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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/363) 

(S. Sayısı : 235) görüşülmesine devam olunarak.: 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/384) (S. Sa
yısı : 254) ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/385) (S. Sayı
sı : 255) 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarılarının 
da maddeleri kabul edildi, tümlerinin açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle : 

25 Şubat 1976 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime (25 . 2 . 1976 Çarşamba) 
saat 02.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 2 s 1976 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun ba

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/416) (Millî Savunma ve Plan komisyonlarına)' 

2. — 16 . 6 . 1927 tarihli ve 1076 Sayılı Yedek-
subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/417) (Mil
lî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 

5434 sayln T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine' dair kanun teklifi 
(2/541) (Plan Komisyonuna) 

Tezkere 
4. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/567) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

C. Senatosundan dönen iş 
5. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 Sayılı Askerlik 

Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/315) (Millî Savunma Komisyonu
na). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İ. Etem Kıhçoğlu 

DİVAN KÂTİPLERİ : İlhamı Çetin (Yozgat), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açı
yorum. 

1976 malî yılı Bütçe Kanunu -tasarılarının görüşme
lerine devam ediyoruz. 

III. 

/. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı . Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve, Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

A) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi 

BAŞKAN — Programımız gereğince şu anda Köy 
işleri Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Mü.dür-
lüğü Bütçe Kanunu tasarılarının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Şimdi, grupları ve şahıslan adına söz alan arka
daşlarımın isimlerini okuyorum: 

Grupları adına : Demokratik Parti Meclis Gru
bu adına Ali Zülfikâroğlu, Cumhuriyetçi Güvea 
Partisi Grupu adına sayın Hasan Tosyalı, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına sayın İhsan Arslan, Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Halit Kahra
man, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın 
Hasan Değer* 

Söz sırası, Demokratik Parti Meclis Grupu adına 
sayın Zülfikâroğlu'nun, 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

D. P. GRUPU ADINA ALİ ZÜLFİKÂ'AOĞLU 
(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Köy İşleri Bakanlığı, köy ve köylü meselelerini 
halletmek ve köyü kalkındırmak maksadıyle, 4951 sa
yılı Kanuna dayanılarak 1963 yılında kurulmuştur. 
Bu Bakanlığın faaliyet konuları hakkında Demokra
tik Partinin görüş ve düşüncelerini kısaca arz ve izah 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

lı»76 Bütçesinde bu Bakanlığın kendisine ve Ba
kanlığa bağlı genel müdürlüklere ayrılmış olan öde
neklerin toplamı 6 600 000 000 lirayı bulmaktadır. 
Bu Bakanlık, hem yatırımcı ve hem de hizmet gö
ren bir Bakanlıktır, 

Buyurun sayın 
dakikadır, 

Zülfikâroğlu, müddetiniz 20 

(1) 235 S. Sayılı Basmayazı 16 
57 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 

Sayın milletvekilleri, 
i. — Plan ilkelerine göre, 1968 yılı başlangıç 

olmak üzere, 15 yılda bütün köy yollarının yapıl
ması ve köy elektrifikasyon tesislerinin tamamının 
bitirilmesi gerekmektedir. Yine köy içme ^ularının 
1978'e kadar tamamlanması planlaştırılmış idi. 

Şimdi öğrenmek istiyoruz; 1975 yılına kadar, 
planın bu hedeflerinin ne kadarına varılmıştır? Köy 
yollan makine parkı eskimiş ve yetersizdir. Mev
cut makinelerin randımanlı bir şekilde çalıştırılması 
mümkün olmamaktadır. Bilhassa Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu mıntıkalarındaki köy yollarına gereken 
ilgi gösterilmemiştir. 

2. — Köylerin ve nüfusu üç binden az olan 
belediyelerin içme suyu projeleri Y. S. E. Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmaktadır. Bu konuda 1975 
yılında ne gibi gelişmeler olmuştur? Güneydoğuda
ki içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyle, bütün 
ünitelerin etüt ve projeleri tamamlanmış idi. Hat
ta, yapılan projeye göre, 1975 yılına kadar içme suyu 
sıkıntısı ortadan kaldırılacaktı. Bu proje gerçekleşme-
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mistir. 1972 ilâ 1975 yılları arasında, üç yıllık süre 
içerisinde gerçekleşmesi gereken bu projenin aksama 
sebepleri nelerdir? 

3. — Yapılan araştırmalara göre, 3 700 adet 
merkez köy tespit edilmiştir. Bu merkez köylere dü
şen ortalama köy sayısı 7 ve ortalama nüfus sayısı 
ise 4 binin üstündedir. Merkez köyleri ve etrafındaki 
köyleri geliştirmek ve kalkındırmak için ne gibi 
hazırlıklar vardır? 

4. — 6 bin civarında köy kalkınma kooperatifi 
kurulmuştur. Bu kooperatifler kendilerine düşen 
görevleri yapmamaktadırlar. Bu kooperatifler sadece 
kendilerine tanınan kontenjanlar sebebiyle yurt dışına 
işçi göndermekte aracı olmaktadırlar. Köy kalkın
ma kooperatiflerine yeni bir nizam verilmelidir. 
Nüfusumuzun % 60'ı kırsal alanlarda yaşamaktadır. 
Köy kalkınma kooperatifleri kırsal alandaki bu nü
fusu kalkındırmak için el ve ev sanatlarını organize 
etmelidir. Köylünün boş zamanlarını değerlendirmek 
ve gizli işsizliği önlemek için el sanatlarına önem 
verilmesi lâzımdır. Bu konuda, Devletin belirli bir 
politika tespit etmesi gerekmektedir. 

5. — Köylünün mesken, ziraî ve içtimaî yapı ih
tiyacını kendisinin halletmesi için desteklenmesi lâ-
zımuir. Bu konuda Toprak ve iskân Genel Müdür
lüğüne büyük görevler düşmektedir. Köylüye tek
nik yardımla birlikte bu konuda kıedi halinde nak
dî yardım da yapılmalıdır. 

6. — Göçebe ve gezginci nüfusun iskânı için ha
zırlandığını evvelden bildiğimiz 10 yıllık plan ne 
olmuştur; bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır 

7. — Köy altyapı hizmetleri için kullanılmakta 
olan makinelerin Türkiye'de yapılması lâzımdır. B<ı 
makineler Türkiye'de yapıldığı takdirde köy kalkın
ması gerçekleşmiş olacaktır^ 

8. Cephe Hükümeti kurulduğundan bu yana, hiç 
bir devirde görülmemiş bir şekilde, Köy İşleri Bakan
lığında partizanlık yapılmaktadır. Bilhassa, 1975 Cum
huriyet Senatosu seçimlerinden evvel, Bakanlık, bazı 
(köyler ve belediyeler üzerinde baskılarda bulunmuştur. 

Köy işleri Bakanlığı, faaliyetlerinde Objektif kıs
taslardan ayrılmamalıdır. Bakanlığın bütçe imkânları
nı partizanca kullanmasını esefle karşıladığımızı kay
detmek isteriz. 

9. Köy elektrik ve yol katılma paylarının kaldırıl
dığı, gerek Başbakan ve gerekse dıiğer Cephe toplu
luğu sözcülerince defaatle söylenmiş ve bunun pro
pagandası yapılmıştır. Ancak, bugüne kadar, katılma 

paylan kaldırılmamıştır. Hükümet, yapamadığın], 
yapmış gibi göstermekten vazgeçmelidir." 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Partiye göre, 
köyler, birer iskân ünitesi olduğu kadar, Türk eko
nomisinin, Türk sosyal ve siyasî yapısının temel çekir
değini teşkil etmektedirler. Her türlü kalkınma hamle
sinin köyden başlaması ve her türlü hizmetin köye 
ulaştırılması gereğine inanmaktayız. Millî kalkınma
mız için evvelâ köyün ve köylünün, kalkınması lâzım
dır. Bu bakımdan, köy ve köylüye ait hizmetlere ağır
lık ve öncelik verilmelidir. Yıllarca Türk köylüsü sa
hipsiz ve kimsesiz bırakılmıştır. Köylünün kalkınma
sında tarım, hayvancılık ve ormancılık temel unsur
dur. Köy ve köylü için fırsat eşitliği sağlanamamıştır. 
Köylümü?: sağlık hizmetlerinden ve sosyal güvenlik 
hizmetlerinden yoksundur. Köy kalkınmasında köy 
camisinin, köy okulunun ve köy odasının yeri ve rolü-
son derece önemlidir. Köy camisine, köy okuluna ve 
köy odasına devam edenler arasında gönül ve elbir
liği sağlanmalıdır. Devlet ve bilhassa biz politika
cılar, köyü ve köylüyü ancak seçim zamanlarında ha
tırlamaktayız. Halbuki, Türk köyünün ve köylüsünün 
her zaman hatırlanmaya ve desteklenmeye ihtiyacı 
vardır. 

Maalesef, köylerimiz bugün her türlü zarurî altya
pı tesislerinden mahrumdur. Meselâ, seçim bölgem 
olan Kahraman Maraş'ın köylerinde elektrik, yol ve 
içme suyu yoktur. Sanat yapıları yapılmamış olan yol
lar da hemen bozulmaktadır. Yaz aylarında içme suyu 
sıkınitısı ıstırap verici bir hal almaktadır. Kahraman 
Maraş gibi, bütçeden ve kalkınmadan nasibini alama
yan yerlere önem verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Köy işleri Bakanlığı 1976 yılı 
Bütçesinin, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Bakanlık ve bağlı kuru
luşlar mensuplarına başarılar diler, cümlenizi Demok
ratik Parti Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zülfikâroğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, şahısları adına söz tale

binde bulunan sayın üyeleri de sırasıyle okuyorum: 
Sayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Özçelik, Sayın 

Kasım Parlar, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayrak
tar, Sayın Osman Aykul, Sayın Abdi Özkök, Sayın 
Ömer Kahraman, Sayın Mehmet Pamuk, Sayın Ha
san Değer, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hasan Celâlet-
tin Ezman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Enver Ako-
va, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın 
Nihıan Ilgün, Sayın Rıza Gençoğlu, Sayın Mustafa 
Kemal Gönül ve Sayın Etem Eken. 
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Şimdi, grupları adına söz sırası Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu adıma Sayın Hasan Tosyalı'da; 
buyurunuz Sayın Tosyalı. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Köy işleri Bakanlığı Bütçesini görüşürken, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi adına, parti farkı gözet
meksizin, en büyük mutluluğu duyuyoruz. 

Memleefctîmiizin en büyük ve en geri kalmış kit
lesi olan köylümüzün Bütçesini görüşüyoruz. 

Hükümetimizin çok iyi niyetlerle getirmiş olduğu 
bu bütçeyi görüşürken, yine iyi niyette, parti farkı gö
zetmeden, yapıcı ve yol gösterici tenkitler yaparak 
görüşmek hepimizin vazifesi olmalıdır. Bu görüşle bu
rada görüşmeme başlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu kadar 
değerli bir köylü kitlesine ve vatan sathına hizmet gö
türen Köy işleri Bakanlığının, başta Sayın Bakan ol
mak üzere, bütün mensuplarına Cumhuriyetçi Güven 
Partisi adına derin şükran ve teşekkürlerimizi sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu olarak köy ve köylü kalkınması 
hakkındaki temel inanç ve prensiplerimizi öncelik
le arz etmek istiyorum : 

1. Köy ve köylü, millî varlığımızın, millî gü
cümüzün ve millî savunmamızın temel unsurudur. Bu
nu en güzel bir şekilde dile getiren Yüce Atatürk' 
ümüz «Köylümüz milletin efendisidir» demiştir. He
pimizin aslî vazifesi, köylümüzü hakikaten kalkındıra-
rak, milletimizin efendisi haline getirmek müşterek ga
yemiz ve hedefimiz olmalıdır. 

Köylü, en fazla hizmet edilmeye, sevilmeye, sayıl
maya ve minnettar olunmaya lâyık, Yüce Allah'ımızın 
yarattığı en yüce varlıktır. Köye ve köylüye hizmet 
etmek ve bunlarla beraber olmak Allah'a, millete ve 
insanlığa hizmettir; Allah ile, millet ile ve insanlık ile 
beraber olmak demektir. Köy ve köyü kalkınmasını, 
millî kalkınmamızın temeli ve başlangıcı sayıyoruz. 
Köy kalkınmasının sosyal ve ekonomik kalkınmayı 
ve refahı yurt sathına yaydığına, yayacağına inanıyo
ruz. Köyü ve köylüyü, öncelikle ve süratle refaha, 
mutluluğa ve insanca yaşamaya yükseltmeye ve yücelt
meye çalışmak başlıca gayemizdir. Millî kalkınmayı ve 
köy kalkınmasını, vatan ve millet bütünlüğümüzü, 
hür demokratik Türkiye Cumhuriyet rejimimizi, hür
riyet ve istiklâlimizi ebediyen muhafaza ve müdafaa 
ederek, miHetimizin fertleri arasında ırk, dil, din, mez
hep ve bölge ve bilhassa köy ve şehir farkı ve ayrılığı 

yaratmadan bkbirimizi severek, sayarak birlik halinde 
yapmak azmindeyiz. 

Millî kalkınmayı ve köy kalkınmasını millî, dinî 
ve tarihî birliğimıize, kültürümüze, ahlâk, örf ve âdeti
mize ve ananevi değerlerimlize istinat ettirmek isti
yoruz. 

Kalkınma uygulamasında vatanımızın bölgeleri, 
illeri, ilçeleri ve köyleri arasında kalkınmışlık, geri 
kalmışlık, milletimizin meslek grupları, fertleri arasın
da zenginlik, fakirlik farkı, dengesizliği ve adaletsiz
liği yaratmadan, çağdaş, sosyal, kültürel ve ekono
mik adalete, fırsat ve imkân eşitliğine uygun bir uygu
lama yapmak azmindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Başkanım, Köy işleri 
Bakanlığının, ıbütün partilerin iktidarları zamanında 
köylümüze değerli hizmetleri olmuştur. Daha iyi ol
ması için bilhassa üzerinde durduğumuz şu noktayı 
belirtmek istiyorum: 

Köy işleri Bakanlığının, bundan sonra daha çok 
parayı, teknik personeli ve inşaat makinelerini geri 
kalmış yurt bölgelerine, dağ ve orman köylerine ve 
işleri yapılamamış olan yerlere yöneltmesini ısrarla ve 
önemle astiyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, şimdi de 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, köyü ve 
köylüyü süratle ve öncelikle kalkındırmak ve refaha 
kavuşturmak suretiyle, köylünün geri kalmışlık ve fa
kirlik makûs talihini yenmek için neler yapmamız 
lâzım geldiğini arz edeceğim. Bunlar yapıldığı tak
dirde, köylümüz ve köyümüz kalkınabilir. Bunlar 
sırasıyle şunlardır : 

Köyün altyapı hizmetleri ve köylünün temel ihtiya
cı olan köy yolu, köy elektriği, köy insanına, ve tar
lasına suyu, köye okulu ve öğretmeni, köye camiyi 
ve imamı, köy çamaşırlığını, köy konağını her şey
den önce ve en kısa zamanda yapmak lâzımdır. Bu 
arada, köy ile şehir arasında fizikî bakımdan yerleş
me farklılığını da gidermek lâzımdır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, tatbikatını gör
düğümüze göre, Köy İşleri Bakanlığımız bu yöne yö
nelmiş bulunuyor. 

Köye, yolu, elektriği ve suyu getirmede en fazla 
önem ve önceliğin geri kalmış bölgelere, dağ ve or
man köylerimize getirilmesini de baştan söylemiştim. 

Şimdi Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım, aca
ba bizim bu görüş, gaye ve hedeflerimize uygun ola
rak, Köy işleri Bakanlığı, 1975 yılında ne yapmıştır; 
1976 da neleri yapmayı programlamıştır? Bunları tet
kik edelim : 
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Sevgili arkadaşlarım, köye hizmet etmek için köye 
fazla para ayırmak lâzım, bütçe imkânı vermek lâzım 
her şeyden evvel. Madem ki, 36 bin köyümüzde 30 
milyon köylümüz yaşamaktadır ve madem ki, köylü
müz, şehirliye kıyasla, elli yıllık gerilik, fakirlik far
kına sahiptir; o halde çok daha uzun müddet geçir
meden, köylüyü süratle kalkındırmak için millî im
kânlarımızın, bütçe imkânlarımızın çok daha fazlasını 
Köy işleri Bakanlığına ve köy hizmetlerine ayırmak 
suretiyle, bu uzun süreyi kısaltmak lâzımdır. 

İşte, bu düşünceden hareket eden milliyetçi parti
ler topluluğundan müteşekkil Cumhuriyet Hükümeti
miz, 1974 yılının iki misli, 1975 yılının birbuçuk 
misli, 8,5 milyar liralık bir Köy İşleri Bakanlığı Büt
çesini bu sene için ayırmış bulunmaktadır. Bütçe ve 
Plan Komisyonununda da iktidar partilerine mensup 
arkadaşlarımızın desteğiyle, 1,5 milyar lira daha ek 
ödenek verilme işi sağlanmıştır. 

Bu da gösteriyor ki, milliyetçi partiler grupu par
tilerinin ve arkadaşlarımızın köye yönelik hizmetlere 
ne kadar büyük bir iştiyakla gayret gösterdiklerini 
açıkça göstermektedir. Bunun bütün Parlamentomuz
ca birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni edi
yorum. 

Sayın arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığının 1975 
yılında uyguladığı inşaat işi, köy yollarının dayanıklı 
yapılmasına, - köprüsünün, büzlerinin, sathının -
önem vermiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 

Gene, milliyetçi Hükümetin, köylümüzün fakirlik 
durumunu dikkat nazara alarak, köy yolu, köy içme 
suyu ve bilhassa köy elektriği yapımında, köy katılım 
paylarının alınmamasını ele almış olmasını, buna ka
rar vermiş olmasını, artık bundan böyle fakir köy
lüden katılım paylarını alınmayacak oluşunu, tatbika
ta koyan Hükümeti ve Köy işleri Bakanlığını, köylüm 
adına yürekten tebrik ederim. Köye yaklaşmak, köy
lünün yanında olmak, halkçı olmak, halkla beraber 
olmak, halkçı düzen kurmak işte böyle olur; lafla 
değil. 

içme sularının, bugüne kadar açık olarak yapılan 
içme sularının bundan böyle Köy İşleri Bakanlığınca 
kapalı devre terkoz sistemi yapılmasına ve her kö
yün baş taarfında köy yangınlarını da önleyecek şe
kilde su deposu, yangın deposunu bundan sonra ya
pılacak içme suyu tesislerinde inşa etmesini de çok 
büyük bir memnuniyetle ve isabetli bir görüş olarak 
karşılıyoruz. 

Köy yolları, biliyorsunuz sayın arkadaşlarım, ek
seriye meyvelik bahçeliık yerlerden geçmektedir. Toz, 

meyvemizi, bağımızı, bahçemizi, sebzemizi harap et-
meibtediir. Köy işleri Bakanlığının bu gibi yerlerdeki 
yolları asfaltlamak suretiyle zararları önlemesM de 
yine memnuniyetle karşılıyorum. 

Toprak ve iskân Genel Müdürlüğüne yeni bir veç
he vermek suretiyle, köy ve şehir arasındaki sosyal 
yaşantı, fizikî bünyeyi, farklılığı giderme yoluna Sa
yın Bakanlığın önem vermiş olmasını da memnuni
yetle karşılıyorum. 

Bilhassa memnun olduğum bir husus var arkadaş
lar: 1974'te Köy İşleri Bakanlığı bir siyasî ideolojinin 
karargâhı ve iller teşkilâtı onun bir tatbikat alanı ol
muştu. 1975'te Milliyetçi Hükümet, hakikaten milli
yetçi olmanın ilk şartı bütün vatan sathına, bütün va
tandaşlara eşit, âdil, dengeli bir şekilde hizmet götür
me prensibini kabul etmiş, köye hizmeti, demin sö
zümün başında söylediğim gibi, millete, Ailaha hizmet 
şuuru ile tarafsızca, hiç bir ideolojiye sapmadan yap
ma yoluna girmiştir. Hükümeti bu takındığı tavırdan 
dolayı tebrik ederim. 

Aynı şekilde, personel tayinlerinde de siyasî, ide
olojik fikirlere göre değil, hizmet ehliyetine, aşkı
na göre yapılma yoluna gitmiş oluşunuzu takdirle 
karşılıyorum. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Ve buna 
inanıyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Görünen köy 
kılavuz istemez. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, köye daha 
fazla hizmet götürebilmek için, Köy İşleri Bakanlığı
nın daha fazla inşaat makineleri, teçhizat, malzeme 
teminini de büyük mikyasta ele almış oluşunu ve in
şaatları bu gaye ve hedefine ulaşarak, önümüzdeki 
yıl içinden itibaren daha fazla köy yolu, daha fazla 
köy içme suyu, daha fazla köy köprüsü, daha fazla 
iküy konağı, çamaşırlığı, hamamı yapma imkânına 
kavuşacağını ümitle bekliyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, Bakanlığı 
bir hususta şiddetle tenkit ediyorum; hep takdir ede
cek değiliz ya. Burada bütün partileer mensup arka
daşlarımız her sene ısrarla söyleriz; «Teşkilât ve gö
revleri kanunu hazırlansın; köy kanunu hazırlansın» 
diye. Şu Bakanlığın Genel Müdürlüklerinin bütçesi 
muhtelif bakanlıklara dağılmış; el şeyiyle iş yapıl
maz.. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Anlaya
madık, nesiyle yapılmaz?. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Anladınız. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Anlaya

madık bunu Sayın Tosyalı. 
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BAŞKAN — Sayın Dedeoğlü, rica edenim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi sevgili 

arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığının başarılı görev 
yapabilmesi için, vazifesi ile ilgili vazifelerini yapa
cak şekilde, mutlaka 'bir Teşkilât Kanununa sahip ol
ması ve bu teşkilât kanununa göre kadroların teşkil 
edilmesi ve bu kadrolara göre eleman yetiştirilmesi 
ve eleman tayin edilmesii ve hele hele, bu kadrolara 
tayin edilen Köy İşleri hizmetlerdnde çalışan idareci 
ve teknik personelin mutlaka maddî, manevî bakım
dan tatmin edilmesi lâzımdır. 

Eğer, köyü kalkındıraeaksak arkadaşlar, ki he
pimizin müşterek azmi foudur, bunu yapacak olan in
sanı tatmin etmemiz lâzım. Evvelâ, bu işi yapacak 
adamı kalkındırmamız lâzım. Köy îşleri Bakanlığının 
personeli diğer hiç bir bakanlığın personeli ile kıyas
lanmayacak şekilde mahrumiyet sahalarında, yokluk
lar iiçnde, kış yaz demeden çalışmaktadırlar. Binaena
leyh, bunların derece, kadro, terfi, yan ödeme, şantiye 
zammı gibi konularda mutlaka tatmin edilmesi lâzım. 

Sayın Başkanım, vasıtanızla, Sayın Bakanlığa bil
hassa istirham ediyorum: Bu konunun özelliğine göre 
bu sene, şu işi halledelim. 

Sayın Bakanlığı bir noktada daha tenkit ediyorum: 
Elimizde mkine miktarı az, belli* yol yapmak vesaire 
için. Neden bu makineleri iki vard'iye halinde çalış
tırmayız da, köy hizmetlerini ikıi misline. çıkarmayız 
ve neden köy inşaat makineleri kasabadan 15 km. 
uzaktaki bir köyde çalışırken, akşam olunca oradan 
başlarız makineleri şehire getirmeye; sabahleyin de 
makineleri oradan alırız, tekrar köye kadar gideriz? 
En ücra köyde çalışan elbette, operatör veya teknis
yen arkadaşımızın çalıştığı yerde i&tirahatıini temin 
edelim; vakti, oradan şehire, şehirden köye gitmek 
için haroamayalım. Bu hususta tedbir alınmasını önem
le istiyorum. 

Bu sene memnuniyetle öğrendik, gördük ki J976 
yılında da Köy İşleri Bakanlığının, programlarında he
def aldığı bir mühim husus var, demin temenni etti
ğim hussu. Köy İşleri Bakanlığı, 1976 yılından itiba
ren azamî gayret ve gücünü bugüne kadar geri kal
mış olan illerimize, dağlık, ormanlık köylerimize tek
sif edeceğini yazmaktadır,. söylemektedir. Sözünün eri 
olmasını bekliyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, Toprak -
Su faaliyetleri.. Arkadaşlar, Sayın İnönü'nün, bir sözü 
vardı: «Başvekilliğim esnasında Allah'a yalvarmaktan 
ve gözlerimi havaya dikmekten, yağmur beklemekten 
usandım.» 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — İnönü böylı 
birşey söylemez. (A. P. ile C. H. P. sıraları arasında 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Atagün, Sa
yın Ataman, rica ederim efendim, karşılıklı konuşma
yın. Siz de görüşeceksiniz efendim, rica ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — En büyük der
dimiz, ziraatimizi hava şartlarına tabi kılmaktan kur
tarmaktır. Köylümüzü, çiftçimizi müreffeh kılmanın 
tek yolu, ziraî üretim çiftçilerinin dışında yer alan 
köylünün tarlasına suyu, hayvanına suyu, insanına 
suyu temin etmemiz, fennî- gübreyi bol ve ucuz ve 
zamanında temin etmemiz, kolaylıkla dağıtımını temin 
etmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müddetiniz bitmiştir. 
Lütfen bağlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlayayım 
efendim. 

Bu hususlara da önem verilmesini istirham edi
yorum. 

Bakanlığın, bu saydığım bir çok iyi işlere ilâve 
olarak içme suları, 1976'da 4 bin köye kadar çıkar
mış, çıkaracak şekilde programlamış olduğunu cidden 
takdir ediyorum; inşallah muvaffak olursunuz. 

Sayın Başkan, son olarak.. 

BAŞKAN — Son cümlenizi ifade edin efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Vatanımızın en büyük parçasını teşkil eden köylü, 

köylük sahamıza ve mıiUetimdızin en büyük ve fakir kıs
mını teşkil eden köylümüze hizmet getiren, bu gay
ret içinde olan bu Bakanlığın mümtaz mensuplarına 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun şükran ve te
şekkürlerini, daha başarılı olma dileklerini sunarak, 
hepinize saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 

Bakanlığın daha başarılı olmasını Yüce Alanımız
dan niyaz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Söz sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sa

yın İhsan Anslan'dadır. 
Buyurun Sayın Arslan. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ARSLAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, Milet 
Meclisi Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arza ça
lışmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın miletvekileri, 1975 yılı Genel Nüfus sayımına 
göre, yurdumuzdaki bucak ve köy adedi 3*6 Cı64'e ve 
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buralarda yaşayan nüfus ise 23 397 873'e ulaşmıştır^ 
Buna göre, nüfusumuzun % 58,2'si köylerde yaşa
maktadır. 

Bilindiği gibi, kırsal alanda iktisaden faal nüfusun 
% 90'ı geçimini tarımdan sağlamakta ve tarımsal 
ürünlerimizin hemen hemen tamamı köylerimizde üre
tilmektedir. 

Diğer taraftan, 1975 yılında gayri safî yurt içi hâ
sılanın % 25'i ve ihracat gelirlerimizin ı% 60'ı tarım
dan sağlanmıştır., 

Köy ve köylü sorunlarına verilmesi gereken öne
mi belirten bu oranlar, geçmişte yakın bir döneme ka
dar daha yüksek olduğu halde, bu geçmiş dönemler
de, köy ve köylüye verilen önemin aynı seviyede yük
sek olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Köy, 
Türk toplumunun tarih boyunca en önemli bir par
çası olageldiği halde, köy sorunlarının ciddî olarak ele 
alınması, ancak her yönden gelişmeye başladığımız 
döneme rastlamaktadır. 

Bilindiği gibi, 1864 yılında çı'karılan Vilâyet Ni
zamnamesi ile köy, ilk defa hir idarî birim olarak ta
nımlanmış ve bununla, daha ziyade devlet otoritesinin 
güçlendirilmesi ve asayiş sorununun çözümlenmesi 
düşünülmüştür. 

Cumhuriyetin ilânından bir yıl sonra , çıkarılan 
Köy Kanunu, köy hizmetlerini de kapsamına almış
tır. Fakat, köy sorunları, plan ve projelere dayalı ola
rak ele alınamadığından, Köy Kanunu ile umulan se
viyede bir köy kalkınmasına ulaşılamamıştır. 

ikinci Dünya Savaşı döneminden sonra girilen çok 
partili demokratik düzen ve hürriyet rejiminin etki
siyle, köylümüzün daha iyi yaşama şartlarını arama 
isteği ve gayretleri artmış, yasama ve yürütme organ
larınca, köy ve köylü sorunlarına gereken önem veril
meye başlanmış, köye hizmet götüren kurumlar ve 
köye giden hizmetler birden bire gelişip çoğalmıştır. 

bir taraftan teşkilâtlanmasını tamamlamaya çalış
mış,, bir taraftan köye hizmet götürmüş ve bir taraf
tan da, yaptığı köy envanter etütleri ve toprak kay
nağı envanter etütleriyle, köy ve köylü sorunlarını 
edebiyat konusu olmaktan çıkararak, teknik ve bilim
sel ölçülerle ortaya koymuştur. Artık, köyün ne olup 
ne olmadığı, sorunlar ve imkânlar gün gibi ortaya 
çıkmıştır* 

Son 10 yılda, bu bilgilerin ışığı altında yapılan 
plânlar, projeler, ve uygulamalar göğüs kabartıcıdır. 

Son 10 yılda yapılan köy yolları uzunluğu, 
1966 ya kadar yapılan bütün köy yollan uzunluğu
nun 2,8 katına ulaşmıştır. Son 10 yılda yapılan di
ğer hizmetler, 1966 ya kadar yapılmış olan hizmet
lerin toplamıyla karşılaştırıldığında, köy içme sula
rında 1,7 kata, küçük sulama tesislerinde 3,4 kata, 
sulama, developman hizmetlerinde 55,9 kata, drenaj 
ve arazi ıslahında 1,6 kata ve el sanatları eğiti
minde 5,8 kata ulaşıldığı görülür. Köy kooperatifçili
ğini destekleme konusu, 1967 yılında başladığı 
için, bu hizmetleri, 1966 yılından önceki dönemler
le kıyaslama imkânı dahi yoktur. 

Sayın Milletvekilleri; Adalet Partisi olarak köy
lümüze götürülen hizmetlerle iftihar ediyoruz. Fa
kat, bunlarla asla yetinmiyoruz. Çünkü, köylümü! 
daha çok, daha iyi, daha çabuk ve kendisi için da
ha külfetsiz olarak götürülecek hizmetlere lâyıktır. 
filvaki, bütçe teklifini görüştüğümüz bu Hükümetin 
programında, köy ve köylü sorunlarına, bu sebepler
den dolayı özel bir önem ve ağırlık verilmiştir. 

Bu Hükümet, 1975 malî yılı bütçesinin uygulayı
cısı ve 1976 malî yılı bütçesinin ise hazırlayıcısı ol
muştur. Bu bakımdan, Köy İşleri Bakanlığının 1975 
yılı uygulamalarını ve 1976 yılı bütçe tekliflerini ve 
programlarını, vaktin müsaadesi ölçüsünde, süratli ve 
sağlıklı bir şekilde incelemekte fayda mütalaa ediyo-
ruz< 

1975 yılında programlanmış bulunan 799 km. 
yolun asfaltlanması, 7051 km. yolun stabilize ile 
kaplanması, 8941 km. tesviyeli yolun yapımı, 1443 
km. yolun onarımı, 81 669 km. yolun bakımı ve 
1 720 adet köy yolu köprüsünün yapımı ve 3981 
adet de yerleşim ünitesine yeterli ve sıhhî içme 
suyu götürülmesi yönündeki hizmetlerin büyük ölçü
de tamamlanmış olması, memnuniyetimizi mucip 
olmuştur* 

Bu cümleden olarak, temel altyapı niteliği taşıyan 
köy yolu ve köy içme suyu hizmetlerinin en kısa 
sürede bitirilmesi amacı ile, mevcut makine parkı* 

Planlı dönemde, köyleri, yol, içme suyu ve elektri
ğe kavuşturmak, toprak ve su kaynaklarını geliştire
rek köylerimiz için yararh hale getirmek, toprak - is
kân hizmetlerini yürütmek ve köy el sanatlarını geliş
tirmek üzere, Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 

Henüz bir kuruluş kanunu olmamasına rağmen, 
bu Bakanlık, kuruluşundan hemen sonra, 1 . 7 . 1965 
tarihinde YSE Genel Müdürlüğünü ve 8 . 8 , 1967 
tarihinde, o zamanki adı «Teşkilâtlama ve Destek
leme» olan Kooperatifler Genel Müdürlüğünü kur
muş ve taşra kuruluşlarını da süratli bir şekilde 
gerçekleştirerek, Türkiye'nin en yaygın bir teşkilâtı 
haline gelmiştir. Bu Bakanlık, kuruluş döneminde 
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nın yenilenmesini öngören, 1972 yılı fiyatlarıyla, 
426 600 000 lirası iç ve 1 474 000 210 lirası dış 
kaynaklı olan ve yıllardır gerçekleştirilemeyen YSE 
Makine Parkı Ekipman Yenileme ve Dengeleme 
Projesinin toplam 1 075 000 000 lira tutarındaki 
bölümüyle ilgili ihalelerin, 1975 malî yılında yapıl
mış olması, bu hizmetlere verilen önemi açıkça orta
ya koymaktadır. Bu, Hükümetin büyük başarısı sa
yılmalıdır. 

Diğer yandan Köy tşleri Bakanlığının, elektrik 
enerjisi götürülemeyen, enterkonnekte sistemle ula
şılamayan dağ ve orman köylerine, küçük akarsu
lardan yararlanarak elektrik enerjisi götürme gay
retlerini takdirle karşılıyoruz.. 

Hükümet programında da ifade edildiği üzere, 
YSE hizmetlerine köylümüzün tamamen gönüllü 
katkıları dışında, nakdî katılım paylarının kaldırıl
ması, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan 23 
ll'i kapsayan gelişmeye muhtaç yurt köşelerine ön
celik verilerek, YSE ödeneklerinin % 47 sinin bu 
yörelere harcanmış bulunması, her türlü takdirin 
üzerinde bir önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın bünyesindeki 
Toprak su teşkilâtını incelersek, köylümüzün ta
rımsal yöndeki çabalarını desteklemek suretiyle, üre
timin artırılması, çeşitlendirilmesi ve kamu hizmet
lerinin yaygınlaştırılması amacı ile, toprak ve su kay
naklarını geliştirmek amacına matuf, 44 018 çiftçi 
ailesinin yararlanacağı 36 409 hektar tarım arazisi
nin sulanmasını öngören küçük sulama tesisleri, 
11 244 çiftçi ailesinin yararlanacağı 29 704 hektar 
arazinin developmanı, 3924 çiftçi ailesinin yararla
nacağı 7401 hektar drenaj ve toprak ıslahı, 5026 
çiftçi ailesinin, 10 050 hektar toprak muhafaza ve 
havza ıslahı çalışmalarının 1975 yılı programı çer
çevesinde ikmaline çalışıldığını memnuniyetle tes
pit etmiş bulunuyoruz. 

Yukarıda arz edilen hizmetler meyanında, geri 
kalmış yörelerde, dağ ve orman köylerinde, yeraltı 
ve yer üstü küçük su kaynaklarının geliştirilmesi 
yönündeki Bakanlık gayretlerini, takdirle karşılamak
tayız., 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde kul
lanılan makine ve ekipmanlara, 1975 yılında katılan 
284 adet çeşitli tipteki makinelerle, yapım gücf 
büyük ölçüde desteklenmiş bulunmaktadır. 

Çiftçilerimizin sulama konularına verdiği öneme 
paralel olarak, 1976 Yılı Programının uygulanması, 

koordinasyonu ve izlenmesine dair 30 . 11 .1975 
tarih ve 7/11116 sayılı Kararname ile, 1976 yılında 
sulama suyu temini için yapılacak özel sektör ya
tırımlarının, bütün teşvik tedbirlerinden yararlan
dırılmasını çok yerinde ve faydalı gördüğümüzü be
lirtmek isteriz, 

Söz buraya gelmişken, üzerinde muhaliflerimizin 
Çok spekülasyon yaptıkları kooperatifin gerçek tab
losunu ortaya koymak yerinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1967 yılında, Köy İşleri Ba
kanlığı bünyesinde köy kooperatifçiliği ile ilgili bir 
genel müdürlüğün kurulması ile gelişmeye başlayan 
köy kalkınma kooperatiflerinin sayısı 5 376'ya ulaş
mıştır. 

Bilindiği gibi, 24 Nisan 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu ile tarım kredi ve tarım satış 
kooperatifleri dışındaki bütün kooperatifler, bağımsız 
bir Kooperatifler Kanununa kavuşmuştur. Böylece, 
teşkilât ve kanun bakımından gerekli imkânlara ka
vuşturulan köy kooperatifçiliğine, daha sonraki dö
nemlerde yeterli ve ciddî bir desteğin sağlanmamış 
olduğu görülmektedir, 

Köy kalkınmasında, gönüllü kooperatifçiliğe lâ
yık olduğu değeri vermeyi, kooperatiflerin ve koope
ratifçiliğin özel menfaatlere ve siyasî amaçlara alet 
edilmesini önlemeyi programıyle açıklamış bulunan 
bu Hükümet, proje bazındaki kooperatif yatırımları
nı, idarî, malî ve teknik yönden desteklemektedir. 
1975 yılında 190 360 000 lira tutarındaki malî des
tek imkânına paralel olarak, 1976 yılında bu raka
mın 450 000 000 liraya çıkarılmış olması, kooperatif 
girişimlerine karşı Hükümetin samimî tutum ve tav
rını açıkça göstermektedir. 

Kooperatif girişimlerin, üyelerine ve dolayısıyle 
yurt ekonomisine müspet katkılarının sağlanması için, 
Hükümetin 1976 yılı programında aldığı teşvik ted
birlerini bilhassa belirtmekte yarar görmekteyiz. 

