaç 
var. Bunu yapalım, sizler de devletin milletin parası
nın, gerçekten fayddı mı, faydasız mı bir projeye 
harcanmakta olduğu hususunda daha iyi bir fikir 
sahibi olun. Bunu zannederim ki, bu şekilde anlattı
ğım takdirde, o fizibilitenin yapılmasının gerekli ol
duğuna katılacağınıza inanıyorum. 

Efendim, hepinize saygılar sunarım. /(ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum, 
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BAŞKAN — Sayın Erel, İçtüzüğün hangi madde
siyle ilgili? Usul konusu değil efendim, şahsınızla il
gili bir sataşma da yoktur. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
bakan konuşması esnasında, «Sosyaldemokrat Hdkçı 
Parti anlayışında ve yapısında» diyerek, eski yöneti
cileri ve liderleri kastetmişlerdir; eski bakanlara sataş
mada bulunmuştur; cevap vermek Astiyoırum. 

BAŞKAN— Değildir; o anlamda değildir Sayın 
' Erel. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır, o anlamda. Par
timizden, «Sosyaldemokrat Halkçı Parti» diye bah
setmiştir; sataşma var efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Sayın Başkan, müsaade edin maruzatımı 
arz edeyim. «Sosyddemokrat Halkçı Parti anlayışın
da ve yapısında, eski kafa anlayışında Libya'da v© 
Arabistan'da inşaatlar yapıldı, jhâl'â içinden çıkılamadı» 
dediler. Kendilerini müdafaa edemeyecek ve burada 
bulunmayan eski idarecileri ve insanları, eski bakan
ları kastetmişlerdir. Kendileri burada yoklar. Lütfen 
tutanakları incelettirin, cevap vereceğim efendim. 
(ANAP sıralarından «Hangi partinin devamısınız?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erel, bu düşünceleriniz de 
tutanaklara geçmiştir. Ayrıca. Başkanlikça, 70 inoi 
maddedeki cevap anlamında da anlaşılmamıştır; tu
tanaklara böylece geçmiştir. (ANAP sıralarından 
«(Bravo» sesleri alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hem par
timize ve hem de burada bulunmayan, müdafaa hak
kını kullanamayacak olan insanlara karşı sayın ba
kan sataşmada bulunmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Erel, bir dakikanızı rica ede
yim. Sayın bakan konuya açıklık getirmek istiyorlar, 
buyurun kendilerini dinleyelim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, şayet eski bir partinin devamıysa, Anayasaya 
aykırılık mevzubahistir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — sBir tavzih yapmama mü
saade eder misiniz? Efendim, SHP'nin devlet anlayışı 
ile bizim aynı anlayışta olmadığımızı ifade ettim; bu 
doğrudur. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bu bir gerçek. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın 
bakan açıklama yapıyorlar. 
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.'•BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 1 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bir dakika, müsaade | 
edin. Ancak, bununla şunu ayırın efendim: «Ara'bis- J 
tan'da Karayollarına iş yaptırırsak bir sürü döviz ge
lirimiz olurdu» dediler. Bunu, «SHP'nin devlet an
layışıyla bizim devlet anlayışımız farklıdır» lafından 
ayrı olarak şöyle cevaplandırdım, dedim ki: «Aynı ka
falarla Libya'da (Karayollarına iş verildi, bugün hâ
lâ...» 

SALİM EREL (Konya) — Kimi kastettiniz «ka
falarla» demekle? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Beyefendinin teklif et
tiği kendi kafasıyla... 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, o za
man o işleri veren kimseleri kastettiniz. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, o işleri veren 
kimselerle sizin bağlantınız var mı beyefendi? 

SALİM EREL (Konya) — Siz onu demek istedi
niz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ı(Devamla) — Hayır efendim, yalnız 
şunu dedim ben: «Libya'da işveren kafa, bu teklifin 
de aynı kaf asıdır» dedim. Bir ilginiz varsa, buyurun. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın ba
kan, işi veren ve batıran sizsiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır efendim, biz bat
mış bulduk, batmış bulduk. (Gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Libya' 
da iş yapan Karayollarının kurmaylarının hepsi bu
rada oturuyorlar.. Bu arkadaşlarımızla biz şeref du
yuyoruz. Sayın 'bakanın iki yıllık arkadaşı değildir 
'bunlar; geçmiş yıllardan gelen tecrübelerinden büyük 
ölçüde yararlandığımız değerli devlet adamlarıdır. 
Libya'daki işleri buradaki bürokrat arkadaşlarım yap
mıştır; kendileriyle gurur, duyuyoruz. 

Teşekkür ederim, 
(BAŞKAN — Sayın Erel, aynı şeyler efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, aleyhte Sayın Sabit Batumlu. 
Buyurun Sayın Batumlu. (ANAP ve SHP sıralann
dan alkışlar) J 
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SABİT BATUMLU (İstanbul) — Çok teşekkür 
ederim; yalnız, biraz sonra kızmayınız; şimdi alkış
ladınız. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bağımsızlara karşı 
sempatimiz var. . 

SALIM EREL (Konya) — Ekselansların partisi 
tabiî efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... Buyurun Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Çok Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; bugün huzurlarınızda 1986 
yılı konsolide bütçenin Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı bölümünde yüce heyetinize partisiz milletvekili 
olarak, aziz Türk Milletinin vekili sıfatıyla, Anaya
sanın 80 inci maddesinin verdiği güce dayanarak, gö
rüşlerimi arz etmeye çalışacağım. Bu vesileyle, ben
denizi sabırla dinleyeceğinizi umut ediyor, tekrar he
pinize saygılar sunuyorum. 

Yalnız, talihsiz bir şey söyleyeceğim; sayın baka
nımız beni dinlemeden evvel, her nedense çok acele 
etti, aleyhte konuşmalar bitmeden, bu kürsüden di
ğer konuşmacı arkadaşlara cevap verdiler. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Sen
de mi Brütüs? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hatta, MDP 
Grubu adına konuşan değerli arkadaşımız Mazhar 
Haznedar Beye de buradan cevap veremeyeceklerini 
ve. arzu ederlerse bakanlığı teşrif etmelerini söylediler. 
Niçindir, nedendir; onu da anlamadım.-Ancak, ben 
sayın bakanımızdan, lütfen, çok rica ediyorum; ko
nuşmamdan sonra konuşmamı tekrar değerlendirme
sini yüce heyetinizin huzurunda istiyorum; tekrar 
saygılar sunuyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, doğrudan ülke
nin planlı ve sosyal adalet ilkelerine uygun kalkın
masında görev alan tüm alt ve üstyapıların yapımını 
üstlenen bir temel organizasyon kuruluşudur; bunun 
için politikadan arındırılmalıdır. Teknik tercihler poli
tik tercihlere egemen kılınmamalıdır. Bu yapısıyla, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının birçok dönemde eleş
tirildiği olmuştur; bugün de yeni ihale kanunu ve uy
gulanışı açısından, ileride daha büyük sorunlar ya
ratacak bir eleştiri odağını teşkil etmektedir. İktidar
ların kendine özgü üslubu ile hazırlanan ihale yasa
sındaki sübjektif kriterlerin, bazı birimlerce yanlı, 
partisel kaygılı ve politik bir biçimde uygulandığı 
söylenmektedir. Yayın organlarında bu tür haberlere 
sık sık rastlanmaktadır, öte yandan, birçok ihalenin, 
zamanında ve yeterli ödenek verilmemesi sonucu ya
rım kaldığı da öne sürülmektedir. Müteahhitler bu 
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yönden «Yandım Allah» diye bağırmaktadırlar. Müte
ahhitlerin büyük bir kısmı iflasa sürüklenmiş; büyük 
hakedişlerin karşısında, 20 milyon^gibi gülünç ödeme
ler yapılarak, liberal ekonominin özel modeli sergi
lenmiştir. Bu sergi, ne yazık ki yalnız müteahhitler 
için değil; tüm ülkeyi ve toplumu ekonomik bir çık
maz sokağa sürüklemektedir. Karayollarımızın duru
mu malum, YSE'nin durumu da malum; yapılanlar 
ortada, yapılmayanlar da... 