Kooperatifçiliğin başarıya ulaştırılması için bir 
taraftan kooperatiflere gerekli teknik ve malî destek 
sağlanırken, diğer taraftan, kooperatif ortaklarının 
hak ve menfaatlerini koruyucu bir denetim düzeninin 
gerçekleştirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz. He
men ilâve edelim ki, Köy İşleri Bakanlığının sorum
luluğuna giren köy kalkınma kooperatifleri ile diğer 
tarımsal amaçlı kooperatiflerin ekonomik boyutlu 
yatırımlarını teşvik tedbirlerinden yararlandırmak, 
zayıf yapılı tarımsal işletmelerin güçlenmelerini ve ül
ke ekonomisine müspet yönde katılmalarını sağlamak 
yönünde alınacak her türlü tedbiri takdirle karşılaya
cağız. 
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Toprak - İskân işlerine kısaca değinmek istiyoruz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye, bil

hassa planlı dönemin başlangıcından sonra hızlı bir 
kalkınma süreci içine girmiştir. Bu bakımdan, ekono
mik ve sosyal şartlar devamlı bir değişim içindedir. 
Bilindiği gibi, 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı îskân 
Yasasını günün şartlarına intibak ettirmek için 
16 . 6 . 1970 tarihinde 1306 sayılı Kanun çıkarılmış
tır. 1975 yılında, Toprak ve îskân İşleri Genel Mü
dürlüğünün bu kanunla yüklendiği, köylerimizin mo
dernizasyonu konusundaki vecibelerini başarıyle ye
rine getirebilmek için gerekli reorganizasyonu tamam
lamış bulunduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. 

1976 yılından itibaren, seçilecek köylerde, köy içi 
yolları, kanalizasyon, köy konağı, kitaplık, çamaşır
hane, cami, hamam, umumî hela, spor tesisleri gibi 
sosyal ihtiyaçların planlanıp uygulamasına geçilmesi
ni, köy kalkınması açısından yeni bir yaklaşım ve 
gelişim olarak görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığımızın, 
kısaca özetlemeye çalıştığım 1975 yılı faaliyetlerine 
ek olarak, sel ve zelzele gibi tabiî âfetlere maruz kal
mış bölgelerimizin âcil ihtiyaçlarının giderilmesinde 
gösterdiği gayretleri ve toprak ve tarım reformu böl
gesinde kendisine düşen görevleri başarıyle yürüttü
ğünü müşahede etmekteyiz. 

1976 malî yılı Bütçesi toplam olarak 7 649 516 100 
liraya ulaşan Köy İşleri Bakanlığının, sağlanan bu 
kaynaklarla yapacağı hizmetler üzerinde de kısaca 
maruzatta bulunmakta yarar görmekteyim. 

Yaptığım incelemelere göre, bakanlıkça, 1976 yı
lında 9 000 Km. tulünde, sanat yapıları, dahil, köy 
yolu tesviyesi, 9 000 Km. köy yolu kaplaması ile 
88 415 Km.'lik köy yolunun bakım ve onarımı yapı
larak, 4 000 adet yerleşim ünitesi daha içme suyuna 
kavuşturulacaktır. Bu hizmetler için ise, 4 145 000 000 
lira tutarında yatırım gerçekleştirilecektir. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesini temi-
nen, 599 adet proje ile 102 977 hektar alana hizmet 
götürecek bu hizmetler için toplam 1 776 663 000 
lira tutarında yatırım yapılacaktır. 

Kooperatif kuruluşların giriştikleri çeşitli konu
ları kapsayan yatırımların desteklenmesi ve el sanat
larının geliştirilmesi amacıyle, toplam olarak 450 mil
yon 288 bin lira harcama yapılacaktır. 

Köylerimizin fiziksel düzenlemesi ve sosyal tesis
lerle donatılmasına ağırlık veren toprak ve iskân hiz
metleri için 244 165 000 lira harcama yapılması prog
ramlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yukarıda özetle takdim etmeye çalıştığım Köy İş

leri Bakanlığına ait hizmetleı için, 1976 yılında top
lam olarak 6 606 116 000 lira tutarında yatırım yapı
lacak ve köylümüzün istifadesine sunulacaktır. 

Köye götürülen hizmetlerin, geçmiş yıllara dönük 
çok kısa bir özetini, parasal gelişim yönünden belirt
mekte yarar görmekteyim : 

1974 yılında 4 101 219 370 lira olan toplam ba
kanlık bütçesi, 1975'te 5 450 914 672 liraya; 1976'da 
ise bu rakama, 7 649 516 100 liraya yükselmiştir. 

Bu duruma göre, Köy İşleri Bakanlığının 1974 -
1975 toplum bütçe artışı % 31,5; 1975 - 1976 toplam 
bütçe artışı ise % 45 seviyesine ulaşmıştır. 

Bakanlık toplam bütçesinin 1974 - 1976 yıllarına 
göre artış nispeti ise, % 90,8 olmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığının 1974 - 1975 yılları yatırım 
ödenekleri artışı % 35,5; 1975 - 1976 yılında % 6,5 
seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Bakanlık toplam yatırım ödeneklerinin 1974 - 1976 
yıllarına göre artış nispeti ise, % 95,5'tir; yani Hükü
met, 1974'e göre bir misline yakın bir ödenek aktar
mıştır. 

Köy kalkınmasının yıldan yıla artan bir tempo ile 
devamının sağlanması için, Köy İşleri Bakanlığına, 
1976 malî yılı bütçesi ile verilen bu maddî imkânların 
yanında, gerekli olan kanunî imkânların da sağlan
ması gerekir. Bu bakımdan, 1976 yılı içinde Köy İşleri 
Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Ta-
sarısıyle, İskân Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Köy İçme Suları 
Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkındaki Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülerek kanunlaşmasına ve hazır
lanmakta olduğunu öğrendiğimiz Köy Kanunu değişik
lik tasarısının bir an önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmesine ve Yüce Mecliste kanunlaşma
sına Adalet Partisi olarak gayret gösterilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, müddetiniz bitmiştir, 
lütfen tamamlayın efendim. 

İHSAN ARSLAN (Devamla) — Tamamlayayım 
Başkanım, müsaadeniz olmuyorsa. 

BAŞKAN — Benim değil efendim, müddet sınır
lı ona göre tamamlayınız efendim. 

İHSAN ARSLAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, yukarıda özetle arza çalıştığımız mukayeseli büt
çe rakamları ve bu rakamlardan elde edilen yüksek 
artış, Hükümetimizin, milliyetçi kalkınma gayretleri 
içinde köye ve köylüye götürdüğü hizmetlere verdiği 
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önemi açıkça ortaya koymaktadır; ama ne.var ki, yüz
yılların biriktirdiği sorunların bir yılda ve hatta plan 
döneminde tamamen çözülmesi şüphesiz ki, beklene
mez. Zira, gerçek bir misalime hak vereceksiniz. 

BAŞKAN — Son cümlelerinizi ifade edin efen
dim. 

İHSAN ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz, son cümlemi arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, 
önemle hepinizin birlik ve beraberlik içinde olmasını 
icap ettiren bir noktaya parmak basmak istiyorum. 
Ve, diyoruz ki; Koruyalım Meclisimizi; siyasî ihtiras
larımıza, şahsî hırs ve hiddetlimize feda etmeyelim bu 
yüce müesseseyi. Meclisi koruyamazsak, bizleri koru
yacak hiç bir kudret kalmaz ortada; hatta milleti ve 
Devleti koruyacak kuvvetler bile çöker ve dağılır. 

Bu yüzden, içinde bulunduğumuz bütçe müzakere
lerinin gerçek gayesi nedir? Millet adına murakabeyi 
sağlamak, tenkit etmek, uyarmak, hataları düzeltmek 
ve doğru yolu göstermek değil midir? Peki, soruyoruz; 
Bunlar mı yapıldı; yoksa, Meclise sövüldü mü, yok
sa Meclis dövüldü mü; yoksa, Meclis alabildiğine al-
çaldı mı? Milletimizin düşmanlarından başka kim se
vinir olanlara? Denilebilir ki, bir kişi veya bir kaç ki
şi dövülüp, sövüldüyse bu, Meclis mi demektir? 
Elbette/Meclis demektir. Varlığının tamamına sirayet 
eder. Tek hadise bile, kişilerin sayısı için mahiyetini 
değiştiremez. Kaldı ki, Meclisin toptan sövüldüğü bir 
vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen efendim. 
İHSAN ARSLAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
BAŞKAN — Bağlıyorum değil efendim. 
İHSAN ARSLAN (Devamla) — Bu vesileyle söz

lerimi bitiriyorum. 
Kalkınma planı ve Hükümet programının hedef 

ve stratejisiyle mutabakat halinde olduğunu müşahede 
etmiş bulunduğumuz Köy îşleri Bakanlığının hizmet 
programının ve bütçesinin milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerken, bu hizmetlerin uygulanmasında 
hizmeti geçen ve geçecek olan, başta Köy işleri Sayın 
Bakanı olmak üzere, Bakanlığının tüm personeline ba
şarı dileklerimi arz ederim. 

Yüce Meclisin muhterem üyelerini Adalet Partisi 
Grupu adına saygılarımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Halit 

Kahraman; buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA HALİT KAHRAMAN 
(Diyarbakır) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

' Millî Selâmet Partisi Grupu adına Köy İşleri Ba
kanlığının 1976 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi, 
tenkit ve temennilerimizi arz etmek üzere yüksek hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, peşinen ifade edelim ki, 
yurdumuzun hızlı, yaygın ve dengeli bir şekilde kal
kınmasında köy ve • köylü meseleleri büyük ağırlık 
taşır. Köylümüzün insanca yaşama şartlarının gerçek
leşmesi en büyük hedefimizdir. Yüzyıllar boyunca ka
deriyle baş başa bırakılmış köylümüzün refahı, kalkın
manın köylerimizden başlaması gerçeği, artık, siyasî 
iktidarların, üzerinde ittifak etmek zorunluğunda bu
lundukları müşterek bir amaç ve çalışma ortamı haline 
gelmiştir. 

Köy kalkınması aslında çok yönlü bir meseleler 
topluluğudur. Teknik ve politik gücü oradadır. Köy 
İşleri Bakanlığı da, altyapı tesisleriyle ağırlık taşıyan 
ve koordinatör niteliğini gösteren bir çalışma yapmak
tadır. Nüfusumuzun % 60'dan fazlasının yaşadığı köy
lümüzün kalkınmasını, daha iyi yaşamasının sağlamak 
hükümetlerin görev ve sorumluluklarının başında gelir. 
Nitekim, bu meyanda yol, su ve elektrik hizmetleri 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu Bakanlığın bütçesi üzerinde yaptığımız etütlere 
göre, 1975 yılı köy yolları programında, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında öngördüğü üzere, köylerin, 
ana merkezleriyle bağlantılarının kurulmasına ve grup 
köylerinin öncelikle yapılmasına ehemmiyet atfedilmiş-
tir. 

Köylünün iklim ve pazar şartları, ürettiği malların 
imkânlar nispetinde değerlendirilmesi, aynı zamanda 
teknik gelişmelere göre yeni iş sahası açacak sanayi te
sislerinin köylere kadar yayılması lâzımdır. 

Bu arada, dağ ve orman köylerinin bulunduğu yer
lerdeki yeraltı servetleri ve meselâ, linyit ve diğer ma
denlerin işletilmesi, her şeyden evvel bu alandaki yol
ların yapımına bağlı bulunmaktadır. 

Bu maden yataklarının işletilmesi hususunda gerek 
kredi imkânlarının, gerekse buna ait mevzuatın bulun
maması, köylerimizdeki iş sahaları üzerinde menfî te
sir yaratmaktadır. Bakanlığın bu konuya önem verece
ği beklenmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının koordinatörlük görevi dola-
yısıyle bize intikal eden müracaatlardan öğrenildiğine 
göre, Ticaret Bakanlığından alınan 29 . 9 . 1975 tarih 
ve 10516 sayılı talimatla, yalnız Marmara bölgesinde 
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melez kavak ihracatının birliklere uygulanan konten
jan sisteminin kaldırıldığı bildirilmektedir. Bu hususun 
da tekrar eski duruma getirilmesini arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizde tabana yaygın hizmetleri dolayı-

sıyle, köy kalkınmasının bütün mesuliyetini üzerinde 
taşıyan önemli bir bakanlık olarak gördüğümüz Köy 
İşleri Bakanlığı, 4951 sayılı Kanunla 1963 yılında ku
rulmuş bulunuyor. Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanunun bir an önce çıkması arzuya şayandır. 

Yüce Heyetinizce de malum olduğu üzere, Bakan
lığın birinci görevi, köy kalkınmasına temel teşkil ede
cek şümullü programların hazırlanmasıdır. Hizmetle
rin köye götürülmesinde, diğer bakanlıklar ve 25'ten 
fazla hizmet üniteleri ile koordinasyon sağlamadığı 
görülmektedir. Bu hizmetin, bugünkü Bakanlığın onay
larına dayanarak, hizmette başarılı olduğu veya arzu 
edilen hedefe ulaşacağı iddia edilemez; teşkilât kanu
nuna ihtiyaç vardır; il ve ilçelerde teknisyen ve idare
cilerin sorumluluk anlayışına bağlıdır. 

Şunu da burada belirtmek gerekir ki, köylere gi
decek olan altyapı hizmetlerinin hangi siyasî iktidar 
olursa olsun, büyük çapta, plandan, programdan, he
definden uzaklaştırılmamış olması lâzımdır. Nüfusu
muzun bugünkü çoğunluğunun, yani % 61'inin yaşa
dığı köylerimizde YSE Genel Müdürlüğünün ülke kal
kınmasında temel altyapı hizmetlerinin önemini be
nimseyerek ve köylünün gerçek ihtiyaçlarını yurt ça
pında planlama ve uygulamaya gitmenin şuuru he
nüz müşterek çalışma ortamı ile olumlu sonuca ermiş 
değildir. Yurdumuzun köy yolu ağı 172 103 kilometre 
olarak tespit edilmiştir. 1 . 3 . 1967 tarihi itibariyle 
mevcut envanter durumuna göre 15 225 köyün yolu 
halen yoktur. 1975 yılında 6 306 kilometre kaplama, 
7 335 kilometre tesviye, 413 kilometre asfalt yol yapıl
mıştır. 

Ekonomik ve sosyal yönden, gerek toplum ve ge
rekse fertlerin çok yakın ilişkisi olan altyapı hizmetle
rinden biri de, halen büyük çoğunluğu mahrum bulu
nan köylümüze sıhhî ve temiz içme suyu tesislerinin 
götürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 7178 sayılı 
Kanun ile belirtilen ve nüfusu 3 000'den aşağı olan 
köy, kasaba, belediye ve ayrıca askerî garnizonlara iç
me suyu temini Bakanlığın aslî görevleri arasında bu
lunmaktadır. Bu husus, yani işletme ve bakım işleri 
esasen planın ilkeleri arasında kabul edilmiştir. Bu
gün yeterli içme suyu bulunmayan 22 000 civarındaki. 
yerleşim ünitelerinin içme suyu, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde temin edilmelidir. 
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Halen suyu olan % 49 nispetindeki 43 361 yerle
şim birimiyle, yetersiz ve susuz olan % 51 nispetinde
ki 51 201 yerleşim biriminde köylümüzün sağlık ve 
refahı bakımından bu konu önemle Ve süratle ele alın
malıdır. 

Köy elektrifikasyonu konusunda, uzaklıkları se
bebiyle enerji sisteminden beslenme mümkün olmadı
ğından, gerekli tedbirlerin alınmasını da araştırmalı
dır. 

Küçük akarsulardan faydalanma yoluna gidilmeli
dir. Bu plan döneminde 5 bin köyün elektriğe kavuşa
cağı tespit edildiğine göre, kanatimce merkez köylere 
öncelik verilmesi, bunların planlanmasından itibaren 
işletme tesisi, bakımı ve köylünün sektör içi eğitimine 
kadar başta TEK olmak üzere, ilgili devlet kuruluşla-
rıyle Bakanlığın çok sıkı işbirliği yapması lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, küçük sulama arazilerinin 
toplulaştırılması, yağmurlama, drenaj ve arazi ıslah, 
toprak etüt ve haritalama çalışmaları ve kredi faaliyet
leri üzerinde önemle durulmalıdır; ancak, bunların da 
bölgelerarası dengeli bir şekilde yürütülmesi lâzım
dır. 

Meselâ, geri kalmış yöreler olarak Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun bölgelerinde son üç yıl içerisin
de gelişmelerin, bu arada 1976 yılında Diyarbakır böl
gesinde ele alınan projelerin nelerden ibaret olduğunu 
ve gerçekleşme nispetlerinin ne olduğunu Sayın Bakan
dan öğrenmek isteriz. 

Teknik personel yetersizliğinin giderilmesine zaru
ret vardır. Zira, 1965 yılında Bakanlıkta başlanan koo
peratifçilik hizmetlerinin bilhassa köy kalkınma koo
peratiflerinin projeye dayalı yatırımlarının, gerekse kre
di şekillerinden, gerek maddî devlet yardımı şeklinde 
desteklemesi ve bugünkü kuruluşlarının gerçekleriyle 
beraber Yüce Meclise bilgi verilmesini, hem bazı tered
dütlerin izalesi ve hem de kooperatifçiliğin yurdumuz
daki faydaları bakımından zarurî görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, beş dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

HALÎT KAHRAMAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

El sanatları hizmetleri içinde Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, «Ev ve el sanatları desteklenecek; 
kredi ve pazar bağlantısı için kooperatiflerden yarar
lanılacaktır» hükmü yer aldığına göre, geçen yıl, kış
ları uzun olan illerde dağ ve orman köylerimizde bu 
konunun Bakanlıkça ne şekilde ele alındığını, aile 
ekonomisine temin edeceği yıllık gelirin nelerden iba
ret olduğunu öğrenmek isteriz. 
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Muhterem arkadaşlar, bütün bu gerçekler karşı
sında, «Bakanlığın teşkilâtı nedir; teçhizatı nedir; sevk 
ve idaresinin köye sağladığı, köylüye götürdüğü hiz
met ve bütçesi nedir?» gibi hususların üzerinde dur
mak, zamanımın kifayetsizliği dolayısıyle mümkün 
değildir. 

Temennimiz, geri kalmış yörelerde, altyapı hizmet
leri hanesinin, 1976 ve müteakip yıllarda daha büyük 
hassasiyetlerle hazırlanması ve ayarlanması olacak ki, 
gerekirse bölgeler çapında özel planlar yapılmalıdır. 
Bu bölgelerde köylerimizi bulanık sulardan, gecenin 
karanlığından kurtarmak, onu, insan haysiyetine ya
raşır bir şekilde çalışma ortamına, yola ve medeniyete 
kavuşturmak ve mahallî idarelerin mülkiyetinde bulu
nan suların değerlendirilmesi, tecrübeli ve yetişkin tek
nik ve idarî elemanların, Doğu ve Güneydoğu bölge
lerine gönderilmesi, orman ve dağ köylerimizin, ge
çimlerini sağlayacak tedbirlerin zamanında ele alına
rak, yürütülmesi gereklidir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, yeraltı servetlerimizin, 
bu arada yine dağlık bölgelerdeki maden rezervinin 
tespiti ile buralarda iş sahalarının yaratılması ve buna 
göre gerekli kredilerin sağlanması zaruretine inanmak
tayız. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, bu
günkü şartlara uygun büyük bir köy kanunu çıkarıl
masını, ileride bilhassa köy yolları ve içme suyu prog
ramları hazırlanırken, il daimî encümenlerince tespit 
edilen hususlar Bakanlıkça da aynen kabul edilmelidir. 
Ancak, dengesiz bir durum vukuunda Bakanlığın tet
kik ve müdahalesinin uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu 
arada, köylerimizin ziraî asayişi üzerinde hassasiyetle 
durmalıyız. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi içinde, kooperatiflere 
hibe edilmek üzere konan fonun âdil ölçüler içerisinde 
dağıtılmasını ve daha evvelki tatbikatlardaki adaletsiz
liklerin giderilmesini temenni ediyoruz. Yine, köye 
hizmet götürülmesinde sadece ihtiyaçların esas alın
ması ve politik tesirlerin bu hizmetlerde rol oynama-
masını arz eder, 1976 bütçesinin Köy İşleri Bakanlı
ğının mensuplarına ve Türk milletine hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gru-

pu adma Sayın Hasan Değer'de. Buyurun Sayın Değer. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN DEĞER (Di

yarbakır) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Köy İşleri Bakanlığı 1976 malî yılı bütçesi üzerin

de, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına görüş ve eleştirilerimi sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Demokratik kurallar içinde, Köy İşleri Bakanlığı
nın tabana yaygın altyapı hizmetleri, köy kalkınması
nın bütün sorumluluğunu üzerinde taşıyan önemli ba
kanlıklardan biridir. 

25 milyonu aşkın köylüyü kapsamına alan, 25 Ara
lık 1963 tarih ve 4951 sayılı Kanunla, 300 milyonluk 
bütçeyle kurulan Köy İşleri Bakanlığı, 7 650 000 000 
liraya yükselen bütçe, hedefinde, az parayla çok, iş 
çok parayla da az iş yapıldığı bariz bir hakikattir. Zi
ra, bu Bakanlık bütçesini, uzun eller çıkmaza sürük
lemiş ve sürüklemeye devam edecektir. Gerçek te bu
dur. 

Ayrıca, devlet kadrolarından ziyade, siyasî kadro
lara peşkeş çekildiği için, bakanlık otoritesi de mu
hafaza edilmemiştir. İktidarların toplum hayatında, 
sosyal, ekonomik ve politik yönden gerçekleştirmeyi 
amaçladıkları gelişmeler, büyük ölçüde bütçelerde be
lirtilmektedir. Köy İşleri Bakanlığı bütçe tasarısı, için
de bulunduğumuz siyasî ve sosyal şartların ağırlığına 
uygun bir açıdan bakmak ve onda yurt sorunlarını 
bulmak ve izale etmek, bu durumu şüphesiz ciddî so
nuçlara bağlamak hususundaki sorumluluğumuzu art
tırmaktadır. 

Eleştirilerimiz geniş bir plana dayandırılmadıkça, 
1976 yılı, köylümüz için taşıdığı özelliklerle yavaş ya
vaş süreklilik kazanmış ve değişmelerden ibaret ola
caktır. Siyasî hayatımız açıklığa muhtaçtır. Perde ar
kası oyunlarının naylon faturası milletin sırtında meş
ru kılınmaktadır. Oysa, çeşitli tepkiler, yeniden ku
rulmakta olan demokrasiye temel taşı yapılamaz. 
Aslolan, demokratik rejimin faziletine inanmasıdır. 
Bu inanç ve görevi kaybedenler iktidar olamaz ve dev
let otoritesini de sağlayamazlar. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Zira, Türkiye'de köy kalkınmasının önemi ve ön
celiği artık kabul edilmektedir, özellikle, iktisaden 
çökmüş bulunan Doğu bölgeleri halkı kaderlerine terk 
edilmiştir. Oysa, altyapı tesis ve hizmetleri yatırımla
rına istenen düzeyde olanak sağlanmadığından, Hazi
ne arazilerini topraksız çiftçilere dağıtmaktan ziyade, 
toprak zorbalarının elinden bir türlü almak cesaretini 
Hükümet kendinde bulamamıştır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Aslında, köy kooperatifçiliğine gereken önem ve
rilmediğinden ve köylünün mahsullerini değerlendir
mek bakımından sanayileştirilmedikçe, köy kalkınma
sından bahsedilemez. Batı bölgelerinde sulama işleri bi-
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tirilmek üzere iken, Doğu bölgesi halkı halen ilkel ha
yat sürmekte, sarnıç suyu içmektedir. Ulaşım olana
ğından yoksun bırakılıp, öteden beri kuşbakışı ile 
idarei maslahat güzergâhı yapılmıştır. Doğu'nun bir 
çok köylerine tahsildar, jandarma girebilmiştir. Bun
dan dolayı, uyanmış bulunan Doğu halkını susturmak 
da kolay olmayacaktır. Kaldı ki, «Köylüden yanayız» 
diyenler, özel idarelere bağlı kaynak sularını köylüye 
dahi içirmeyi reva görmezler. Bu nedenle, köylünün 
çektiği ıstıraptan bihaberdirler. Bakanlık, bütçe ra
porunu dahi tanzim etmek acizliği içindeyken, Bakan 
«Rapor benim» diyerek yer etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlık icraatına genel 
bakış : 22 Ninsan 1975 tarih 261 sayılı Tamim, icraa-
tıyle çelişki yaratmaktadır. Zira, partizan prensiplere 
önem verilerek, haysiyetli teknik eleman ve memurla
rı uzaklaştırmış ve dosyayla belgelenmiş kimseleri,. 
Bakanlığın kilit noktasına getirmiştir; bu suretle, yük
sek mevkilere atamıştır. Örneğin : Üç yıl evvel mezun 
olan A. P. Gençlik Kolu Başkanı Tahsin Kaplan'ı 
Kooperatifler Genel Müdür Muavinliğine getirmiştir. 
Ayrıca, partizan yatırım uygulamaları, sorumsuz har
camalar, yapılmış, pervasızca program değiştirme yön
temleri uygulanmış ve suiistimaller kayırılarak Bakanlık 
harcamaları A. P. mensuplarına peşkeş çekilmiştir. 
tşte, unutulan, Bakanın tamimi beyler. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Bu, bakanlık göreviyle bağdaşmayan atama yön
temleri ile Bakan, merak etmesinler, yasa dışı uygula
malarla ün kazanıp, Demirel'in takdirine mazhar ol
muştur. Zira, böyle hunharca, hiç bir sorumluluk duy
madan, rekor düzeyde, öncelik almış sorumsuz icraat
lar birini zincirleme takip ederken, vicdanının sesini 
dahi duymadan, yüksek kademelerdeki devlet memur
larını harcayarak, bir ay içinde üç kez tayin edilen 
kimselerin yerine, üç yıllık hizmet verenlerin atanması 
cidden üzüntü vericidir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Müsteşar, genel müdür ve daire müdürleri, çeyrek 
asırlık hizmet vererek bu mevkie gelenler, Bakanın si
yasî ve indî mütalaalarıyle... 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sayın Değer, 
kendini yorma. Sen bakan olunca yaparsın. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Beyefendi, müda
hale etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ederim müdahale^ 
etmeyin efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Siz, Yenişehir 
Adakale sokaktaki Ara Apartmanının 11 numaralı 
dairesindeki şebekeden, Cenap Erkol'dan bahsedîn. 
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BAŞKAN — Sayın Değer, cevap vermeye mecbur 
değilsiniz efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Ondan bahsedin, 
ondan. 

HASAN* CERfT (Adana) — (Hasan Özçelik'e hi
taben) - Hasan Ağa, şebeken mi var? 

HASAN DEĞER (Devamla) — Şebeke var be
yefendi. Adres veriyorum, tetkik edin beyefendi. İkti
dar şebekesini kurmuş orada, ön planları alınan tezke
reler işlenmektedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bir çırpıda yerden yere tayin edilerek 400 memur, 
kurumu terk etmek mecburiyetiyle karşı karşıya gel
mektedir. Dolayısıyle, bir çok memurun haysiyet ve 
şerefiyle oynayıp, damataşı gibi yerden yere .vurarak, 
teşkilâtı temelinden sarsmıştır. Vaktim müsait olsaydı, 
mağdur edilen 400 memurun listesini okuyacaktım; 
liste elimdedir beyler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Öte yandan, Bakanlık bünyesinde yer alan YSE 
Genel Müdürlüğü, en fazla tahrip gören kuruluşlar
dan biridir. Bütün icraatını personel tayin ve nakline 
bağlayan Genel Müdür, bu kuruluşu komando denilen 
hazır kuvvet ordusunun karargâhı haline getirmiştir. 

Yatırım giderlerinden, yevmiyeli olarak işe alınan 
bu kimselerin, sadece Genel Müdürlük ve Ankara'da-
ki kuruluşlardaki miktarı 150 kişi civarındadır. Bunlar 
daireye gelmezler, mesai yapmazlar, sadece belli şahıs
lardan emir alarak sokak olaylarını yaratırlar. 

Komandolardan Sabri Can, Genel Müdürlük özel 
büro müdürü, Necdet Güçlü'nün katilidir ve 24 yıla 
mahkûm olmuştur. Ayrıca, Hikmet Aytok, aynı za
manda emniyet kadrosunda polis olan bu zat, Genel 
Müdür Muavinliği yapmaktadır. Mustafa Cop, Bor
nova olayları sanığıdır. Ayrıca, Yahya Taşkıran Ba
kanlık kafeteryasında müdürlük görevini sürdürmesinin 
yanı sıra, komando takımlarına, memurların yemek 
saatından bir saat önce her gün bedava yemek yedir
mektedir. 

(Bir liste göstererek) tşte Bakanlıkta yerleşen 150 
komandonun listeleri. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Cephe Hükümetinin Bakanı tarafından YSE'nin 
başına getirilenlerin çoğunun adı suiistimallere karış
mıştır. Bilhassa Genel Müdür muavinleri hakkında ida
rî ve adlî kovuşturmanın açılması karara bağlanmış
tır. 

Elimizdeki belgelere göre, adalete teslim edilmesi 
gereken kişiler, tam aksine, taltif edilerek en yüksek 
mevkilere getirilmişlerdir. 
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Elimizdeki belgelere göre, hepsinin dökümünü yap
maya zaman müsait olmadığından, ibaret belgesi ola
rak, kendilerinin, bir müessesenin tepe noktasına ge
tirdiği, 8 milyar lira harcama yapan bir müessesenin 
başına getirilen kişilerin birinin yaptıklarını açıklaya
cağım : 

Bu kişi YSE Genel Müdür Muavinliğine getirilen 
Sümer Böke'dir. Çorum Sungurlu ilçesinin 26 köyü
nün içme suyu işini içine alan bir ihaleyi, işin teknik 
heyet ve müfettiş raporlarına göre müteahhidine açık
tan 773 866 lira ödeme yapmıştır. Bu suiistimali ya
pan şebeke, durumun pahalıya mal olacağını anlayın
ca, işin müteahhidi Zakir Netu'yu intihar ettirmişler
dir. 

İntihar olayı çok enteresan olup, müteahhidin, in
tihardan evvel bıraktığı yazının bir cümlesini aynen 
okuyorum : «Benim intiharımın nedeni YSE'nin doy
mak bilmeyen adamlarıdır.» 

Müfettiş raporu, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığının Bakana sunduğu 8 Temmuz 1975 gün ve 18/600 
sayılı yazıya göre, bu suiistimalde 12 kişi suçlu gö
rülmüştür. Suçlulardan biri özellikle, Teftiş Kurulu 
Başkanlığına getirilmiştir. Suiistimalciden Teftiş Kuru
lu Başkam olursa, suiistimallerin önü alınamaz. 

Diğer taraftan, elimizdeki belgelere göre, ( C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) YSE Genel Müdür muavinleri
nin Antalya, Sivas, Erzincan, Çorum ve Tokat illerin
deki değişik ihale işlerinde suiistimalleri saptanmıştır. 
8 Temmuz 1974 tarihli Teftiş Kurulu ve 10 Eylül 
1974 tarihli teknik rapora birlikte göz atalım. Rapor
lar elimizdedir, Sayın Bakan görebilir; kendilerinin 
imzaları da var. 

Kanımca, Bakan, elimde bulunan hukukî delil ve 
belgelere istinaden eleştirilerime karşı yapıldığını iti
raf ettiği takdirde, ciddiyetini ortaya koyar. Aksini id
dia ederse, hakkında Meclis Soruşturması açılmasına 
meydan vermiş olacaktır. 

Kooperatiflere acil fon adı altında Senato seçim
leri öncesi yapılacak kredi, hibe yardımları yazılı idi. 
Bilahara, seçimlerin kazanılması için hemen yönünü 
değiştirerek, 40 milyon liralık acil fondan açılan poli
tik kredileri 68 kooperatife peşkeş çekmek suretiyle, 
usulsüz dağıtmıştır, işte, Bakanlıkça kaleme alınan, 
kendi yazıları ve kâğıtları elimdedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Dosyalı mu
halefet. (Gürültüler.) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bunları hep sen 
verdin. 
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HASAN DEĞER (Devamla) — Sonra anlarsın 
Sayın Özçelik. Senin yaptığın şeyleri bu Mecliste ifa
de etmekten hicap duyuyorum yani. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bana hiç bir şey 
diyemezsin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ederim efendim. 
Müdahale etmeyin. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sonra anlarsı
nız beyefendi, sonra anlarsınız. 

BAŞKAN — Söz sıranız var, söz sıranızda görü
şürsünüz efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Hükümetinizin... 
BAŞKAN — Sayın Değer, cevap vermeyin efen

dim. Müddetiniz dolmak üzere, cevap vermeyin. (Gü
rültüler.) 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bakanlık, Koope
ratifler Kredi, Pazarlama Genel Müdürlüğü Destek
leme Dairesi Başkanlığına yazılan partizanca yazıya 
göz atalım : 

13 Mart 1975 tarih ve 04/520 sayılı program esa
sına göre tevzi etmesi gereken Bakan, yön değiştirerek, 
20 Ağustos 1975 tarih ve 13 336 sayılı yazı ile, konu
ya «âcil yardım ödeneği» ismini vererek, usulsüz tev
zi yapılmasına yer vermiştir. Şöyle ki, Bakanlığın 1975 
yılı bütçesine, Tarımsal Devlet Yardımı Yönetmeliği 
hükümlerine göre kullanılmak kaydı ile transfer har
camaları faslından konmuş bulunan 40 milyon lira öde
neğin 16 milyon lirasını, Bakanlık makamının 3 Tem
muz 1975 tarih ve 69 sayılı olurlarıyle, Bakanlık, «âcil 
yardım ödeneği» olmasını uygun görmüştür. Bakan 
bari belgeyi görüp, inanmış olsunlar. Belge elimizde
dir. 

Muhterem milletvekilleri, Bakan, Diyarbakır YSE 
lokalinde Genel Müdür ve kuruluş amirlerine, gizli bir 
toplantıda «Bize hizmet edecekler durur, etmeyenler 
ise gider. Kanun benim» diyerek teşkilâta gözdağı ver
miştir. Diyarbakır Cumhuriyet Köyü mahsulünden 
750 ton buğday bedeli usulsüz olarak sarf edilmiş, 
192 bin lira Diyarbakır İskân Müdürlüğünden istene
rek, daire müdürlerine birer Renauut almışlar. Genel 
Müdür Muavini Kenan Şençift ise, kendi sefası için 
Diyarbakır'da 24 bin liralık yatakhane yaptırmıştır. 

Çok partili demokratik hayata geçtiğimizden bu ya
na, Doğu halkı kitlesi, sandıksal demokrasinin aracı 
olmaya başlamış ve oy deposu sayılmıştır. Gerçek de 
budur. Çünkü, 6831 sayılı Orman Yasasının 13 ncü 
maddesini oluşturan 1744 sayılı Kanunun amacı, or
man içi köylülerine, birikmiş bulunan 4 milyar liraya 
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yakın yardım fonu ödeneğinden, Doğu orman içi köy
lerine ulaşmamış olması dikkati caliptir. Bakan söyle
diklerini herhalde unutmamıştır; işte toplantının zap
tı. 

Muhterem milletvekilleri, Kooperatifler Genel 
Müdürlük hizmetlerine birlikte göz atalım; Cephe Hü
kümeti kurulduğu zaman, Köy İşleri Bakanlığında köy 
kooperatiflerinin etüt ve proje, araştırma, eğitim ve 
denetim hizmetlerini organize etmekle yükümlü 4 ge
nel müdürlük mevcuttur. Bakan, ilk iş olarak, Müste
şar Muavinliğine, 1973 yılı seçimlerinde İstanbul A, P. 
adayı Celâlettin Çubukçu'yıı atayarak, Bakanlığın koo
peratifçilik ve Toprak - Su hizmetlerini bu şahsın eli
ne bırakmıştır. Adı geçen Müsteşar Muavini, Bakan
lığın köy kooperatiflerini teşvik için, elinde bulunan 
bütün kredi, hibe ve diğer fonlarını kanun ve yönet
meliklere rağmen, politik amaçlarına göre kullanmış
tır. Bu ödenekler, kooperatifler için bir baskı unsuru 
haline getirilmiştir. Özellikle, Bakan ve Müsteşar Mua
vininin seçim bölgesi olan İstanbul ilinde kaç koope
ratife ne miktar kredi ve hibe tahsis edildiğini Ba
kan burada açıklamalıdır. 

2. — Bakanlık bünyesindeki 4 genel müdürlük
ten Toprak - Su Genel Müdürlüğüne, Müşavir Ali 
İlhan Evirgen'i getiren Müsteşar Muavini Celâlettin 
Çubukçu, diğer üç genel müdürlüğün de görevlerini 
bu şahıs eliyle kendi isteğine uygun şekilde yürütmüş
tür. Bir süre hizmet böyle devam etmiştir. 

3. — Kooperatifçilik konusunda, Bakanlıkta 4 ge
nel müdürlüğün kurulmuş bulunmasının, hizmetin ak
samasına sebep olduğu söylenerek, bu genel müdür
lükler lağvedilmişlerdir. Dağıtılan bu genel müdür
lüklerden Genel Müdürler (Ümit Özsoy, Salih Uzun-
oğlu, Selâhattin Güman) Bakanlık müşavirliklerine 
atanmışlardır. Genel Müdür Muavinleri (Yalçın Do-
ğaner, Öner Ünalan, ve Necati Özkan) Ankara Bölge 
Müdürlüğü emrine müşavir yapılmışlar ve diğer Ge
nel Müdür Muavini Kâzım Demirer ise,* yeniden ku
rulacak Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne müşavir 
yapılmıştır. Kenan Yamralı ise uzman olarak atan
mıştır. Evvelce sorumluluk yüklenmiş olan ve amir
lik görevi yapmış olan bu şahıslar, aynı teşkilât için
de hiç bir yetkileri olmayan yerlere getirilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Değer, beş dakikalık süreniz 
kalmıştır, hatırlatıyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
4. Bakanlıktaki 1 adet Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğünü fazla ve sakıncalı bulan bu zevat, bu
hara eski Nevşehir A.P. Milletvekillerinden Hüsa

mettin Başer'i Genel Müdür yapabilmek için evvela 
Genel Müdürlük adedini ikiye yükseltmiş ve bilâhara 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüklerinin adedini 3'e 
çıkarmıştır. 