Sayın milletvekilleri, hükümetin eserlerine katılan 
bir eser de, imar affı konusudur. Sorarım: Bu dev 
yasa ile kim, ne kazanmıştır? Yeminli teknik büro
lardan başka, bir de dev gibi büyüyen yeni çıkmaz
lar ortaya çıkacaktır ve çıkmıştır da. işte size bir ör
nek : Bayındırlık ve iskân Bakanlığının üst kademe 
bürokratları ve gerekse Türk Milleti adına karar ve
ren organlar; 2981 sayılı Af Yasası, kendi görüş ve 
süzgeçlerinden geçmediği için, bu yasaya inanmadık
larını vurgulamaktadırlar. (ANAP sıralarından «Kim 
inanmıyor?» sesleri, gürültüler) 2982 sayılı Yasanın, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının üst bürokratlarının 
görüş ve eğilimleriyle bağdaşmadığı için, bazı mad
delerinin geçerliliği kalmamıştır. 1.3.1984 tarihinde 
yürürlüğe giren kanun, istisna ve muafiyetleri belirt
miştir. Ancak, tam 13 ay sonra, 25.3.1985 tarihinde 
bakanlığın çıkardığı 3 No. lu tebliğ, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yasama görevi ve TC Hükümeti
nin yürütme gücüyle alay edercesine, kanunu gayesin
den saptırmıştır. Bugün, kanun ile verilen hakları, 
tebliğ ile gasp eden bir bürokrasi ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu... 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Batumlu. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Bugün hükü
met, bazı bürokratlarını kanunlara saygılı olmaya 
davet etmek durumundadır. Çıkarılan kanunlar bazı 
bürokratların elinde oyuncak olursa, geleceğe umutla 
bakamayız. 

Şimdi, bir başka konuyu gündeme getirmek istiyo
rum. Anayasamızın, konut sorununa nasıl bakmakta 
olduğunu beraberce izleyelim. 

Bilindiği gibi, 1961 Anayasasında, «Devlet, yoksul 
ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut 
ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alır» deniliyordu. 
20 yıllık bir dönemde, Anayasanın bu hükmünün na
sıl uygulandığı hepinizin malumlarıdır. 

1982 Anayasamız, konut sorununa daha geçerli 
ve gerçekçi bir açıdan bakmaktadır. Anayasamızın 
57 nci maddesi, konut hakkı ve toplu konut girişim

lerinin desteklenmesini öngörmektedir. Nitekim, bu gö
rüşe uygun olarak, 2985 sayılı Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Kurumu kurulmuştur; ancak, Konut 
Fonuna dış yardım kredisi alınmış mıdır, Avrupa is
kân Fonundan ne kadar yardım alınmıştır, alınmış ise, 
bu yardım ve krediler hangi toplu konut projelerine 
verilmiştir? 

Aslında, Avrupa İskân Fonunun verdiği kredile
rin, birinci derecede yoğun nüfuslu, başta, istanbul 
gibi şehirlerde kullanılması amaçlandığı halde, bun
lar amaç dışı kullanılmış mıdır ve partizan bir yak
laşımla gaye dışı kullanılanlar var mıdır? Sayın baka
nımızın yüce Parlamentoya bunları lütfen açıklama
sını istiyorum. 

Altyapı, sosyal tesisler ve üstyapı ile değeri artan 
arsanın konut maliyetine girdisi" ancak yüzde 10 se
viyesinde tutulmadıkça ucuz konut üretiminden bahse
dilemez. Kısa bir ifade ile ucuz arsa eşittir ucuz ko
nuttur. Bakanlık, bu konuda nasıl bir çalışma yap
maktadır ve gelecekte nasıl bir çalışma yapacaktır? 

Gelelim istanbul'daki imar çalışmasına : «imar ça
lışması» adı altında yürütülen keyfî uygulamalarla bu 
yapılar, İstanbul'un imar ve ihyası değil, politik ihyadır. 
Hangi yetkilinin, hangi yetkiyi, kimin lehinde kullan
dığını bilmek mümkün değildir, yedi bilinmez bir bil
meceye benziyor; kimin eli kimin cebinde, gel de bul. 
18 belediye başkanının 18 farklı uygulaması sonucu; 
yasa nerede, hak nerede, kim haklı, kim haksız, bi
len bulunmuyor; bulana aşkolsun, işte, buna dayalı 
özalizm rejimi burada bir kere daha kendisini ortaya 
koymuştur. 

Bakınız, şimdi bunu kısa birkaç örnekle ifade ede
ceğim. Dün istanbul'dan gelirken, Çukurbostan'daki 
32 ailenin oturduğu binaların, bir hafta evvel teb
ligatları yapılmak suretiyle, yıkımına başlanmış vazi
yette olduğuna da,ir elime bir belge geçti. Bununla 
ilgili olarak, 6 ncı bölgeden sayın milletvekili arka
daşlarımı göreve davet ediyorum. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER (is
tanbul) — Çocuklara başka bir yer verdik. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hiçbir yer ve 
ev de vermemişsiniz sayın bakanım; sizin bölgeniz-
dir, bütün vesikaları da, size verebilirim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (is
tanbul) — Bunları belediye yıkıyor. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Belediye niçin 
yıksın; siz varsınız burada... Buyurun, hepsi bura
da; tapu tahsis belgesi de var. Bu dokümanları, dos
ya halinde şimdi zatı âlinize sunacağım. Sizin bölge-
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niz olduğu için lütfen ilgileniniz ve ayrıca Sayın Baş
bakanımızın da bölgesidir, ben de Eyüp Sultan'lıyım. 
Orada seçim de vardır, lütfen bu yıkıma engel olur
sanız, seçimi kaybetmenize de engel olacaktır. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER (is
tanbul) — Seçimle ilgisi yok bunun. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hayır, seçimi 
kaybedeceksiniz. 

Buyurun, Çukurbostan burada... Çukurbostan, Bi
zans devrinden kalan bir sarnıçtır ve bugün tarihî 
bir eserdir; Burayı yıkmak suretiyle hal yapmak iste
yen hangi zihniyet varsa, buyurun. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Osmanlı 
gecekondularına yaptıkları gibi. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — işte, 6 ncı böl
genin bugün içinde bulunduğu şartları bu vesikalarla 
önünüze getirdim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER (is
tanbul) — Sayın Başkan, 6 ncı bölgenin bütçesini gö
rüşmüyoruz, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesini 
görüşüyoruz. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — 6 ncı bölge si
zin için çok önemli. 

Eskiden İmar ve İskân Bakanlığı görevleri içine 
giren şehir planları, bugün büyükşehir belediyelerine 
bırakılmış ve bu yolda yapılan ve yapılmak istenen 
suiistimaller zinciri biraz daha büyümüştür. 

istanbul'da yıkımlar alabildiğine devam ediyor, 
huzursuz olan vatandaşlarımız da • işte sayın İstan
bul milletvekillerimiz de burada - herhalde bize ol
duğu kadar, gelip sizlere de müracat ediyorlar ve din
liyorsunuz. Bunların çaresine hükümetiniz nasıl ba
kacaktır? Ben değil, lütfen sizler sorunuz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, başta konut fonu olmak 
üzere, bütçe dışında tutulan fonların neticesi ne ola
caktır? İki yıldır konut fonundan elde edilen imkân
lar nelerdir ve bundan sonra ne olacaktır? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, saate bakın, vakit doldu. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Saatinize bak
mayın, bir iki dakika daha müsaade edin. 

Onun için, birkaç gün önce, yine bütçe görüş
mesi sırasında sayın bakanlarımızdan bir tanesi, Sayış-
taya ihtiyaç ve gerek olmadığını söylediler. Çok rica 
ederim, bir devletin ve hükümetin en büyük denetim 
mekanizması Sayıştaydın böyle bir şeyin nasıl söy
lendiğini hen de merak ediyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Lütfen biraz daha, müsaade ederseniz, bitiyor. 

BAŞKAN— Sayın Batumlu, toparlayın, lütfen 
bağlayın. -

NEVZAT.YAĞCI (Elazığ) — öyle dağıttı ki, to-
padayamıyor. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Bir saniye efen
dim, bağlıyorum. (ANAP sıralarından, «Vakti doldu» 
sesleri) 

BAŞKAN — Toparlıyor efendim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Hiç telaş et

meyiniz... Birkaç gün önce Sayın içişleri Bakanmıız 
Cumhuriyet Gazetesine vermiş oldukları bir beyanatta 
- bu beyanatlarından ötürü de Sayın içişleri Bakanı
mıza teşekkür ediyorum - fuhuşla mutlaka büyük çap
ta mücadele yapılmasını istemişlerdir. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Ne 
alakası var bunların? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Şimdi bakımz, 
müsaade ederseniz, enflasyonun nereden geldiğini 
söylemek istiyorum. Bu hükümet enflasyonla hiçbir şe
kilde uğraşmamıştır; Sayın Başbakanımız da buradan 
bu hükümetin enflasyonla uğraştığını hiçbir şekilde 
ifade etmediler. Enflasyonun hızı, işte, İçişleri Baka
nımızın vermiş olduğu beyanatta vardır... (ANAP sı
ralarından, «Ne alakası var bunların?» sesleri, gürül
tüler) Hayır, hayır, bir saniye; size rakam söyleye
ceğim. 

BAŞKAN —Sayın Batumlu, toparlayın lütfen, ko
nu anlaşılıyor. (Alkışlar) 

SABİT BATUMLU {Devamla) — Bir saniye efen
dim. 

Arkadaşlar, Sayın İçişleri Bakanımızın fuhuşla il
gili yazısı buradadır. Bu yazıyla ilgili hususları ben 
söyleyecektim; ama Sayın İçişleri Bakanımız benden 
evvel söylediler. Acele etmeyiniz, bakınız size rakam 
veriyorum: 1984 yılında fuhuş hadisesiyle ilgili ola
rak 1 287 kişi varken, 1985 yılında bu rakam 6 775 
kişiye varmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinleyiniz efendim, niçin dinlemiyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, çok gürültü var, sayın hatibi anlayamıyo
ruz. (ANAP sıralarından, .«Süresi doldu» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bitiriyorlar efendim. 
Sayın Batumlu, anlaşıldı efendim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Bu, Sayın iç

işleri Bakanımızın resmî beyanatıdır. 1984 yılında 1 200 
küsur kişi, 1985 yılında 6 700 küsur kişi olmuştur. 
Buna da mı, «hayır» diyeceksiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Batumlu, bitirdiniz sanıyo
rum. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Çok saygıdeğer 
milletvekilleri, bu Meclise hepimiz seçimden geçerek 
geldik. Niçin geldik? Oradaki seçmen vatandaşlarımı
zı temsilen geldik. Onun için, bu kürsüden herkes hak
ikini almak zorundadır ve konuşmak zorundadır. Ben 
de, İstanbul Milletvekili olarak, bölgemin hadiselerini 

. size getirdim; gerekli görüyorlarsa buraya çıkar, bana 
cevap verirler. 

Çok teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Soruları sırasıyla alıyoruz; soru sormak isteyenler 

lütfen işaret buyursunlar. 
Sayın milletvekilleri, tespit ettiğimiz soru sahibi 

milletvekillerinin adlarını okuyorum: Sayın Yıldırım, 
Sayın Bilal, Sayın Sağlar, Sayın Erel, Sayın Üner, 
Sayın Turhangil, Sayın özdemir ve Sayın Cengiz. 

Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, benim sorum yöresel bir sorunla ilgili olacak, ce
vaplandırılmasını rica edeceğim. 

Kapıkule hudut kapısı ile Edirne arasında Yenika-
dın Köyü civarında bulunan otoyolu ile demiryolu 
paralel olarak geçmektedir. Köyün yolu yerleşimle 
mukayese edilirse; köyün yerleşimi sözü edilen yol
ların kuzeyinde; mera ve otlak ise otoyolunun ve de
miryolunun güneyinde olduğu için, bu köyün hayvan
ları' yolu sık sık geçmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu geçişler sırasında hayvanlar, tren ya da vası
talar altında kalarak biçilmekte ya da ezilmektedirler; 
bu ise zararlara, yol açmaktadır. Bu köyün civarında 
bir alt geçidin yapılması düşünülmekte midir; bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, buraların çekilmiş resimleri de var. Bunun 
dışında Karayolları ile Bayındırlık Genel Müdürlü
ğüne çekilen telgraflar da bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(İstanbul!) — Efendilim, bu çok spe
sifik 'bir soru; yani bir köyün al't geçit konusunu 
puanına bakıp size, yazılı olarak cevap vermek du
rumundayım. Hafızadan söyleyemem efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Sayın Tevfik Biat, 'buyurun elendim. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, be

nim üç ıtane sorum var sayın 'bakandan. 

Soru 1. Kent içi ulaşımda, metro ve hızlı ırıayflı 
sistem için, belediyelerıin hem malî yönlerinin güç
lü, hıem de teknik güçilertinıio yeteri olduğuma inanı
yor musunuz? 

İnanmıyorsanız, bu ıtür yatırımların, örneğin, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ya
pılmasına ıtarıafıtar mısınız? 

Soru '2, En 'büyük yaitırımcı ıbir bakanlık ola
rak, 1985 yıllında kaç yeni proje Ibaşlliattınız? 1986 
yılı yatırıımılıarı arasında kaç adet yeni proje bulun
maktadır. 

Soru 3. Bazı müteahhit firmalara imtiyaz 'ta
nındığı ve fcayırilıdığı aşikârdır. Bu durumu tasvip' 
ediyor musunuz? 

Teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bilal, teşekkür ede

rim, 
©uyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ISMAÎL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, «Kent içi ula
şımda meöro ve hızlk raylı siiısitemier için malî ve 
'teknik güç olarak 'belediyeleırin gücü yeterild midıiır?» 
dediniz. 