5. Kooperatifçilik genel müdürlüklerinin ihtiyacı 
karşılığı olarak 1974 yılında açılan imtihana çeşitli 
mesleklerden 365 kişi katılmış ve bunlardan 36 adedi 
başarılı kabul edilerek kendilerine atama için gerekli 
belgeleri hazırlamaları Bakanlıkça bildirilmişti. Bu 
sırda hükümet değişkliği olmuş ve cephe hükümeti
nin Bakanı ilk iş olarak bu şahısların politik sebep
lerle imtihan kazandıklarını ileri sürerek, tayinlerini 
durdurmuştur. Fakat ne yazık ki, bu 36 kişinin sade
ce 7 kişisi temin edebildikleri A.P.'li parlamenterle
rin aracılığı ile tayinlerini yaptırabilmişlerse de, geri 
kalan 29 kişi bir yıldır, Bakanlığın lütfunu beklemek
tedir. Diğer şahısların günahı ne idi? Buna Bakan ce
vap vermelidir. 

Konunun esasına inelim: 
Köy kooperatiflerinin uyguladıkları projelerin 

naktî devlet yardımı ile desteklenmesi amacıyla, 1975 
yılı bütçesine yatırım harcamalarından 110 010 000 
transfer harcamalarından ise 15 milyon, hibe ve 25 
milyon kredi olmak üzere 40 milyon ödenek konul
muştu. 

Ayrıca 1974 malî yılı Maliye Bakanlığı bütçesin
den 4 kooperatif için 19 milyon aktarma yapılarak, 
bu ismen belirli kooperatiflere verilmek üzere ema
nete alınmıştır. 

Toplam 169 010 000 liraya baliğ olan bu yeter
siz yardım fonlarının 19 Mart 1975 tarih ve 14832 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmeliğe ve bu 
yönetmeliğin ışığı altında hazırlanan genelgeye göre 
ve nesnel ölçüler içerisinde dağıtılması gerekirken, 
Bakanla Müsteşar Muavini, yönetmelik ve diğer mev
zuatı bir kenara iterek, nesnel ölçüler yerine, parti
zanlığı önplana almışlar ve bu paraları bir seçim 
ulufesi gibi dağıtma yoluna gitmişlerdir. 

Transfer harcamaları bölümünde yer alan 40 mil
yon ödeneğin 16 milyon lirası seçimlerden önce, ma
kamın 3 Temmuz 1975 tarih ve 04/69 sayılı olurla-
rıyle «Bakanlık acil yardım ödeneği» ismi altında, 
seçim yapılacak illerdeki A.P.li kooperatifçilerin 
desteklenmesine sarf edilmiştir. 13 Mart 1975 tarih ve 
04/520 sayılı genelgeye göre, il ve bölge müdürlük
lerinin yardım almaları gerekli kooperatif tespitleri, 
Bakanlıkça kaleme alınmış ve ödenekler A.P. li ol
duklarını ispat eden veya A.P. ye geçen kooperatif -
çilere dağıtılmıştır. 
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Seçimlerden önceki son mesai günü, seçim yapı
lan illerin müdürlerine telefon açarak, yardım alan 
kooperatifler bildirilmiş ve bunların müjdelenmesi is
tenmiştir. Böylece, bir yandan 1163 sayılı Koopera
tifler Kanunu siyasî yasağı ile ve 92 nci maddesi 1975 
malî yılı bütçe kanunu ile ilgili yönetmelikle genel
geler çiğnenirken, öte yandan da, seçim yasakları per
vasızca ihlâl edilmiştir. Bakan ve memurları, yetkileri 
olmadığı halde, «acil yardım fonu» oluşturmakla da 
görevlerini kötüye kullanmışlardır. Örnek ve bel
geleri elimizde mevcuttur, iddialarımızı her zaman is
pat edebiliriz. 

1974 yılı bütçesinden alınarak emanette bekleti
len 19 milyon lira ise, 7 5CQ CiTi Afyon Dazkırı Acı
göl Kooperatifler Birliğine; 3 5CÛ COCl Yozgat Çan
dır, 7 milyon izmir Bademler ve 1 milyon Manisa 
Donbaylı Kooperatiflerine verilmesi gerekirken, bun
lardan yalnız son kooperatif parasını hemen, Acıgöl 
Birliği ise Kaymakam Tuncer Ergüler'in Gercüş'e sü
rülerek, Afyon eski senatörü Kemal Şenocak'ın ko
operatife hâkim kılınmasından sonra alabilmiştir. 

Ama, bunun yanında, bütçede yeri olmadığı hal
de, Denizli Calakkent Kooperatifine, Başkanı Osman 
Zor A.P'li olduğu için açıktan % 1 taksitle 6 mil
yon Mra verilmiş; Giresun Trabzon, Gümüşhane ve 
Denizli gibi seçim yapılan illerdeki A.P'li kooperatif-
çilere bol keseden, hiç bir kriter gözetmeksizin, yar
dımlar dağılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Değer, müddetiniz bitmiştir, 
lütfen sözlerinizi neticeye bağlayın ve son cümle
lerinizi ifade ediniz. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Teşekkür ede
rim, 

Hâlâ, A. P.'li olmadıkları için yüzlerce kooperatif, 
1975 yılı Bütçesinden almaları gereken yardımı bek
lemekte ve ümitsizlik içinde beklemeye devam et
mektedirler. _ 

Bakan, elindeki tüm imkânları kullanarak, köy 
kooperatifleriyle üst örgütlerinin A.P'nin yan örgütü 
haline getirilmesinde kararlı gözükmektedir. 

îzmir Menemen Çavuşköy Kooperatifinin C.H.P' 
li olan başkanı, kooperatifine yapılacak 90 bin li
ralık yardımı dahi, C.H.P'den ayrılıp A.P'ye geçtik
ten sonra ancak alabilmiştir. 

Aslında, kooperatifçilikte gerçekten yetişmiş ge
nel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanı 
gibi değerli elemanların hizmetlerine bakılmaksızın, 
hemen hepsi görevden alınmış ve bunların yerine, 
kooperatifçilikle bir ilgisi olmayan partililer veya 
müsteşar muavininin yakınları atanmıştır. 
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Ayrıca, İsparta Karaağaç Kooperatif Başkanı, 
Demırel'in eski çobanıdır. Şimdi, hem kooperatif 
başkanı, hem de köy muhtarıdır. Topraksu namı 
altında kurulmuş, kendisine, köy kalkınma kooperatif
lerine ayrılan yardımdan 25Q bin lûra ödenmiştir. 
% 5G'sini zimmetine geçirdiği, kooperatif ortaklan 
tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, 169 milyon li
ranın usulsüz dağıtımı ile ilgili 7 500 GTı lira yeri 
belli olmayan yerlere partizanca peşkeş çekilmiştir. 

Bakandan ne dilersiniz? Bakanlık, komandoların 
barınağı ve aşevleri için müsait bir zemin haline ge
tirilmiştir. Yasa dışı eylemciler Bakanlıkta yerleşmiş
ler. Böylelikle, gidersiniz hatta, vermekten aciz kalır
sınız; koperatiflerdeki yolsuzlukların belgeleri elimiz
dedir. Bir isim listesi. (C.H.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer.. 
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum, bi

tiriyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsade buyurun efendim, bir da

kikanızı alayım. Önünüzde tespit edebildiğim kada-
rıyle, o notları, eğer burada ifade etme imkânını arı
yorsanız, mümkün değil. Ben Başkanınız olarak, di
ğer arkadaşlarıma da yaptığım gibi, tüzüğün bana 
verdiği imkânlar içinde gerekli toleransı - gösterdim.; 
Lütfen son cümlenizi ifade edin. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkan, 
elimdeki notlar, okuduğum notlar değil, belgelerdir; 
çok görülüyor. 

Dilerseniz, Toprak ve iskân Genel Müdürlüğüne 
birlikte göz atalım: Bu cümleden olarak, Kastamonu 
A.P. adayı Nihat Karol'un, Toprak ve İskân işleri 
Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle yetinilmeyerek, 
hemen Genel Müdür Muavinliğine, daha önce 6 ay 
denenmiş ve uygun görülmeyen, Köy işleri Ba
kanlığı müfettişlerince suçu sabit görülerek, af ka
nunundan yararlanan Kenan Şençift getirilmiş, ikili 
çift oyun başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Değer, rica ediyorum efendim: 
Bu son ihtarımdır ve en son cümlenizde sözünüzü 
kesiyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum sa
yın Başkan, teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekileri, elimize geçen suiistimal 
belgelerinden kabarık bir dosya husule gelmiş. Kim-
bilir, Bakanlıkta daha neler neler var? Sözüm ona, 
buna Koy işleri Bakanı diyorlar. Böyle Bakan mı 
olur? Yalnız, «açıkgöz, ev sahibini basar» diyorlar. 
Bu cümledün olarak, teknik yönleriyle, Toprak ve 
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îskân Genel Müdürlüklerinin suiistimal ve faciasını 
bunlardan geri bırakmamıştır. 

Okumak mümkün olsaydı, Bakan memnuniyet 
duyacaktı. Zira, Cumhuriyet Halk Partililerin Bakan--
lıkta barınmadığı vaadini yerine getireceğini görmüş 
olurdu. 

Bu vesileyle, Köy işleri Bakanlığının 1976 bütçe
sinin, Bakanlık camiası ve memleket köylümüz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diler, say
gılarımı sunarım, (C.H.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Değer. 
Siyasî parti Meclis gruplarının görüşmesi tamam

lanmıştır. 
Şimdi, şahıslan adına sırada bulunan sayın Ata

man; buyrun sayın Ataman.. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Nüfusunun % 70fi köylü olan ülkemizde, Cum-
' huriyet Halk Partisi, kalkınmanın ancak köylüden 
başlayacağı inancı içerisinde olmuştur. Köye ve köy
lüye dönük hizmetleri artırmak, köylümüzün ekono
mik, sosyal ve kültürel yönden hızla kalkınmasını 
sağlamak amacıyle, 1963 yılındaki iktidarında, rah
metli İnönü hükümetleri döneminde Köy îşleri Ba
kanlığı adiyle yeni bir bakanlık kurulmasına öncülük 
etmiştir. 

Kurulduğundan bugüne değin, teşkilât kanunu 
bile çıkartamayan, çoğunlukla Adalet Partisinin ikti
darında olan bu Bakanlığın, 13 yıllık zaman içerisin
de amacına ulaşıp ulaşmadığını bu bütçe nedeniyle 
çözümlemeye çalışalım,. 

Adından ve gösterişinden öteye hiçbir amacına 
ulaşamayan bu bakanlık, Sayın Poyraz'a değin de, 
bu denli politik, bu denli partizan, bu denli köy ve 
köylüden uzak bir görünümün içerisine girmemiştir. 
Bakanlık, âdeta bir parti ocağı haline dönüştürülmüş
tü^. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi iktidarlarında, 
köylümüz seçimden seçime aranır ve hatırlanır. An
cak o zaman köylü, efendimiz olur; ancak o zaman 
köylümüz, saygınlığını kazanır ve baştacı edilir. 

İktidara gelirler, köylü de unutulur, köy de unu
tulur, verilen sözlerde unutulur ve köylümüz kaderi
ne terk edilmiştir: Yine yolu yoktur; suyu gelme
miştir; elektrik gelecek umuduyla, alın yazısının ka
ranlığına bir kez daha itilmiştir. Hizmetler bir avuç 
mutlu azmağın emrine verilmiştir. Köylümüzün eği
tim ve yaşantı sorunu bir türlü çözümlenememiştir. 
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] Bugün halen ülkemizde % 60 köy yolu yoktur. 
% 40 köyün içme suyu, % 85'inde elektrik yoktur. 
% 45 köy de okulsuzdur. Yıllardır, köylümüzün, yal
nızca cyunu almak için sırtı sıvazlanmış, yığın yığın 
çözüm bekleyen sorunları yüzüstü bırakılmıştır. Köy
lünün alın terinden elde edilen değer ise, bir avuç 
varlıklının kasasına ve kesesine aktarılmış; köylünün 
hakkı olan hizmetler, ona çok görülerek, elinden 
alınmış, büyük kentlere ve sermaye çevrelerinin yığın 
bulunduğu bölgelere aktarılmıştır. 

Sırasında, milliyetçiliği hiç kimseye kaptırmayan 
Dcmirel İktidarının Köy İşleri Bakanı ne yapmıştır? 
Köylüye ve halka dönük hangi hizmetleri getirebil
miştir? Ona bakalım. 

Sayın Milletvekilleri, Ecevit iktidarlarında köy ve 
I köylüye daha yararlı hizmet yapabilmek amacıyle, 

Köy îşleri Bakanlığı bünyesi içerisinde örgütlediği 
I kooperatifler ve buna bağlı tüm devlet kuruluşları 

başkaca yapılacak işleri yokmuş gi'bi, Bakan tarafın
dan koparılarak, Ticaret Bakanlığına bağlatılmış bu
lunmaktadır. 

Bakanlığa bağlı diğer genel müdürlükler, Bakanın 
I partizan tutumu nedeniyle işlerliğini kaybetmiş, Dev

let ve millet hizmetinin yerini, parti ve partili militan
lara hizmet anlayışı almıştır. 

Devlet kuruluşlarında yıllarca görev yapmış, başa-
I rıh hizmetler vermiş, namuslu ve yetenekli, tarafsız 
I yöneticiler yerlerinden alınarak başka vilâyetlere atan

mış ve istifaya zorlanmıştır. Bu denli partizanca dav
ranışlar o kadar ileri gitmiştir ki, bırakın genel müdür, 
genel müdür muavinini, bir küçük memur, bir şoför, 

I bir odacıya kadar inmiştir bu partizanca atamalar. 
Yerlerine ise, Antalya - Kaş grupuna ait milyonluk 
suiistimal dosyasını kaybedenler; Çorum - Hastaılı 
grup yoluyle toplam 822 bin lirayı müteahhide faz-

I ladan ödeyenlere, makam arabalarına lüks masraf 
I yapıp, usulsüz lojman kiralayanlar... 

NORETTÎN KARSU (Erzincan) — Sunta ihraç 
I edenler, onu da yaparlar. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — ...399 bin lira--
I lık yolsuzluk dosyası ile mahkemeye verilenler, bu 
I dosyayı kapatmak için, Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi 
I ?ok önemli görevlere getirilenler, Erzincan - Asayiş 
I grup yolu yolsuzluğuna adı karışanlar, Kemaliye -
I Sandık grup yolu yolsuzluğundan dolayı Merkez Di-
I siplin Kurulunca uzun süreli durdurma ve kınama ce-
I zası alanlar, Muş - Mollavâki köyü köprü yapımın-
I daki 4CO bin liralık yolsuzluğa adı karışanlar, YSE 
I 12 nci, 15 ve 9 ncu bölgelerdeki çeşitli yolsuzluklara 
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adları karışanlar (bu dosyalardaki kişilerin adları bi
raz evvel Sayın Hasan Değer'in belirttiği gibi bizde 
saklıdır) sözde Milliyetçi Cephe İktidarının bu Baka
nı tarafından yukarıdaki yolsuzlukların tümüne adları 
karışan kişiler ödüllendirilerek, genel müdür, genel 
müdür muavini, daire başkanlığı ve YSE Bölge Mü
dürlüğü yibi çok önemli görevlere getirilmişlerdir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yaparlar. 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, komisyonlara saygısı olmayan, milletveki
line saygısı olmayan, Meclislere saygısı olmayan bir 
Bakandan, bundan daha başka- bir şey beklenemez. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMET BÜYÜKYAYLACI (Konya) — Külhan
beyi.. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Zimmet ve 
yolsuzluk suçlarından şaibeli, haklarında müfettiş ra
porları bulunan Adalet Partisi ve komando sempati 
zam olan bu kişilerin, suçlarını yolk etmek ve dosya
larını kapatmak gibi, yeniden suç teşkil eden davra
nışlarda bu kişileri ve bunları koruyanları kanur 
önünde hiç bir güç kurtaramayacaktır, er geç bunla
rın hesabı sorulacaktır. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kimsenin yanına kaldı
ğı tarihte görülmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, beş dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Hem de çok 
uzak olmayan, haktan yana, namusludan yana, köy
lüden yana; kısacası, halktan yana bir demokrtik sol 
iktidarda, çok yakın olan Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarında bu hesaplar sorulacaktır. (C. H. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri) 

ETEM EKEN (Çorum) — Kimsenin yanına kal
mayacaktır. 

•KEMAL ATAMAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, esasen, bu yapılanları yadırgamamak gerek. 
Çünkü, Demir el İktidarı demek, yolsuzluk demektir; 
Demirel İktidarı demek, yalan demektir; Devlet ka
sasını talan demektir, cinayet ve kan demektir. 

Bu iktidarda, tekelci burjuvazinin kanlı saldırıla
rı ve baskıları en şiddetli şekliyle yurdumuzun her ye
rinde devam etmekte, bu kanlı saldırılar, başta işçi sı
nıfı olmak üzere, yurtsever gençliği, devrimci öğret
menleri hedef almaktadır. 

Cephe İktidarı ayakta kalabilmek, işbirlikçi bü
yük burjuvazinin zulüm ve egemenliğini sürdürebil
mek için, antidemokratik yöntemlere, baskı ve teröre 
başvurmak zorunda kalmıştır. Cephe Hükümetinin 

vurucu bir güç olarak kullandığı Milliyetçi Hareket 
Partisi tosuncukları, Ülkü Ocaklı komandoları, Hü-
cümet ve bakanlarınca korunur ve desteklenir hale 
gelmiştir. Örneğin, YSE Genel Müdürlüğü, YSE An
kara Bölge Müdürlüğü ve 5 nci Bölge Müdürlüğü, 
komando tosuncuklarının yuvalandığı bir Milliyetçi 
hareket Partisi karargâhı haline gelmiştir. Öyle ki, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarına kayıtlı 
olmayanlar, bu kişiler Adalet Partili de olsa, kolay 
kolay işe alınamazlar, böylece sözde Adalet Partili 
Köy İşleri Bakanı da, bir avuç komando özentisinin 
koruyucusu ve destekçisi durumuna gelir. 

Kısacası; yatırımları ile, programları ile, partizan
ca görünümü ile bu Bakanlık, köye ve köylüye hiç 
bir yararlı hizmet götüremeyecektir, götürmemiştir. 

Esrar kaçakçılığından öte hiç bir işe yaramamış, 
tam bir Mafia çetesi gibi işletilmiş, yönetilmiş, 
Frintaş skandaliyle, üreticiden tüketiciye anlayışı ve 
politikası oluşumu içerisinde kurulan, ama partizanca 
"utum ve zihniyet sonucu iflâsa götürülen TARKO 
cinayeti ile, bu Bakanlık ve Hükümet, halkın önünde 
hesap veremez hale gelecektir. Ama bu kara günler 
devam etmeyecektir, 'bu bozuk ve körolası düzen el
bet bir gün yıkılacaktır, 

Bunu, halkına güvenen, ondan güç alan Cumhu
riyet Halk Partisi değiştirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
iktidarında, köylünün de işçinin de, memurun da, kı
sacası, tüm halkımızın çilesi tükenecek, sömürüden 
yana olan düzen son bulacak, hizmetler bir avuç sö
mürücünün bir avuç mutlu azınlığın değil, bu ülke
nin gerçek efendisi olan köylümüzün ve halkın hiz
metine verilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan 'birtakım kad
rolara partizanca atamaları yle ün salmış bir Bakan
dır. Bunun öncesi vardır, bu noktaya gelişinin birta
kım kademeleri vardır ve sanıyorum ki, Sayın Ba
kan, bu noktaya gelişinin faturalarını ödemek üzere
dir. Partizanlığı o denli ileri gitmiştir ki, «Cumhuri
yet Halk Partili bir milletvekilinin kardeşi, Cumhuri
yet Halk Partililere hizmet eder» anlayışı içerisinde, 
katı, insafsızca, bu memurun değiştirileceği emrini 
vermiştir ve bu memur yerinden alınmıştır. 

Şimdi Sayın Bakana sormak isteriz : Bu memur 
şu anda nerededir? Bu memur neden görevinden 
uzaklaştırılmıştır? 

Değerli arkadaşlarım, 1976 Köy İşleri Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki kişisel görüşümü sizlere sundum. 
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Akgünler ve mutlu günler dileğiyle Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se

natosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Köy İşleri Bakanı. 
KÖY İŞLERİ BAKANİ VEFA POYRAZ (C. Se

natosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Bakanlığımın 1976 bütçesi münasebetiyle, grupları 
adına ve şahsı adına Bakanlığımın hizmetlerini eleş
tiren kıymetli arkadaşlara teşekkürlerimi arz etmek 
istiyorum. , 

Bu kıymetli tenkitler gereği gibi değerlendirilecek 
ve yapıcı olanları, maksatlı olmayanları, millet yara
rına, köylü yararına istifadeye tabi tutulacaktır. 

Sözlerime başlarken, bu Bakanlığa, gelmiş geçmiş 
zamanlar içinde hizmetleri geçen tüm personeli, ba
kanları saygı ile anmak ve bu Bakanlığa yaptıkları 
hizmet doîayısıyle hatırlamak isterim. 

Köy İşleri Bakanlığı, bildiğiniz gibi, Türkiye'mi
zin geri kalmış kırsal yörelerine altyapı hizmetleri gö
türen ve köye gidecek hizmetlerde koordinasyon gö
revi gören bir Bakanlıktır ve bugüne kadar kısa za
manda tekâmül ederek, bugünkü olumlu seviyeye 
ulaşmıştır. 

Biz, nüfusumuzun ı% 58'inin yaşadığı köy ve köy
lü sorunlarına, Hükümet olarak, çok yapıcı bir isti
kametten yaklaşmak istiyoruz. 

Kalkınmanın temeli köy olmalıdır. Kalkınmanın 
nimetlerinden, köylü, öncelikle yararlanmalıdır. Bu 
anlayış içerisinde köy ve köylü hizmetlerine öncelik, 
köy ve köylü hizmetlerine büyük değer veriyoruz. 
Bütün davranışlarımız ve sunduğumuz bütçe, bu de
ğeri açık bir şekilde ifade eden rakamlar ve prensip
lerle doludur. 

Hazırladığımız bütçenin rakamlarına ve prensiple
rine geçmeden evvel, bilhassa üzerinde tartışılan bazı 
meselelere aydınlık getirmek isterim. Bunlardan birisi, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adının neden 
Köy İşleri Bakanlığı olarak düzenlendiği meselesidir. 

Kıymetli arkadaşlarım, kooperatiflerin tümünü 
Köy İşleri Bakanlığında toplamak, bizim Hükümet 
Programımıza ve siyasî kanaatlerimize ters düşmüştür. 
Kooperatiflerin bir kısmı ticarî karekterlidir, bir kıs
mı özel amaçlı kooperatiflerdir. Bu kooperatiflerin 
Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunması, Köy İş
leri Bakanlığının vazifelerine ters düşmektedir. Bir 

i'ki örnek vermek icap ederse, meselâ yapı kooperatif
leri, meselâ ticarî karakteri ağır basan büyük birlik
ler, ziraî kredi kooperatifleri Bakanlığın amaçlarına 
ters düşen ticarî karakteri veya özel hizmet karakteri 
olan kooperatiflerdir. Bu kooperatifleri Bakanlık bün
yesinde bulundurduğumuz zaman, tarafımızdan, Ba
kanlığın aslî görevinden uzaklaşarak, meselâ ticaret 
işleriyle uğraşma gibi bir görevi yüklenmiş olacağı 
neticesine varılmıştır. Örneğin, Çukobirlik, Tas'ko-
birlik, Fiskobirlik vesaire gibi ticarî karakteri ağır 
basan bu kooperatifler, büyük ticarî girişimler içeri
sindedir : İhracat yapacaklardır. Bunları, Köy İşleri 
Bakanlığı bünyesinde oldukları zaman, maalesef lâ-
yıkıyle yapamamışlar ve meselâ bir pamuk meselesini 
Türkiye'nin başına getirmişlerdir. 

O halde, kooperatifleri görevlerine göre tasnif 
edip, ilgili bakanlıklar bünyesinde bulundurmayı daha 
aklî, daha geçerli, daha pratik buîmuşuzdur. Bu ne
denle, bu kooperatifleri, kendilerine ait oları bakan
lıklarına devrettik. Bu suretle, kooperatiflerin tümünü 
bünyesinde bulunduramayan bu Bakanlığın adının da, 
Kooperatifler Bakanlığı olarak kalmasında yarar gör
medik. 

Aziz arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 1163 sayılı Köy 
Kalkınma Kooperatifleri Kanununu, iktidarımız dö
nemi içerisinde çıkarmıştık. Bu kanun köyün ve köy
lünün kalkındırılmasını amaçlayan hükümlerle dolu
dur ve Yüksek Meclisler bunu, köyün ye köylünün 
kalkındırılması için tedvin etmiş ve icranın eline ver-. 
mistir, milletin eline vermiştir. Bu kanunu, lâyık ol
duğu seviyede ehemmiyetle yürüttüğümüzü biraz son
raki açıklamalarımda daha bariz bir şekilde aydın
latacağım. 

Arkadaşlar, burada kıymetli hatip arkadaşlarım, 
Bakanlığın partizanca yönetildiği hususunda bazı gö
rüşler serdettiler. Bu görüşlere de, kanaatimize göre 
aydınlık getirmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım, Bakanlığımız 1975 prog
ramını kendisi, yani biz yapmamışızdır. 1975 progra
mını yapılmış olarak aldık. Bu 1975 programında 
hiç bir iş programdan çıkarılmamıştır.. Program ay
nen tatbik edilmiştir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Kayıtlar var, 
yazılar, belgeler var; gerçekleşmemiştir. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Dinle biraz, 
dinle; dinlemesini öğren. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sen sus ulan. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sen sus. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Siktir. 
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MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Siktir sana, 
eşek oğlu eşek. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Değer; 
Sayın Değer, bu ne biçim söz efendim? 

(Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yerinden. 
kalkıp A. P. sıralarına koşması; A. P. sıralarından 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın C. H. P. 
sıralarına koşması, yumruklaşmalar; gürültüler) 

İdareci üyeler ve grup yöneticilerinden rica ediyo
rum1. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Fazla konuşma 
ulan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, fuzulî yere bu şekilde 
bir hadiseye niye meydan veriyorsunuz? 

Sayın Değer, Sayın Değer rica ederim efendim. 
Sayın Değer, rica ederim efendim, Sayın Değer... Lüt
fen oturun efendim... (Gürültüler) İdareci üyelerden 
ve grup yöneticilerinden rica ediyorum. Sayın Değer, 
efendim, lüzumsuz yere niye hadise çıkarıyorsun? Sa
yın Kangal... Sayın Karsu... Sayın Dedeoğlu rica edi
yorum efendim, arkadaşlarımıza yardımcı olun... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ayırmaya 
çalışıyoruz, efendim.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Lütfen oturun. 
Sayın Eker, rica ederim efendim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Bak

sana Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Görüyorum efendim, görüyorum; 

tespit etmiş bulunuyorum efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Ayı oğlu ayı. Gelin 

ulan dışarı, gelin ulan dışarı. 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sokak mı burası? Utanmaz. 
BAŞKAN — Sayın Değer... Sayın Eker, rica ede

rim efendim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, ayıp değil mi? 
BAŞKAN — Görüyorum efendim, görüyorum. 

tespit etmiş bulunuyorum efendim. (Gürültüler) 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Fazla konuşma 

ulan; çık dışarı. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Değer... (Gürül

tüler) Sayın Eker, rica ederim efendim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Gör

müyor musun Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Görüyorum efendim, görüyorum. 

Sayın C^rit, lütfen oturalım efendini. 
HASAN CERİT (Adana) — Sokak mı burası? 

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya ve Balıke-
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3İr Milletvekili İbrahim Behrarn Eker'i kastederek) 
ikisi de zırdeli, zır. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, Sayın Cerit, lütfen 
yardımcı olun efendim. Sayın Cerit, lütfen oturalım» 
efendim... Sayın Çağlayan, lütfen oturalım efendim. 

Sayın idareci üyelerden rica ediyorum, sayın grup 
yöneticilerinden rica ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — İkisi de zır deli, zır. 
BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ederim; bu şekil 

hitaplar zaten hadiselere sebebiyet veriyor... 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) -—Ulan çık dışarı 

namussuz adam, dışarı çık, ulan namussuz herif. 
BAŞKAN — Sayın Değer, rica ederim efendim, 

lütfen kendinize biraz hâkim olun efendim. 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, bu Behram Eker mütemadiyen aynı 
hareketi yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, ben görüyorum, 
fsspit ediyorum efendim. Müsaade edin, ben de ken
dime göre... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Görüyorsa
nız, gerekli cezayı verin. Ne demek «Görüyorum gö
rüyorum'»,. Görmekle olmuyor bu iş. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rica ederim, ken-
-iinize hâkim olarak hitap edin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kendime hâ-
.kim olarak söylüyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan; iktidar
la kendileri; kendileri hadise çıkarıyorlar bu namus
suzlar. Siz de bize kabahat buluyorsunuz; burada 
loğru çalışsınlar, iktidar olduklarını bilsinler. 

BAŞKAN — Sayın Eken, efendim dikkat ediniz 
ağzınızdan çıkan kelimelere, rica ederim efendim; ri-
;a ederim Sayın Eken, oturun efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Yalan söylüyor 
Bakan, sahtekârlık yapıyor. (Gürültüler) 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Sayın Başkan, 
:eskin etmeye çalışıyoruz; fakat bakın şu duruma. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, 'ben görüyorum 
efendim, sizin yardımcı olduğunuzu da ben gördüm 
efendim. 

Sayın Kangal, rica ederim efendim biraz önce 
'ardımcı oldunuz; şimdi ben... 

EKREM KANGAL (Sivas) — Yine oluyorum. 
BAŞKAN — Şimdi ben, iki arkadaşımızın, Sayın 

Tker ile Sayın Değer arkadaşımızın, lüzumsuz yere, 
Sayın Değer'den başlayan ye Sayın Eker'in de bunu 
büyütmek için elinden gelen gayreti sarfettiğini bura
dan gördüm^ 
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KEMAL ATAMAN (Ankara) — Küfretti Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim gördüm, ikisini de gördüm, 
ama evvelâ hadisenin... 

Sayın Eken, müsaade edin efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Efendim, isim yan

lışlığı oluyor, zapta böyle geçiyor. Sayın Başkan ben 
var mıydım hadisenin içerisinde? 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizi söylemedim ben 
efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ben «Etem Eken» an
ladım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Behram Eker beyi 
kastediyorum efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, tu
tumunuzla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, müsaade edin efendim, 
ben ikmal edeyim sözümü. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
Mecliste küfretmek silâh çekmek serbest midir? Bu 
tür davranışlar karşısında etkili girişimlerde bulunmu
yorsunuz. 

BAŞKAN -i- Sayın Cdbe, siz lütfen oturun efen
dim. Ben nereden geldiğini hadisenin, tespit ettim 
efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
şeylere vesile veriyorsunuz; yapmayın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, nereden vesile veriyo
rum? Arkadaşları ben mi yerinden kal... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sizin zamanınız
da, Çakmak'ın zamanında bütün bu kavgalar oluyor. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, çok teşekkür 
ederim Sayın Aykul; hakikaten, suçluyu iyi tespit et
tiniz. Teşekkür ederim size. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır, hayır... 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, sizinle ilgisi yok bunun. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, si

zin tutumunuzla ilgili değil. 
BAŞKAN — Hakikaten suçluyu iyi tespit ettiniz, 

ben teşekkür ederim' size. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Teşeşküre lüzum 

yok efendim. (C, H. P, sıraalrından «Hayır Başkan, 
hayır» sesleri) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — O anlamda değil 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çoş teşekkür ederim efendim, çok 

teşekkür ederim. Biz hatamızı tashih etme gayreti 
içinde bulunuruz; siz yeter ki yardımcı olunuz. 

I Şimdi muhterem arkadaşlarım, hadiseyi, hadise
yi-

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
I Sayın Başkan, sizinle ilgili değil. 

BAŞKAN — Efendim, Eyüboğlu, hadiseyi ben 
I üzerime almıyorum, arkadaşım söyleyebilir. Diğer ar-
I kadaşımız da ifade ettiler; demek ki kanaatlerini 
I paylaşıyorlar; mühim değil. 
I SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sizin tutumunuz-
I la ilgili değil Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Tığlı mühim olan, mühim 
I olan... Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, yal-
I nız, tespit edebildiğim kadarıyle, Sayın Değer'den 
I çıkmıştır hadise; Sayın Behram Eker de buna karşılık 
I vermiştir ve böylece arkadaşlarımızın çoğu... 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, Gazi-
I aritep Milletvekili. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Hadiseye Gazi
antep Milletvekili sebep oldu Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Sayın Ataman, ifade edeyim • efen
dim, müsaade edin. Ben sizin itimadınıza dayanarak 
bu vazifeyi görüyorum. 

I (Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in A. P. sı-
I ralarına doğru yürümesi) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Çıkmayan na-
I mussuzdur ulan!.. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Konuşma, 
I çık dışarı. 
I (A. P. ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, 
I ön sıralara yürümeler gürültüler, Başkanın tokmağı 

vurması) 
I BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen oturun 
I efendim. Sayın Değer rica ederim efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Hırsız herifler!.. 
I Namusumuza kadar tecavüz ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer!.. Sayın 
I Eken... 
I Sayın Değer, rica ederim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sahtekâr Ba
kan; sahtekârlık yapıyor, geliyor burada konuşuyor. 
(Gürültüler) 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Çık ulan dı-
I şan, dışarı çık. 

BAŞKAN — Sayın Değer... Sayın Özkaya, rica 
ederim efendim. 

Sayın Özkaya... (Çorum Milletvekili Etem Eken' 
in A. P. sıralarına yürümesi, itişmeler, gürültüler) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Utanmaz herif. 
BAŞKAN — Sayın Eken... Sayın Değer, rica ede-

J rim... 
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- Sayın Eken, rica ederim efendim, lütfen oturun. 
(Gürültüler) 

, HÜSEYİN KADRÎ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bir Gaziantep Milletvekili her oturum
da, silâh çekmek için elini cebine atıyor; tabancasına 
götürüyor. Burada silâh çekilir mi? 

: YÜCEL DİRİK (İzmir) — Kavga etmek isteyen
lerin dışarı çıkmasını istiyoruz Sayın Başkan. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

ORHA'N BİRGİT (İstanbul) — Evvelâ sen çık 
dışarı. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Baş tahrikçi 
sizsiniz, Sayın Dirik, her kavgada tahrikçisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, rica ederim, siz yöne
ticisiniz efendim; rica ederim yardımcı olunuz efen
dim:. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Dirik!.. 
Haydi buyur, gel gel... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, bana yardımcı olun, 
ifade ediyorum efendim. Yönetici olduğu halde, siz 
böyle yapmayın diyorum efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Beyefendi, 
ıben yardıma çalışıyorum. 

BAŞKAN — Ben de yardımcı olduğunuzu görü
yorum efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Şerter, görüyorum, yardım 

ediyorsunuz; lütfediyorsunuz; ama arkadaşlarım... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, is

tirham ediyorum1, herkes silâhla gelmesin buraya, gel
mesin buraya; olmaz. Hiç kimse silâhla gelmesin bu
raya. 

BAŞKAN — Efendim, İdareci Üyeleri vazifeye 
davet ettiğimi her halde duyuyorsunuz; rica «derim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, her birinize ayrı 
ayrı nasıl cevap yetiştireyim efendim? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ayıran olmadıkça burada kavga olmaz. Ayıran 
olunca herkes kabadayı oluyor. Esasında bütün dert 
buraradır beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, bunları ifade etme ile ne 
kazanacaksınız? Rica ederim, siz de devreye girme
yin, oturun Çakıroğlu. Rica ederim, ben görüyorum. 
Yardımcı olan arkadaşlarımın isimlerini sıra ile say
dım, teşekkür ederim hepsine. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Silâh taşıma
sını bilmeyenler buraya gelmesin!.. (Gürültüler), Baş
kanın tokmağı kürsüye vurması) 
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HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
bana silâh çeken dışarı çıkmazsa, namussuzdur., 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Silâhını avradı

nın a sokarım, dışarı çıkmazsa. O'nun sülâlesini 
s im. Varsa çıksın, çıksınlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer, sizi... 
(Gümtlüler) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Silâh çeken kim 
varsa anasını s....im!.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer sizi teczi
ye edeceğim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır)— Silâh çeken var-
ia, dışarı çıkmazsa namussuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer,: sizi tec
ziye etme durumunda kalıyorum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
ilâh çeken dışarı çıkmazsa, namussuz adamdır. 

BAŞKAN — Sayın Değer, kendinize hâkim ol
manızı rica ediyorum. Ayrıca, hakkınızda işlem yapa
cağım. Çünkü, ifade ettiğiniz kelimeler zapta geçti
ğine göre, sinirlerinize hâkim olamadığınızı gösteri
yorsunuz ve bunda devam ediyorsunuz. Diğer arka
daşlarımın yaptığı hataları, Tüzüğe aykırı davranış
ı n da tespit ettim; rica ettim, onlar sükûnete erdiler, 
siz hâlâ ısrar ediyorsunuz. 

Sayın Değer, çok istirham ediyorum. Bu şekilde 
müzakerelerin devamı mümkün değildir. Ben, biraz 
önce ifade ettiğim işlemi bilâhara yapmak üzere, Sa
yın Bakan'dan rica ediyorum; Devam buyurun Sayın 
Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla)— Evet, arz ediyorum efendim. Bakanlığımın 
partizan tutumu üzerindeki yapılan eleştirileri cevaplı
yordum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Bakanlık, 1975 plan ve 
programlarını devralmıştır, kendisi yapmamıştır. Bu 
programlardan hiç bir işv Bakanlık tarafından prog
ramdan çıkarılmamıştır. Programdan çıkarılmayan iş
ler, icra tarafından aynen uygulanmaya konmuştur. 
Yalnız, bir bakanm, bir hükümetin, Meclislerden gü
venoyu almış bir hükümetin Meclislere karşı sorum
luluğunu yerine getirebilmesi için, kendi kadrosunu 
oluşturmasını, partizanlık diye nitelendirmeyi kabul 
•tmiyorum. Eğer bu örneği geçmişleriyle kıyaslandırır-
anız, bu tenkitlerin haksızlığını ve yersizliğini kendi-
liz de bir defa daha görmüş olursunuz. 