Bugün özellikte raylı süsitem 'ihtiyacı var olduğu 
düşünülen 'büyük şenMeriımizde, ıtelknik güç olarak 
yeterli teknik güçleri de vardır. Malî güç, 'tabiî ele 
alınan projeye 'bağlıdır. Ankara Büyüfcşıenir Betadiye-
sıi şu anda 'bu konuyu kendi gücüyle etüt etmekte
dir. İstanbul'daki metro ve tüp .geçit meselesini, biz 
Bayındırlık Bakanlığı olarak tetkik etmekteyiz; ıbir 
kararnameyle hükümet büze ıbu görevi vermişti. Bu 
söylediğiniz, 'belediyeden belediyeye değişen bir du
rum arz eder. O ıbakımdıan, hangi 'belediye için ol
duğunu 'beraber konuşmak lazım. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Büyük şehirler için. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Evet efendim; işte bü
yük şehirlerde dediğim gibidir. 'Mesela, Ankara şu 
anda !bu İşi yapmaya girişmiş durumda, İstanbul bir 
kısmını kendisi ihale ıbte etti bliyorsunuz, bir kıs
mını da ibiz etüt etmekteyiz. 

«1985 yılında kaç yerii proje 'haşlatıldı?» dediniz, 
ıbir ide «1986 yılında kaç yeni proje başlatılacak?» 
diye sordunuz. 

Şimdi, 'bu ratoamlliaırı size hemen yazılı olarak ar
zu ederseniz vereyim; burada detaylı olarak geniş şe
kilde var. Hatırladığım kadarıyla, 1985 yıllında İha
lesini yaptığımız yeni iş; yalnız yapı (işiteninde, 
1 050 - 1 100 arasıdır. Karayollarında, şu anda ra-
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kamı hatırHamıyoruım; ama, mesela Faıtiih SuHıtıam Meh
met Köprüsü, 216 (kHomebreik ato yod işi, bfiyor-
sumuz, 1985'üe 'başlamıştır. Orada detaylarımı 'bula-
caksımız. 

Üçüncü (konu : «Bazı mütoeahhiıtfere özettik ta
nınıyor yahut tltiımıas yapılıyor dddıiıalliaırı var, siz ibu-
nıa İnanıyor musunuz?» diyorsunuz. 

Buma limanmıyorum; 'buna liımanırsaım, zaten, yami 
öyle bir ihbar alırsak, ıbunum üstüme gidiyoruz, (bumu 
bil'iyarsumuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -*- ENKA ile Kut-
lufcaş efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂİN BAKANI İSMAİL 
SAiFA GİRAY ^tenbud) — Hayır efendin, böyle 
bir intibaın nereden geldiğini bilmiyorum; amıa öyüıe 
bir şey olamaz. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederikn Sayın Bakan. 
Sayın Fikri Sağlar, 'buyuran. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın 
Başkanımı, sayın bakanıma sormak üzere iki sorum 
var. 

Mersin'de «Güney Kent Projesi» adı a t ada 7 
bin dönümdük tarım arazisi; birinci ve ikinci sınıf 
tarım arazisi, üzerimde halen narenciye ağacıları bu
lunan, üzüm bağları bulunan arazi ûsitüm'llaJk edillırrucık 

.İstemiyor. «Burada 35 'bim konut yapılacak» deni
yor. Oysa bugün Mersin, yıılllıar sorara ancalk 32 bin 
küsur meskene sahıip; yanıi İkindi 'bir Mersin yartatıl-
malk iistemiyor. Bunun için de, sayın bakanlUk ara-
cıftuğııyılia 'belediyeye para aktarılıyor ve bu para kar
şılığında laırazler 5 yıl sonra kulManıtoak kaydı ile 
yanıi şu .anda istiiırrilalk ediliyor, «5 yıl siz kullana^ 
bifcsüm'iz, 'sonra ıbiz olacağız» demiyor. 

Simdi soruyorum : 35 'bin konutluk bu proje
yi ıgprçekleştıke'blecek'lıer mi, buna inanıyorlar mı? 
Imanıyarfiarsa, kaç yıl sonra gerçekleşecek? 

llkinoi sorum : Sayım balkanımızın .söylediği haklı; 
bizim devfet amlayışımızla, kendlerinıin devlet amlıa-
yışlart arasımda büyük tarik vıar, aynı sekilide top
lumla bakış açımızda da 'büyük 'bir fark var. Büz 
kümlere çıkar sağlarız, klniere sıağl'amayız, bu da 
bellidir. Ben şunu sıonmak 'istiyorum, açıikJlıamıa yapa
rak... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Isüaıöbul) — Bıizimkü beti de, si-
zinki değil. 

DURMUŞ BİKRİ SAĞLAR (içel) — Bizimki 
de 'beli e$emdim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY '(İs'banibul) — Hayır, efendim, bi
zimki 'beli, sizimkıi değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ıkar^iıikk konuş
mayalım efendim. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN ©AKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, soru sorımu-
yoıHar ki, burada görüş bildiriyorlar, ban de buradan 
görüşümü soyuluyorum. 

BAŞKAN — Soruyu alıyorum, buyurun. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — 350 ıbim-
den daha fazla tapu tahsis 'belgesi verildiğimi söyle
diler. Bunları 10 biim 'liradan hesap ederseniz, 3,5 
milyara yakım bir para, gecekonduda yaşayan !in-
'Samlardan, tapu tahsis 'bölgesi verilmek amacıyla alı
nıyor.) Kimiler aracılığıyla? Yemini. büroliar aracılı-
ğıyllıa. Ben şimdi sayın balkana sormak listûyoruırn : 

1. Kaç adet 'yeminllıi büro vardır? 
2. Bu bürolar aracılığıyla topu tahsis belgesi 

almak üzere kaç adet müracaat yapılmıştır? 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayım Sağlar. 
Buyurun Sayım Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Şimdi efendim, «Mer
sin'de 35 bin konut yapılacak diye, 5 sene sonra 
kullanılmak üzere «Güney Kent Projesi» İsmi le 
bir (kısım arazi istimlak edilmeye çalışılıyor» de
miyor. 

Bu projeyi ben şu anda 'bilmiyorum; tabiî muhak
kak 'ki, Mersin Şehir İmar Planınım, şehrin 'büyüme 
istülkametü nazarı itibara alınarak, tatbikatı için ya
pılmakta olan istimlak işi olması gerekıir. Tabiî ben 
'bu projeyi bilkniyorum dmoele'tebJlliirkn. Şiımdıi, burada 
sumu haıtndataak isterim; bir yandan şehirlerim ge-
Işmesini, 'büyümesini sağlamak için 'belediyelerin ye
mi yerleşme sahaları, arsalar üretmesi lazım geldiği 
konusunda aşağı yukarı Meclis olarak tamemen 
hemfikiriz; bir yandan da, 'bir belediye «5 sene son
ra imtiyacım olacak» 'diye planlayabildiği bir sahayı 
-İki, o plan yıllardan beri yapılagelımüş bir plandır-
yemi bir yerleşme sahasını hazırlıyor diye 'fcenlkit et
mememiz gerekir, önce bunu haıtırlaltmak isterim. 