Ben, Hükümet olarak, bu Bakanlığı idare eden 
kişi olarak, Meclislerimize ve milletimize karşı yü'küm-
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lülüğümü yerine getirebilmek için kadromu kendim 
tayin etmek, kendim olgunlaştırmak ve bu suretle, 
çalışıp, başarıya ulaşmak isterim, 

Yalnız, bu arada, hiç bir personelin özlük hakla
rına, yasal haklarına dokunulduğu söylenemez. İdare
nin her türlü eylem ve işlemi yargının denetimine ta
bidir. Yargı denetiminde Bakanlığıma geri çevrilmiş 
hiç bir Danıştay kararı yoktur. 

Görevden aldığım arkadaşları da, sözlerime baş
larken, teşekkürlerimi bildirdim. Bu Bakanlığa kimin 
hizmeti geçmişse, ona yine teşekkür ediyorum; ama 
kendi kadromla, kendim, bu Meclislere ve bu millete 
karşı yükümlülüğümü yerine getirmekte kendimi ser
best addediyorum; özlük haklar bakî kalmak kay-
dıyle. 

Bir diğer konu, eleştirilerde ortaya konmuş bir 
diğer konu, il genel meclislerinden, encümenlerden 
geçmeyen programların uygulanmaması veya bir diğer 
söylenişle, programların bu Meclislerden geçirilerek 
uygulanmaya konulması istemidir, 

Kıymetli arkadaşlarım, Bakanlığımızın bütçesi, hu
zurunuza, müstakil bir bakanlık bütçesi olarak sunul
muştur. Bütün fasıl ve maddeleri huzurunuzda tek tek 
oylanarak kabul Duyurulduğu takdirde uygulanacak
tır. Yüce Meclisin bize verdiği yetkiyi başka organ
larla paylaşmamızın imkânı yoktur. 

Eskiden, 1972 yılından evvel, Bakanlığımızın büt
çesi çeşitli bakanlıklar bütçeleri içerisinde olurdu. Ni
tekim, YSE Genel Müdürlüğü bütçesi, Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesi içinde olurdu ve Karayolla
rı Kanununa göre de, vilâyetlere transfer harcaması 
olarak paralar devredilir; vilâyetlere devredilen para 
elbette özel idarenin karar organı vaziyetinde bulu 
nan encümenlerden geçirilirdi. 

Şimdi durumumuz böyle değildir arkadaşlar. Her 
fasıl ve maddesi huzurunuzda oylanacaktır. Böyle bir 
bütçeyi alıp, bunu icra edeceğiz. Biz, Büyük Mecli
sin yetkisini, bize verdiği hakları başka organlarla 
birlikte paylaşırsak, size karşı, bize verdiğiniz yetki
lere karşı görevimizi yerine getirememiş duruma dü
şeriz. 

Bununla beraber, Valinin başkanlığında bütün kay
makamlar ve bölge müdürlerinin, il müdürlerinin iş
tirakiyle programları istettim. Vali, il genel meclisi
nin başıdır, il genel meclisinin tavsiye kararlarını bi
lir. Vali, hazırladığı bu programı, il genel meclisinin 
tavsiyelerini dikkate alarak hazırlamaktadır ve kendi
lerine de böyle talimat verilmiştir. 

Arkadaşlar, onun için bu mesele de, hukukî bir 
değerden yoksundur; Bakanlık, kendi planını, başka 
organlar vasıtasıyle... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — İnsaf, idare
cilik yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Başkan, 
valilikten gelmiş bir kimse, il genel meclislerinin fonk
siyonunu bilmiyor. 

BAŞKAN — Efendim siz mi... Sayın Yağcı, rica 
ederim. Efendim, bilip bilmemesi... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir kuru
luşu inkâr etmesidir. Bu kuruluşları inkâr etmek isti
yor Sayın Başkan. Nasıl söyler bir Bakan bunu? 

BAŞKAN — Kanunî bir kuruluşu nasıl inkâr 
eder efendim?.. Sayın Yağcı, rica ederim, rica ederim 
efendim, rica ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, Adalet Partili arkadaşlarımın da böyle bir gö
rüşü tasvip edeceklerini sanmıyorum. 

BAŞKAN.— Sayın Yağcı, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Siz de konuştu
nuz, var mıydı müdahale eden? Dinleyin biraz ya
hu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam buyurun efen
dim. 

Sayın Yağcı, rica ederim efendim. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Beş senelik il ge

nel meclisi üyeliği... Tabiî var fonksiyonu. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, ri

ca ederim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — İnkâr edi

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, nasıl inkâr eder? 
Devam buyurun Sayın Bakan, devam buyurun. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, si
nirli bir hava içerisinde sözlerimi tahrif etmek veya 
değiştirerek veya kendi anladığı biçimde ortaya koy
manın doğru olmadığına işaret etmek isterim. 

İl genel meclisleri, elbette, mahallî idarelerin bel
li bir organıdır; seçilmiş ve işbaşına gelmiş kıymet
li kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, kendi bütçelerini, 
kendi imkânları nispetinde yaparlar ve derecattan 
geçerek kanuniyet kespeder ve o işlemi görür. 

Biz, genel meclislerin kendi bütçelerini, kendi 
fonksiyonlarını, kendi Bakanlığımın fonksiyonlany-
le karıştırmama meselesini, tezini savunuyoruz. İl 
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genel meclisinin gelirleri bellidir, görevleri bellidir, va
zifeleri bellidir. Bu vazifelere kimsenin müdahale 
etmeye, bu meseleleri burada eksajere etmeye hak
la yoktur; bizim de hakkımız yoktur, ti genel meclisi 
kendi programını yapar, uygular. Hükümet, Yüce 
Meclislerden aldığı yetkilere göre, ödenekleri, prog
ramlan Yüce Meclislere sunar, tasvibinden geçerse, 
bu programları uygular. Görevler ayrı ayrıdır, bir
birine karıştırılmamak icap eder. İl genel meclisleri 
bütçesi mevcuttur, vazifeleri mevcuttur, vazifelerini 
yapmaya devam etmektedirler. 

Bir diğer konuya açıklık getirmek istiyorum : 
Toprak İskân Genel Müdürlüğünün yeniden dü

zenlenmesi bazı çevrelerde tenkitlere muhatap ol
muştur. Toprak îskân Genel Müdürlüğü, 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Yüce Mec
lisler tarafından kaldırılmasından sonra ve 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra, görevleri bir ölçüde, büyük mikyas
ta ortadan kalkmış gibi bir duruma girmiştir. Bu 
kuruluş, geçmişte memleketimize büyük hizmetler 
yapmıştır. Bu kuruluşu yeniden canlandırmak, ye
niden, millet, köylü ve köy sahaları yararına reorga-
nize etmek üzere hazırlıklarımızı yapmış olduk ve 
sunduğumuz bütçe, bu meseleyi, Toprak îskân Ge
nel Müdürlüğü kırsal alanların yerleşimine, köylü
nün ve köyün hizmetine daha aktif bir biçimde sok
mayı öngören çalışmalar mecmuasıdır. 

Bu Genel Müdürlüğü düzenlememizde hiç bir öz
lük hakka, hiç bir mevcut hakka dokunulmadan, 
mevcut yasalar içerisinde köyü ve köylüyü kalkındr-
raMmek için yeniden bir düzenlemeye tabi tuttuk 
ve getirdiğimiz bütçe, huzurunuza getirdiğimiz tas
vibinize sunduğumuz bütçe, bu anlamı ortaya koy
maktadır. 

Toprak iskân Genel Müdürlüğünün, köylerin tü
münün fizikî kalkınmasını başarabilecek bir düzeye, 
istikamete sokulmasından ibarettir. 

Kıymetli milletvekilleri, kalkınmanın nimetlerin
den, dar gelirli, yoksul zümreleri ve yurdumuzun ge
lişmeye muhtaç bölgelerini behemahal yararlandıra
cağız, en büyük ölçüde yararlandıracağız. Bu, Yüce 
Meclisimizin arzusuna uygun davranışı, Yüce Mec
lisin tasvibinden geçmiş olan Hükümet Programın
daki bu ilkeyi behemahal gerçekleştireceğiz. Bunu 
gerçekleştirirken, tutumumuz realist olacaktır. Arka
daşlara kasıtlı değerlendirmelerini burada benimse
mediğimi, bilhassa belirtmek isterim. 

Köye ve köylüye hizmet, hepimizin üzerinde ıs
rarla duracağı ve üzerinde titreyeceği önemli bir ko

nudur. Bu meselede bütün arkadaşlarımın yapıcı ol
duklarına ve olacaklarına inanıyorum. Böyle gelmiş
tir bu Meclisin ananesi. Köylüye ve köye hizmet der
ken, herkes birbirinden daha enerjik davranmaya ça
lışmıştır, ama bu işi kim başarmıştır; kim, yalnız ve 
sadece lâfını yapabilmiştir? Bunu yüce milletimizin 
hakemliği ayırdeder. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yolu yapılan yerleri 
asfalt yapın, sedyeyle şehre imlemeyen yerlerde... 

BAŞKAN — Sayın Eken, müdahale edince de 
Başkanınızdan şikâyette bulunuyorsunuz, çok rica 
^ederim efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Başkanlığa saygımız 
var Sayın Başkanım. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Başkanlrktan şi
kâyetimiz yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan, de
vam buyurun. 

ETEM EKEN (Çorum) — Başkanlığın göre
vine müdahale edenlere saygımız yok, bilinmesi lâ
zım. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Müdaha
leye saygı duyulur mu yani? Lâfa bak yahu. 

KÖY ÎŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — 1976 bütçe teklifimizle, büyük yenilikler 
getirmeye çalıştık. Bunları huzurunuza sunmak is
teriz. Bunlardan birincisi, köylümüzün hizmetlere 
para ile katılması, diğer bir deyimle, katılma payları 
kaldırılmıştır. Köyün... 

ETEM EKEN (Çorum) — Ne zaman? Uygula
ma devam ediyor mu? 

BAŞKAN — Cevap vermeyin Sayın Bakan, siz 
devam buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Ben cevap vermemeye, işaretiniz veçhile, 
konuşmamı takdime çalışıyorum. Sizin de yardımları
nıza teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da neticeye 
kadar sükûnetle dinlemelerini istirham ederim tabiî. 

BAŞKAN — Bunu temin bizim vazifemiz Sayın 
Bakan, devam buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Köylünün yükü bu yönden ortadan kal
dırılmıştır. 1975 yılı içerisinde katılma payı namı al
tında köylüden kırk para tahsil edilmerriiştir. Hiç 
bir işte Bakanlığım, köylüden, «katılma payı» adı 
altında bir para almamıştır. 

Hükümet Programındaki bu ilke tatbikat sahasına 
konulmuştur. 
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Meclislerden geçmiş : olan programlar Bakanlı
ğım tarafından uygulanmakta, köy içme suları ka
palı devreye geçirilmeye çalışılmaktadır. Köyde çeş
meye artık son verme döneminin geldiğine inanıyo
ruz. Bunun için, köylünün evine suyu götürme, prog
ramımızda mevcuttur. 1975 yılı içerisinde bu ilke
den hareket edilmiştir. Bu ilke önümüzdeki yıllarda 
da gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Köy yolu standartlarının yükseltilmesine çalışıl
maktadır. Köy yolu standartlarının yükseltilmesi bir 
zaruret olmuştur. Köy yollarında bugün trafik akı
mı artmıştır. Birçok köy yolunda 500'ün ,üzerinde 
trafik akımı mevcuttur günde. Bunun için, eski stan
dartlarla köy yollarında sağlıklı bir biçimde ve köy
lünün can güvenliğini sağlayarak ulaştırma imkânı
nı temin edecek gibi, köy yolu standartlarını yüksel
tici bir yola girmiş bulunuyoruz. 

Köyün fizikî kalkınmasını plana uygun olarak 
gerçekleştirmek üzere* Toprak İskân Genel Müdür
lüğü yeni bir biçime sokulmuştur. Toprak îskân Ge
nel Müdürlüğünün, bu yeni biçim içinde, köylüye 
ve köye daha büyük hizmet getireceğine güveniyo
ruz. 

Bir diğer yeniliğimiz de, siyasal ve ideolojik amaç
lara yöneltilmiş köy kalkınma kooperatiflerini bu 
durumdan kurtarmaktır. 

Biz, kooperatifçiliği siyasî amaç dışına çekmeye 
ve köyün, köylünün kalkınmasına yöneltmeye ciddî 
gayret sarf ettik ve bunda başarılı olmaya çalışaca
ğız. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Bu 
lâfı söylemek size yakışmıyor, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, Sayın Türk
menoğlu rica ederim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Eski bir ba
kan böyle müdahale etmez. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu ben bir tarafı sus
turmaya çalışıyorum, siz aynı şeyi yapıyorsunuz, ri
ca ederim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ama, ken
disi eski bir bakan; bir Bakana durmadan müdahale 
ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ediyorum, ihtar edi
yorum. Benim vazifemi siz yapıyorsunuz, bu defa 
iki iş oluyor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Köy İşleri Bakanlığını her türlü sosyal ve 
tabiî hâdiseler karşısında, köyün ve köylünün yanın
da ve onun emrinde, hizmetinde tam bir tarafsızlık 

içerisinde çalışmaya yöneltmek amacımızdır ve bu 
amaca ulaşmak için, Bakanlık elbette kendi yetkile
rini, Hükümet programı istikametinde kullanmıştır 
ve kullanmaya da devam edecektir. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Para 
vereceğiniz kooperatiflerin başkanlarını değiştirsin
ler. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, çok rica ede
rim. Efendim, ikaz ettim, Sayın Türkmenoğlu... 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Açık
lama yapsın diye Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizin gibi düşünüp, aynı 
şeyi ifade edemez ki, ayrı görüş sahibisiniz, rica ede
rim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kendi anlayışı ile, ta
rafsız olarak yapsın. 

BAŞKAN — Sayın Eken, bu şekilde devam eder
seniz, her cümleye itiraz ederseniz, Tüzük hükümle
rini uygulama durumunda kalırım. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ama, kendi anlayışı 
ile sosyal devlet anlayışını izah edemez. 

BAŞKAN — Efendim, sizin istediğiniz gibi mi 
konuşacak? Rica ederim efendim, sizin istediğiniz 
gibi mi konuşacak? Sizi ne tatmin etmeye mecbur
dur, ne sizin istediğiniz gibi konuşmaya mecbur. İç
tüzüğe uygun ifade kullanmak suretiyle kendi gö
rüşlerini ifade ediyorlar. Siz lütfen dinleyin. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Kıymetli milletvekilleri, köylerimizde baş
latılan, kalkınmanın geliştirilmesi çalışmalarımıza 
hızla 1975 yılı içinde devam ettik ve önümüzdeki 
yıl da, Allah nasip ederse, aynı görüşle bu hizmet
lerimize yılmadan devam edeceğiz. Büyük Meclis
lerin bize olan desteği devam ettiği sürece, köylümü
zü, tarihî gelişimimize lâyık bir biçimde, bu yıl da 
artan bir tempoyla geliştirmeye devam edeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1975 yılı bütçesiyle veri
len ödenekleri, bütçenin öngördüğü yerlere ve hiç 
bir ayırıma tabi tutmaksızrn mahalline sarf etme 
gibi ve tamamına sarf etme gibi, tamamını aziz Türk 
köylüsünün hizmetinde kullanma giib bir başarılı yılı 
sonuçlandırdık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, köy yolları ko
nusunda, 1975 yılı içerisinde programlanan hedefle
re tamamen ulaştığımızı Yüce Meclise sunmaktan 
gurur duyarım. 1975 yılında Bakanlığımıza ayrıl
mış olan ödenekler, programına uygun olarak, za
manında, mahalline sarf edilmiştir. Huzurunuzda bu 
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görevi yerine getiren bütün personeli, bu göreve yar
dımcı olan aziz köylümüzü teşekkürle ve minnetle 
anmak isterim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Köy yollarında artan trafik akımı, köy yolu ka
rakterini, köy yolu vasıflarını değiştirmemizi gerek
tirmektedir. Köy yolu, eskisi gibi, bir geçitten ibaret 
olamaz. Köy yolunda vatandaşın can ve mal güven
liğini etkin bir biçimde yerine getirebilmemiz için, 
standartları yükseltmeye mecbur olduğumuzu Yüce 
Meclisimize işaret etmek isterim. 

Bu nedenle, köy yollarına ayrılan ödenekler her 
sene artmalıdır. Bugün köy yollarında trafik akımı 
bazı istikametlerde bine yaklaşmaktadır. Standart 
yükseltilmediği, yapım daha teknik bir düzeye ulaş-
tırılmadığı takdirde, köylünün can ve mal güvenli
ğini temin etme imkânı güçtür. Bu nedenle, 1976 yılı, 
özellikle köy yollarında standart yüksekliğine ' geçiş 
dönemimiz olacaktır. Bu dönemi Yüce Meclisin hu-
zurunda bu müzakereler vesilesiyle ifade etmekten 
duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 

Özellikle, bu sene ağır geçen kış şartları, köy 
yollarında kar bakımının ne denli bir ehemmiyet ka
zandığını göstermeye yeter bir mevsim olmuştur. 

Kıymetli milletvekilleri, köy yollarına bakmak 
değil, köy yollarını standardına uygun inşa etmek 
değil, aynı zamanda onu 12 ay açık bulundurmak 
bizlerin görevidir. Bizlere, Köy İşleri Bakanlığına 
alâkanızın, bu ölçüde, müteakip yıllarda devam et
mesi gerekir. Bu, yolların devamlı açık olması, bu
gün gelişen sosyal bünyenin mecburiyetlerindendir. 
Köy çocuğu ortaokula, köy çocuğu liseye gelecek ve 
her gün evine gidip gelecektir. Ayrıca, ekonomik faa
liyetler yolların açık bulundurmasını zorunlu kıl
mıştır. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Genel mü
dürlerin hazırladığı notları okuyor, kendi düşünce
leri değil. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Bu haliyle, bu durumda olduğumuzu ifa
de etmek güçtür. Yüce Meclisin yapacağı destekler
le, yapacağı anlayışlı uyarılarla, bu istikamette Köy 
İşleri Bakanlığını sevk etmemiz idealimizdir. Bu 
ideale bütün milletvekillerinin yardımcı olması el
bette bizi memnun edecektir. 

Sayın milletvekilleri, içme suyu kaynakları bazı 
yörelerde yetersizdir. İçme suyu kaynaklarını ne 
pahasına olursa olsun; fennin, tekniğin bütün icap
ları yerine getirilerek, masrafa bakılmaksızın, teda
rik etmek ve onu en sağlıklı bir biçimde köyün evi-
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ne, köylünün evine sokmak vazifesi artık bu Ba
kanlığın ideali olmuştur. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Tekrar edi
yor Sayın Başkan, demin de aynı şeyleri söylemişti. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Hele siz 
evlere içme su götürmeyi bırakın da, köylere su 
götürün yeter. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, Sayın Kahraman... 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Tekrar edi

yor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ifade ettim, sizlerin is

tediğiniz gibi nasıl konuşsun? Belki tekrarında fay
da görüyor. Rica ederim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Köyün evi
ne nerede su götürülmüş? 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, rica ederim. (Gü
rültüler) 

Sayın Bakan, devam buyurun. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sizin köyünüzün 

evinde su var mı? 
YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Var. 
ETEM EKEN (Çorum) — Nerede var, hangi 

köyde var, biliyor musun? 
YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Biliyorum 

var ve olmayan yerlere de götüreceğiz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, rica ederim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Senin evin

de su var mı? Nerede var? 
ETEM EKEN (Çorum) — Sen de Çorum'lusun, 

bırak köyünü, evinde içme suyu var mı? 
BAŞKAN — Sayın Kahraman, Sayın Eken, ri

ca ederim efendim. Birbirinize cevap vermeyin efen
dim. (Gürültüler) - cevap vermiyen efendim. 

Sayın Bakan, devam buyurun. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Kıymetli milletvekilleri, 1950 yılında Tür-
kiyemizde Devlet eli ile yapılmış 1 000 kilometre 
köy yolu mevcutken, bugün Hükümet eli ile, özel 
idareler eli ile yapılmış 90 000 kilometreye yakın 
köy yolu mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri bunu başarabilmiştir. İmkân verdiğiniz ve bu 
meseleye sözle değil, fiiliyatla eğildiğiniz takdirde, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri köylünün evine 
behemahal akarsuyu sokacaktır. Çeşmecilik muhakkak 
tarihte kalacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Köyün sağlığını, köy kadınını sırtında su taşı
maktan kurtarmak, idealimizdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu ideale ulaşmak için çır-
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pınan bir Hükümeti desteklemenizi ve bu uğurda 
bize imkân hazırlamanızı... 

ETEM EKEN (Çorum) — Siz bu hale getirdi
niz? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Fazla konuşma, otur. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sen otur. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sen otur. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sen otur diyenim. 

(Ayağa kalkarak A. P. sıralarına doğru yürümesi) 
BAŞICAN — Sayın Demir, rica ederim, Sayın 

Eken efendim. Rica ederim, bu nasıl iş efendim? 
(Gürültüler) Çok rica ederim... Muhterem arkadaşla
rım, rica ederim efendim. Eğer bu şekilde hareket 
ederseniz, Meclisi yönetecek bir arkadaş bulamazsı
nız. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sen 5917'den geli
yorsun. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yeşilçam'lı değil mi
sin? 

BAŞKAN — Rica ederim... Bu, bir değil, iki de
ğil efendim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Kıymetli milletvekilleri, Bakanığımız, 
elekterik enerjisi götürülemeyen, özellikle enterkon-
nekte şebekeden yararlanamayan; fakat su potansi
yeli müsait olan köylerimizle elektrik götürme hu
susunda da yapıcı bir program uygulamaktadır. 

Bu programı - Yüce Meclisimiz bütçemizi kabul 
buyurduğu takdirde - bu yıl da özenle yerine getir
meye çalışacağız. 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Sayın Bakan, bir 
kilo terkoz isteyeceğim. Bakalım nasıl cevap vere
ceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Şayiam; bir zatıâliniz bu şe
kilde hareket etmiyordunuz, Sayın Şayiam. Çok ri
ca ederim, sizden hiç beklemiyordum, rica ederim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Köy İşleri Bakanlığı... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Çeşmeyi bırak, 
Doğunun işlerinden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Değer, rica ederim efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Köy İşleri Bakanlığı... 
VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Mobilya 

cılardan fırsat bulursa tabiî. 
KÖY ÎŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — ... aziz köylümüzün ve yüce milletimizi 
temsil eden siz sayın milletvekillerinin emrine daima 

amadedir. Biz hedeflerimizi, ulaşmak istediğimiz so
nuçları sizlere büyük bir içtenlikle arz etmekten if
tihar duyuyoruz. Biz bu hedeflere ulaşmak için, 
Yüce Meclisimizin desteğine ihtiyacımız olduğunu 
biliyoruz. Biz köylüye iyi hizmet götürebilmek, geç
mişe nazaran daha güzel hizmet götürebilmek için 
azimliyiz. Bu azmimizi bir sunuş konuşması ile siz
lere takdim ederken, içtenliğimi ifade ediyorum. Be
nim hedefim budur; Hükümetin hedefi budur. Bu 
hedefe bizi ulaştırmak için hepinizin samimî deste
ği bizi başarıya götürür. Bu desteğinizi istihsal et
mek için samimî çalışmalara Köy İşleri Bakanlığı 
yedisinden yetmişine kadar amadedir; irşatlarınıza 
amadedir. Her zaman köylünün hizmetinde ve emrin
de olma, Yüce Meclisin emrinde olma gibi bir 
görevi liyakatla yerine getirme anlayışı içindedir. 

Bakanlığımızın ihtiyacı için, uzun senelerdir ye
rine getirilememiş olan makine yenileme ve denge
leme projesini bu yıl yerine getirmiş olmakla, hu
zurunuzda büyük bir iftihar içerisindeyiz. Bu ifti
har payı Bakanlığımın kıymetli mensuplarına aittir. 

Sayın milletvekilleri, beş yıldır bu Bakanlık cid
dî bir şekilde makine ikmal ve dengeleme görevini 
yerine getirememiştir. Biz bu yıl, geçmişte yapılmış 
olan kıymetli çalışmaları da değerlendirerek netice al
mış bulunuyor ve zevkle bu vazifesini yapmış olan in
sanların inşirahı içerisinde bütün bakanlığımla hu
zurunuzda bulunuyoruz. 

Bu yıl 1 000 damperli kamyon alınmış ve yur
da gelmeye başlamıştır. 67 adet 20 tonluk kamyon 
sipariş edilmiştir. 170 paletli dozer ihale edilmiş, 
yurda gelmeye başlamıştır. Bütün bunlar gibi, 4 970 
adet makine ve ekipman yenileme projesi tahakkuk 
ettirilmiş, ihaleye raptedilmiş ve bunlar yurdumuza 
peyderpey gelmeye başlamışlardır. 

Bunların dağıtımında âdil olacağımızdan şüphe 
edilmemelidir. Bunların dağıtımında geri kalmış 
yörelere öncelik verileceği şüphesizdir. Bu hususta, 
bilhassa verimi yükseltmek, her gün iş yerinden mes
ken sahasına gidip gelmeyi önlemek için, işçilerimi
zin rahatlarını, istirahatlarını ve sağlıklarını düşü
nerek... 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Memur 
yaptık. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — 700 kamp treyler alınmış ve illere tevzi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle verimi artıracağımızı... 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Doğru, Bursa 

damadı ihmal etmemiş. 

— 28 — 
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KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) —• Sayın Başkan, benim konuşmamın selâ
metini bu ana kadar temin ettiğiniz için teşekkür ede
rim. Yalnız çok gereksiz sataşmaları bundan böyle 
de önlemenizi... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Gereksiz ko
nuştuğunuz için. 

BAŞKAN — Sayın Değer rica ederim efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Alışmanız 

lâzım Sayın Bakan, önleyemeyiz mümkün değil, âdet 
haline getirmiş. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vazifemi dikkatle yap
maya çalışıyorum; fakat arkadaşlarımızdan bazıları 
her nedense itiyat haline getirmişler. Her an mani ol
mak mümkün olmuyor. Zatıâliniz devam buyurun, 
cevap vermeyin. Ben gerekli müdahaleyi yaparım 
efendim. 

VELt BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 27 
Mayıs'ın İstanbul Valiliği değil burası. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, çok rica ederim, hiç 
ilgisi var mı efendim bunun? (Gürültüler) Sayın Ba
kirli oturun efendim, rica ederim. Rica ederim efen
dim, mutlak bir şey söyleme ihtiyacını duyuyorsanız 
usulü ve yolu da bu değil. 

Devam buyurun efendim. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Yanında 21 

Mayıs'ın mahkûmu. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ederim efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Yüce Meclise ve onun muhterem üyele
rine tek tek, ayrı ayrı saygımız vardır. Bizi mevzu 
dışına çekmeye çalışma gayretleri beyhudedir. Biz 
burada Köy İşleri Bakanlığının Bütçesini takdim edi
yor ve sayın milletvekillerinin yapmış oldukları kıy
metli eleştirilere, kıymetli görüşlere arzı cevap ey-
liyoruz. 

Başka hususlarda cevap almak isteyen arkadaş
larımız, Meclis dışında da elbette bizden bazı şeyler 
sorarlar ve öğrenirler. 

Hükümet programındaki köy kalkınmasına bü
yük öncelik verecek ve köye giren hizmetleri artı
rarak, daha yaygın ve külfetsiz hale getireceğimiz 
vaadine tamamiyle sadık bulunuyoruz. Köye giden 
hizmetlerin külfetlerini, kaldırmış olduk. Köye giden 
hizmetleri Bakanlığın bünyesi içerisinde hiç bir mü
kellefiyete tabi tutmaksızm strf ilmî bir değerlendir
meyle Bakanlığın kıymetli personelinin yapmış oldu
ğu bilimsel bir değerlendirmeyle programlıyor ve 

ona göre programlarımızı uygulamaya devam ediyo
ruz. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin, bilhassa Ba
kanlığımla ilgili hizmetlerine 1975 yılında verdiği
miz önemi, önümüzdeki yıl da artan bir tempo ile 
vereceğiz. Böyle, bu şekilde hizmetleri geri kalmış 
23 vilâyete, 1975 yılında, YSE hizmetlerinin % 47'si-
ni götürdük. Tüm YSE hizmetlerinin, tüm YSE ya
tırımlarının % 47'sini götürebilme gibi bir basan 
ile huzurunuzdayız. 

Önümüzdeki yıl da bu başarılı çalışmaya ve geri 
kalmış yörelerimizin Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili 
hizmetlerini götürmeye devam edeceğiz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Programlar gerçek
leşmedi, nasıl götürebilirsiniz? 

BAŞKAN — Sayın Eken, çok rica ederim efen
dim. Bu davranışlarınızı nasıl kendinize yakıştırıyorsu
nuz efendim? 

ETEM EKEN (Çorum) — Efendim sabredemi
yorum. Çorum ilinde de programlar gerçekleşmedi. 

BAŞKAN — Siz öyle diyebilirsiniz efendim. O 
gerçekleri, siz de aksini iddia edersiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Kıymetli milletvekilleri; Yüce Mecliste, 
bu kürsüde bir Bakanlık mesuliyetini taşıyan kişi ola
rak, ayrı ayrı ve konuşmamı sık sık kesen hakikat 
dışı sözlere cevap verme lüzumunu hissetmiyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, «Adam yerine 
koyma onları» sesi) Bu Yüce Meclisi lüzumsuz be
yanlarla işgal etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur, bu 
prensibe titizlikle riayet edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilhassa Ba
kanlığım hizmetlerinde önemli bir yer alan Top
rak - Su çalışmaları da bu geçtiğimiz yıl başarılı 
olmuştur. 64 212 çiftçi ailesinin 8 3564 hektarlık 
arazisine Toprak - Su hizmetleri bu yıl girmiştir. 
Önümüzdeki yıl bu rakamların daha yüksek bir dü
zeye ulaşacağını ve nasip olursa Bakanlıkça Önü
müzdeki yıl, bu rakamların bir misline katlanmış ola
rak huzurunuza geleceğini ifade etmekten büyük bir 
zevk duyuyorum ve bu teşkilâta olan güvencimi de 
huzurunuzda belirtiyorum. 

Bu sene Topraksu makine ikmal ve progra
mına da büyük öncelik verdik. Birçok yeni makine
leri bu sene hizmete sokmuş bulunuyoruz, önü
müzdeki yıl, Bütçemizi kabul buyurduğunuz tak
dirde, onun imkânları ölçüsünde ye fakat her kuru
şunu mahalline sarf ederelc yeni güç kazanacağımı-

\ zı ve köylümüzün hizmetine bu inanç ve anlayışla 
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daha artan bir tempo ile yöneleceğimizi ifade et
mekten zevk duyuyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Küçük sulama işlerinin önemi artık kavranmış-
tır. Köylümüz küçük sulama işlerine büyük önem 
vermektedir, büyük katkıları olmaktadır. Gerek YSE 
hizmetlerinde, gerek Toprak - Su hizmetlerinde gö
nüllü katkılarından dolayı köylümüze Yüce Meclis
ten şükranlar sunuyorum. Her zaman gönülllü kat
kılarını bizden esirgemeyen asil Türk köylüs, hizmet
leri daha da kıymetlendirme yönünde büyük gayret 
içerisinde bulunmaktadır. Yüce Meclisimizin bilgi
sine bu büyük asaleti ve büyük davranışı sunmak
tan, yüce milletimize bunu ilân etmekten, burada 
hususî bir zevk duyduğumu belirtirim. 

Sayın milletvekilleri; kooperatiflere ve gönüllü 
kooperatifçiliğe büyük önem verdiğimizi bir defa 
daha işaret etmek istiyorum. Huzurunuza takdim 
ettiğimiz bütçe bunu açık - seçik ortaya koyar mahi
yettedir. Bu yıl kooperatifçiliğe ve kooperatifçilere 
ayırdığımız ve yüce tasvibinize sunduğumuz miktar
lar geçen yılların üç katıdır. Bu sene, bu imkâna ka
vuşabildik. Yüce Meclis imkân verdiği takdirde, 
kooperatifçiliğe önümüzdeki yıllarda daha büyük bir 
önem, daha büyük bir ağırlık vereceğimizden kim
senin şüphesi olmamalıdır. 

Bu arada şunu belirtmek istiyorum; kooperatif
çilikte partizanlığa, kooperatifçilikte özel çıkarlara, 
kooperatifçilikte tercihlere asla yer vermeyeceğiz ve 
bunları böyle kullanmış olanları da Yüce Meclisimi
ze şikâyet ettik ve etmeye devam edeceğiz. 

Kooperatifçilik... 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Açık 

konuşsun Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, rica ederim 

efendim. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Açık 

konuşlun.,. 
BAŞKAN — Rica ederim, siz de fikirlerinizi söy-

istediğiniz şekilde nasıl konuşsun efendim? 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Be

nim olmadığım zaman konuşanlar konuşsun bura
da. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz de fikirlerinizi söy
leyin efendim. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Baş
ka bütçelerde konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Siz de söyleyin fikirlerinizi, usulü 
dairesinde söyleyin fikirlerinizi efendim. Rica ederim 
Sayın Türkmenoğlu. 

— 30 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, İçtü
zük imkân veriyor mu? 

BAŞKAN — İçtüzüğü değiştirin, teklifte bulu
nun. Sayın Eken. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Şe
refli bir Bakan olarak açık konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, şeref mese
lesi mevzubahis olur mü şimdi? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Söy
lediği lâfın... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Ağ

zından baklayı çıkarsın. 
BAŞKAN — Efendim, kooperatif konusunda 

kendi görüşünü ifade ediyor. Bu sabırsızlık neden 
oluyor efendim? Rica ederim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, rica ederim efendim, siz kar
şılık vermeyin lütfen. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Açık 
konuşsun. 
• BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, rica ederim 
efendim. Siz de Bakanlık yaptınız, bunun hesabını 
vereceksiniz... 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Yap
tım ya. Açık konuşsun. 

BAŞKAN — Vermeye devam ediyorsunuz efen
dim, sizin istediğiniz açıklığı nereden bilsin, nasıl ta
yin etsin? Siz daha açık konuşun efendim; 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Be
nim olmadığım zaman konuşuluyor. Müsaade edin... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade be
nim elimde değil. 

Sayın Bakan, devam buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; ben 
kendi konuşma üslubumu ve konuşma seyrimi - Sa
yın Başkanın müsaadesiyle - kendim tanzim edece
ğim. Müdahalelerin, beni konuşma seviyemden ve 
konuşma çizgisinden ayırması mümkün değildir. Ben 
mesul bir arkadaşınız olarak, Bakanlığımızın görüş
lerini huzurunuzda takdim ediyorum. Kimseye tari
zimiz' yoktur. Tariz yapacağımız zaman, bunu açık 
seçik, ismen mevki ve yer ismi vermek suretiyle ya
pabilme imkânını bu Meclis ve bu hür kürsü bize 
vermektedir. Tarizli hiç bir konuşmamız bahse konu 
değildir, gerektiğinde, gerektiği şekilde de konuşulur. 
Ben, Bakanlığımın Bütçesini savunuyorum ve Yüce 
Meclise beğendirmeye çalışıyorum. Başka bir mese
lem yoktur. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Görüşmeniz daha ne kadar devam eder efen
dim? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Bir tecavüz mü var Sayın Başkanım? 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — «Tecavüz 
mü...» 

ETEM EKEN (Çorum) -—- İçtüzüğü bilmiyor ki. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Çalışma süremiz... 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Tecavüz de

ğil. 
BAŞKAN — Neden efendim, böyle şeyi... 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Hayır efendim, bir tecavüz mü var, za
man tecavüzü mü var? Onu anlamak istedim. 

BAŞKAN •— Hayır efendim, sizler için zaman 
tahdidi yok. Bizim çalışma süremiz dolmak üzere. 
Başkan olarak, biraz önce cereyan eden bir hâdise 
dolayısıyle iki sayın üye hakkında da muamele yap
ma durumundayım. Bu bakımdan eğer görüşmeniz 
kısa bir süre içinde tamamlanacak ise, Genel Kurul
dan o süreye kadar çalışmamızın devamı kararını 
alma durumundayım. Aksi takdirde, oturumu ertele
diğim saatte tekrar size söz vermeyi düşünüyorum; 
bunun cevabını rica ediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Sayın Başkan, takriben 20 dakikada to
parlayabilirim. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Soru
larımız, var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim o ayrı bir işlem, takdir 
edersiniz. Daha 20 dakika... 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — En çok 20 dakikada. 

BAŞKAN — En çok 20 dakika; bizim yapaca
ğımız işlem de 10 dakika sürebilir. Görüşmelerin, 
Sayın Bakanın konuşması ve Başkanlığın yapacağı 
muamelenin bitimine kadar uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Sayın Başkan; kooperatifler hususundaki 
görüşlerimiz gayet yapıcıdır. Türk kooperatifçiliğini 
her türlü siyasî etkiden uzak, kendi içinde tutarlı 
ve geçerli esaslar içerisinde geliştirmeye çalışacağız. 
Bu maksatla geçmiş yıllara oranla takriben üç misli 
bir para ile Meclisimizin huzuruna çıkmış bulunu-

j yoruz. Bu paranın kullanılmasında büyük titizlik 
gösterilecek ve behemahal öncelikle geri kalmış yö
relerin meselelerine eğilmek kaydıyle milletimizin 
yararına ve faydalı olabilecek yatırımlara dönüştü
rülmesine,/ çalışacağız ve bunu teşvik edeceğiz. 

Kooperatifçilik için Devlet kaynaklarının ve 
kooperatif ortaklarının sermayelerinin çarçur edil-

I memesi ve bunun mahalline sarf edilmesi yönünde 
kuvvetli bir denetimi de meydana getirmiş bulunu
yoruz. Bu denetim işleyecek, öğretici bir biçimde ça
lışacak; bir yandan köylümüze kooperatifçilik esas
larını, onun şevki idaresini, onun verimlilik düzeni-

I ni öğretmeye çalışırken; bir yandan da onları kanunî 
I istikametlere" yöneltmeye çalışacaktır. Kooperatiflerin 

ve kooperatif üst kuruluşlarının gayelerinde çalışma
ları elbette Meclisimizin dikkatinden kaçmayacak, bu 
suretle kooparetifçiliğe eğilme imkânını daha da çok 
sağlamış olacağız. 

Sayın milletvekilleri, köylerimizin fizikî kalkın-
I ması yönünde her türlü girişimde bulunacağız. Top-
I rak İskân Genel Müdürlüğü bu yıl, bu amaçla yeni 

bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Köyün fizikî kal
kınması, köyde yaşanabilir bir ortamın meydana ge
tirilmesi; köylümüze rehber olacak, köylümüze mi
sâl teşkil edecek yapıların meydana getirilmesi için 
Toprak İskân Genel Müdürlüğü yeniden organize edil
miştir. Toprak ve tarım reforum esasları içerisinde, 
Bakanlığım bu yıl ciddî çalışmalarda ve girişimlerde 
bulunmuştur. Bu nedenle, 9 715 çiftçi ailesine 434 556 
dönüm hazine arazisi kiraya verilmiştir. Bu, başarılı 

I bir rakamdır. Çiftçiyi, toprak reformu esasları içe-
I risinde yoksul çiftçiyi topraklandırma bakımından 

bir yılda alınan bu sonucu, Yüce • Meclisimize Ba-
I kanlığım adına iftiharla sunarım. Bu çalışma, önü

müzdeki yıllarda da devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, nüfusu hızla artan bazı köy
lerimizde arsa ihtiyaçları had bir safhaya gelmiştir. 
Toprak İskân Genel Müdürlüğü bunu da önleyici 

I tedbirlere behemahal baş vuracak ve köyde kaçak 
• ev yapımını, nizamsız ev yapımını önleme yolunda 

ilk adımları atacağız. 

I İmar nizamının, imar düzeninin artık köye gir-
I mesi de zorunluluk haline gelmiştir. Köylerimizin 

nüfusu, bazı merkez köylerin nüfusu bilhassa sürat
le artmaktadır. Bu yönden, bugüne kadar köy kendi 
haline terk edilmiş durumdadır. Köyü bir imar ni
zamına bağlamak, onu sağlıklı bir biçimde geliştire
bilmek için, Toprak İskân Genel Müdürlüğü bu yıl 

I hususî bir çalışmaya girmiş bulunmaktadır. 
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Diğer bazı münferit meselelere de temas etmeme 
müsaade buyurun. 

Sayın Başkan; bilhassa Kıbrıs'taki soydaşlarımı
zın yeni yerleşim bölgelerinde daha düzenli bir bi
çimde yerleşmelerini sağlayabilmek için, Bakanlığım 
üzerine düşen görevleri ifa etmektedir. Bu maksat
la küçümsenmeyecek bir teknik gücü Kıbrıs Hükü
meti emrine göndermiş ve mahallî hükümetle birlikte 
işbirliği halinde çalışmaya devam etmekte oldukları
nı Yüce Meclisimizin ıttılaına sunmak isterim. 

Ayrıca Bakanlığım tabiî afetler meselesinde el 
atılacak ilk güçlerden, ilk kuvvetlerden birisidir. Ba
kanlığım tabiî afetler meselelerinde daha teşkilâtlı, 
daha organize, daha bilgili bir hale getirebilmek için 
yeni girişimlerimiz vardır. 

Bu Bakanlık, köylümüzün ve kırsal alanların hiz
metinde olduğu gibi; tabiî âfetler veya bir fevkalâde 
ahval karşısında tüm milletimizin hizmetinde büyük 
güçtür. Bu gücü, bu göreviyle mütenasip biı şekilde 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bu güç gereğinde bir 
seferde, bir kurtarıcı güçtür, bir tabiî âfetler muva
cehesinde kurtarıcı, yeniden geliştirici, yapıcı bir 
güçtür. Bu güce bu görevlerin anlamı içerisinde is
tikamet vermek, onları geliştirmek, onları bu yön
den eğitime tabi tutmak görevlerimiz içerisinde ol
duğunu biliyor ve buna bu yıldan itibaren istikamet 
vermiş oluyoruz. 

Nitekim, son Diyarbakır, Lice, Kulp, Hani, Dicle, 
Hazro bölgelerindeki tabiî afetlerde Bakanlığım ve 
personeli üzerine düşen işi yapmıştır ve yapmaya de
vam etmektedir. Milletin hizmetinde olmanın idraki 
ve şuuru içerisinde ilk ulaşan kuvvetler arasında, ilk 
ulaşan güçler arasında Bakanlığımın teşkilâtı olmuş
tur. Bunu Yüce Meclisin huzurunda açıklamaktan 
ve o görevi yerine getiren kişilere Yüce Meclisin hu
zurunda teşekkürler sunmaktan büyük bir zevk duy
duğumu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, bazı özel projelere de Bakanlığı
mız 1975 yılında eğilmiş, 1976 yılında da müsaade
nizle, Yüce Meclisimizin müsaadesiyle eğilecektir. 

Çorum, Çankırı kırsal gelişme projesi içerisinde 
Bakanlığımın büyük görevleri vardır. 75 milyon do
lar kredi sağlanmıştır. Bu proje ile 65 köy yararlana
caktır. Bu bölgelerin içme suları, köy yolları, bu 
proje çerçevesi içerisinde öncelikle ele alınacaktır. 
Bunun için planlama hazırlıklarımız ikmal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Antalya sahil şeridinde bulunan traverten kaya
ların temizlenmesi meselesi de, özel bir proje ola-
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rak, önemle üzerinde durduğumuz ve başarıya ulaş
tırmaya çalıştığımız projelerden biridir. Böylelikle 
20 bin hektarlık saha^ yaş sebze, meyve ve turfan
da üretimi elde edilmiş olacaktır. Bizden evvel ya
pılmış olan bu çalışmaları burada minnetle ve te
şekkürle anarken, daha artan bir tempo ile bu hiz
metlere devam edileceğini Yüce Meclise sunmak is
terim. 

Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Mardin illerinde 
taşlardan temizlenme faaliyeti hızla sürdürülecektir. 
Bu, taşlardan temizlemeden, millî hâsılaya büyük 
katkılar elde edileceğine güveniyoruz. Yüce Mec
lisimizin bu gibi faaliyetlerde Bakanlığımı destekle
me hususunda gösterdiği anlayışa ve yapıcı desteğe 
de şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1976 yılında 
9 000 Km. lik köy yolu yapmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyoruz. Bütçemiz kabul edildiği takdir
de ve daha vasıflı olmak kaydıyle biraz evvel arz 
ve izaha çalıştığım esaslar içerisinde 9 000 Km. lik 
yolu gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleştirme içerisinde 
elbette geri kalmış yöreler önceliktedir. Elbette bu 
b& -Merin hizmetleri bu rakamlar içerisinde en bü
yük ağırlığı taşıyacaktır. 

1976 yılında 4 bin yerleşim ünitesi daha içme 
suyuna kavuşacaktır. Bu içme suyu meselesi konu
sunda iddialı bulunuyoruz, içme sulan meselesi önü
müzdeki birkaç yıl içerisinde artık halledilmelidir ve 
kapalı devre haline getirilmelidir, bu güzel bir ideal
dir, güzel bir hedeftir. Bu hedefi hafife almak, bu 
hedefi hafif görmek uygun bir davranış olmaz. Mil
lete, köylüye saygımız, bu hedefe bizi ulaştırmaya 
mecbur ediyor. Bu hedefe ulaşmak, Yüce Meclisimi
zin irşatları ve desteği ile behemaihal gerçekleşecek
tir. Köylümüz ilelebet sırtında su taşımaktan kurtu
lacaktır. Bu inancı taşıyoruz, bu inanç ile huzuru
nuzdayız; bu inanca yardımcı olmanızı, bu meseleyi 
hafife almaktan daha kıymetli buluyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, elbette destek Meclis
ten, görev verme Meclisten; yapmabizden, bizi denet
leme sizdendir. Bize hız vermek, bizi teşvik etmek 
yerine, meseleleri Türk köylüsünün ihtiyaçlarını hafif 
bir biçimde etvar veya mişvarınızla değerlendirmeyi 
bendeniz doğru bulmuyorum. Bize güç verdiğiniz 
takdirde neden yapamayacağız? Kıymetli Türk tek
nisyenine, Türk mühendisine, Türk işçisine, Türk 
köylüsüne ve Yüce Meclisimize güvenimiz sonsuz
dur. Bu güven birleştiği takdirde, köylünün hizme-
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tini yerine getirememek için ne gibi bir sebep var? 
Ben, bu sebebin ortada olmadığına kaniim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bu sebep ortadan kal
kacak ve asırların biriktirdiği ihmal ortadan kaldı
rılacaktır. Biz kaldırmazsak, Yüce Meclis bizi bu 
yola sokacaktır. Biz Yüce Meclisin denetiminde bu 
hedefe ulaşmak için, samimî gayret içinde olduğu
muzu ifade etmekten büyük bir gurur duyuyorum, 
huzur duyuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Kooperatifçiliğe önem verdiğimiz, takdim ettiği
miz Bütçede belirtilmiştir. Elbette, her bütçe bir yıl 
evvelki bütçeden daha yüce olacaktır, daha yüksek 
olacaktır, millet hizmetinde daha yapıcı olacaktır. 
Bu nedenle, 1976 Bütçesi de kendisinden evvelki büt
çelerden daha büyüktür, daha hacimlidir, milletin 
hizmetlerini samimiyetle yerine getirme amacıyle ya
pılmıştır. 

Kooperatif kuruluşlarını Bütçenin verdiği ve Yü
ce Meclisimizin tasvibine mazhar olacak; imkânlar 
ölçüsünde, tarafsız bir biçimde destekleyeceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Yalnız, hiç bir kooperatifin bazı ". ? ve 
çıkar maksatlara hizmet etmemesi için, hususi dene
time başvuracağımızı, hususî bir alâkaya tabi tuta
cağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Top
rak İskân Bütçesiyle birlikte Yüce Meclise sunu
lan 7 649 000 000'luk bir bütçe, mevcut imkânlar içe
risinde küçümsenecek bir bütçe değildir. Yeter ki 
bunu mahalline ve en ihtiyaçlıdan başlayarak dikkat
li bir şekilde tatbik edebilme imkânını bulabilelim 
ve muhterem Meclisimizin murakabesi bütün görev
lileri doğru istikametlere çeksin. Biz millet huzuru
na, milletin hizmetine partizan olarak değil; en ih
tiyaçlıdan başlayarak hizmetleri yerine getirmeye 
azimli ve kararlı olarak çıkmış bulunuyoruz. Bu 
halisane duygumuzu gerçekleştirme hususunda gös
tereceğimiz samimiyete, Meclisimizin de kıymetli mu-
rakabesiyle katılacağından şüphe etmiyoruz. 

Aziz milletvekilleri, bu Meclisin irşatları, bu Mec
lisin ikazları başımızın üzerindedir. Her zaman Mec
lisimizin irşatları ve göstereceği istikamette, bize 
vereceği yetkiler istikametinde, aziz milletimize, köy
lümüze ve kırsal alanlara hizmet götürmede karar
lıyız. Bakanlığımın bütün personelinde bu azmi, bu 
iradeyi görüyor ve Yüce Meclisin huzurunda bunu 
dile getirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum, 
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Bakanlığıma güveniyorum, Bakanlığımın personeline 
güveniyorum. Yüce milletimin, aziz köylümün hiz
metinde olma gibi mutlu ve mukaddes bir vazifeyi 
heyecanla yerine getireceğimize söz veriyor, hepini
zi ayrı ayrı saygıyle selâmlıyorum. Bu bütçe kabul 
edildiği takdirde, aziz Türk köylüsüne gereken hiz
meti kuruşuna kadar götürmeye büyük bir dikkat 
sarf edeceğimize de söz veriyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sorularım 

var Sayın Başkan. 
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Soru soracağım. 
BAŞKAN — Biraz önce ifade ettim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim, siz yerinizi alın. 
Muhterem arkadaşlarım, oturumun devamı sıra

sında sayın iki üye arkadaşımızın, İçtüzüğümüze göre, 
karşılıklı kaba, yaralayıcı sözler sarf ettikleri ve bu 
sözle e uygun bazı hareketlerde bulundukları ve gü
rültü ve kavgaya sebebiyet vermek suretiyle çalış
maları güçleştirdikleri Başkanlığınızca tespit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bıu hareketler İçtüzüğe göre «Kınama cezası» nı 
istilzam etmektedir. 

Heyeti Umumiyenizin kararını almazdan önce; 
Sayın Hasan Değer ve Sayın Behram Eker, istedik
leri takdirde kendilerini savunabilirler veya bu gö
revi başka arkadaşlarına verebilirler. Başkanınız 
olarak ifade ediyorum : Bu sarf edilen sözleri, giri
şilen hareketleri açıkça, oturdukları yerden de olsa, 
söylenmemiş telâkki edip, özür dilerlerse, böyle bir 
işleme de mahal olmadığını ifade ediyorum. 

Sayın Değer, benim bu talebime uyacak mısınız, 
yoksa savunma için söz istiyor musunuz? Ümidede-
rim ki, Sayın Eker de size uyacaktır efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Evet uyaca
ğım. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, söylenmemiş ka
bul ediyorsunuz; özür diiiyorsunuz değil mi Sayın 
Değer? ~~ 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Evet, geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eker, siz de geri alıyorsunuz. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, ben... 
BAŞKAN — Beyan edin efendim, rica ederim. 

Bana yardımcı olacağınızı ümit ediyorum efendim, 
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İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ben 
Yunan çocuğu değilim, bu milletin çocuğuyum. 

Buraya kadar gelmiş, bize saldırmıştır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eker, rica ederim efendim. 
Sayın Eker, geri alıyorsunuz, özür diliyorsunuz, 

söylenmemiş kabul ediyorsunuz... 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ha

yır efendim. 
Sayın Başkanım, ben bir şey demedim ki, neyi 

geri alayım? 

BAŞKAN — Efendim, biz tespit ettik, Başkanı
nız olarak tespit ettik. 

Tamam mı efendim, ifade ettiniz değil mi efen
dim? 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Pe
ki. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, esas küfreden Mehmet Özkaya'dır. 

HASAN CERİT (Adana) — Olaya esas sebebi
yet veren Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'

dır. Bakınız, kendisi suçluluğunu tespit etmiş, söz 
istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, bunu bir ikaz ve bana 
verilen bir vazife olarak kabul ediyorum. Ben, isim
lerini zikrettiğim iki arkadaşın dışında, bu hususu, 
İçtüzüğümüzün kınama cezasını müstelzim hareket
leri arasında tespit edemedim. Zabıtları tetkik etmek 
suretiyle, eğer itirazınız varit ise, aynı işlemi arkada
şım hakkında da uygulamayı vaat ile... 

HASAN CERİT (Adana) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Silâh çeken 
de o'dur. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) 
te değil, dışarıda çekilir. 

Silâh, Meclis-

B AŞK AN — Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimi
nin 1 nci Oturumunu, saat 14.15'te toplanılmak üze
re kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.18 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,15 

BAŞKAN : Başkanvekili 1. Etem Kılıçoğlu 

DtVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Milet MeoMıslin'in. 66 ncı BMeşiimin İkinci Oturumunu açıyorum. , 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel MüdürMiğU Bütçesi (Devam) 

BAŞKAN — Köy İsteri (Bakanlığı, Toprak ve 
iskân İşleri Genel Müdürlüğü Ibütçeiletiinin görüşül-
ımeleriıne devam ediüyoruz. 

Sayın Kansu, Ibiir şeyimiz mi 'var efendim? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Soru sara

caktım, 
BAŞKAN — Dana o noktaya gelmedik efen-

dıkn. 
Bundan önceki lötoumıda, Sayım Köy İşleri Bakanı 

konuşmuşlar ve sorulara ıgeimiiştıifc. Şimdi, soru 

soıimaik isteyen arkaldaışlanlmın, sıralsı file islimlerini 
tespit edeceğim. Divan Üyesi arkadaşİ>arımın ba
na yartdiimcı olmalarını rica ederim. 

Sayın Karsu, Sayın Türkmenoğlu, Sayın Öz-
kök, Sayın Eken, Sayın Korkmaz, Sayın Benli, 
Sayın İleri Dikmen, Sayın İçin, Sayın Bütüner, 
Sayın Araslı, Sayın Mutlu, Sayın Özçeİk, Sayın 
Köylüoğlü, Sayın Özkaya, Sayın İslâm, Sayın Di
rik, Sayın Ezmıan ve Sayım Abfoas. 

Soru sorma işlemimiz bitmlişitir. 
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Şimdi, sayın üyelere, tespit ettiğim sıra içinde 
soru sortmalarını rica edip, söz vereceğimi. 

Sayın Balkan, vereceğimiz cevapları - mikrofo
nu açık tutuyorum - yerimizden ifade etme imkânı
nız vardır., Yazılı ollarak verlmek istediğiniz cevap
ları, İçtüzüğün tespit ettiği (süre (içinde vereceğinizi 
bu anada ifade ederseniz, İçtüzüğe uygun bir dav
ranışı yürütmüş oluruz. 

Ayrıca, yazdı olarak (gönderilmiş sorular var. 
Müsaade ederseniz, evvelâ bunları sırası ile okuta
yım; ondan sonra da arkadaşlarıma söz vereyim, 
, CEMİL ERHAN (Ağrı) — Sorum vardı Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erhan, ifade ettim, özür 

dilerim. 
CEMİL ERHAN (Ağrı) — Ben geç kaldım, özür 

dilenim. Sayın Başkan, yazılı olarak verebilir inli
yim? 

BAŞKAN — Yazılı soruları okutuyorum. 
Sayın Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'm 

sorulan : 
«Yozgat ili köy yolları ihtiyacı yapılmış olan 

tespitlere göre, 1 000. km. uzunluğundadır. 
. Buna karşı, Yozgat YSE Makine parkı ancak 

yılda 42 km. yol yapabilecek güçtedir. Bu hesaba 
göre, yapılmış olanlar bozulmaz ve onarma ihtiya
cı olmaz ise. Yozgat illi koy yolları yapımı bu tem
po ile 30 yıl Sürecektir. Buna göre: 

H< Yozgat ili YJSE Müdürlüğü makinie parkı 
ve teknik personellini takviye etmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

Düşünüyorsanız, uygulama programınız nedir? 
2, Yozgalt iline aiıt olup çürüğe çıkarılarak 

Yozgat iti Daimî Komisyonunca 72 (hin Türk Lira
sı harcanarak işler hale getirilmiş bulunan Alçeırmiş 
marika dozer Bakanlığınızca Malatya ili kasabaların
dan birine tahsis edilmiştir.. 

Bakanlığınızca 'bu işleme neden gerek duyul
muştur? 

3< Yozgat YSE, Müdürlüğü makine parkına 
dahil Fowlesr 33 marka dozer 12 Ekim kısmî Sena
to seçimlerinden önce Yozgat ilinden alınıp, Anka-
tia ili eminine, 

,FL 7 marka loder (yükleyici) Afyon iline, 
M. Ferguson mıarka loder Adıyaman ili emrine 

verilmiş -ve halen de iade ediknemıişlerdir. 
Bu araçlar hangi gerekçe (ile alınmıştır; bugüne 

kadar iade edilmeyiş sebebi nedir? 

| BAŞKAN — Bık dakika efenldim. 
Sayın Bakan, sorulara ayrı ayrı mı cevap ver

meyi düşünüyorsunuz, yoksa hepsi birden okunduk-
I tan sonar yazılı veya sözlü cevap mı vereceksiniz? 

KÖY İŞLERÎ BAKANI VEFA POYRAZ (C. 
Sona'tıosu İstanbul Üyesi) — Müsaade buyurursa-

I nız, bütün soruları alayım, ondan sonra maruzatı-
I mı arz edenim ef enldim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Soruları okumaya devam buyurunuz efendim^ 

«Soru 4. — iBu araçların alınımasıyle ilimiz 
I Y S E.programı geniş ölçüde aksamış ve zaten çok 
I kifayetsiz olan program büsbütün aksamış ve tat-
I bik edilememiştir. 1975 yılında husule gelen bu 
I noksanlığı bu yıl düzeltme hususunda bir çalışma 
I var mıdır?» 

BAŞKAN — Sayın Muğla Milletvekili Halil De-
I re'nin soruları : 

«lj Makine parkları yetersiz iller için ne dü-
şünülnıektedir? 

I 2, Asfaltlama çalışmalarımın havalar soğuma-
I dan ve yağışlardan önce tamamlanması mümkün 
I olacak mıdır? 
I 3J Topraksız köylülere Hazine toprakları da-
J ğıtılaeak mıdır»., 

BAŞKAN — Sayın Ordu Milletvekili Memduh 
Bkşi'nin soruları! r 

I «1. Ordu - Ulubey - Topçam - Mesudiye gü-
I zergâhiında açılmasına 1970 - 1971 yıllarında başlıanı-
I lan (Deneyolu) adiyle anılan il yolunda yapılan 

çalışmalar durdurulmuş gibidir, 
a) Adı geçen yolun açılması hakkında Bakan

lığınız ne düşünmektedir? 
I b) Yolun açılmasını benimsiyorsanız 1976'da 
I yapımı tamamlanacak mıdır?». 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yazılı 
I sorularını gönderen arkadaşlaırımın burada bulun

mayanlarının sorularını işleme koymuyoruz. Bu hu
susu Ib'igilerimıize sunarım efendim., 

Şilmdi bir diğer soruyu okutuyorum.! 
I Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'min so-
I luiarı : 

«L Y.S.E. 1975 yılı Balıkesir köy yolları prog
ramında yer alan işlerden başlanamayan işler ile 

I başlanıp da biltiirilemeyen işler hangileridir? 
2/ Y.S.E. 1975 yılı Balıkesir köy içme sulan 

programında yer alan işlerden başlanamayan işler 
I ile, başlanıp da 'bitirilemeyen işler hangileridir? 
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3, (Balıkesir dili Kepsut ilçesi Armutlu köyünün 
yolu, programda bulunduğu /hallide, tiki yıldır ya
pılmamaktadır, Anian 'köy yollunun yapımiina ni
çin başlanmamalktadır? Yolun 1976 yılımda yapılma
sı için Bakanlığınız tedbir almayı düşünmekte mi
dir?». 

BAŞKAN — Yozgat Miletivekili Sayın Ömer 
Lütfii Zararsız'ın soruları : 

'Sayın Zararsız? Yok, . 
Genel Kurulda ıbullünmadıikları için sorularını 

okutmuyorum efıendıim. 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin?. Bu

rada. 
/Sorusunu okuyunuz efendim. 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan- Zengin'in so

ruları : 
«1, İManisa ili Alaşehir ilçesinin Girelli köyü 

arazileri Avşar Barajı sahası içerisinde kaldığı (için 
Devlet tarafından kamulaştırılmıştır. Köy halkı çok 
perişan halde bulunimakltadır. 172 haneli Girelli 
köy halikının yeni bir yere iskânı için, Alaşehir'deki 
Faik Boy Çiftliğinin kamulaştırılması hususunda 
Köy İşleri Bakanlığınca bütün kanunî muameleler 
bittiği halde; 

1. ılO . 7 .1975 tarihinde Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak İskân Genel Müdürlüğünden Manisa Vali
liğine, Faik Bey Çiftçiliğinin 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerine göre amme ya
rarına kamulaştırılması kiarraının alınması işjtendiği 
halde bugüne kadar ne için bu durum gerçekleştiri
lememiştir? 

2. /Basımda çıkan yazılara ve halk arasındaki söy
lentilere göre bazı Manisa A. P. parlamenterleri Va
li ve Bakan üzerinde baskı yaparak, işin olmamasına 
çalıştıkları doğru mudur? .-

3. Girelli köy halikının C. H. P.'ye oy vermele
rinden dolayı işlerinin olmadığı ve olamayacağı yo
lundaki haberler doğru mudur? 

4. İnanmak istemememize rağmen işin geciktiği 
dikkate alındığında, basında çıkan yazilara ve halk 
arasındaki söylentilere göre toprak sahipleri tarafın
dan milyonlar harcanarak (bu işe mani olunacağı doğ
ru mudur? 

5. Amme yararına istimlâk kararı alınması için 
Bakanlığın emrini dinlemeyen Manisa Valisi Sayın 
Erol, Yavuz (hakkında bir kavuşturma yapılmış mı
dır? Yapılmadı ise ne düşünülmektedir? Bakanlığı 
temsilen vazife gören Vali, bu durumu istediği za
mana kadar uzatabilir mi? 

6. ,8 aydır vilâyetten çıkmayan kararın; 1976 
yılında yeni arazi vergi beyannamelerinin verilmesi 
ile, arazinin değeri yükseltildikten ve ağaların keyfî 
sağlandıktan sonra, Hazinenin ve fakir halkın yüz 
milyonlara varacak zararı göze alınarak istimlâk 
kararı alacak olanların maddî menfaat sağlayacak
ları yolundaki söylentileri nasıl izah edersiniz? 

Buna meydan vermeden gereğini yapacağınıza 
söz verip neticeden bilgi verebilir misiniz? 

7. Yukardâki- suallerimde belirttiğim hususların 
varit olmadığını Sayın Balkanın söylemesi halinde, 
Girelli köy halkını kurtarmak için iki senedir bütün 
teknik ve hukukî çalışmalar bitirilmiş, 8 aydır ne
ticelenmeyen bu işi şu anda hazırlanan şartlarla on 
gün. içinde halletmeye söz verebilir mi?». 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ara
da, sorularını yazılı olarak ileten arkadaşlarımız 
var. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut-
lu'nun soruları :, 

«Ecevit Hükümetinin son günlerine doğru, Ba
kanlığınız Kooperatifler Genel Müdürlüğü emrine 
imtihanla alınan, bütün evrakları hazır olduğu hal
de, sıradan tayin edilmeyerek sadece içlerinden ba
zılarının tayin sebebi nedir? Diğerleri ne zaman 
tayin edileceklerdir?». 

(BAŞKAN — Ankara MilletvekiliSayın Köylüoğ-
lunun soruları: 

«Asfalt olan köy yolları bozuktur. Bu sene bun
ların tamiri yapılacak mı ve ne surette yapılacaktır?». 

BAŞKAN — Sayın Ağrı Milletvekili Cemil Er
han'ın sorusu: 

«Sayın Bakan, idarenin yargı denetimine tabi ol
duğundan bahsederken, 

«Uygulanmayan hiçbir Danıştay kararı yoktur» 
demişlerdi. 

Adana Y.S.E. Bölge Müdürü Yılmaz Çamlıbel, 
Sakarya Y.S.E. Müdürlüğü Makine Şefliğine atlandık
tan sonra aldığı Danıştayın yürütmeyi durdurma ka
rarını neden uygulamamışlardır?». 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekilli Sayın Nadir 
Lâtif İslâm'ın soruları : 

«Sakarya ili Karasu ilçesi sınırlarında Adatepe 
köyü ve çevresinin yararlanacağı, yapılması düşü
nülen Sakarya nehri üzerindeki köprü ile ilgili ça
lışmalar ne safhadadır? 

2. Sakarya ili Y.S.E. makine parkına 1976 yılı 
bütçesi ile ne miktarda ve hangi çeşit vasıta ve ma
kineler ilâve edilecektir?». 
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/BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Hasan 
Bütüner'dn soruları : 

«Amasya - Göynücek ilçesine bağlı Alanköy'de 
bir günde 24 çocuk kızamıktan öldü; 400 çocuk da 
ölüme terk edildi. 

,Sebep, köy yolu yokluğudur. 
a) Alan köyünün bu derdi dindirilecek mi? 
ib) 1976 yılanda programa alınıp alınmadığının 

cevaplandırılması. 
c) Amasya Y.S.E Müdürlüğünün makine parkı 

noksandır. Tamamlanması hususunda alınacak ted
birler nelerdir?». 

BAŞKAN — Sayın Karsu, buyurun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş, 

kan, aracılığınızla Sayın Köy İşleri Bakanlığından, 
aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica edi
yorum, 

,1. ,20 nci Asrın sonuna gelinmiş ve feza çağına 
girilmiş olmasına rağmen, Erzincan ilinde 200'den 
fazla köyün içme suyu olmadığı için, bu köyler 
kendilerinin ve hayvanlarının içme sularını kilomet-

, relerce uzaktan getirmek zorunda kalmaktadırlar. 
Çeşmeden vazgeçtik, eve su götüreceğini söyle

yen Sayın Bakandan, çeşmeyi kendilerine yeterli gö
ren seçim çevremdeki mütevazi köylümüze 1976 yılı 
içimde birer çeşıme ve köyüne varma olanağını sağ
layacak bir yol sağlanacak mıdır? 

2. Erzincan Y.S.E. örgütü, bir Ülkü Ocağı ha
line gelmiş olup, emirleri Bakanlıktan değil, kendi 
yasa dışı örgütünden almaktadır. Oyların % 90'nı 
M. S. P.'ine vermiş olan Kemah'ın Parmaklkaya kö
yüne giden tüm Y.S.E. ekibi, bu köyde, «Bundan 
sonra oylarınızı Milliyetçi Hareket Partisine vere
cek olursanız, yolunuzu, suyunuzu, elektriğinizi 
programda olmasa da yapacağız. Vermezseniz, si
ze hiçbir hizmet getirmeyeceğiz» denmiştir. 

ıSayın Bakan, tamamıyla ulaştırdığım bu olaydan 
dolayı ne gibi işlem yaptırmıştır? 

.3. Erzincan ve İsparta ilerini mukayese için 
aşağıdaki bilgilerin verilmesini istirham ediyorum : 

a) (Elektriğe kavuşan köy yüzdesi : İsparta'da, 
Erzincan'da? 

ib) Suya kavuşan köyün nispeti, her iki ilde? 
,c) Yola kavuşan köy yüzdesi nedir? • 
4. Erzincan ilinin birçok köy yolları şu anda 

karla kapalı bulunmaktadır. 
Kızamık ve başka bulaşıcı hastalıklar salgın ha

lindedir. Bu köy yollarını açmak ve köylüyü şehire 
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kavuşturmak olanağını sağlayabilirler mi? Bu ne 
zaman açılacak? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
/Sayın Türkmenoğlu.. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 

bir dakika efendim. 
/Sualler yazılı olarak okundu; Sayın Başkan, Ba

kandan sormadınız, cevap verecekler mi, sözlü mü . 
verecekler?. 

BAŞKAN — Takip buyurmadığınız anlaşılıyor, 
sordum ©fendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Efendim, bi
dayette sordum; «Soruların hepsi sorulsun da, on
dan sonra» dediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sordum. 
Takip buyurmadığınız anlaşılıyor. Zabıtlara da 

geçmiştir. Hepsi okunsun da mı cevap vereceksiniz, 
dedim, yoksa ayrı ayrı mı Dediler ki, «Hepsi okun
sun, takdir ölçülerimin içinde cevaplandıracağım» 
dediler. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Efendim, o, 
yazılı sorular içindi, sözlü sorular için değil. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 
Buyurun sayın Türkmenoğlu. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, Adalet Partisinin sayın Bakanından, 2,5 
yıldan beri bu Meclis altında kendi partisine men
sup bir kısım üyelerin, namuslu kişilere isnat et
tikleri suçların cevabını vermesini istiyeceğim. Bu
nun için bazı sorularım olacak, benimle ilgili, şah
sımla ilgili: 

Bakanlık görevi aldığım sırada, «Badem köy 
kooperatifinden şu kadar komisyon almış, bu kadar 
suiistimal yapmış» gibi, çeşitli yayınlar yapıldı. 

Bu yayınlara, hem köy içerisinde anında basın 
toplantısı yapmak suretiyle, hem de bu Mecliste ba
sının önünde, köylüleri getirerek, basm toplantısı 
yaparak, defalarca cevap verdim. Ama yine... 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, takdir buyu
rursunuz ki, yaptıklarınızı değil, sormak istedikleri
nizi lütfen ifade buyurun. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Gö- . 
rüyorum ki, hiç ilgisi almadığı halde..i 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu lütfedin. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — So

ruyorum efendim, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi görüşülür

ken, Komisyonda, Senatoda görüşülürken, benim 
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olmadığım yerlerde, hakkımda aynı şekilde suç is
nadında bulunulmaktadır. Sayın Bakan bunları in
celetmiştir. Bu bakanlık görevine başladığı günden 
bu yana, 11 ay içerisinde 3 defa müfettiş gönder
miştir. Müsteşar Muavini köye 'kadar gitmiştir. 
Kooperatifler Genel Müdürü gitmiş incelemiştir. 
Bütün belgeler elindedir. Herhangi bir suiistimal var 
mıdır? Alınan ücret, bir komisyon olarak suiisti 
maile ilgili bir ücret midir? Yoksa, 4 yıl orada hiz
met veren bir mühendisin, 42 milyonluk bir projeyi 
projelendirme ve 10 milyonluk yatırım- yapma kar
şılığı aldığı bir emek bedeli midir? Açıklanmasını bu
radan istiyorum. Birincisi bu. 

İkinci sorum da şudur : 
Sayın Köy İşleri Bakanlığına bağlı, Türkiye'de 

mevcut 8 bin tane köy kooperatifinin en üst; kuru
luşu olan KÖY - KOOP. Merkez Birliği, bu yıl 
içerisinde - sayın Bakanın görev başına geldiği gün 
den bu yana - çeşitli güçlükler içerisinde; madd: 
güçlük, manevî güçlük, idareden baskı güçlüğü içe
risinde, uğraşarak, 1000 tane traktör ithalini ger 
çekleştirme başarısına ulaşmiştır. Bunun için kar
şılaştığı çeşitli güçlüklerin yanında, para yetersizliği 
de olmuştur. İsmi cismi belli olmayan birkısın 
kooperatiflere yardım yapıp, kooperatifçiliğe hizmet 
ettiğini söyleyen sayın Bakanın, Türk köyliv'-itoe 
yarı fiyatına traktör vermekte olan KÖY - KOOP \ın 
bu olumlu girişimine, her hangi bir katkısı olmuş-
mudur? Engeli mi olmuştur, desteği mi olmuştur, 
lütfen açıklasınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen

oğlu. 
Sayın Özkök. 
ABDt ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Köy 

İşleri sayın Bakanından şunları soruyorum: 
1. Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile Çift

çiyi Topraklandırma Kanunu yürürlükten kaldırıl
mış ve fakat bu kanunu uygulamak üzere kurul
muş olan, Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ile 70'e 
yakın toprak dağıtım komisyonu, Bakanlığınız Top
rak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü bünyesi için
de kalmaktadır. Bununla ilgili olarak : 

a) Kuruluş ve görevleri tamamen toprak ve ta
rım reformu ile ilgili olmalarına rağmen, halen bu 
işleri üzerine alan Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığından kopuk kalan bu kuruluşlar, şimdi ne 
yapmaktadırlar; bunlar hakkındaki görüş ve dü
şünceleriniz nedir? 
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b) Eskişehir'deki 3 adet, reform bölgesi olan 
Urfa'daki 4 adet toprak komisyonundan birer ta
nesi dağıtılıp, kaldırılmıştır. 

Bunun sebebi nedir, hangi yasaya göre bu iş
lem yapılmıştır? 

c) Reform bölgesinde ve çok toprağı olan Es
kişehir'de bu komisyonlar kaldırılırken, tahsis, ki
ralama gibi işleri hemen yok denilebilecek Kas
tamonu'da yeni bir komisyon kurularak, ortaya 
çıkarılan bu çelişkiye ne buyururlar? 

d) Şimdiye değin, komisyonlarca köylere tah
sis edilmiş olan meraların Toprak Reformu Kanu
nuna göre yapılması gereken bakımları, düzenli iş
letilmeleri, geliştirilmeleri ve kullanma haklarının 
belirtilme işlemleri nasıl ve hangi kuruluşça yapıl
maktadır? 

2) Bu Bakanlığa bağlı Topraksu Genel Mü
dürlüğünün önemli görevlerinden biri de, arazi top
lulaştırma işleridir. Toprak ve Tarım Reformu Ya
sasının içinde büyük bir bölüm olarak yer alan bu 
konu, Reform Müsteşarlığı ile birlikte, özellikle de 
reform bölgesinde ele alınmış mıdır? Reform yasa
sına göre, kaç köyde toplulaştırma yapılmıştır? İş
letmede kârlılık ve israfı önleme yönlerinden çok 
önemli olan arazi toplulaştırmasının, Reform Ya
sasına uyularak Türkiye çapında daha çabuk ele 
alınıp yapılması hususundaki görüşleri nelerdir? Bu 
konuda bir zaman planlaması yapılmış mıdır? 

3) Topraksu Genel Müdürlüğü, yaptığınız ve 
yapacağınız işler yönünde, hem Tarım Bakanlığı
nın hem de Toprak Reformu Müsteşarlığının bel
kemiği durumunda olmasna rağmen, tarımsal amaç
larından ve yandaş meslek kuruluşlarından kopuk 
kalması nedeniyle, daha çok başarılı olması engel
lendiğinden, bu kuruluşun Toprak Reformu Müste
şarlığı ile birlikte Tarım Bakanlığı bünyesinde bü
tünleşerek çalışmalarını sürdürmesi hususundaki dü
şünceleri nelerdir? 

4) Ormanlık bölgelerde orman içi ve orman 
kenarı köylerinin bir kısmında yollarının, sularının 
ve yer yer de köprülerinin yaparımda YSE kum
lusu ile orman kuruluşları arasında kimin yapması 
gerektiği üzerinde anlaşmazlık çıktığı ve bu yüzden 
pek çok köyün bu işlerinin sürüncemede kaldığı 
görülmektedir. Bakanlıklarınca bu durumun önlen 
mesi nasıl sağlanacaktır? 

5) Türkiye'de henüz yolu patika izden ibaret 
köy yolu var mıdır? Köy yolları tam stabilize ola
rak her mevsimde geçit yerecek şekilde ne zaman 
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bitirilip tamamlanabilecektir? Köy yollarının asfalt
lanması işlerine başlanmış mıdır? Başlandı ise, • ki 
kendilerinden kürsüde bu hususu dinledik - şimdiye 
değin hangi illerde kaç köyün yolu asfaltlanmış
tır? Köy yollarının tümden yapılması ve asfaltlan
ması işleri kaç yıla göre planlanmıştır? 

6) Köylerde bu Bakanlıkça yapılması öngörü
len kanalizasyon, çamaşırhane, okuma salonu ve 
benzeri sosyal hizmetler için bir plan var mıdır? 
Hangi iller ve bu illerin hangi köyleri öncelik ta

nıyacaktır? Yoksa, bu işler de, politik tercihlerin ve 
güçlerin ayarlanmasına mı bırakılacaktır? Bu hu
susta da köyler itibariyle inceleme yapılıp bu işlerin 
genel bir plana bağlanması düşünülür mü? 