MÜNİR SEVİNÇ — (Eskişehir) — Ama tarım 
sahası... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR '(İçel) — Arma, bu
gün istimlak ediirse 400 liradan, 4 sene somra olur
sa 4 'bin ikadan verilecek. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(istanbul) — Evet, ola'biir efendim; 
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arni'a 'başka türlü ucuz arsa temimi nasıl olabilir? Bu
nu 'takdirlerinize a*sz ederim sayın miL'lervdkilieri. Her
halde, foir plan var (ise, bu planım tatbikatı ımıevzu-
'baibis ise ve belediye ibuınuın parasını bulup da 'tat
bikatını yapalbiliyor 'İse, bundan nıemnuın olunması 
lazım. 

Mersin, halihazırda 'büyüme hızı en büyük olan 
ahirlerimizden 'binişidir. Ayrıca, orada bildiğiniz gi-
'bi, s'onbeait bölge 'kurulması da Ikıararilaştıırı'imış ve tat
bikata (başlanılmıştır. Bu halkımdan Mersin'in, yâıkm 
gelecekte çoik ;büyük gelişmelere sahne olacağımı ka
bul' etmek gerdklır. 

Priojeyi bilmiyorum, bu paranın 'bizim baıkamılıik 
aracılığı ile de verildiğini zannetmiyorum, 'böyle 'bir 
şey de yoktur; ancak, Geliştirme Desitdklleme Fonun
dan oraya para veriyor olabiliriz. Bunu ayrıca 'ince
lemek gerekir. 

İkinci soru : «Kaç adet yeminli 'büro var?» ve 
ıbuma benzer sorular. 

'Burularım hepsimi hafızadan cevaplamak mümkün 
değ Mir; yazılı cevaplarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
©uyurun Sayın Salim Erdi. 

SALİM EREL '(Konya) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, ulaştırma sistemleri İçerisinde en 

ucuz, en emin ve en ekonomik ulaşıtırtmla sisteminin 
demiryolu sistemi ve yapımı olduğu, bizimi tarafı
mızdan bilıinen 'bir gerçektir. 

NEVZAT YAĞCI plazığ) — Denizyolu daha 
ucuzdur. 

SALIM EREL ı(1Konya) —Evet, Kayseri'ye 'ka-
Idaır yapılırsa olur. 

BAŞKAN — Sorunuza devam edin Sayın Brel. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, de
miryolu yapımı ve demiryolu ulaşımı Ikonusumda hü
kümetimizin politikası nedir; net ve açık bir şeikil-
de ®ayın 'balkanımız 'tarafımdan bel'inbilmıesıini talep 
ediyorum. 

îkinci sorum : En az İstanbul Köprüsü 'kadar 
benimsediğimiz -Isitanibuıl Köprüsünü de benimsıiyo-
ruız ve bir ihtiyaç olduğumu Ikaibul ediyoruz- 'inan
dığımız Istanbul-Anlkara arasındaki, diğer adıyla 
Sinoan-Arifıiye iarasımdaiki çift hatlı dem'iryolu ya
pımı, öyle zannediyorumlki, şimdiki hükümetimiz ve-
ıyıa sayın 'balkanımız 'tarafından pek 'benjlmsenmiiyor; 
fakat 'buna ırağmen, 'bu yollun yapımı için 1985 yı
lında 6,5 miyar lira, 1986 'yılında da 5 milyar il'ira 
civarında ödenek Ikomimuşjfcur. Bu ödemekler niçin 
ıkonu'luyor? Bu yolun yapıîmasım her zaman ağız

larımda «Dandy sakızı» .gibi çİğnedMeni yatırımların 
içellisine lalmacalk mı ve iktidarları döneminde 'biti
rilecek midir? 

Diğer soruma geçiyorum Sayın Başlkan : Kara-
yolan Genel Müdürlüğünde, otoyol yapımı içı'n ye-
'terli bilgi ve deneyim 'birliklimi varken ve ayrıca 20 
bin 'adet de çeşitli inşaat m'alkinelerıi mevcut iken, 
Karayolları Gendi Müdürlüğü, acaba ıbu Ikoş'Uİ'aıra 
rağmen, niçin hâlâ emanet gücünden yıatrarlanmayı 
d'üşünmüyor? 

Başlka 'bir sorum : Biraz önceki soruma çoik ya
kındır. Sayın Başlkan; Bayındırlık ve lıslkân Balkıan-
İığına bağlı igenel müdürlüklerden, müı'jealhhitlieriin ve 
'taşeromllaırın alacağı isıöihkak ücretlerinin 25 milyar 
Tüırlk Lirası civarında olduğu söyleniyor. Bu (borcu 
ne kadar sürede ödemeyi düşünüyorsunuz? 

IDevtlet (borçlarının Hazine 'bonosu ile ödenmesi 
medeniyle, müteahhit ve 'taşeronların yüzde 6 dolayın
da 'bir zararları olduğu, 'bono laltıp- vermek yOluıyıla 
bazı gizili 'banlker (kuruluşlarının 'türediğimii' 'biliyor mu
sunuz? Hükümet oîaıralk, hep yanlış 'yöntemlerle ida
re edilen ticarî Ikuıruluşilaırın scımıünülleriinden ho'Şila-
atyor musunuz? 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Erel? 
SALİM EREL (Konya) — Bir sorum daha kal

dı Sayın Başkan. 
Kaç kilometre devlet ve il yolu hâlâ topraktır? 

Bu toprak yollar için yapım programınız var mıdır;' 
varsa anlatır mısınız? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Erel. (ANAP sıra
larından «Sayın Bakan yazılı olarak cevap versin
ler» sesleri ve gürültüler). 

Lütfen sayın milletvekilleri. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

• BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Şimdi efendim, sayın 
milletvekili arkadaşımın birinci sorusu; «Bu hükü
metin demiryolu yapım politikası nedir? diye, net 
olarak açıklamamı istediler. Demiryolu ve karayolu 
yapım politikamız, liman vesaire... 

SALIM EREL (Konya) — Yalnız demiryolunu 
soruyorum efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, tamamı fizibl 
olan, memlekete yararlı olan her demiryolunu yapa
rız. Bu yolun fizibilitesini yaptırmaya karar vermiş 
olduğumuzu demin açıklamıştım efendim. 

Arif iye - Sincan yolu, eğer fizibl çıkar ve fizibl 
çıktığı için de hükümetimiz zamanında ele alır ve 
yapmak durumunda kalır isek, çok çabuk bitiririz. 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, bugüne 
kadar yapılan inşaat hangi projeye göre uygulandı? 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen Başkanlığa hita
ben konuşunuz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Mevcut projesine gö

re... 
SALtM EREL (Konya) — Yani, o proje fizibl 

değil miydi? 
BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen Başkanlığa hita

ben soru sorun. 
SALIM EREL (Konya) — Aydınlanmak için Sa

yın bakana soruyorum efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Demin açıkladım beye
fendi. Şu ana kadar harcadığımız para 37 milyar li
radır; ama bundan sonra bitirmek için harcanması 
gereken para ise 600 milyar liradır. 

Diğer sorunuza geçiyorum. «Karayollarında ema
net gücü varken neden müteahhitlere iş veriyorsu
nuz?» diye soruyorsunuz. 

Karayollarında, aşağı yukarı 18 bin adet çeşitli 
araç vardır. Bunların çok büyük bölümü ise 1959 se
nesinden evvelki yaştadır. Ayrıca bir bölümü de 1969 
yılından evvelki yaştadır; yani o seneler alındığı için 
söylüyorum. 1969 yılından evvel alınanları da bı
rakın; 1975 yılından evvel alınmış olanları aslında 
heke ayırmak lazım; bir kere kapasite bakımından o 
öyle. Şu anda yeni makine parkı için bir krediden 
yararlanarak alım yapmaktayız. 

Ancak, Karayollarının, bu, «mevcut» dediğiniz 
emanet gücü, eğer yeni makine dahi olsaydı, bugün 
yapmakta olduğumuz yolları yapabilmek için bu 
emanet gücünün en az iki misline daha ihtiyacımız 
olurdu, hatta üç misline. Yani bu makinelerle şu an
da yapmakta olduğumuz işi yapamazdık ve üç misli 
daha fazla makineye ihtiyaç olurdu. Kaldıki, bu ma
kineler Türkiye tarafından alınmış ve müteahhitlerin 
elinde de vardır. 

SALİM EREL (Konya) — Müteahhitlerin elinde 
olan makineler niçin sizin elinizde yok? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bu memleketin malı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — «İstihkak borcunu 25 
milyar lira olarak duyuyorum» dediniz. Bugünkü ra-
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kam olarak 25 milyar lirayı siz her halde daha iyi 
öğrendiniz. Ben şu anda bilmiyorum; ama bu merte
belerde. 

SALİM EREL (Konya) — Elinizdeki kâğıtta ya
zılı sayın bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Hayır, bu kâğıt, top
rak yol meselesi için geldi. 

Şimdi, bu konuyu lütfen şöyle düşünebilir misi
niz? Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yıllık toplam 
yatırımı, aşağı yukarı Karayolları, Demiryolları, DLH 
ve yapı işleri olarak, 1985 yılı yatırımına neresinden 
baksanız, 500 milyar liradır; 25 milyarı 15 günlük 
borç öder. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın bakan, böyle 
bir borcunuz var mı, yok mu? 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Vardır efendim. Her 
halükârda bizim en az bir aylık borcumuz her za
man vardır. Bir aylık borcumuzun olması mukavele-
ten de mümkündür. Bizimle mukavele yapan müte
ahhitler, bir ay içinde istihkak ödememize, zaten 
baştan imza koyarak razıdır. Bir aylık borcumuz da 
toplamda 50 milyar eder. Kaldıki, şu anda gelen ra
kam, Karayollarının 8, bakanlık merkez teşkilatlım
da 3 milyar olmak üzere toplam 11 milyar lira bor
cu vardır. 

SALIM EREL (Konya) — 25-50 milyar lira 
borcunuz yok mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Yok, hayır; 40 milyar 
olsaydı gene sermayeyi kurtarmıştık. 

SALİM EREL (Konya) — Bono olarak ödeme 
yapıyor musunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bono olarak da öde
me yapıyoruz, gayet tabiî. 

SALİM EREL (Konya) — Faizli mi? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Faizini de ödüyoruz, 
daha doğrusu Hazine ödüyor. 

«Kaç kilometre^, devlet ve il yolu hâlâ topraktır?» 
diye soruldu. 

Şu anda, 60 bin kilometrelik Karayolları ağında
ki toprak yol uzunluğu, 2 757 kilometredir. Tabiî 
bunun büyük kısmı il yolları seviyesindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üner, buyurun efendim. 
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MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın (Başkan, 
benim sorularım 2981 sayılı Yasa ile ilgili olacak
tır. 

Soru 1. 2981 sayılı Yasanın amir hükmü olan 
ıslah imar planı yapımı yurdumuzda hangi belediye
lerde yapılmıştır? 

2. imar planları kaç metrekare gecekondu alan
larını kapsamaktadır? 

3. 3 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen, 
hiç ıslah imar planı yapılmamışsa, bunun yapılma
masının sebebi nedir? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Üner. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAlL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, «Islah imar 
planı hangi belediyelerde yapılmaktadır?» sorusuna 
cevap vermek istiyorum. 

Bu kanun kapsamına giren bütün belediyelerde 
yapılmaktadır. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın bakan, 
«yapılmıştır» dedim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAlL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Pardon, «Yapılmıştır» 
dediniz; tabiî bunu burada cevaplayamam şimdi. 
Ciddî bir cevap olmasını isterseniz yazılı olarak ce
vap vermem lazım. 

«Kaç metrekare sahaya yayılıyor?» diyorsunuz. 
Bunun da tetkik edilmeden cevaplandırılması 

mümkün değil, yazılı olarak vermem lazım. 
Üçüncü sorunuzun cevabı ise; 2981 sayılı Kanu

nun tatbikata girdiği 1,5 yılı biraz geçti, yani, dedi
ğiniz gibi, 3 yıl olmadı. Sizin ifadeniz de iki misli 
hata var Sayın Üner. 

Bildiğiniz gibi, bu süre içerisinde, harita alma 
faaliyeti yürümektedir ve şu anda aklımda kaldığına 
göre, 1985 yılında iller Bankasındaki harita alma 
faaliyeti taa ekim ayında yüzde yüzün üzerine çık
mıştır, hızla ve bütün kapasitesiyle harita alma işi 
yürümektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın ismet Turhangil, buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, denizyolu taşımacılığını geliştirmek için yeni tip 
limanlar yapmayı planlıyor musunuz? 

1986 bütçesinde demiryolları, liman ve hava mey
danları için 85 milyar Türk Lirası ayrılmıştır. Bu
nunla, demiryolu mu, hava meydanı mı, liman mı 
yapılacaktır? Yoksa bu işler için, bütçe dışı ödenek
lerden para aktarılması düşünülmekte midir? 

Karayollarında, yol bakımı için gerekli geçici iş
çi alımı durdurulmuştur. Anayollar dışındaki yollar 
bakımsızlıktan bozulmuştur. Maliyeti yüksek olan 
bu yolların tekrar eski haline getirilmesi daha paha
lıya mal olmayacak mıdır? Şayet bozulma sebebi 
bakımsızlıktan değilse, sebebi nedir? 

Türkiye'deki karayolları Jek dingil 8.2 ton ağırlı
ğa göre projelendirilmiştir. Siz, dingil yüklerini dur
madan artırmaktasınız. Bu yüzden de yolların üst 
yapıları da bozulmaktadır. Hangi gerekçelere daya
nılarak dingil yükleri artırılmaktadır? 

Bir soru da bölgemizden: izmir, Aliağa'da kuru
lan rafine, petrokimya ve yan tesislerinden, yine ku
rulacak olan serbest bölgelerin Anadoluya açılma
sını sağlayan Menemen - Manisa arasındaki mevcut 
yol askerî amaçlıdır. Menemen - Manisa arasında 
yeni bir devlet karayolu yapımı düşünülmekte mi
dir? Düşünülüyor ise, yapım takvimi ne zamandır? 

İzmir'den başlayıp Manisa - Balıkesir - Bursa ve 
E - 5 Karayoluna bağlanan devlet karayolunda, Ma
nisa'nın Keçiliköy ile Gediz Köprüsü arasındaki kıs
ma gidiş ve gelişi sağlayan yeni bir bant ile çok ka
zalara sebep olan şehir çıkışları için sanat galerileri 
yapılması düşünülmekte midir? Böyle bir proje var 
mıdır? Varsa, yapım takvimi nedir? 

istanbul Büyük Şehir Projesi üzerinde bakanlı
ğın denetimi var mıdır? Yoksa, ikinci bir bankerlik 
olayı şeklinde mi neticelenecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAlL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, «Deniz taşı
macılığını geliştirmek için liman yapmayı planlıyor 
musunuz?» dediler. 