7) Türkiye'de çeşmesi olmayan kaç köy vardır? 
Hâlâ çeşmesi değil, sağlığa elverişli içme suyu bu
lunmayan, yolu olmayan köyler dururken, bazı 
köylere rüşvet niteliğinde öncelikle evlere su verme
yi planlı, programlı ve düzenli bir devlet idaresine 
ve sosyal adalete uygun buluyor musunuz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özkök. 
Sayın Eken, sorunuzu sorunuz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, köy 
yollarının yapılmasını hızlandırmak amacına yönelik 
olarak 25 . 6 . 1974 gün ve 2284 sayılı kararla 800 
milyon liralık köy yolu yapımı makinelerinin alın
ması ihale edilmiş midir? Aradan 1,5 yıl geçmesi 
ne rağmen, makineler neden gelememiştir? 1000 adet 
damperli kamyon, 170 adet pikap, 153 adet yapım 
greyderi, 155 adet buldozerden bugüne kadar kaç 
adedi gelmiştir? Hangi illere tevcih edilmeye baş
lanmıştır? 

2. — Sayın Başkan, Bakanın konuşmasından, 
gelişmiş bölgelerin gelişmiş köylerine asfalt yol, 
evlerine kadar su götürüleceği anlaşılmaktadır. Yol
suz, susuz köylerimize hizmet gitmediği halde, bu 
anlayışla yapılan çalışmalar, sosyal adalet anlayışı 
ile bağdaşır mı? 

Doğum yapmıyarak ve herhangi bir hadise anın
da bıçakla, kurşunla yaralanan vatandaşlarımız, yol
suzluktan, kan zayiinden ölmektedir. Bunları sayın 
Bakan biliyor mu? Biliyorsa, hiç yolu olmayan köy
ler, yolsuz dururken, gelişmiş köylere asfalt ya
pılması doğru mudur? Adalet ölçüsü ile bağdaşır mı? 

3. — Sayın Başkan, Türkiye'de kaç adet köye 
içme suyu yapılmış, kaç köyün suyu normal ak
maktadır? Bunları sayın Bakan biliyor mu? 

Yine kaç adet köyün hiç yolu yoktur? Kaç adet 
altyapılarına önem verilmeyerek, köprüler yapılma
dığı için bozulmuş köy yollarımız vardır? 

4. 1975 yılında programa alınan köy yolu ve köy 
içme sularının yüzde kaçı ciddî yönden gerçekleşmiş
tir? 

5. Orman köylerimizin, sosyal ve ekonomik so
runlarının çözümlenmesine ilişkin 6831 sayılı Orman 
Yasası ve 1306 sayılı İskân Yasasına göre, yerinde 
kaîkındırılamayan orman içi köylerin, iç ve dış iskân 
ile ilgili çalışmalarına önem verilmekte midir? Kaç 
köye bu hususta hizmet gitmiş, imkânlar verilmiştir? 

6. Sayın Bakanın göreve başladığı tarihten beri 
köy kalkınma kooperatiflerinin kaç adedine yardım 
yapılmış veya kredi verilmiştir? İller itibariyle dağı
lımı nasıl yapılmıştır? SosyaL adalet ilkesi ölçüsü 
içerisinde gerçekleşitdrilmekte midir? 

7. 1974 programında olup, yılı içerisinde tamam
lanamayan köy yollu, köy içme suyu ve diğer altyapı 
yatırımlarının tamamlanmamış olanlarının bazıları 
1975 yılımda programdan çıkarılmıştır. Halkın Dev
lete olan güvencesinin (sarsılmasını önlemek bakımın
dan, 1976 programına alınması hususunda Bakanın 
düşüncesi nedir? Alınmasını istiyorlar mı? 

8. Bugün sırtı ile 4 - 5 kilometrelik yerden su 
getiren köylü kardeşlerimiz varken, gelişmiş yöreler
deki köylerin her evine su bağlatmanız sosyal ada
let anlayışınızın gereği midir? 

9. Cumhuriyetin ilânından beri Türkiye'de kaç 
adet köyün yolu ve suyu hiç yapılmamıştır? YSE' 
rain hizmetini görmeyen kaç adet köy vardır? 

10. Kooperatifler Bankası kurulacak mıdır? Bu 
barakanın kurulması hakkında ne gibi çalışmalar var
dır? Öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımızın yer

lerinden sorularını ifade ederken, îç'tüzüğümüze uy
gun bir soru sorulmadığı şikâyetleri ile, sataşmalar, 
söz atmalar oluyor. Bu bakımdan izninizle iki üç cüm
le içerisinde İçtüzüğümüzün soru ile ilgili hükümlerini 
arz ediyoramı:. Soru, çok kısa, gerekçesiz, şahsî mü
talaa eklemeden sorulur. Başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek. amacı is
tişare sağlamaktan ibaret konularda soru sorulamaz. 
Bu lâzimeye riayet edildiği takdirde, hem daha çok 
arkadaşımızın soru sorma imkanı doğacak, hem de 
bunların tespit ve cevaplandırılmasında da kolaylık 
olacaktır. 
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BURU tekrardan sonra Sayın Korkmaz, buyurun 
efendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan biraz evvel kürsüde konuşmalarını ya
parken 1975 yılı programının tamamen tatbik edildi
ğini, tatbik edilmeyen bir program kalmadığını ifade 
buyurdular. 

Yıllardır ilimde, Bakanlığın tatbikat programına 
girdiği, mahallin YSE Müdürlüğüne emir verildiği 
halde, bazı siyasî nedenlerle yerine getirilemeyen yol, 
su, köprü gibi yatırımlar vardır. 

Sayın Bakana, kendi Bakanlıkları prograimıyle bir
likte, makamlarında da olsa, bu hususun yerine ge
tirilmeyiş nedenini izah ettiğimde, bu kanunsuzluğa 
dur diyecekler midir? Programların tatbikatını yerine 
getirebilecekler midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —> Ben de teşekkür ederim Sayın Kork

maz. 
Sayın Benli, buyurun efendim. • 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, 1965 yılından bugüne kadar köy katılım payı 
ödemiş olmasına rağmen yolu, suyu ve elektriği gö-
türülmemiş kaç köy vardır? 

Sayın Bakandan birinci sualim budur. 
İkinci sualim : Gönüllü köy katılım payı adı al

tında, - Demin Sayın Bakanın buyurduğu gibi - bu
güne kadar katılım paylarının kalkacağı söylenmiş ol
masına rağmen, kaç köyden para alınmıştır? 

Üçüncü sualim : Para yatıran ve yatırmayan köy
ler arasında, programlar yapılırken bir ayrıcalık ya
pılacak mıdır? 

Suallerim bu kadar; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Benli. 
Sayın İleri Dikmen, buyurunuz efendim. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 1966 yılında 

vükulbulan Varto depreminin tahribatını izale etmek 
hususunda İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülmek -
te olan hizmetlerin ifası için, mezkûr Bakanlıkça icra 
edilen faaliyetlerin, koordinasyonu ile ilgili olarak Köy 
İşleri Bakanlığının yapmakta olduğu veya yapacağı 
bizmetler n elerdir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İleri Dik

men. 
Sayın İlcin, buyurun efendim. 
MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakana somlarımı tevcih etmeden evvel, Sayın 
Bakanın büyük bir memlûk et sevgi ve anlayışı içinde, 
Bakanlık hizmetlerinin ağırlık noktasını geri kalmış 
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yörelere vermek suretiyle mevcut ve korkunç denge
sizliği ortadan kaldıracaklarına dair beyanatlarını oku
dum, fevkalâde mütahassıs oldum. 

BAŞKAN — Sayın İlcin, bu kısmını lütfen hıfze-
diverin, sorunuzu 1, 2 diye sıralayın. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Bundan dolayı 
Yüce Meclis huzurunda kendilerine teşekkür ederim. 

Sorularıma geçiyorum. 
1. Hakkâri'deki YSE'ye ait mevcut makine par

kı ile Hakkâri'nin köy yolları sorununun 30-40 yıla 
kadar halledilemeyeceği kanisındayım. Sayın Bakaj\ 
bu konuyu ele almışlar mıdır? 

2. En seri bir çalışma yapılsa dahi, bilhassa Şem
dinli'nin yüksek arazisinıin dağlık köylerine 25 yıla 
kadar ancak yol yapılabilir kanaatindeyiz. Bu köylere 
giden mevcut patika yolun, o yörede yaşayan insan
ların yegâne geçim vasıtası olan katırın rahatlıkla 
yük taşıması için, az masrafla, sırt kompresörleriyle 
ıslahı düşünülmekte midir? 

3. Hakkâri YSE teşkilâtı, bugüne kadar ilin tek 
bir köyüne elektrik yapmamıştır. Sayın Bakanın bu 
konuda aldığı tedbir ve çalışmaları var mıdır? 

4. Bakanlığına bağlı Toprak Su Başmühendisliği, 
personel yetersizliği nedeniyle, kuruluşundan bugüne 
kadar Hakkâri'ye faydalı olamamıştır. Bu konuyu ele 
almışlar mıdır? 

5. İlimizin mevcut köy yollarının ancak % 30'u 
yapılmış, yapılan bu yollar, yılın ancak 5 - 6 ayında 
açık olup, kışın kâr nedeniyle kapanmaktadır. De
vamlı açık bulundurulması için çalışmalar var mıdır? 

6. Senenin 6 - 7 ayında yolsuzluk nedenliyle il ve 
ilçelerle ilişkisi kesilen, köylerde yaşayan vatandaşla
rımızı, kendi kaderleriyle baş başa bırakmaya; yal
nız doğumdan mütevellit yılda yüzlerce genç kadını 
Azrail'in pençesine bırakıp ölüme terk etmeye hak
kımız var mıdır? Dünya yaratıldığı günden beri jan
darmadan başka devletlin hiç bir nimetini göremeyen 
köylerimiz vardır. Bu hal kıyamete kadar devam ede
cek midir? 

Bu tablo, yirminci asrın ikinci yarısında mamur ve 
müreffeh Türkiye'miz için u'tanç verici değil midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN '— Teşekkür ederim Sayın İlcin. 
Sayın Bütüner, sorularını yazılı olarak vermişlerdi 

ve daha evvel okumuştum. 
Buyurun Sayın Araslı. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, kısa

ca Sayın Bakandan Kars'da şu anda uygulanmakta 
olan bir hususun açıklanmasını özellikle istirham edi
yorum ; 
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Sayın Bakanın büyük Özenle Kars YSE Müdürlü
ğüne atadığı görevli kişi; yani Kars YSE Müdürü, şu 
anda Ülkü I adlı bir derneğin ciddî biçimde tahsil
darlığını yapmaktadır. Kars'a Sayın Bakanın özenle 
gönderdiği YSE Müdürü, YSE'den istihkakı olan mü
teahhitlere Ülkü I'e ait teberru makbuzlarını kestik
ten sonra ancak ödeme yapmaktadır. 

Sayın Balkan, bizim bihnediğilmiz bir yasa hük
müne dayalı olarak yapılan, bu il YSE Müdürünün, 
girişiminden haberi var mıdır, yoksa Bakanın bir tali-
maltıyle bu yönde hareket etmektedir? 

Müteahhitleri gerçekten güç durumda bırakan ve 
şu anda ellimde iki tanesi bulunan bu makbuzları 
kelsen YSE Müdürüyle ilgili herhangi bir işlem yap
mayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Sayın Multlu sorularını yazılı olarak göndermişlerdi. 
Sayın Özçeliık, buyurun. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkanım, 

aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap-
landırfmasını saygılarımla arz ederim: 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkanım, 
konuşan hatibin adı yalnız Özçelik değil, Fahri Özçe-
lik'dir. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik, Antalya Mil
letvekili; Hasan Özçelik değil efendim. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Evet. 
1. Antalya ilinde Köy İşleri Bakanlığıyle ilgili 

bazı yetkili kişilerin, 1973 milletvekili seçimi sonuç
larına bakarak, Cumhuriyet Halk Partisinin yüksek 
oy aldığı kesimlere hizmet götürmemekte direnişini, 
Devletin tarafsız hizmet anlayışıyle nasıl bağdaştırabi
liyorsunuz? 

2. Yine Antalya ilinde, Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı bazı yetkililerin Cumhuriyet Halk Partili köy 
muhtarlarına Adalet Partiye geçmeleri için baskı yap
tıklarını, Adalet Partiye geçtikleri takdirde kendileri
ne hizmet gelebileceğini, ilgili muhtarların ifadeleri 
(ile belgelersem, partizan memurlar hakkında gerekli 
ıkanunî işlemi yapacağını bu yüce kürsüden ifade ede
cekler mi? 

3. Antalya Gazipaşa ilçesi Çamlıca köyü yolu, 
1974 programına alınmış ve başlatılmışken, 1975 
çailıgmıa programında geriye atılıp, valinin ısrarına rağ
men sonuçlandırmamakta özel direniş gösterilmesinin 
nedeni nedir? 

4. Orman içi ve ormana yakın çevre köylerde, 
yol ihtiyacının karşılanmasında Orman Bakanlığıyle 
koordine çalışmayı düşünüyorlar mı? 
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5. Antalya ilinin, Akseki ve Kaş ilçelerinde bu
lunan bazı köylerde hâlâ sarnıçlardan içme suyu sağ
lanmaktadır. Bu tip köylerin içme suîarmm sağlan
ması için nasıl bir tedbir düşünülmektedir? 

6. İş takibi için gelen vatandaşların muhalefet 
milletvekilleriyle karşılaşınca «aman iktidar mensup
ları ibze görmesinler, görürlerse işimûz kalır» ve yine 
bazı bakanlık görevlilerinin de, - tüm bakanlık me
murları demliyorum - muhalefet milletvekilleri iş taki
bine gelince «aman samimi görünmeyelim bizi muha
lefetten sanıp, görevden atarlar» deyişlerCndeki vahim 
kuşku demokrasi ile bağdaşabiliyor mu? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın Köylüioğlü, yazılı olarak göndermişlerdi. 
Sayın Özkaya, buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan, soracağım sorularımın yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ve talep edenim. 

1975 senesinde Bakanlığınıza tevdi etmiş olduğum 
sorularıma, 'Bakanlığınız teşkilâtınca verilmiş olan ce
vapların yerine getirilmesi, yerine getirilmeyen soru
ların da, neden yerine getirilmediğinin sebebinin ilgili 
daire müdürlerinden sorularak, tarafıma olumlu veya 
olumsuz cevap verilmesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın İslâm yazılı olarak göndermişlerdir. 
Sayın Dirik, buyurunuz efendim. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Hazineye ait olan ve 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünce icara verilen 
bazı tarlaların, topraksız köylüye şimdiden tapulan-
dırılması mümkün müdür? Mümkünse, bu tapulama 
işlemi ne zaman yapılabilecektir? 

Yine, Toprak su'ya ait bazı makinelerin, tesvi-. 
ye işlerinde günde ancak 6 saat çalışmaları gerekti
ğinden, acaba bunların günde üç vardiya halinde 21 
saat çalışmaları mümkün değil midir? 

Yine, bu seneki köylerimıizin gerçek traktör ihti
yacının miktarı nedir? İhtiyaç fazlası traktör ne zaman 
ve ne kadar ithal edilecektir? 

Bu arada, Türkiye'deki kooperatiflerin, çalıştırdık
ları mühendis olsun, müstahdem olsun, personellerine 
maaş ve tahsisat verdikleri bilinmektedir. Bu maaş ve 
tahsisaltların bir hududu, bir yönetmeliği var mıdır? 
Bu kooperatiflerden bazılarınca, maaş ve tahsisat 
değil, aldıkları krediler ve yaptıkları yatırımların 
ı% 10'u nispetinde, bunları teminde aracı hk yapan 
bazı siyasîlere, eski bakanlık yapmış bazı milletvekil-
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lerine, kitabına uydurularak: komisyon verildiği söy
lenmektedir. Bu doğru mudur? Ve yine, bu koopera
tiflerden direkt devlet yardımı alanların, milletvekilli 
mühendislere komisyon vermdleri, maaş vermeleri 
mümkün müdür? Mümkün değilse, bunlar hakkında 
ne gilbi işlem yapılmıştır? 

Yine, şu anıda Bakanlığınıza bağlı birçok koopera
tiflerden, bu gibi aracılık yaparak kredi ve yatırım 
temin eden siyasîlere % 10 nispetinde komisyon ve
ren kooperatifler var mıdır? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sizin 
içinizde vardır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, Sayın Türkmen
oğlu, çok rica ederim efendim. 

YÜCEL DİRİK (Jzttnir) — Şimdi cevabını alacak
sınız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yüzde on, yüzde on. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv.. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — İzmir Bakırçay hav

zasında Akçay - Gediz projesinin, Foça ilçesine isa
bet eden kısmında yatırımlar başlamış mıdır? Başla
mışsa ne zaman bitecektir? 

Bu hususta bilgi verilmesini rica eder, teşekkür 
ederim. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirlik. 
Sayın Ezman, buyurunuz efendim. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 

Sayın Başkan, Bingöl ilinde.. (Gürültüler, Başkanın 
tokmakla vurması). 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyenin sesini duya
bilmek için, müsaade buyurunuz. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Bin
göl ilinde köy grup merkezlerine giden yollar, bugüne 
kadar kış aylarında devamlı kapalı bulunmaktadır. 
Bu yolların, köy grup yollarının; köye giden yol de
ğil, - dikkat buyurunuz - köy grup merkezlerime giden 
yolların devamlı açık bulundurulması için çalışma
lar var mıdır? 1976 - 1977 senesi için çalışmalar var 
mıdır? 

Bunlardan, bilhassa 15 - 20 köye hitap eden köy 
grup yolundan birisi Bingöl - Elmaağaç - Adaklı köy 
grup yolu olup, 15-20 köye hitap etmektedir. 

İkincisi, Karlıova - Viranşehir - Elmalı köy grup 
yolu olup, bu da 15 - 20 köye hitap etmektedir. Bu 
yolların 1976 - 1977 kışında açık bulunduruKması için, 
tedbir ve çareler düşünülmekte midir? 

İkinci sorum: Bingöl ilimizde makine parkı kifa
yetsizdir. Yeni makinelerle bu parkın takviyesi yapıl
makta mıdır 1976 senesi için, yapılacaksa ne miktar
dadır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
Buyurun Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABIBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 1976 

yılı köy yolları ve içme suları yönünden çok yüklüdür. 
Bu yüklü programın 1976 iş yılında gerçekleştirilmesi 
liçin çok zarurî olan aşağıdaki iş makinelerinin Tokat 
YSE Müdürlüğünün emrine verilip verilemeyeceği : 

1. 25 addt damperli kamyon. 
2. 8 adet dozer. 
3. 7 adet kepçe. 
4. 15 adet kompresör. 
5. 8 adet greyder. 
6. 2 adet teryler. 
7. 3 adet kar makinesi. 
1. Artova kazası Toprak - Su ile ilgili isteklerim: 

Çelikli, Salur köyleri sulama kanalı; Ahmet Daniş-
ment köyü sulama havuzu isteği ne safhadadır? 

2. Almus kazası Akarçay sulaması; ÇevreM Ça-
tay suyunun ne zaman ele alınacağı? Ormandibi köyü 
sulaması? 

3. Erbaa kazası: Karakaya - Doğanyurt nahiyesi 
arasındaki köylerin sel baskınından kurtarılması me
selesi; Aydınsofu köyü sulaması, Akkoç köyü sula
ması ne safhadadır? 

Tanofoa kasabası sulama kanalının uzatılması me
selesi ne zaman ikmal edilecektir, Koçak'a kadar? 

4. Niksar kazası Kuyucak, Esence, Karacaören 
köyleri sulama istekleri ne safhadadır? Gökçeli nahi
yesine yapılan kanalların eksikliklerinin ne zaman ta
mamlanacağı? Çiimenözü deresine yapılacak küçük 
sulama barajına ne zaman başlanacaktır? Niksar 
ovasının drenaj meselesi ne oldu? 

5. Turhal kazası Kızoğlu köyü sulaması ile Çam
lıca köyüne yapılan sulama kanalının uzatılması iste
ğinin yerine getıkffip getirilemeyeceği? 

6. Tokat merkez kazası Çatköy Çağlar suyunun 
etüt ve programa ne zaman alınacağı? Kocacık, Güzel-
dere, Keşlik ve Kalbatepe küçük sulama istekleri ne 
safhadadır? Gökdere - Gökçeyol, Boyalı, Yakacık ve 
Çamlılbel - İnsaniye köylerinin göletleri bu sene prog
rama alınacak mı? 

7. Reşadiye kazası merkez sulaması ne safhada
dır? Kızılcaören küçük sulama havuzu isteği ve So-
ğulkpınar köyü ve Çilehane köyü sulaması ne safha
dadır? 

8. Zile kazaisı merkez sulaması ne zaman ele alı
nacaktır? Kozdere, Eski Dağiçi, Belkaya köylerinin 
sulama işlemi ne safhadadır? Hacılar köyü sulaması 
ne zaman bitirilecektir? 
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Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 
Sayın Erhan yazılı olarak göndermişlerdir. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

özür dilerim, yetişemedim, bir sorum vardı. 
BAŞKAN — Efendim, şahsî bir münasebetle özür 

dileme olsa olur, ama tüzüğü çiğnemem mümkün de
ğil özür dilemenizle, rica ederim efendim. Yazılı ola
rak Sayın Bakana lütfedin, cevabını her halde verirler, 

Sayın Bakan.. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sorum 

vardı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Zararsız, benlim elimdeki not

ların hiç birisinde yok. Efendim, salonda bulunmayan 
soru sahibi arkadaşlarımızın sorularını okutmuyoruz, 
bu bir teamüldür, Bütçe Karma Komisyonunda da 
böyle oluyor, Senatoda da böyle oluyor, burada da 
böyle oluyor. Bittikten sonra bir arkadaşımız gelirse, 
geriye dönerek bir işlem yapmamız mümkün olmaz. 

Aynı usulü tatbik edelim Sayın Zararsız: Sayın 
Bakana bendeniz tevdi edeyim, yazılı olarak cevaplan
dırsınlar efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan soruları dinlemiş bulunuyorsunuz, 

takdir zatıâlinıize ait, cevaplarınızı nasıl lütfedecek-
siiniz, buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaş
larımız çok şümullü sualler sordular. Bunların en doğ
ru biçimde kendilerine cevabının verilmesini arzu ede
rim. Bunların birçoğu tetkiki icap ettiren sorular
dır. Müsaade buyurursanız hepsine ayrı ayrı tetkik 
ederek araz amilk cevap vermeyi tercih ederim. 

BAŞKAN — Tüzüğün tespit ettiği müddet içinde, 
teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Son söz, Sayın Turgut Yücel'in, buyurun efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmele
rin cereyanı sırasında bazı değerli üyeler, hizmetlerin 
Ibugünkü seviyesinde, Türk köylüsüne arzu edilen şekil
de ve arzu edilen seviyede götürülemediğinden ve o 
sebeple bu hizmetlerin daha uzun yıllar içerisinde, 
ancak gerçekleşme imkânı sebebiyle, hizmetlerin diğer 
hizmetler arasında çok geride kalmış bulunduğunu ifa
de ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı kurul
duğu zaman üzerine çok büyük görevler verilmiştir. 
Bir taraftan köyleri şehirlere, kasabaları birbirine 

bağlayacak yolları yapacak, bir taraftan köylere yer
leşim birimlerine kadar vatandaşa, köylüye içme su
yu götürecek, diğer taraftan toprak ve su kaynaklarını 
geliştirecek, yine bir taraftan köy kalkınmasında koo
peratifçiliği bir araç olarak kullanacak, geliştirecek, 
yine Türkiye'nin fiziksel yerleşimi içerisinde köylerin 
yeniden düzenl'enmesine, köy imar planlarının yeni
den yapılmasına gayret edecek ve o sebeple Türk köy
lüsüne hizmet götürecek. 

1965 yılında yapılmış olan nüfus sayımına göre; 
Türkiye'de köy nüfusu % 81 iken, 1970 yılında bu 
oran % 64'e inmiştir. Ancak, tetkik ettiğimiz zaman 
bu alçalan yüzde, oranı içerisinde köy nüfusu 1965 
yılında 17 milyon iken; 1970 yılında 23 milyona ulaş
mış bulunmaktadır. Yine 1975 senesinde alınmış olan 
geçici neticelere göre; bu nüfus 23 milyonun da üze
rine çıkmış bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, bir taraftan köylerde nüfus aza
lıyor şehirleşme geliştikçe; ama onun yanında yine 
köyde yaşayan vatandaş nüfusu devamlı bir artış gös
teriyor. O halde Türk köyüne ve köylüsüne götürüle
cek hizmetlere, bugüne kadar yapılanların da ötesinde 
bir başka yaklaşımla bakmak ve hizmetleri götür
mek zarureti ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı kurul
duğu zaman, 1965 senesinde şöylece bir, köy hizmet
leri ne durumdaydı diye göz atacak olursak, şu man
zarayla karşılaşıyoruz. 

Türkiye Gumlhuriyeti kurulduğundan itibaren köy
lünün bizzat kendi emeği ile .imecesiyle yapmış ol
duğu yollar da dahil olmak üzere, 1965 senesi başın
da Türkiye'de 11 bin kilometre köy yolu mevcuttu. 
Yine Türkiye'de köylü vatandaşların, bir ölçüde 
varlıklı vatandaşların yapmış olduğu hayratlar da da
hil 13 bin üniteye ancak içme suyu götürülmüştü. 

Elektrikten söz etmek mümkün değil, zira 250 ci
varında köyün ancak elektriği var. Köy kooperatifçi
liği diye bir mevzu, bir düşünce yok. O sebeple Köy 
İşleri Bakanlığı kurulduğundan itibaren bu hizmetlerin 
bu kadar büyük, yoğun hizmetlerin altına girmiş ve 
Birinci Beş Yıllık Plan döneminde plancılarımızın 
dahi hedef olarak tespit edemediği, hatta bir ölçüde 
düşünemediği bu hizmetleri Köy İşleri Bakanlığı 
bu ağırlığı içerisinde ele almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1965ten itibaren Türk kö-* 
yüne ve köylüsüne özellikle İkinci Plan döneminde 
büyük hizmetler götürülmüştür. 1965ten itibaren, de
min arz etiğim bu rakamlar hızla gelişmiş, devletin 
ayırmış olduğu imkânlar her yıl biraz daha artmış, 
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ama bütün bunlara rağmen, bugün 1976 yılı başında 
yine daha yapılacak olan yolları, yapılacak olan tüm 
köy yollarının % 50'si mertebesinde bir orana kavuş
muş bulunuyoruz. Yine içme suyu aynı oran civarın
dadır, elektrik daha düşük, toprak ve su kaynakları
nın geliştirilrnesii, keza 27 milyon hektar olan bir ta
rım memleketinde aşağı - yukarı yıllık 175 milyar 
metreküp potansiyeli olan sulama imkânları içerisinde 
8,5 milyon hektarın sulanabileceği imkânı karşısında, 
ancak % 30 - 35'1 sulama imkânına kavuşmuş bulun
maktadır. 

Bir taraftan altyapı geliştirilmıiş, bir taraftan geri 
kalmış bölgelerde özel uygulamalar yapılmış, dağ ve 
orman köylerine hizmetler özel bir proje içerisinde gö
türülmeye çalışılmış, bir taraftan hudut köylerine, 
özellikle elektrik götürme meselesi ele alınmış ve bil
hassa Adalet Partisinin iktidar olduğu 1965 yılından 
İtibaren, özellikle Güneydoğu'ya vermiş olduğu büyük 
önem sebebiyle özel bir proje hazırlanmak suretiyle, 
Güneydoğu Anadolu'da 6 634 adet yerleşim ünitesi
nin 65 - 70 arası 5 yıl içerisinde takriben 3 bine yakı
nına içme suyu götürülimüştür. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu dönem içerisinde 
Trakya'dan İğdır Ovasındaki köylerimize kadar, bir 
Çdk hudut köylerimize bugün ışıl ışıl yanan elektrik 
götürülöbilmiştir. 

Yine bu dönem içerisinde plan hedeflerini de aş
mak suretiyle büyük ölçüde geniş yerleşim birim
lerine içme suyu götürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir noktaya temas 
etmek işitiyorum. İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 
verilen hedefleri ,% 300'e yakın bir nispet içerisinde 
fazlasıyle gerçekleştiren yegâne bakanlık, Köy İşleri 
Bakanlığıdır. O sebeple burada yapılmış olan hizmet
leri bir kenara bırakarak, yapılanları hiç görmemez-
likten gelmek suretiyle, köye ve köylüye daha iyi hiz
met götürme imkânının aranmasının mümkün olama
yacağını ifade etmek isterim. 

1965 yılından itibaren fevkalâde çalışmalar yapıl
mış, ama bugüne yine görüyoruz ki, demin arz ettiğim 
seviyede daha Türk köyüne ve köylüsüne götürülecek 
bir yığın hizmet vardır. 1968 yılında köy kooperatif-
elliğimin temeli atılmış. Böyle bir mevzu yokken, Tür-

* kiye'de köy kalkınma kooperatifleri geliştirilmiş, bir 
Teşkilâtlanma Krediler Genel Müdürlüğü kurulmuş 
ve Adalet Partisi 1970 yılında iktidarı bıraktığı ba-
man 4 000'in üzerinde de köy kalkınma kooperatifi 
devretmiişti, 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hizmetler geliştik
çe memnuniyetle gördüğümüz birşey var. Türk köy
lüsü evvelâ sfizden atla, katırla giremed'iğü yere önce 
hiç olmazsa, yazın 3 ay, 5 ay gidecek bir yol ister. 
Bunu yaparsınız, arkasından yağmur yağdığı zaman 
da gidecek, geçecek bir yol ister. Onu yaptığınız tak
dirde, virajlarının daha düzgün, meyillerinin daha az, 
yani standardı daha yüksek bir yol ister; ama bu mem
nuniyet verici bir gelişimedir ve bu arzu ve istek yol
dan, asfalta kadar gidecektir. 

İçme suyunda, Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 
belki bugün daha içme suyuna kavuşmamış aşağı - yu
karı 40 000'e yakın ünitenin bulunmuş olmasına rağ
men; su kaynakları mümkün olan, elverişli olan köy
lere şebeke yapılmasını da yine köylü istemektedir ve 
bunlar yapılmaktadır. Aslında geçtiğimiz yıllar içeri
sinde - ismen de söyleyebilirim - bazı köylerimizde ya
pılmıştır ve arzu edilen de budur. Artık Türk köyü
ne Türk Devleti çeşmesi ile değil, evine gidecek şebe
kesi ile içme suyu götürmeli ve yine Türk Devleti, 
Türk: köylüsünün fiziksel yerleşimi içerisinde çevre so-
runlarıyle karma karışık bir düzen içerisinde daha sıh
hatli, daha sağlıklı bir yaşantı, yani çevre sorunlarını 
çözecek ve çevre sağlığı şartlarını geliştirecek, kana
lizasyon tesisleri ve daha sıhhatli bir yer oturacak ko
nut yapılması meselesiyle hizmet götürme durumun
da olmalıdır. 

Yine Sayın Bakanı huzurunuzda tebrik etmek isti
yorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, 1965 yılında 
yapılan tespitlere göre; 3 430 000 konutun 3 000 000' 
unda yıkanacak bir yer yok. 1 000 OOO'unda ise hela 
yok ve % 50'sinin de yaşı 50'nin üzerinde. Bir dep
rem vukuunda hepimlizin gözleri yaşanyor, gördüğü
müz manzara bir kerpiç yığ mı veyahut bir moloz 
yığını. O sebeple, Türk köyüne ve köylüsüne götürüle
cek hizmetlerin böylesine derinliği içerisinde, bir adım 
da olsa, bu sene fiziksel yerleşimi hedef alan ve sağ
lıklı köy konutlarını yapmayı hedef alan bir çalışma
ya girmdş olmalarından dolayı telbılik etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yücel iki dakikanız var, hatır
latıyorum. 

TURGUT YÜCEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, o sebeple köye ve köylüye 
götürülen hizmetlerin, aslında yalnız bu bakanlık eli 
ile ve yalnız bu bakanlıktan beklemek suretiyle götü
rülmesi de, zannediyorum insaf ölçüleri içerisinde de
ğildir. O sebeple ben şimdi Sayın Bakandan bazı is
tirhamlarda bulun acağım. 
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Köy İşleri Bakanlığı aslında, bir altyapı yatırım 
Bakanlığı olmakla beraber, köye götürülen diğer hiz
metlerde koordinasyon görevini de üzerine almış 
bir Bakanlıktır. Bugün Türkiye'de yol yapan diğer 
müesseseler de vardır. Karayolları Genel Müdürlüğü
nün bir makinesi, bilfarz, Ankara'dan çıkar Kızıl
cahamam'a kadar gider, Devlet yolunun bakımını 
yapar, ondan sonra döner gelir. Bu makine Kızılca
hamam'a giderken hiç olmazsa o Devlet yoluna il-
tisakı olan 1 - 2 kilometre civarındaki köy yollarının 
da bakımını yapsa acaba kıyametini kopar? (A. P. 
sırasından «Bravo» sesleri) 

işte, devlet imkânlarını böylece birleştirmek su
retiyle ve hepsinden yararlanmak suretiyle köye ve 
köylüye zannediyorum daha etkili hizmet götürmek 
mümkündür. 

Türkiye'de, ormanlarımızda, ormanlık bölgeler
de köy orman yolları yapılmaktadır. Aynı durum 
burada da vardır. Bütün kuruluşlar kendi arzu ve 
istekleri içerisinde, kendi müstakiliyetleri içerisinde 
hizmet götürme arzusundadırlar. O sebeple bunları 
mutlaka köylünün istifade edeceği şekilde bir birlik 
içerisinde, beraberlik içerisinde hizmete yönlendir
mede zaruret vardır. 

Devlet Su İşleri, aynı şekildedir. Topraksu'nun 
yapmış olduğu fevkalâde güzel sulama tesisleri ya
nında, Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu tesislerin 
tarla içi hizmetleri yapılmadığı için, geliştirilmediği 
için bir kısım tesisler âtıl vaziyette beklemektedir. 

O sebeple, sulama konusunda da Devlet Su İşle
riyle Topraksu'nun mutlaka daha etkili bir şekil
de beraberce çalışma zorunluğu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yücel lütfen tamamlayın efen
dim. Son cümlenizi ifade edin efendim. 

TURGUT YÜCEL (Devamla) — Bir dakikada 
tamamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bir de kooperatifler ko
nusunda Sayın Bakandan istirhamım olacak. Bugün 
fizibilite raporu düzenlemek için kurulmuş birtakım 
bürolar vardır; gelişmektedir. Ama bunların bir kıs
mı ciddî tetkikler yapmadan, köylünün kendisine 
müracaatı halinde, gelişigüzel tetkiklere göre fizibi
lite raporları tanzim etmek suretiyle ileride tamiri 
mümkün olmayan projelerin ortaya konumasma se
bep olmaktadırlar. Bu konuya da eğilmelerini istir
ham ediyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin Türk köylüsüne 
ve köyüne, memleketimize ve Bakanlığa hayırlı ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Muhterem arkadaşlarım Köy İşleri Bakanlığı 

Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakere
ler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Okutuyorum : 

A) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 17 945 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Köy yollarının yapımı, içme su
larının temini ve elektrik te
sislerinin kurulması 4 594 135 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde iki önerge var
dır, sırasıyle okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eklenen : YSE Genel Müdürlüğü 
Program Kodu : 111 033 521 960 
Eklenen miktar : 1 000 000 
Düşülen : YSE Genel Müdürlüğü 
Program Kodu : 111 032 002 710 
Düşülen miktar : 1 000 000 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Manisa 
Ömer Çakıroğlu Süleyman Çağlar 

Ağrı Tekirdağ 
Kerem Şahin Nihan İlgün 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Gerekçe : YSE Genel Müdürlüğü ile muhtelif teş
kilâtlar arasında yapılan protokollere istinaden ya
pım programlarına alınan sondaj tesisleri ve içmesuyu 
yapım giderleri karşılığı nakit yardımlar alınarak, 
bilâhara özel ödeneğe dönüştürülmek suretiyle har
canmaktadır. 

Ancak, söz konusu işlerin tamamlanmasından son
ra kesin hesap neticelerine göre alınan nakit yardım
ların bir miktarının iade edilmesi gerektiğinden 960 
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harcama kaleminin açılarak 1 000 000 TL. ödeneğin 
ilâve edilmesini zarurî görmekteyiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Bir mecburiyetin ifa
desi olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eklenen YSE Genel Müdürlüğü 
Program Kodu : 111 033 523 960 
Eklenen miktar : 6 000 000 TL. 
Düşülen : YSE Genel Müdürlüğü 
Program Kodu : 111 032 002 710 
Düşülen miktar : 6 000 000 TL. 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Gerekçe : 
Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü ile 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan 
25 . 4 . 1966 tarihli protokol gereğince Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan sondaj 
kuyularının bedelinin ödenebilmesi için 960 harca
ma kaleminin açılarak 6 000 000 TL. ödeneğin ilâve 
edilmesini zarurî görmekteyiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, bir Dev
let dairesinin diğer Devlet dairesine borcunu öde
mesinin gereği olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Anayasamızın 94 ncü maddesine 
göre bir durum yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim, hayır 
efendim, aynı bölüm içerisinde ve bir değişiklik... 

BAŞKAN — Uygun mütalaa ediyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Uygundur Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Köy yollarının yapımı, içme-
sularının temini ve elektrik te
sislerinin kurulması 4 594 135 000 

BAŞKAN — Bölümü kabul bu
yurduğunuz değişikliklerle oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Topraksu hizmetleri l 976 109 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Kooperatifçilik ve el sanat
ları hizmetleri 642 439 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... • 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 11 449 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

Bölümleri okutuyorum : 
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a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'ya 
kınama cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bundan 
önceki oturumda cereyan eden bir hâdisede, iki sa
yın üyenin davranışını İçtüzüğümüze aykırı bul
duğumu ifade etmiş ve kendilerine kınama cezası ve
rilmesi için işlem yapacağımı ifade etmiştim. O ara
da, Sayın Cerit itiraz ederek, Gaziantep Milletvekili 
Sayın Özkaya'nın da, diğer arkadaşlar gibi İçtüzüğe 
aykırı davranışlarda bulunduğunu öne sürmüşlerdi. 
Verdiğim cevapta, zabıtları tetkik ettikten sonra, iti
razları varit görüldüğü takdirde, aynı arkadaş hak
kında da o işlemi yapacağımı ifade etmiştim. Zabıt
ları tetkik etmiş bulunuyorum. Zabıtlarda maalesef, 
İçtüzüğümüze aykırı sözlerin karşılıklı sarfedildiği 
tespit edilmiş bulunuyor. Diğer arkadaşlarımdan; bu 
sözleri söylenmemiş telâkki ettikleri ve özür diledik
leri takdirde, İçtüzüğümüze göre bir kınama cezası 
verilmesi yoluna gitmeyeceğimi ifade etmiş, o arka
daşlarımın da, Başkanlığa yardımcı olmaları nede
niyle işi orada bırakmış idik. 