Bildiğiniz gibi, liman yapmayı devam ettiriyoruz. 
Deniz taşımacılığının gelişmesi için, tabiî sadece li
man değil, o konuda daha başka faktörlerin de be
raber olması lazım; biliyorsunuz, teşvikler vardır. 

«DLH'ya verilen 85 milyar azdır; ödenek dışın
dan buna ilave paralar gelecek midir?» dediler. 

Biz bu sene limanları, «yap, işlet, devret» usu
lüyle yaptırma ile ilgili bir çalışma yapmaktayız. O 
suretle bu konuda harcanan paralar artabilir. Kaldı-
ki, DLH dışında yaptırılan Nemrut Limanı vardır, 
görmenizi tavsiye ederim, özel sektör tarafından 
yaptırılan ve 5 milyon ton kapasiteyle Türkiye'nin 
en büyük limanı olarak geliştirilmiştir. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Hava mey
danları da aynı şekilde mi efendim? 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (İstanbul) — Hava meydanı olarak 
elimize aldığımız büyük havaalanı, Cumaovası Ha
vaalanı, programında gitmektedir, gereken para ay
rılmıştır. 1986 yılı ortalarında tamamlanmış olacak
tır. Zaten pisti hemen hemen bitti efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Onu da, 
«yap, işlet, devret» şeklinde mi yapacaksınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Mümkündür efendim, 
yapılabilir. 

Karayolları, geçici işçi alımını durdurmuş olabi
lir şu anda; çünkü geçici işçiyi lazım olduğu zaman 
alır. 

Bakım konusu gayet tabiî ki, yürüyen bir konu
dur. Karayolları, bakılmadığı takdirde bilahare da
ha büyük maliyetlere sebep olur; haklisiniz; biz de 
bunun takibi içindeyiz. 

Yollar, 8 ton dingil ağırlığına göre yapıldı; biz 
bunu 13 tona kadar müsaade eder hale geldik. Bu
nun gerekçesi çok kuvvetlidir Sayın Turhangil. Çün
kü, buradaki bütün arkadaşlarımızın ittifak ettikleri 
gibi, Türkiye, transit yolu üzerinde bir köprü duru
munda olduğundan, Avrupa'dan gelip, Asya'ya gi
den araçları geçirmek durumundadır. Bugün dünya
nın geliştiği seviyelerde olmak zorundayız. Zaten 
Avrupa ve doğumuzdaki memleketler 13 tona mü
saade etmişlerdir; Türkiye de müsaade etmek zorun
dadır ve başka çaresi de yoktur. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Efendim, 
projeleri yapılmış mıdır? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, zaten proje
leri ona göre yeniden yapılacaktır; başka çaresi yok
tur. 

«Menemen - Manisa yolu ne zaman yapılacak
tır?» dediniz. 

Onu şu anda bilmiyorum; bilahare bakıp bilgi 
veririm efendim. 

Manisa şehir geçişi konusunda da çalışmalarımız 
vardır; fakat yine şu andaki durumu söyleyemem. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 1986 prog
ramına kondu. 

BAYINDIRLIK VE «İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Demek ki, 1986 prog
ramına konulduğunu Sayın Manisa Milletvekilimiz 
biliyormuş. 

Kastettiğiniz, İstanbul Büyükşehir Kooperatifidir 
anladığıma göre; bakanlığımızın kanunlar çerçevesin
de yapabileceği ne gibi kontrol varsa, yapılmıştır. 
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İSMET TURHANGİL (Manisa) — Çok yuvar
lak bir laf. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın özdemir. 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) .— Sayın Başkan, 

ben, istanbul Boğaz Köprüsü hakkındaki endişemi 
dile getirmek istiyorum : 

İstanbul Boğaz Köprüsü, yapıldığından bugüne 
kadar, boya hariç, ciddî bir bakım görmüş müdür? 
Periyodik fennî muayenesi yapılıyor mudur? Acaba 
çekme mesnetlerinde açılma var mıdır? Benim şah
sî görüşüme göre akşam bilhassa trafik sıkışmasın
dan dolayı köprünün üzeri sanki bir park yeri gibi 
yığılmalardan mütevellit yorulmalar muhakkak ki, 
oluyordur, bu ölçümler yapılmış mıdır? Bu yığılma
ları önlemek için, çıkışta değil de, girişte bilet kesi
minde yığılmalar Göztepe'ye doğru uzansa, köprü 
biraz daha dinlenmiş olmaz mı? Bunları öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Teşekkür ederim sayın 
arkadaşımıza, bu soruyu sorduğu için; çünkü bu 
açıklamayı yapmakta fayda vardır. 

Köprü üzerinde gereken her türlü teknik kontrol 
sürekli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, geçen sene ve
ya 1985 başlarında köprünün çok özel muayeneleri
nin yapılması için bir beynelmilel ihale yapılmış ve 
.1985 yılı boyunca köprü çok sıkı bir muayeneden 
geçirilmiştir. Allah'a şükür, köprümüzün gayet iyi 
durumda olduğunu rahatlıkla söyleyecek durumda
yım. Endişe edecek hiçbir şey yoktur ve bütün ba
kımları da zamanında yapılmaktadır. 

Köprünün öbür istikametinde bilet alınması ko
nusunu zaman zaman inceledik; fakat o konuda en
geller vardır. Köprünün, yüklenip de, üzerinde park 
edilir gibi olmasının getirdiği şartlar nazarı itibara 
alınmıştır; ondan dolayı da endişeniz olmasın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ömer Necati Cengiz, buyurun efendim. 
ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — Efen

dim, sayın bakana üç soru soracağım: 
1. Karayolları Genel Müdürlüğünden kaldırılan 

fen heyeti müdürlüklerini yeniden kurmayı düşünü
yor musunuz? Şube müdürlüğüne dönüştürdüğünüz 
bu fen heyeti müdürlüklerinden dolayı meydana ge
len rahatsızlıklar hakkında ne gibi önlemler aldınız 
veya almayı düşünüyorsunuz? 
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2. Bakanlığınıza bağlı genel müdürlükler için 
lojman yaptırmayı düşünüyor musunuz, lojman po
litikanız hakkında açıklama yapar misina? 

3. Bugün Karayollarımızdan, yaşlı ve genç ma
kine, tesisat ve eleman bakımından oldukça ferah 
ve verimli çalışabilecek niteliğe sahip olması bakı
mından, gururlanıyoruz; ancak, büyük işleri ihale ile 
müteahhitlere verdiğine göre, kendisine düşen çok az 
ve mahdut sayıda iş bakımları, uğraşıları vardır. Biz 
bunları rölanti çalışma olarak nitelendiriyoruz. Bu
na karşın belediyelerimiz, şehir yollarım yaparken 
bütçe, eleman ve makine alma bakımından müşkü
latla karşılaşmaktadırlar. Acaba Karayollarının bu 
rölanti çalışmasını biraz daha artırma gayesiyle, be
lediyelerin şehir içi yollarım da yapmaları düşünü
lemez mi? 

Buna karşın belediyelerin esas gayesi olan halka 
hizmeti yürütmesi, ucuzlama yönünden birtakım 
kontroller sayesinde, her gün daha iyi gerçekleşmiş 
olacaktır. Acaba bu konuda sayın bakanımızın dü
şünceleri nedir? 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAÎL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, fen heyeti 
şube müdürlüğü bu makama verilen isimdir ve bir 
kanunî meseledir. Esas itibariyle bu arkadaşlarımızın 
rütbeleri, fonksiyonları aynıdır; aslında bundan do
layı bir rahatsızlık yoktur. Belki isim de daha hoş 
bir isimdir. 

Genel müdürlüklere lojman yapma konusunu 
sordunuz. Gereken yerlere mahsus olmak üzere, ge
nel müdürlüklerde lojman yapma çalışmaları vardır. 

Karayolları hakkındaki sitayişkâr sözleriniz için 
arkadaşlarım ve kendi adıma da teşekkür ederim. 

«Makineler rölanti çalışıyor, belediyelere verip 
hizmet ettirilemez mi?» dediniz. 

Böyle rölanti çalışır bir durum yoktur. Bizim ça-
lıştırabildiğimiz makineler, yüklü vaziyette çalışmak
tadır. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Efen
dim, yanlış anlaşıldı; müsaade ederseniz iki cümle 

'ile tavzih edeyim. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, 
böyle karşılıklı konuşma nerede var? Sabah da büt
çeye devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, buyurun efendim. 
ÖMER NECATİ CENGİZ (istanbul) — Sayın 

Başkan, esasında makinelerin çalışması değil, per
sonel olarak teşkilatın olduğu gibi, yani mevcu
duna göre yapmış olduğu işlerin daha az olduğunu 
belirtmek istiyorum ve dolayısıyla belediyelerin yü
künün bu tarafa aktarılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Cengiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Anladım efendim. 

O takdirde, kazanacağınızı düşündüğünüz ekono
mik değerlerden çok daha büyüğünü kaybedersiniz; 
o mümkün olacak bir şey değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 
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/. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri . 1 902 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet yapı işleri 37 622 823 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma inşaatı işleri 89 068 626 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal afetlerin zararlarım 
önleme ve giderme hizmetleri 3 570 348 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik araştırma ve uygulama 
hizmetleri 4 875 993 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 
kodu Açıklama . Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 174 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 139 214 480 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin bölüm
leri kabul edilmiştir. 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 
1984 yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

'Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 
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A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 
Ödenek 
Lira 

2 954 022 000 

120 698 200 467 

4 616 639 000 

Gider 
Lira 

2 383 768 6 

88 137 925 2 

2 536 246 1 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 954 022 000 2 383 768 6 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet yapı işleri 120 698 200 467 88 137 925 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Bölge metropoliten alan şehir imar planlarının yapılması 
ve belediyelere teknik yardımın yürütülmesi 4 616 639 000 2 536 246 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Ulaştırma inşaatı işleri 60 118 638 590 41 523 833 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Kentsel alanlardaki konutların düzenlenmesi, yapı malzemesi 
standartlarının tespiti ve deprem araştırma hizmetleri 10 784 563 641 9 547 417 7 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Doğal afetlerin zararlarını önleme ve giderme hizmetleri 12 636 571 000 11 394 011 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 2 829 961 545 2 636 532 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 2 141 221 009 521 933 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 216 779 817 252 158 681 668 7 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1984 yılı kesinhe-
sabının bölümleri kabul edilmiştir. 

A) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî 
Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,* bu bakanlığa 
bağlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili Cetvellerin bölümlerini 
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Karayolları Genel MüdUrHiğU 1986 Matt Yılı Btttçesi 

A — CETVELt 

Açıklama Lira 
Prog. 
kodu 

101 

111 

112 

113 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 10 944 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları planlama proje 
ve keşif hizmetleri 8 529 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları yatırım hizmet
leri 153 371 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakım ve işletme hizmet
leri 109 853 995 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. 
kodu 

900 

Açıklama Lira 

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 242 600 000 

TOPLAM 284 941 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(!B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyo
rum : 

Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVELt 

Açıklama 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yar-

Lira 

4000 000 000 

dimi 280 941 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 284 941 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gider ve gelirlerle ilgili cet
vellerin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Şimdi de Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1984 yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

- M -



A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 445 737 000 4 153 500 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve keşif hizmetleri 4 018 175 293 3 555 018 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yatırım ve onarım hizmetleri 118 555 791 098 112 391 463 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve işletme hizmetleri 76 162 471 345 75 210 999 8 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 4 026 234 228 1 316 923 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 11 535 055 106 6 898 050 0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 218 743 464 070 203 525 955 9 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 



T. B. M. M. 

Gelir 
türü 

2 

3 

B: 45 15 t 1J * 1985 0 : 4 

B — CETVELt 

Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel kanunlar gereğince tahsil edilen paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Proje kredisi (TETEK) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1985 yılına devreden (—) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

2 191 000 000 

159 902 *710 000 

— 

— 

8 810 296 077 

179 775 837 997 

9 416 029 350 

6 705 139 779 

162 093 710 000 204 707 303 203 

— 9 197 614 762 

162 093 710 000 195 509 688 441 

Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün bütçesiyle kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Böylece, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1986 
yılı bütçesi ile 1984 yılı Kesinhesabı kabul edilmiş
tir. Hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar). 

Programa göre, bugünkü bütçelerin görüşülmesi 
tamamlanmıştır. Yarınki programda yer alan bütçe
leri görüşmek için 16 Aralık 1985 Pazartesi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 2336 

»m<{ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1985 Pazar 

Saat : 10.00 -

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 
X I . - 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtaıa tarihi :.4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinihesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna llüşkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi üle 1984 Malî Yılı Kesinfaesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — KaJtoa Bütçeli idareler 19'86Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1985) 

X 4. — 1984. Malî Yılı Katima Bütçeli idarelerin 
Kesin'hesaplarına Ait- Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, -1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3' 
, SEÇİM 

4 
. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

- 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Mületvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1)' 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. —. içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — içel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit (Batumlu'nun, 
istanbul ili Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Hal it Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.. 



13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'în, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

15. — istanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, is
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — istanbul Milletvekili Sabit Baltumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avn'i Gülerdin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına iliş/kin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum M'illetvek'ili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum tline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaış' 
m, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

2 — 

26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Mitetvek'ilİ Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Haitay Milletvekili Mukaffa Murat Sökmen-
oğlu'nun. Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Haitay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Ha'tay Milletvekil'i Albdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun dürdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

"'41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut ,Arıkan' 
in, bazı şirketlere -uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakökımdaki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
me iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Ayku^un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. - - tdtanlbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'k!, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırıma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dovülldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan »özlü soru önergesi (6/524) 

49. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevlüsinin laiklik aleyhimde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişiklin Devlet Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. —Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) ( 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanljurfa Milletvekili Vecih'i Ataklı'nın, Şan
lıurfa iline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından «özlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vecİlhi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü »soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangîl'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — Manlbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/535) 

59. —Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abtiürralhman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilüşkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri: 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma. tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Babri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
tçişferi Komisyonları Raporları (2/23'6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

61. — Çorum Milletvekilli Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yüdınm'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,- bazı 
. ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki talban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER ÎŞLER 
1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 'inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11,12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayır.ı : 82, 82'yc 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekii Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disipllin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus-

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili' Mah-
mud Ailtunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri vs Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi.: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddebr, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihli : 11.12.1985) 

(X) Açık oylarhaya tabi işleri gösterir. 