Şimdi, Sayın Özkaya'nın da, zabıtta tespit olu
nan hususlar ve kelimeler hakkında, söylenmemiş te
lâkki etmesini ve özür dilemesini rica ediyorum. Ak
si taktirde, savunma hakları mahfuzdur. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Savunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde Köy İşleri 
Bakanlığı ve Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesinin müzakereleri bitmiştir. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edi
yorum. 

Sayın Bakan, bir konuşma istiyor musunuz efen
dim? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. 
Senatosu İstanbul Üyesi) — Zatıâlinize ve Yüce 
Meclise teşekkürlerimi arz ediyorum. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAvŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

CEZALARI 

Köy İşleri Bakanlığının Bütçesinin müzakereleri 
sırasında, her zaman olduğu gibi, bugün de meyda
na gelen müessif hâdiselerden dolayı üzgünüm. An
cak, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın 
Hasan Değer, evvelâ küfür ederek, sonra, (Sayın 
Başkanın tespit ettiği gibi) Başkanlık kürsüsünün 
önünden koşarak, 100 metre kadar hücum etmiştir. 

Bu saldırıya mani olmak üzere, karşılaştığımızda, 
yumruk ve tokat vurmak isteyen milletvekili arka
daşı etkisiz hale getirmek için çabada bulundum. 

Sayın milletvekilleri, biz bu çatının altında mem
leket hizmeti görmeye geldik. Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekillerinin yaptığı hareket ve kürsüye sal
dırarak, konuşan arkadaşlarımızı dövmek gibi kanun
suz hareketleri ne zamana kadar sürdürecek, ne za
mana kadar devam edecek? 

Şunu iyi bilmelidir ki saldırgan olmamak kaydıy-
le, üzerine basarak söylüyorum, saldırgan olmamak 
kaydıyle, kendimizi sonuna kadar müdafaa edeceği
mizi bildirir, dokunulmazlığımın bitmesinden sonra 
da, yani hayatta kaldığım müddetçe, kendimi savu
nacağım, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 
yapmış olduğu saldırganlıklar ve şirretlikler beni hiç 
yıldırmayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kimi ko

nuşturuyorsunuz böyle Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir dakikanızı rica 

edeyim efendim. 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 37 089 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11.1 Toprak ve İskân hizmetleri 366 995 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 354 300 

IV. — DİSİPLİN 
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İthamınız, saldırı yapan Cumhuriyet Halk. Par
tisi milletvekillerine. Hâdisemizde, iki - üç arkada
şımızın ismi geçiyor. Parti tefriki yapmaksızın, İç
tüzüğe aykırı davranışlar olarak tespit ettiğimiz ha
reketler var. 

Şimdi zabıtları, Yüksek Heyetinizin de müsama
hasına sığınarak, okumaktan teeddüp ediyorum. Bu 
durum karşısında, eğer özür dilemez, sözünüzü söy
lenmemiş telâkki etmezseniz, zabıtları aynen okuyup, 
Heyeti Umumiyenin oyunu istihsale.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zaten za
bıtların okunmasını isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Uy
sal, hiç ilginiz yok sizin. Çok rica ederim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Halk Partilileri şirretlikle itham ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, verdim cevabını. Sayın 
Uysal, rica ederim, hiç ilgisi, yok efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin ver
meniz kâfi değil, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben verdim ceva
bını. Daha siz. nesini isteyeceksiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
söz vermeniz mümkün. 

BAŞKAN — Beyefendi, savunma hakkı, - siz ay
nı zamanda hukukçusunuz - hiç bir tahdide tabi de
ğildir. Yeter ki, İçtüzüğün tarif ettiği hususların dı
şına çıkmasın. Rica ederim, bitireyim bir muameleyi. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben 30 aydır bu çatının altında hiç bir arkada
şıma küfür etmedim. Bir köylü çocuğu küfürün ne 
demek olduğunu bilir. Yalnız, eğer Hasan Değer, ora
dan, 100 metre mesafeden ne söylediyse, aynısını söy
ledim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, zaten ifade ettim 
efendim; «karşılıklı olmuş» dedim. Öteki arkadaşla
rım ne şekilde hareket etti ise, ben de sizden o şe
kilde hareket etmenizi, özür dilemenizi ve bu lâfın 
söylenmemiş telâkki edilmesini istiyorum. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ben, «o ar
kadaşımın söylediği sözün aynısını kendisine iade 
ettim» dedim Sayın Başkan. Bunu kabulleniyorsa... 

BAŞKAN — O, söylememiş telâkki ediyor efen
dim. Siz de söylenmemiş telâkki edin. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ben söylemiş 
telâkki ediyorum Sayın Başkan. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, öteki arkadaşlarımız 

söylenmemiş telâkki ettiler, geri aldıklarını ifade 

ettiler ve özür dilediler. Sizden de aynı talepte bu
lunuyorum; yapmadığınız takdirde, ben işlemi ta
mamlamaya mecburum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kabul ediyor efen
dim. Ben de söylüyorum. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, beni milletvekilliğinden istifaya mecbur etseniz 
de, idam olsam da, «o arkadaşın söylediğinin aynı
sını söyledim» diyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SADULLAH USUM t (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, müsamahanızla, bizi şirretlikle itham etti. 
BAŞKAN — Sayın Usumi, müsamaha etmedim 

efendim. 
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — İşi bu nok

taya getireceklerse.. 
BAŞKAN — Sayın Usumi, siz yeni teşrif ettiniz 

efendim. Ben o zaman müdahale ettim efendim; 
böyle söyleyemeyeceğini kendilerine ifade ettim 
efendim. Çok rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğe uymamak ve 
Başkanınız olarak bütün gayretlerime başka bir açı
dan bakmak ve değerlendirmek suretiyle, Sayın Öz
kaya direniyorlar. Tespit ettiğim hususun zabıtlardan, 
arkadaşımızla ilgili olan kısmını okuyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim ben bir üye hakkında... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir noktayı... (A. P. 

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim. Hiç... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

hepsini birden okuyun. 
IBAŞKAN — Efendim, ben sizin emir kulunuz 

değilim ki... Ben emir kulu değilim efendim. Rica 
ederim efendim, rica ederim. Sayın Ataöv, İçtüzü
ğümüz gayet sarih; «ceza verilse bile, ilgili şahıs 
kürsüye çıkar, Başkandan özür dilerse ceza kalkar» 
Öteki arkadaşlarım benim ricama - ki benim ricam 
İçtüzüğün bana verdiği haktır, hatırlattım - o iki ar
kadaşım riayet ettiler. Dediler ki : «Söylenmemiş ka
bul buyurun, özür diliyoruz» Arkadaşım benim bu 
şeyimi, «efendim Ölçen'e öyle yapmazmış, bilmem 
ne yapmazmış» diye başka türlü mütalaa ettiler. Ben 
buna razı olamam. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, bendeniz; «o arkadaşımın söylediğini aynen söy
ledim» diyorum. Zaten bu adam bu sözü söyleme-
mişse, ben de tabiatıyle söylememiş olurum. 
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BAŞKAN — Efendim tefsir istemedim. Sayın 
özkaya, ben gayet açık ve net olarak soruyorum, 
tefsir istemiyorum. Sözünüzü söylememiş kabul edi
yor musunuz, özür diliyor musunuz? 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Hayır 
efendim, dilemiyorum. 

BAŞKAN — Dilemiyorsunuz... Zaptı okuyo
rum : 

«Mehmet Özkaya (Gaziantep) — Önce dinle. 
Dinlemesini öğren. 

«Hasan Değer (Diyafbakır) — Sen sus ulan. 
«Mehmet Özkaya (Gaziantep) — Sen sus. 
«Hasan Değer (Diyarbakır) — Sinkaf... (A. P. 

sıralarından «Yuh» sesleri) 
«Mehmet Özkaya (Gaziantep) — Sinkaf, eşşek-

oğîu bilmem ne» 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, onun söylediği 
ile bunun ilâvesi de var. Ben ısrar ediyorum, hâlâ 
arkadaşımız direnmekte ve benim bir muamele yap
mama mani olmaktadır. Bu durum karşısında, arka
daşımızın savunmasını da dinledikten sonra, kendi
sine bir kınama cezası verilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kı
nama cezası verilmesi kabul edilmiştir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Adalet Partisinin kü
für ü savunmalarına rağmen, kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, çok rica ederim, iş
lem bitmiştir efendim, rica ederim. 

Benim bütün gayretlerime ve bütün prensipleri
me dikkat etmeme rağmen, böyle bir üzücü durum
la karşılaşmış olmaktan cidden hicap duyuyorum. 

III, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
Gruplar adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 

okuyorum : 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lûtfi 

Köktaş, Demokratik Parti Meclis Grupu adına Sa
yın Battal Koksal, Cumhuriyetçi Güven Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Muslih Görentaş, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Sayın Yılmaz Al
paslan, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Mehmet Özkaya. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın, müracaat 
sırasına göre isimleri şöyledir : 

Sayın Mahmut Türkmenoğlu, Sayın Etem Eken, 
Sayın Hasan Özçelik, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit 
Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Ömer Kahra
man, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hasan Değer, Sa
yın Hüseyin Özçelik, Sayın Enver Akova, Sayın Hü
seyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Sabri Dört-
kol, Sayın Kemal Ataman, Sayın Kemal Gönül. 

Gruplar adına söz sırası Millî Selâmet Partisi 
Meclis Grupu adına Sayın Lûtfi Köktaş?ta. 

Buyurun Sayın Köktaş. 
M. S. P. GRUPU ADINA LÛTFİ KÖKTAŞ 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1976 yılı Bütçesi hak

kında Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

1931 yılında kurulan Gümrük ve Tekel Bakan
lığı, Hazineye büyük gelir sağlayan en önemli kuru
luşlarımızdan birisidir. Üretici ve tüketicileri geniş 
çapta ilgilendiren; dış ticarette, turizmde önemli ro
lü olan bir bünyeye sahiptir. 

Bu Bakanlığa bağlı Çay - Kur Genel Müdürlüğü, 
Tekel Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü olmak 
üzere dört genel müdürlük halinde çalışmaktadır. 

Çay üretimini ve tüketimini memleket ekonomi
sine yarayışlı bir düzen içerisinde geliştirmek, çay 
maliyet ve kalitesini düzeltmek, pazarlama imkânla
rını araştırmak üzere 1497 sayılı Kanunla kurulan 
ve merkezi Rize'de olan Çay - Kur Genel Müdür
lüğü, 1973 yılı Mart a,yında faaliyete geçmiş bulun
maktadır. Çay - Kur Genel Müdürlüğüne bağlı, Do
ğu Karadeniz bölgesinin muhtelif yerlerinde 21 çay 
fabrikasıyla, 15 çay atelyesi halen faal halde bulun
maktadır. Ayrıca, Çay Kurumuna bağlı; Rize, İs
tanbul ve Ankara'da olmak üzere üç adet çay pa
ketleme fabrikası da mevcut ve faal haldedir. Çay 
sanayii ve ticareti Çay - Kur tarafından yürütülmek
tedir. Eskiden olduğu gibi, bugün de dünyada içilen 
alkolsüz içkilerin başında çay gelmektedir. 

Çayın Anadutumuzda tanınması ve içilmesi 300 
yıl eskiye uzanmasına karşılık, ülkemizde tarım sa
nayiine girmesi oldukça yeni olup, Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarına rastlar. 

Doğu Karadenizde çaycılığımızın mazisi, 30 yıl 
gibi kısa bir sürede birtakım aşamalar kaydederek, 
bugün bu bölgede 130 720 ailenin tek geçim kay
nağı haline gelmiştir. Yıllardır uzun vadeli teşvik 
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tedbirleriyle çay üreticileri, eskiden yetiştirdikleri 
mısır, fasulye ve lahana gibi ürünlerini, çayın ya
nında yok ederek, bu bölgede 400 bin dönümlük 
arazilerini çay ekim sahası haline getirmişlerdir. 

Çay ticaretimizde ihracat, son senelerimizde 
önemli bir yer almaya başlamıştır. Ancak, memle
ketimizde çay maliyetinin yüksek oluşu, kalite ba
kımından istenilen seviyeye ulaşılamaması, diğer 
yönden çay ihraç eden dış ülkelerde çay maliyetinin 
çok düşük oluşu, çay ihracatımız yönünden, bekle
nilen neticenin alınmamasına sebep olmuştur. Çay
cılığımız bakımından en önemli meselelerimiz ihra
cattır. Türkiye mal satmaya mecburdur. En önem
li döviz kaynaklarımızdan birisi olan çayımız için 
dış pazarlar bulmaya mecburuz. Bunun için fuzulî 
israfı önleyerek, maliyeti düşürmek ve çay kalitesi
ni yükseltmek yollarını bulmalıyız. Bu suretle, mem
leketimizin en önemli tüketim ve ihracat mad,desi 
olan çaycılığımızı geliştirmiş oluruz. 

İngiltere çay üreten- ülkelerden olmasına rağmen, 
Avrupa çay piyasasında kuru çay bakımından mo-
nopolist bir özelliğe sahiptir. İngiltere çay üreten 
ülkelerden kuru çay ithal ederek, bunları çeşitleri
ne göre ayırıp ambalajlayarak diğer ülkelere, hat
tâ çay ithal ettiği ülkelere ihraç etmek suretiyle, 
çay üreten ülkelerden daha çok ihracat yapmaktadır. 

Çay teşkilâtında çalışan uzman kişilerin fikirle
rinden ve çay bölgesinde bizzat yaptığımız incele
me ve tetkikat sonunda, edindiğimiz kanaate göre, 
çaycılığımızın istikbalini kurtarmak, dış pazarlarda 
gerçek yerini alması ve millî ekonomimize arzu 
edilen geliri sağlaması için tespit ettiğimiz önerileri 
şu şekilde sıralayabiliriz : 

1. — Çaycılığımızın kaderi, meydan politikacı
larının ve çıkarcıların istismarından ve nüfuzlu kim
selerin tahakkümünden kurtarılmalıdır. 

2. — Çay yetiştirici köylümüzü, çay üretimini 
geliştirmek için teknik bilgi sahibi yapmak, yani 
üretici, eğitici tedbirlerle kalite düzeltilir hale geti
rilmelidir. 

3. — Yol bakımından Türkiye'nin en talihsiz 
bölgesi çay bölgesidir. Arazi yapısı bakımından çay 
alım yerlerine çok zorlukla yol yapılmaktadır. Çay 
mahsulü alım yerlerine ulaşım zorlukla ve gecikme 
ile sağlanmaktadır. Halbuki iyi kaliteli çay imal et
mek için, yaş çay yaprağını, gecikmeden, solmadan 
ve zedelenmeden çay fabrikalarına ulaştırmak zo
runluluğu vardır. Bu bakımdan, çay bölgesi kara
yolu bakımından özel bir programa tabi tutularak, 
öncelikle yol derdi halledilmelidir. 
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I 4. — Çay mubayaası yapan eksperlerin genellik-
j le nüfuzlu ve fakat ehliyetsiz kimselerden seçilmesi 
I usulü terk edilmelidir. Çay eksperleri, teknik bilgiye 

sahip ve itimada şayan kimselerden seçilmelidir. Hat-
J tâ bunun için bir çaycılık okulu açılarak, bu sahada 
I yetenekli elemanlar yetiştirilmelidir. 

5. — iyi kaliteli çay yapmak için iyi bir imalât 
yapmak lâzımdır. Çay bölgesinde üretilen mahsulü iş
leyecek miktarda çay fabrikası veya çay atelyesi inşa 
edilmelidir. Meselâ Of Çay Fabrikasının günlük ka
pasitesi 90 ton iken, 13 .5 . 1975 günü 273 ton, 
16 .5 . 1975 günü 322 ton, 17 .5 . 1975 günü 297 ton, 
18 . 5 . 1975 günü 312 ton, 25 . 5 .1975 günü ise 390 
ton çay mubayaa edilmiştir. Kapasitenin bu derece 
üstünde mubayaa edilen çayı fabrikalar işleyemiyor. 
İşlenemeyen fazla yaş çay yaprağı da evsafını kay
bettiğinden, bunun kısmen çürük yaprak olarak iş
lenerek kum çay haline getirilmesi, kaliteyi ister is
temez bozmaktadır. 

6. — Çay kampanyası mümkün olduğu kadar er
ken açılmalı ve müstahsil sıkıştırılmâmalıdır. 

7. — Eski yıllarda olduğu gibi, çayda toprağın de
kar başına verimi tahdit edilmemelidir. 

8. — Çay bölgesinin tek geçim kaynağını teşkil 
eden çayın taban fiyatı, bu yıl artan hayat şartları 
nazarı itibare alınarak, üreticiyi tatmin edici bir dü
zeyde tespit edilmelidir. 

9. — Programa alınan çay tesislerinin yapımları 
gecikmektedir. Çay - Kur Teşklâtı, yer seçimi, istim
lâk ve ihale konularında oldukça yavaş hareket et
mektedir. Oysa ki, programa alınan tesisler bir an ön
ce işletmeye açılmalıdır. Bu meyanda, Kendirli Çay 
Fabrikası, Musadağı, Pazarcık, Çiftlik çay atelyeleri, 

1 Hayrat Çay Fabrikası, Azaplı Çay Fabrikası, Rize ve 
Trabzon'da kurulması programa alınan çay tasnif mer
kezleri ve çay paketleme fabrikalarının bir an önce ya
pımlarına başlanıp, işletmeye açılmalıdır. 

10. — Bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarımız
dan yurdumuza, kalites^ yerli çayımızdan düşük ol
duğu halde, sırf ambalajı sayesinde sürüm temin eden 
çay kaçakçılığı gerekli tedbirlerle süratle önlenmeli ve 
yerli çayımız daha çok Hazineye gelir temin edici 
halo getirilmelidir. 

Yukarıda sıraladığımız tedbirlerle, çaycılığımızda 
dönüm başına verim artırılarak, kaliteli çay imal edil
meli ve bu suretle dış pazarlarda çayımızın sürümü 
artırılmalı, Çay - Kur Teşkilâtı Hükümetin de yardı-
mıyle yeni yeni dış pazarlar bulmalı ve bu meyanda 

J İslâm devletleriyle, Avrupa ülkeleri ve Ortak Pazar 
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ülkeleriyle girişimde bulunarak, çaycılığımıza yeni ye
ni pazarlar bulmak zorunluluğundayız. 

Yurdumuz ekonomisinde üretim, imalât, istih
dam, ihracat ve hazine gelirleri bakımından büyük 
önemi olan mahsullerden bir diğeri de tütündür. 

Her yıl 300 binden fazla ekici ailesi tütüncülükle 
iştigal etmektedir. Buna imalât ve işleme safhasını da 
katarsak, iki milyon nüfusa istihdam imkânı sağlan
maktadır. Her yıl tekelci tüccar tarafından üreticiye 
7 - 8 milyar lira ödenmektedir. Tütün en önemli bir 
ihraç maddesi olarak, her yıl 300 milyon dolar döviz 
sağlamaktadır ve her yıl Hazineye 6 - 7 milyar lira 
vergi geliri sağlamaktadır. Türkiye'nin ekonomisin
deki bu önemi dolayısıyle, Hükümetimiz tütün için 
ayrı bir politika uygulayarak, üretiminden ihracatı
na kadar her safhasında kontrol ve müdahalede bu
lunmaktadır. Son iki yıl içinde dünya tütün üretimi 
ile sigara tüketimi hızları arasında, üretim artışı le
hine meydana gelen gelişme, dünya tütüncülüğünü 
tekrar bir stok birikimi tehlikesi ile karşı karşıya bırak
mış bulunmaktadır. 

Nikotin ve katran muhtevası yüksek tütünlerin da
ha fazla kansere sebep olduğu yolundaki neşriyat ve 
kampanya nikotin ve katran oranı düşük «Şark tipi» 
tütünlere rağbeti artırdı. Bu yüzden, Amerikan sigara 
sanayiinde «Şark tipi» tütünlerin kullanılma oranı 
son yıllarda artış göstermektedir. Son yıllarda dünya 
tütüncülüğünde önemli gelişmeler, Türk tütününe ta
lebi artırmış, bunun sonucu Türk tütünü iç ve dış pi
yasalarda son beş sene içinde 4 misli artmıştır. 

Tütünde iç ve dış piyasalardaki artış, üreticiler ve 
memleketin ekonomisi için ümit verici olmuştur, tç 
piyasada fiyatların yükselişi, üreticiyi fazla üretime 
teşvik edici ve kaliteyi düşürücü olabilir. Bu husus iyi 
ayarlanmalı ve dikkatli bir üretim politikası yürütül
melidir. 

(Muhterem milletvekilleri, dünyanın en mükem
mel tütünlerini ihtiyaçtan fazla yetiştiren ülkemize, 
yabancı menşeli sigaralar kaçak olarak sokulmakta
dır. Dünyanın yabancı dev sigara firmaları memle
ketimizi en kârlı bir pazar olarak seçmiş ve çok mik
tarda kaçak sigarayı ülkemize sokmanın yollarını bul
muşlardır. Kaçak sigara ülkemize, kanunsuz olarak, 
deniz yoluyle; kaçakçı motorları, balıkçı motorları, 
'kum motorları ve 'karayolundan seyreden TIR kam-
yonlarıyle sokulmaktadır. Son üç yıl içinde, bilinen 
157 kaçakçılık olayı vukua gelmiştir. Bilinmeyenler 
de nazarı itibara alınırsa, Türkiye'mizde büyük çap
ta yabancı menşeli sigara kaçakçılığı yapıldığı ve bu 
yüzden Devlet Hazinesinin büyük kayıplara uğradığı 
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görülecektir. Hükümetimiz, bu gibi kaçakçılık olay
larını çok sıkı şekilde takip ederek, kaçakçılığı kökün
den kurutmalıdır. 

Yine yurdumuzda bir kaç yıldan bu yana sürüp 
gelen filtreli sigara karaborsacılığının önlenememiş ol
ması, yurttaşlarımızı huzursuz etmekte ve Devlete 
karşı güvenini sarsmaktadır. Bu durumun giderilmesi 
için, daha kaliteli ve tüketimi karşılayacak seviyede 
filtreli sigara imal edecek tesisler kurulmalı; şayet 
devlet imkânları filtreli sigara tesisleri kurmaya mü
sait değilse, özel teşebbüse filtreli sigara imalât müsa
adesi verilerek ihtiyaç karşılanmalıdır. 

Gümrük muhafaza ve gümrük muayene teşkilât
ları, personel, araç ve gereç bakımından, günümüz 
ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmelidir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin, aileleriyle bir
likte yurda gelirlerken beraberlerinde getirecekleri eş
yaların neler olduğu açık şekilde tespit edilmeli ve bu 
yüzden gümrüklerdeki karışıklıklar ve zorluklar gide
rilmelidir. 

İşçilerimizin yurda gelişlerinde gümrük ve muaye
ne bakımından saatlerce bekletilmeleri ve rüşvet ver
me zorunda bırakılmaları çok büyük üzüntü kaynağı 
olmaktadır. Bu gibi aksaklıkları giderici olumlu ted
birler mutlaka alınmalıdır. 

Hudut kapılarında, yurt dışmda çalışan işçileri
mize ve yurdumuza gelmek isteyen turistlere iyi mu
amele edecek personel yetiştirilmelidir. 

Muhterem Milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize ve Bakanlık men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına Yüce Meclis üyeleri
ne saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
Şimdi, söz sırası Demokratik Parti Meclis Grupu 

adına Sayın Battal Köksal'm. Buyurunuz Sayın Kok
sal. 

D. P. GRUPU ADINA BATTAL KOKSAL 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
kuruluşların 1976 Bütçesi hakkında Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, cümlenizi De
mokratik Parti Grupu adına saygıyle selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrük ve tarife 
kanunlarını ve anlaşmaların gümrüklere ilişkin hü
kümlerini uygulayan bir kuruluştur. Bu Bakanlık, 
Gümrük Vergisinin tahsilini ve diğer bazı kanunlar
la tahs'li görevi gümrüklere verilmiş olan vergi, re-
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sim, ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilini sağlamakta
dır. Ayrıca, Bakanlığa, kaçakçılığın önlenmesi gö
revi de verilmiştir. 

'Bu Bakanlığa bağlı, katma bütçe ve döner ser
maye ile idare edilen; tüzelkişiliği olan Tekel Genel 
Müdürlüğü, Devlet tekellerini işleten, yöneten; Dev
let tekelleriyle ilgili kaçakçılığı takip eden bir kuru
luştur. 

1497 sayılı Kanunla, Çay Kurumu (Çay - Kur) ku
rulmuştur. Bu Kuruluş da tüzelkişiliğe sahip olan bir 
iktisadî Devlet Teşekkülüdür. Çayla ilgili her ko
nuda faaliyet gösteren bu kuruluş, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlıdır. 

Sayın milltvkilleri, görülüyor ki, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı kuruluşlar Ha
zineye gelir temin eden kuruluşlardır. Demokratik 
Partinin, bu..kuruluşların çalışmaları yle ilgili konu
lardaki görüşlerini sıralamak istiyoruz : 

'Bu Bakanlığın kuruluşundan bu yana 45 yıl gibi 
uzun bir zaman geçmiştir. Bakanlık, bugünün ihti
yaçlarına cevap vermekten uzaktır. Yurdumuzun tu
rizm endüstrisini geliştirmekte Bakanlığın büyük ro
lü vardır. Memleketimizin dahil olduğu Gümrük İş
birliği Konseyi, Ortak Pazar, Türkiye - İran - Pa
kistan arasındaki Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı gibi ku
ruluşlar, Gümrük ve Tekel Bakanlığının önemini ar
tırmıştır. Ayrıca, son yıllarda sayıları 1 milyonu ge
çen dışarıdaki işçilerimizin gidiş ve gelişleriyle ilgili 
işlemleri gören bir teşekkül olarak, Bakanlığın faa
liyetlerinin önemi biraz daha ehemmiyet kazanmıştır. 
!Bu sebeple, Gümrük ve Tekel Bakanlığını. yeniden 
düzenlemek lâzımdır.. 45 yıl evvelki mevzuatla, bu 
'Bakanlığın bugünkü ihtiyaçlara cevap vermesi hayli 
zordur. Bakanlığın şimdiye kadar reorganize edilme
mesini büyük bir ihmal olarak görmekteyiz. 

Gümrük kapılarımızın durumları perişandır. Güm
rüklere ilişkin rüşvet ve suiistimal şikâyetleri, gün 
geçtikçe yoğunluk kazanmaktadır. Bunlar basında ve 
kamuoyunda geniş yankılara sebep olmaktadır. Bun
da da yanlış bir personel politikasının tatbik edilme
sinin büyük rolü olduğu kanaatindeyiz. Konu üze
rinde artık cesaretle yürümek ve gerekli tedbirlere bir 
an önce başvurmak kaçınılmaz hal almıştır. 

'Buna göre, memurlar konusu sıhhatle incelendi
ğinde, uygulanan mevzuatın yetersizliği ve gerçeklere 
ters düşmesinden ziyade, eleştirilerin yoğunluk ka
zandığı alan, uygulayıcılardır. Gümrüklerde uygula
nan mevzuatın yetersiz olanlarının elden geçirilerek, 
gerekli düzenlemelere gidilmesine yukarıda işaret et
miştik. Asıl önemli olan, uygulayıcıların durumlan-
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I dır. Kısa ve uzun vadeli tedbirleri saptamak ve uy
gulamak zamanı gelmiş ve geçmektedir. Kısa sürede 
alınacak tedbirler arasında, görevini şu veya bu ne-

I denle kötüye kullanmış memurların, bir daha iş sa
hipleri ile teması olacak servislerde asla istihdam edil
memeleridir. Cezaî veya intiza'btî yönden suçluluğu 

|, saptanmış ve bu nedenle görevinin niteliğini değiş-
I tirmiş memurların, kısa süreler sonunda, «artık ıslahı 

hal etmiştir» gibi düşüncelerle, yetkili ve sorumlu yer-
I 1ere, görevlere iadeleri sık sık görülmekte, basında da 

yer almaktadır. Bu uygulama, görevini kötüye kullan-
I ma eğiliminde olanlara cesaret verici olarak görül-
I -nektedir. Kısa süreli olarak yer değiştirme ve geri 
I hizmete alınma, «yapanın yanına kâr kalır» düşün

cesinin, Bakanlık teşkilâtında kökleşmesine neden ol
maktadır. Basında bu konuda sık sık çıkan ve Ba
kanlıkça yalanlanmayan haberler, bu konuşmamızın 
başlıca dayanağını teşkil etmektedir. Böyle kötü bir 
uygulama yoluna girmiş olan Bakanlığın bugünkü so
rumlularının, bu teşkilâta en büyük kötülüğü yap-

I makta olduğu kanısındayız. 
I Bu son dönemdeki uygulamalar, alt kedemedeki 
I memurlardan, görevini kötüye kullananlarca cesaret 

verici olarak görülmektedir. Her kademedeki amirin 
I şahsî durum ve tutumunun, maiyetindekileri etkile-
I veceği inkâr edilemez. 
I Burada esefle değinmek mecburiyetindeyiz; ma-
I halli gümrük otoriteleri ve hatta merkezî otoriteler 

arasındaki güveni sarsıcı hareketlerde bulunanlar art-
I maktadır. Her türlü söylentilere rağmen, gümrük 
I teşkilâtını bugüne kadar ayakta tutanın, bu amirler 
I topluluğu olduğu kanaatindeyiz. Sarsıntının buraya 
I kadar sirayet etmesi bizler için üzücü, gümrük teş-
I kilâtı için yıkıcı, olmuştur. 
I Bilgi, yetenek ve güven vericilik dışmdaki tesir

leri bertaraf ederek, amirlerin atanmaları, bunların 
I korunmaları artık mecburiyet, haline gelmiştir. Hele 
I merkezin, yani Bakanlık teşkilâtının ayrı bir özenle 
I ele alınıp, her türlü söylentiden uzak kalacak şekilde 
I korunması gerekmektedir. 
I Sayın Bakanın basında yer alan «'Rüşvet almayan 
I yer var mı?» şeklindeki beyanatına dayanarak belirt-
I mek isteriz ki, Devletin sağlam şekilde ayakta dura-
I bilmesi, Bakanın dediğinin, aksinin sağlanması ile 
I mümkündür. «Herkes hırsızlık yapıyor, o halde ben 
I de yaparım» zihniyetini yansıtan görüşü adeta sa

vunur duruma gelen bu beyanatı, Sayın Bakanın ta-
I Hhsizliği olarak işaret ediyoruz. Aksini savunmasını, 
I bilhassa uygulamada bunu gözetmesini Sayın Ba-
I kandan beklemekteyiz. 
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Gümrüklerde kopan fırtınalar, muayene ve ta
hakkuk işlemlerinde'düğümlenmektedir. Bilindiği üze
re, bu ayrı bir ihtisası gerektirmektedir. Uzun va
deli bir program çerçevesinde güvenle yapacak perso
nel yetiştirilmesi birinci hedef olmalıdır. îşin ele alı
nışında, bu konuda mevcut zincir halkalar ilâvesi ye
rine, yeni zincir yaratmak ilkesinden hareket edilme
lidir. Aralarında bilgili, yeteneklileri de bulunmakla 
beraber, bunların da gümrüklerde başka görevlerde 
kullanılmasını sağlamak, muayene memurluğu mües
sesesi yerine, yeni bir örgütlenmeye gitme zamanı 
gelmiş değil, hatta geçmiştir. 

Yürürlükteki Gümrük Kanununun getirdiği sistem 
içinde mükellefler, beyanlarını yapıp, vergileri de ta
hakkuk ettirerek başvurabileceklerinden, yeni örgüt, 
bir nevi kontrol olarak düşünülmelidir. Böyle bir 
kontrol örgütünün kurulması ve idare içinde alacağı 
yer bakımından, gerek Türkiye, gerekse yabancı 
memleketlerdeki tecrübelerden yararlanmak da idare 
için mümkündür ve kolaydır^ 

Bilindiği üzere 24.5 . 1975 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1894 sayılı Kanunla, gümrüklerdeki tasfiye edi
lecek eşya için yeni bir düzenleme getirilmiştir. Adı 
geçen 1894 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişti
rilen 1614 sayılı Gümrük Kanununun 141 nci mad
desiyle, gümrüğe terkedilen veya terkedilmiş eşyanın 
tasfiyesindeki şekil, usul ve esasların bir tüzükle sap
tanması öngörülmüştür. Gene aynı madde gereğince 
bu. tüzüğün en geç üç ay içerisinde hazırlanması ön
görülmüştür. Ancak, değil kanunun emrettiği üç ay, 
aradan 9 ay geçtiği halde bugün böyle bir tüzük çı
karılmamıştır. 

Kanun hükmünün henüz yerine getirememiş olan 
bakanlığın, ne gibi sebep ve bahane öne süreceğini 
merakla beklemekteyiz Ama ne cevap verilirse verilsin, 
bunun, bir amir hüküm karşısında hukuken geçerli 
olmayacağını da peşinen belirtmek isteriz. 

Gene adı geçen kanunun işaret edilen maddesi 
gereğince, bu kabil eşyanın satışını, Hükümetçe gö
revlendirilecek yahut kurulacak kamu iktisadî teşek
külleri yapabilecektir. Buna dayanılarak 14 . 10 . 1974 
günlü 15383 sayılı Resmî Gazçtede yayınlanan 
7/10586 sayılı 26 . 8 . 1975 günlü Bakanlar Kurulu 
kararnamesi ile Devlet Malzemb Ofisi, Denizcilik 
Bankası ve Devlet Demiryollarına Hükümetçe bu 
görev verilmiştir. Ancak kanunun amir hükmü olan 
ve yukarıda değinilen tüzük çıkartılmadığından, satı
şın, şekil, usul ve esasları belli değildir. Bu satışla
rın hangi şekil, husus ve esaslar dahilinde yapıldığını 
sormak mecburiyetindeyiz. Eğer satış yapılıyorsa, bu 

satış kanuna aykırıdır. Yapılrmyorsa, gene kanunun 
amir tasfiye hükmü yüratülmemektedir. Yani her iki 
halde de bakanlık ve Hükümet kendisine düşen gö
revi yerine getirmemiş durumdadır. Sorumlusu veya 
sorumluları kimlerdir? Ama kanunun uygulanmadığı
nı tespit ve tescil etmiş bulunuyoruz/Akla şu da ge
lebilir: 1894 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, 
gerek gümrüklerdeki eşya, gerek 1819 sayılı Kaçak
çılık Kanununun 24 ncü maddesinde sayılan eşya, 
aynı usulle tasfiyeye tutularak, işin Hazine lehine so
nuçlanmasını gerektiren müsaderesi kesinleşmiş ka
çak eşya Çocuk Esirgeme Kurumunun bir il şubesine 
teslim edilerek böylece kanuna aykırı işlem olanağı 
bulunmuştur. 

Gümrüklerdeki müsaderesi kesinleşmiş, kaçak da
hil, eşyanın tasfiyesi için yeni bir düzen getiren 1894 
sayılı Kanunun geçici maddesi, tasfiye edilecek eşya 
için sahip veya vekillerine iki aylık bir süre için ithal 
ve yurt dışı etme hakkı tanımıştır. Ayrıca bu madde 
ile; «verilmiş iki aylık süre içinde durum eşit ara
lıklarla ve en az 4 defa TRT ve basın yoluyla ilgili
lere duyurulur» hükmü getirilmiştir. Kanunun yürür
lüğe girişi 24 . 5 . 1975 olduğuna göre, bu geçici sü
renin 24 . 7 . 1975 günü sona erdiği ve böylece di
ğer tasfiye hükümlerinin uygulanması gerektiği açık 
açık olarak ortadadır. Kanunun açık hükmüne karşı
lık, 23 . 12 . 1975 günlü 1975-192 sayılı bakanlık 
genelgesiyle; gerekli tüzük hazırlanmadığından bahis
le, anılan 1894 sayılı Kanun gereğince gümrükten 
çekilmesine izin verilmeyen sınaî ve ticarî mahiyetteki 
eşyanın, Hazine menfaatine ve ambarlardaki sıkışık
lığın önlenmesi de gözönüne alınarak, ithallerinin ya
pılmasının uygun görüldüğü gümrüklere tebliğ edil
miştir, 

Sarih kanun hükmünün uygulanmasını bertaraf et
mek üzere öne sürülen gerekçe ve genelgeden aynen 
alınmış olup, hukuk devleti içinde nelerin yapılabile
ceğini gösterir en ters ve en son örneklerden biri ola
rak dikte edilmeye değer. 

' Bu, kanun dışı uygulamaya varan idarî tasarruf, 
yani genelge basında yer aldığı halde bakanlıkça her
hangi bir açıklama yapılmamıştır. Şunu da belirtebi
liriz ki, adı geçen genelge de, bir bahane yaratmak 
gayesiyle ileri sürüldüğü gibi, ilgililere tebligat yapıl
masını öngörmemektedir, sadece TRT ve basın yoluy
la duyurulması istenmektedir. İlgililere tebligat ya
pılmasının zorunlu olduğuna dair genelgeye dayanmak 
bir yandan gerekçelere, diğer yandan da bizatihi ka
nuna aykırıdır 
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Türkiye'nin ödemeler dengesinde en önemli rolü 
işçi dövizleri teşkil etmektedir. Bu sebeple dışarıda 
çalışan işçilerimizin yurt kalkınmasında büyük önemi 
Ve yeri vardır. İşçilerimiz, yurda giriş ve çıkışlarında 
nahoş muamelelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir 
defa rüşvetsiz iş görülmediği yaygındır. İşçilerimize 
gümrük giriş ve çıkışlarında insanca ve medenî mua
mele yapılmalıdır. ^> 

Mobilya yolsuzluğu meselesinde de bakanlığa 
önemli görev düşmektedir. Avrupa'dan TIR kam
yonları ile getirilip Tunus'a gönderilmek istenen si
garalar hakkında beyanat vererek Avrupa'dan Tunus'a 
kestirme yol varken neden Türkiye üzerinden geldi
ğini izah eden ve kilometreleri konuşturan sayın Ba
kan, acaba neden Ankara'dan İsparta'ya İsparta'dan 
Antalya'ya veya Finike'ye değil de Karadeniz Ereğ
li'sinden Libya ve italya'ya gönderilen mobilyalar 
üzerinde konuşmamaktadır. (D.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Sayın Bakan istediği takdirde, gümrük
lerde yapılan bu mobilya ihracı yolsuzluğunu birkaç 
güne kadar çıkartabilir; sayın Bakanın susmasını da 
manidar karşılamaktayız. 

(Memleketimizde tütün ve sigara meselesi, gün 
geçtikçe kangrenleşen bir yara halini almaktadır. 
Politik maksatlarla hareket edilmesi, Türk tütününün 
kalitesini bozmuştur. Bu yüzden tütünü geleneksel 
pazarlarının bir kısmını kaybetmiştir. Açıkça belirt
mek isteriz ki, filtreli sigara ihtiyacına cevap veril
memekte, sigara kaçakçılığı devamlı surette artmak
tadır ̂  

Sigara müstehlikine, Tekel İdaresi, kaliteli filtreli 
sigara vermek zorundadır, aksi halde polisiye tedbir
lerle kaçakçılığı önlemek mümkün olmayacaktır. Si
gara kaçakçılığı yanısıra Tekelin çıkardığı filtreli si
gara da karaborsada satılmaktadır. 

Evvelâ, sermaye piyasası kanunu çıkarılmalı, son
ra tütün müstahsiline ve dışarıdaki işçilerimize önce
lik tanımak suretiyle halka açık şirketler kurulmalı
dır. Böylelikle hem kaliteli tütün üretimi teşvik edil
miş olacak, hem de kaliteli sigara istihsali artacaktır. 

Çay Kurumu, kaliteli çay imâline önem vermeli
dir. Poşetli çay imalâtı henüz gerçekleşmemiştir. Çay 
istihsali kadar, onun ambalajı ve piyasaya takdim 
şekli de önemlidir. 

'Bu nedenle bakanlık bu konular üzerinde gerektiği 
şekilde durmamaktadır. Bakanlığın yapmakta olduğu 
fabrikalar, programlaştırman zaman içinde gerçekleş
memiştir. Yatırımların zamanında gerçekleştirilmemiş 
•olması, sigara müstehliki bakımından yeni meselelerin 
çıkmasına sebep olmaktadır, 
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Sayın milletvekilleri, Devlet bütçesine büyük kat
kısı olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile bu Bakan
lığa bağlı kuruluşların faaliyetleri hakkında D. P. 
Grupunun görüş ve düşüncelerini arz ve izaha ça
lıştım. 

1976 bütçesinin memleketimize, milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Bakanlık ve Bakanlığa bağ
lı kuruluşların mensuplarına işlerinde başarılar temen
ni ederim, 

Cümlenizi Demokratik Parti Grupu adına saygı 
ile selâmlarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkış
lar) -

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koksal. 
Şimdi söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Mec

lis Grupu adına Sayın Muslih Görentaş'm. 
Buyurun Sayın Görentaş. 
C. G. P. GRUPU ADINA MUSLİH GÖREN

TAŞ (Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1976 malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe

si üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunmaktayım. 

1931 yılında kurulmuş olan bu Bakanlığın Teşki
lât Kanununda ve bu Bakanlığa bağlı müesseselerin 
mevzuatlarında bazı ıslahatların yapılması zarure
tine inanıyorum. 

Bilhassa, gümrük mevzuatında daha pratik ve 
herkesin anlayabileceği şekilde bir sistemin getiril
mesi ile vatandaşı gümrük komisyoncularından kur
tarmış olacaksınız. 

Bu bürokratik sistem devam ettiği müddetçe, 
gümrük teşkilâtında çalışan namuslu insanlar dahi 
töhmet altında kalacaktır. Yıllardan beri Gümrük 
bütçelerini takip ederim; devamlı olarak hırsızlıktan 
ve rüşvetten bahsedilmektedir. Tedbir? Tedbir yok. 
Çünkü Türkiye'de öyle acayip bir tatbikat var ki, de
rinliğine düşündüğünüz zaman cinnet getirmemeye 
imkân yok. Bir taraftan şehir merkezlerinde, Hükü
met merkezindeki mağazalarda serbestçe satılan 
aşya, mağazadan çıkınca kaçak oluyor; tarlasında 
tütün yetiştiren bir insan, kendi emeğinin mahsulü 
olan tütünü içerken kaçak oluyor; öbür tarafta, 
bakanı, milletvekili, generali, emniyetçisi, zabıtası, 
müsteşarı, umum müdürü kaçak Amerikan sigarası 
içiyor, bu normal karşılanıyor... 

Bunun hikmetini yılardır öğrenemiyorum. 
Gümrüklerde yalnız bir husus beni memnun et

miştir: Evvelki yıllarda yurda dönen işçiler çok hır
palanıyordu. Bu sene, iki defa yurt dışından gelirken 
şahit oldum, gelen işçilere daha iyi muamele ediliyor 
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ve huzurla memleketlerine gelebiliyorlar. 
Bir de, gümrük depolarında bekleyen malların, 

derneklere, ve diğer müesseselere hibe yoluyle ve
rilmesi yersizdi, dedikodulara ve suiistimallere mü
sait bir tatbikattı. Zannedersem, şimdi bu tatbikat 
durdurulmuş. Bu hususu çok yerinde buluyoruz. 

Bu mallar bir heyet tarafından satışa arz edilip, 
Hazineye irat kavdedilmesi daha yerinde olur. 

Bir de milyonlar değerinde yakalanan sigaralar 
ne oluyor? Bunlara Tekelin etiketi yapıştırılıp sa
tışa arz edilirse daha faydalı olmaz mı? 

Burada bir hususa daha değinmek isterim; bel
ki bu Bakanlığın bütçesi ile ilgili değildir; fakat işin 
içine kaçakçılık girdiği için arz etmeyi faydalı bulu
yorum. * 

Hudut mıntıkalarında 5 Km.'1-ik bir şerit yasak 
bölge olarak kabul ediliyor. Bilhassa benim seçim 
bölgem bunun çok sıkıntısını çekiyor. Bazı kesimler
de en mümbit topraklar, daha doğrusu otlakiyeler 
bu şerit içinde kalıyor. Hayvan sürüleri otlamak için 
o bölgeye yaklaştı mı, kaçaktır diye vatandaşa çeşitli 
eziyetler yapılmaktadır. Bunun için de bir hai tarzı 
bulunursa çok faydalı olur kanısındayım. 

Muhterem milletvekilleri; bütçemize 1975 yılında 
tahminen 18 milyar katkıda bulunan Tekel Genel 
Müdürlüğünün, Türk ekonomi sahasında büyük ye
ri olduğu gibi, iş sahasında da mühim yeri vardır. 
Halen 6790 kadrolu memur, 60 bin devamlı işçi, 20 
bin geçici işçi olmak üzere, 86 790 aileye iş veriyor 
demektir. Bu da küçümsenecek bir rakam değildir. 

Tütün mamulleri satışının da 1973'e nazaran, bu se
ne % 10 artışla 52 milyon kilodan, 57 milyon kiloya 
ulaşması, memnuniyet vericidir. Filtreli sigara sıkın
tısı, geçen yıllara nazaran tamemen giderilmiştir; 
1970 yılında 9 milyon kilo iken, 1975'de 17 milyon 
kiloya yükselmesi memnuniyet vericidir. 

Dünyanın en meşhur tütünü olan.Şemdinli tütünü
nün taban fiyatının yüksek olması gerekir; zira, ha
len 100 liradan pazar bulabiliyor. Bir Hint filozofu
nun eserinde; «Şemdinli tütününden senede 150 bin 
altın reji parası alındığı» ifade edilmektedir. 

Bu bakımdan, Şemdinli tütünlerinin üretiminin 
artırılması çok yerinde olur kanısındayız. 

1975 yılı içerisinde çay üreticisine 2 240 000 000 
lira gibi bir meblâğın ödenmesi ve çay üretiminin 
55 bin tona yükselmesi memnuniyet vericidir. Yine 
aynı yıl içinde iki çay fabrikasının, bir çay paketle
me fabrikasının ve 10 adet yarım kalan fabrikanın 
tamamlanmasını takdirle karşılıyoruz. 

— 55 

Çay kalitesinin biraz daha düzeltilmesi, bilhas
sa depolama hususunda titiz davranılması yerinde 
olacaktır. 

Konuşmama burada son verirken, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesinin memlekete hayırlı olması
nı diler, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Yüce Heyetinizi ve Bakanlık mensuplarını saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görentaş. 
Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Mec

lis Grupu adına sayın Yılmaz Alpaslandadır. 
Buyurun sayın Alpaslan. (C. H. P. sıralarından, 

alkışlar) 
C. H. P. GRUPU ADINA YILMAZ ALPAS

LAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Her yıl olduğu gibi, bugün de burada, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesini, bilinen klasik biçimde eleştir
meyeceğim. 

Her şeyden önce, Cumhuriyeti, ülkemizin bütün
lüğünü, ülkemizin geleceğini büyük ölçüde tehdit 
eden vurgunların, soygunların, gümrük kaçakçılık-* 
larının sergilendiği, tezgâhlandığı; Gümrük ve Te-< 
kel Bakanı sayın Orhan Öztrak'ın yer yer ihmali, 
yer yer bilgi ve görgüsü içinde cereyan eden soy
gunların ortada bulunduğu bu dönemde Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının tütün baş fiyatı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının çay politikası üzerinde durma
nın ötesinde, ülkemizin büyük çıkarlarının nasıl bir 
yığın eşkiya tarafından soyulduğunu, belgeleri ile, 
kanıtlan ile ortaya sermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, dün Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı sayın Bülent Ecevit, Demirel 
ailesiyle ilgili, yıllardan beri sözü edilen bir soy
gunu, Devlet soygununu ve Devlet soygununun ke
sin biçimde, müfettiş raporu ile ortaya konduğunu 
açıklayınca, kızılca kıyamet koptu. Bir yandan Büt
çenin tümü üzerinde eleştirilere cevap verirken cep
hesini sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz göster
meye çalışan Demirel, öte yandan onun suç ortağı 
Maliye Bakanı ve onun suç ortağı Ticaret Bakanı, 
ne dediklerini bilmez durumda bu soygunun sorum
lularını, bu soygunun ele başlarını Türk Kamuoyu
nun gözünden kaçırmaya çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, olay nedir? Zabıtlara geç
mesi için kısaca belirtmek istiyorum: Bilindiği gibi, 
Sayın Süleyman Demirel'in pek marifetli yeğeni 
Yahya Demirel, ihracat yapmaktadır, mobilya ih
racatı yapmaktadır. Mobilyaları İsparta'da imal edip, 
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İsparta'dan taa Karadeniz .Ereğli'sine, Zonguldak'a, 
uzunca bir yol katederek götürmektedir. Bunun ne
denini, bunun niçinini dün Türk kamuoyu tüm çıp
laklığı ile öğrendi. Sayın Süleyman Demirel'in mari
fetli yeğeni, «Ceviz kaplama mobilya ihraç ediyo
rum» diyerek, meğerse Kıbrıs'a, değeri 70 000 lira 
olan, değeri 300 400 bin lira olan suntaları ihraç 
ediyormuş. Elimdeki belgeler ki, müfettiş raporu, 
müfettiş raporuna dayanak olan, Kıbrıs'tan gelen, 
Kıbrıs'tan malı ithal eden şirket temsilcilerinin be
yanı ve gümrük kolcusunun ifadeleriyle, Devletimi
zin soyulduğu, Demirei ailesinin bir mümıaz şahsı 
tarafından Devletimizin 20 milyonluk bir mal varlı
ğının tümüne el konduğu, iki parti gemi ile yapı
lan bu kaçakçılıkla ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sorun Yahya Demirei so
runu değildir. Sorun, Türkiye'nin başına kâbus gi
bi gelen Demirei ailesi sorunudur. Hangi taşın 
altını kaldırırsanız, hangi kirli meseleye el atarsa
nız, ya sayın Süleyman Demirel'in hacı olan bira
deri, ya sayın Demirel'in seçimler zamanında par
ticilik, seçimlerden sonra ticaret yapan öteki birade
ri, ya da yeğenleri ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, konu, bir yandan idarî tahkikat derinleş-
tirilirken, öte yandan Cumhuriyet Savcılığına ve 
Türk adliyesine intikal etmek üzeredir. Ancak, bi
linmelidir ki, Süleyman Demirei, onun. ailesinin 
avukatı Maliye Bakanı ve bugün Süleyman Demi
rel'in bu birtakım yolsuzluklarını örtbas etmeye ça
lışan Ticaret Bakanı Halil Başol bakanlık görevinde 
bulundukları sürece, bu tahkikatın, bu 20 milyon
luk soygunun selâmetle sonucunun alınması müm
kün değildir. Dünyanın hiç bir ülkesinde bu kadar 
utanç verici bir soygun, bir başbakamn ailesi tara
fından sergilenirse, o kişi başbakanlık koltuğunda 
oturmaz. Namuslu olduğunu, haysiyetli olduğunu* 
vatansever olduğunu, istifa ederek, tahkikatın se
lâmetle yürümesini sağlayarak ortaya koyar. Ama 
sayın Süleyman Demirel'in böyle bir davranış için
de bulunduğunu, bulunabileceğini maalesef sanmı
yoruz, sanmanın da bugünlerde pek saflık olacağı 
kanı&ındayım < 

Ama, sayın milletvekilleri, Türk kamuoyunun, 
Türk aydınlarının ve Türk Parlamentosunun, Tür
kiye'de şaibeli olmanın da ötesinde, biraderleriyle, 
yeğenleriyle, Devletin milyonlarına el atan bir kişi
nin artık Başbakanlık koltuğunda oturmasına taham
mül etmeyecek kadar sağduyuya, vicdana sahip ol
duklarını belirtmek istiyorum. Bu büyük soygunu 

daha aylarca önce açıkladığımız zaman, Süleyman 
Demirei şunu söylüyordu: «Mademki bu soygunlar 
yapılmış; sayın Ecevit'in Başbakanlığı döneminde 
neden tahkikat açtırmadınız?» 

Değerii arkadaşîaıım, eğer benim Genel Başka
nım, bu soyguncu ailenin yaptığı, sözüm ona iki mo
bilya ihracatına elkoyduğunu söyleseydi, gümrüK 
müfettişleri de, gümrük yetkilileri de hatta Kıbrıs'ta
ki o işleme karışan şirket de çeşitli baskıların, tehdit
lerin altında kalırdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, ikti? 
darımız döneminde aldığı bir ihbarı değerlendirmiş, 
aynı gün müfettişlerine konuyu tevdi etmiş ve Cum
huriyet Halk Partisinin iktidarının verdiği bir direk
tifle, komi bugünkü noktaya gelmiştir. Bundan son
ra, daha 15 milyon liralık soygunun bilançosu görü
lecektir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bundan önceki 
yolsuzluklar ne oldu ki, bu ne olacak? 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bir değer
li üye arkadaşım, «Daha önceki yolsuzluklar ne ol
du ki, bunlar da ne olacak?» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, vicdan sahihi; 
ülkemizde, namuslu, Devlet yöneten müfettişler, mü
dürler, memurlar olduğu sürece, Sayın Süleyman De
mirei ve onun avukatlığını yapan birtakım bakanlar 
ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, gelecek günler, 20 
milyonluk soygunun tüm bilançosunu ortaya koya
caktır ve biz, bu bilançoyu bu Parlamentoda açık
layacağız ve Süleyman Demirel'in de Yüce Divanda 
hesap vermesini Yüce Parlamentodan talep edeceğiz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Partili üye
ler, bu iç açıcı sözleri, idialan, kanıtları dinleyebil-
menin ezikliği içinde olacak ki, hepsi bu sıraları terk 
etmişler; kuliste, Sayın Başbakanlarının marifetini 
dinlememek üzere, dışarıda kalmayı tercih etmişler. 
(A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, 'bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Müzakerelerin selâmetle cereyanı bakımından, sa
taşmayı bir kenara bırakıp da bir grupu itham etme
seniz, koauşmanıza o şekilde devam etseniz daha iyi 
olur kanaati içindeyiz. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Emredersi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Estağfurullah, estağfurullah. Bu ve
sile ile vaktinizin de kısıtlı olduğunu ifade etmiş olu
yorum. Devam buyurun efendim. 
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; ben konuyu, kısa ve öz 
olara'k bilgilerinize sunmaya çalıştım. Müfettişin sav
cılığa tevdi ettiği rapor burada. Raporda, soygunun 
ne biçimde Yahya Demirel tarafından sergilendiği ap
açık ortada. Saym Gümrük ve Tekel Bakanını, bu 
konuda, bundan sonra 15 milyonluk kaçakçılığın da 
hangi kapılardan, hangi gemilerle nasıl yapıldığım 
açıklamak üzere göreve davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hangi konuya el atsak, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında, o konunun altında 
bir suiistmal, bir vurgun, bir gümrük kaçakçılığı or
taya çıkıyor. Bundan aylarca önce, Tokat Çocuk 
Esirgeme Kurumu yolsuzluğu yapıldı iddiasıyle, Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı Öztrak hakkında Mec
lis Soruşturması istemiştik. O soruşturmayı istediği
miz günden bu yana, ki biz o günlerde bu hırsızlı
ğın, bu soygunun, bu Cumhuriyetçi Güven Partili 
marifetli bayanın yaptığı soygunun 5 - 1 0 milyon li
ralık ufak bir soygun olduğunu sanıyorduk; oysa her 
geçen gün ortaya çıkan 'belgeler gösteriyor kî, bu ma
rifetli Tokat Cumhuriyetçi Güven Partisi îl Başkanı 
ve kocası, Devlet gümrüklerinden, Bakanın yanında 
oturan Müsteşar Muavini ve Bakanın müşavirlerinin 
bilgisi altında 200 milyon liralık malı alıp, Ankara' 
nın îzmir caddesindeki Amerikan pazarı diye geçen, 
gerçekte Türk gümrüğünden kaçak olarak sağlanan 
malların satıldığı pazarda haraç mezat satmışlar. Sa
yın Bakanın üzerine gittiğiniz zaman; «Ben konunun 
üzerine gittim, müfettiş tahkikatı yaptırdım.» diyor. 
Değerli arkadaşlarım, bu büyük soyguncu karı - ko
ca, Saym öztrak Bakan olduğu günden bu yana, 6 
büyük tahsis almış. Sayın Bakan adına Yavuz Bay
san isimli bir marifetli müşavir imzayı atmış, bin
lerce çakmak, 550 bin tane kristal avize taşı, daha 
milyonlarca ve milyonlarca liralık mal. 

Ö gün, bunu söyledik, hakkında soruşturma iste
dik, Bütçe Plan Komisyonunda Bakanı köşeye sıkış
tırdık: 

Şimdi soruyorum: Bu soygunun yapılması için 
imza atan müşaviriniz, bu soygunların tezgâhlanması 
için görev suiistimali yapan müsteşar muavininiz ni
çin hâlâ 3 anınızda duruyor? Bu Devleti göz göre göre 
hâlâ soydurmaya devam mı edeceksiniz Sayın Öz
trak? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ
TRAK (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Müşavir ye
rinde durmuyor. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Kıratın ya
nında duran ya huyundan, ya suyundan, 
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) ~ Değerli Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu soygunları yapan aile
nin, yaptığımız ihbarlar, namuslu Türk basınının yap
tığı yayınlar sonu, bu ailenin erkeği tutuklanıyor; 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanıyor, toplu 
kaçakçılık suçundan tutuklanıyor; ama, gelin görün 
ki, esas bu mafia çetesinin bayan reisi aradan tam 
100 gün geçti, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tutukla
ma kararı verdi, Sayın Süleyman Demirel'in anlı ve 
şanlı iktidarında bir büyük kaçakçı Ankara'nın so
kaklarında elini kolunu sallaya sallaya geziyor, hat
ta Bakanlık civarındaki kız kardeşinin evinde oturu
yor; bu Devlet, milyonları cebine indiren bu kaçakçıyı 
her nedense yakalamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakandan, ya da bu
rada bulunmasını istediğim Sayın Ferid Melen'den 
şu hususun açıklanmasını istiyorum: 

Yaptığım incelemeye göre, bu büyük kaçakçı ba
yanın, Ferid Melen'in akrabası olduğu iddia edilmek
tedir ve o nedenle de tutuklanmadığı iddia edilmek
tedir. Bu konuda açıklama bekliyorum; eğer birta
kım çeteler, birtakım bakanlar ya da onların yakın
ları tarafından korunacaksa, vay bu ülkenin ahline. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mardin'dekiler kur
şuna diziliyor. 

BAŞKAN — Sayın Ok, söylüyor efendim, ifade 
ediyor. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bir yanda, yoksulluğu için, çaresizliği için, 
bu bozuk düzende aş ve ekmek bulamdığı için, 3 - 5 
koyun kaçırayım derken .öldürülen yüzlerce insan 
dururken, beri yanda 10 milyonlarca lirayı Öztrak'ın 
sayesinde cebine indirenler, eli kolu sallana sallan a 
ülkemizde geziyor. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, 5 dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
16 bin köyümüzün elektriği, suyu... 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, rica ediyorum efen
dim, arkadaşımıza fırsat verelim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; konular pek çok, benim 
de zamanım maalesef buna göre pek az. 

Bir başka konuya kısaca değinmek istiyorum; o 
konu da, Türkiye Yeşil Ormancılar rezaleti; Türkiye 
Yeşil Ormancılar soygunu. 
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Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanının marifetli, ya müsteşar muavini, - not-
larıma bakamıyorum sürem kaybolmasın diye - ya 
da müşaviri 6 kalem tahsis yapıyor, Türkiye Yeşil 
Ormancılar Cemiyetine. Yeşil Ormancılar Cemiyeti
nin Başkanına soruyorum: «Bu malları aldınız mı?» 
diyorum, «Hayır benim talebim yok ki, ben mal 
alayım» diyor. Bu malların toplam tutarı 20 milyon 
lira; bir insaflı gazetenin iddiasına göre. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız işin ilginç yanı şu: 
Bu 6 parti malın, Îstan'bul satış gümrüklerinden çe
kilmesi, verilen yazıda öneriliyor; yazıyı eline alan 
'bir namuslu Adalet Partisi eski milletvekili, bir Bi
lecik eski Milletvekili Sadi Binay. Sadi Binay gidi
yor İstanbul Satış Gümrükleri Müdürüne, yanında da 
20 yaşlarında bir Türk vatandaşı mıdır, yoksa değil 
midir, o da belli değil; o genç adamın elinde bir bel
ge, mutemet belgesi; «Biz 'bu 20 milyon liralık malı 
çökmeye geldik» diyorlar. Oradaki görevliler kuş
ku beyan ediyor; onun üzerine Milliyetçi Cephenin 
Meclis Başkan adayı olan bağımsız Aydın Milletve
kili Kemal Ziya Öztürk ve Sadi Binay tarafından 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı îstaribul Satış Gümrük
leri Başmüdürüne manevî baskı yapılıyor; «Verecek
sin bu malı» deniliyor ve soygun tezgâhlanıyor; Sa
di Binay, kamyonlara yükleyip, altı partide 20 mil
yon liralık Devletin malını alıp götürüyor. 

Günlerden beri açıklıyorum; günlerden beri is
mini açıklayacağımı bildiği için, Sadi Binay, çeşit
li yollarla bana hafoer gönderiyor; «Aman ismimi açık
lamasın» diye. 

Değerli arkadaşlarım, eğer birtakım soyguncu
ların, eğer birtakım vurguncuların isimleri açıklan
mayacak olursa, Türkiye'de Süleyman Demirel gibi
leri daha çok Başbakanlık yapacaktır; biz de çok çile 
çekeceğiz. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bunu önlemek için, kim ne biliyorsa; benim de 
iktidarım döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı döneminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapan 
arkadaşım var; onun hakkında da idialar varsa o da 
bu ulusun kürsüsünde söylenecek. Onun da alnında 
kara lekesi varsa, onun da defterini Türk Parlamen
tosu dürecektir. Aksi takdirde, Türkiye'de, tıpkı 
Amerika'da olduğu gibi, Mafia çetelerinin iktidarı, 
gerçek iktidara egemen olacaktır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — 16 modası hır
sızlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ederim. 
ORHAN BÎRGÎT (Îstan'bul) — Efendim, gerçe* 

ği söyledi, rica ederim... 
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim birbirinizi 

takviye etmeyin efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 20 Kasım 1976 günlü Cum
huriyet Gazetesinde şu ilginç haber yayınlanıyor: 
«11 TIR kamyonu kayboldu.» 

Türk hudutlarından, gümrük kapısından içeriye 
giren 11 TIR kamyonu kayboluyor. 

HALÛK ÜLMAN (îstan'bul) — Allah Allah... 
Ne olmuş onlara?... 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu kamyonlar neden kayboluyor, niçin 
kayboluyor? Sayın Bakanın yanında oturanlar ve Sa
yın Bakan bunu çok iyi biliyor. 

Bu kayıptan bir süre sonra gazeteciler Sayın Ba
kanı sıkıştırıyorlar; diyorlar ki: «Sayın Bakan 11 tane 
TIR kamyonu kayboldu.» Sayın Bakan olayı doğru
luyor ve şunu sözlerine ekliyor, diyor ki; «Türkiye 
üzerinden Ortadoğuya TIR kamyonlanyle silâh kaçı
rılıyor.» 

Değerli arkadaşlarım, bir Bakanın gayri ciddî ol
ması, gayri ciddî konuşması mümkün değildir benim 
kanımca; böyle olmamalıdır. Sayın Bakan bunu söy
lediğine göre ben doğru kabul ediyorum. 

Şimdi soruyorum Sayın Öztrak'a: «TIR kamyon
lanyle silâh kaçırıldı» diyorsunuz. Kaç tane TIR kom-
yonunu durdurdunuz, kaç bin tane silâh ele geçirdi
niz? Eğer, bunların hiçbirisi yoksa, ya bu silâh ka
çakçılığında sizin parmağınızı aramak durumunda
yız, ya da sizin Bakanlığınızın üst seviyesindeki gö
revlilerin, hem kaçakçılık var diyeceksiniz, hem 
kaçakçılar yakalanmayacak, bir tek silâh ele geçme
yecek... 

Böyle beyanlarla, ülkemizde, bakanların gayri 
ciddî de konuşabileceği varsayımını ortaya getiremez 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, müddetiniz bitmiştir, 
lütfen toparlayın ve son cümlelerinizi ifade edin efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlayayım 
efendim. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Öbür hırsızlıkla
rı sonra açıklarsın. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sonradan kamyonlar 
bulunmuş mu Sayın Alpaslan? 

58 — 
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli Baş
kan, sayıa milletvekilleri; benden önce konuşan Cum
huriyetçi Güven Partisi sayın sözcüsü, gerçekten 
önemli bir noktaya değindi: «Birtakım derneklere, 
birtakım belediyelere, birtakım kuruluşlara Devlet 
gümrüklerinden Hazineye intikal eden mallar veril
memelidir. Çok şükür bir yasa çıktı da, bundan kur
tulduk.» görüşünü savundu. Sayın Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi sözcüsüne yürekten katılıyorum; ancak 
Sayın Bakanımdan sorular sormasını istirham ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, elimde listeler var. Sayın 
Gümrük Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Tekirdağ 
ve Adalet Partisi listesinden kiralama yoluyle sena
tör olmak için Sami Turan Kayseri listesine girince, 
listeye alna'k Adalet Partisinden, belediyeleri besle
mek de Gümrük ve Tekel Bakanından oldu. 

Değerli arakdaşlarım, liste burada; hesaptan an
layanlara yaptır'dım hesabını; 200 milyon liralık, 
Kayseri ve Tekirdağ belediyelerine mal tahsis edil
miş. Eğer Sayın Başkanım, bana yarım dakika lüt
federse sıdece Kayseri Valiliğine bu yağmadan ne 
düştüğünü açıklayacağım. 

Düşünün Kayseri... 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, zaten benim elimde 

olmayan toleransı göstermiş durumdayız. 
ORHAN BİRGİT (tstan'bul) — Efendim, şimdi

ye kadar hırsızları bağladı, şimdiden sonra da söz
lerini bağlasın. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bitiriyo
rum, yarım dakika kaldı, bağlıyorum efendim, bağlı
yorum efendim, bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız Kayseri Valiliğine 
hu yardım sever Bakan, neler vermiş: Üç takım cam
dan sofra eşyası; Blaupunkt oto radyosu bir tane; 
çatal, bıçak, kaşık, 3 takım; elektrik süpürgesi bir 
tane; Dual pikap 1 tane; Krups mixer - Vali neyi 
karıştıracaksa - 1 tane; Grundıg 250 teyp 1 tane; Sin-
ger sanayi tipi makine 1 tane - herhalde vali ayrıca 
terzilik de yapıyor - Adler marka sanayi tipi dikiş 
makinesi 1 tane daha; karo, halıflex 58 paket, çeşitli 
renk karo - fayans 10 kutu... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpaslan, bu
nu za'bıtlara geçirmenin başka yolları da var; ama 
müddetinizi lüzumundan fazla da aşarsanız, ben 
müşkül durumda kalıyorum. Çok rica ediyorum bir 
cümleyle bağlayın. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim bi
tiyor, bitiyor efendim, bitiyor efendim, bitiyor, evet 
efendim bitiyor., 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar-

kadaşlarım, yemek takımı 37 parça; Philips oto tey-
pi 2 tane; regülâtör 3 tane; makaralı teyp 2 tane; 
Elit hesap makinesi 1 tane; Adler daktilo makinesi, 
hanyo baskülü, Philips süpürge, Blaupunktoto rad
yosu, 141 Gurundig teyp, vesaire, vesaire... 

Değerli arkadaşlarını, vali gayret etse Kayseri'de 
hu tip bir toptan mal satan mağaza açabilecektir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Beymen adını da 
başına. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Amerikan pazarın
da şimdi satılmıştır. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ama iddia 
ediyorum ve cesaretle söylüyorum: Kayseri Valisi 
bunları vilâyet ihtiyaçlarında kullanmak için almış
tır. Bunlar, ya oy dilenciliği için, ya da menfaat için 
piyasada satılmıştır. Bunların hesabının, Cumhuriyet 
savcılarını göreve çağırarak. Bakandan, yetkililer
den ve bu tip mal alan valiler, belediye başkanların 
ve kaymakamlardan sorulmasını diliyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Zavallı işçilerin 
malları. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Daha bir 
on dakikalık söz sıram olacak sanıyorum, o zaman 
bu soygunların bazılarını sergileyeceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam çok rica 
ediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Hepinize 
saygılar sönüyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VEFA TANIR (Konya) — Müsaadenizle Sayın 

Başkan. 
Sayın Alpaslan, kasıtla - bilmeyerek olamaz « 

ifade ettiler. Şimdiye kadar defalarca bahsettiği ha
nımın, Cumhuriyetçi Güven Partisi İl Başkam olma
dığını basında da açıkladım. Bugün yine zabıtlara 
Peyman Akçan, Cumhuriyetçi Güven Partisi Tokat 
İl Başkanı olarak geçti. 

Bu bakımdan iki dakika açıklama müsaadesi rica 
ediyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ne adına? Cumhu
riyetçi Güven Partisi adına mı konuşacak Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bu müracaatınızı, bir
leşimin devamında takdir ettiğim bir arada tetkik 
edip, cevaplandırırım. 

VEFA TANIR (Konya) — Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
Sayın-Mehmet Özkaya; buyurun efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÖZKAYA 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1976 malî yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına tenkit ve 
temennilerde bulunmak üzere huzurunuzda bulun
maktayım. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinizi saygryle se
lâmlarım. 

Devlet gelirlerinin % 20'sini teşkil eden, millî 
ekonomimizin çok önemli bir bölümünü kapsayan 
gümrük ve tekel mevzuu üzerinde, çok hassasiyetle 
durulması gereklidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca üzerinde durul
ması ve acilen çözüme kavuşturulması gereken hu
susları, önce kısaca gözden geçirelim: 

1. Türk kamuoyunu yakinen ilgilendiren filtre
li sigara meselesi; 

2. Gümrük kapılarındaki işçilerimizin ve turist
lerin karşılaştığı zorluklar, alınması gerekli tedbir
ler; 

3. Kaçakçılık olaylarının sosyal ve ekonomik 
ayrıntıları; 

4. Çay, tütün ve kuru üzüm alımlarında eks
perlere düşen görevler ve bu hususta vatandaşla
rımızı rahatsız eden yolsuzluk söylentileri; 

5. Devlet eliyle alınan ve ihraç edilen tarımsal 
ürünlerin, çağdaş pazarlama gereklerine göre tan
zim edilmesi; 

6. Almanya'dan dönen Türk işçilerinin özel oto 
permilerinin yanında, traktör permileri de olarak 
yurda çok sayıda traktör girmesinin sağlanması; 

7. Türk çaylarının ve sigaralarının yetiştirme, 
hazırlanış ve paketleme sistemlerinin dünya standart
larına uygun hale getirilmesi; 

8. Türkiye'de serbestçe satılan ve millî ekono
miye büyük zararlar veren kaçak sigara meselesi. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir filtreli siga
ra meselesi vardır. Yıllardır Türk kamuoyunu rahat
sız eder durur. Vatandaş kendi parasıyle iki paket si
gara alamaz. Bilhassa Güneydoğu, Doğu ve İç Ana
dolu'da filtreli sigara bulabilmek başiı basma bir me
seledir. 

Bu darlık elbette arz ve talep meselesidir. Arzın 
artmasının maddî imkânlarla gerçekleşeceği de ma
lumunuzdur; fakat finansman kaynakları zorlana

rak, yeni fabrikalar açılmalı, Türkiye'deki filtreli 
sigara meselesi çok kısa zamanda halledilmelidir. 

Filtreli sigaralar, vatandaşın sıkıntı kaynağı ol
makla kalmayıp, üzerinden karaborsa yoluyle milyon
larca lira haksız kazanç sağlanan bir meta haline 
gelmiştir. 

Bir ülkede sosyal adaleti sağlamak için, önce, gay
ri meşru kazançlara giden yolları, tamamen kapat
mak lâzımdır, şarttır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Değerli arkadaşlarım, gümrük kapılarında, yılın 
belirli dönemlerinde, anavatana dönen işçilerimizin 
ve • turistlerin 48 - 72 saat bekledikleri aşikârdır. Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanlığı mensuplarının da 
bildiği üzere, bu sıkışık günler belirlidir. Bugünler
de görevli sayısı normal kapasitelerin çok üstüne çı
karılmalı, gümrük kapılarındaki teknik teçhizat ve 
metotlar çağın modern tekniklerinden yararlandırıl
ırlarıdır. 

Binbir meşakkatle ve zorluk içinde vatanına dö
nen işçilerimize zorluk çıkarmaya kimsenin hakkı 
yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki kaçakçılık 
olaylarının temelinde ekonomik sebepler yatmak
tadır. Türkiye'deki kaçakçılık olaylarının yaygın ol
duğu sınır bölgelerinde, refah seviyesi " çok düşük, 
istihdam yok denecek kadar azdır. Bu husus uzun 
dönemde işyeri ve istihdam yoluyle çözülebilir; fa
kat bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin başlattığı top
rak reformu ile kaçakçılık olaylarının, tamamen or
tadan kalkmasa bile, azalacağı ümidindeyiz. 

Sınır bölgelerimizde yaşayan ve ailesinin geçimi-. 
ni sağlamak için, çeşitli uzuvlarını mayına feda eden 
vatandaşlarımızın dramına, Cumhuriyet Hükümeti 
daha fazla eğilmelidir. Bu hususta 1976 bütçesinden 
kalkınmamış bölgelerimize ayrılan özel fon, ümit 
verici; fakat yeterli değildir. 

Değerli milletvekilleri, çay, tütün ve kuru üzüm 
alımlarında fiyat tespiti yönünden eksperlerin bü
yük fonksiyonları vardır. Bu mahsullerin alımında 
adaletin sağlanabilmesi için uzman kadrolara ihti
yaç vardır. Esasen bütün mesele kişinin yetişmesi, 
yetişme atmosferidir. Meselâ bu sene, tütün piyasa
sının baştan sonuna kadar tanziminde, değerli Hükü
metimiz ve Sayın Gümrük ve Tekel Bakanlığı, ehli
yetli uzman ve ekiplerini kullanarak, bütün tütün 
müstahsillerini memnun eder bir politika.•izlemiş' ve 
Ege bölgesinde kilosu 44 liraya kadar ulaşan tütün 
satılmasını temin etmiştir. Bu münasebetle, Adalet 
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Partisi Grupu olarak Hükümetimize ve Gümrük Te
kel Bakanına şükranlarımı sunarım. 

Türkiye'nin meselesi birbirine o kadar bağlıdır 
ki, birini diğerinden ayrı düşünmek mümkün değil
dir. Eksper konusunda karşımıza eğitim sorunları 
çıkmaktadır. İnançlı ve vatansever, maddî menfaat
lerin çirkinliğinden kendini sıyırabilecek, manevî duy
guya erişmiş eksperlere ihtiyaç vardır. Eksperliğin 
başlı başına meslek hraline getirildiği ve konusunun 
mütehassısı olmuş eksperlerin yetiştirilmesi için bir 
eksper okulu açılmalıdır. Böylece alımların uzman 
kişilerce yapılması sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 2457 sayılı Kanunla bağ
cılığın teşviki öngörülmüştür. 1974'te, Cumhuriyet 
Halk Partisi İktidarı zamanında, Güneydoğu Ana
dolu'da, Tekelin çekirdekli kuru üzüm alımında 
müstahsilin üzümü tamamen alınmamıştır. Bir ka
nun çıkarıyorsunuz, bu kanunla vatandaşı bağcılı
ğa teşvik ediyorsunuz, daha sonra müstahsilin yetiş
tirdiği üzümü almıyorsunuz., İşte Cumhuriyet Halk 
Partisinin köylüye sahip çıkma anlayışı budur. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, bir ih
bar yapılmıştır, sayın hatibin silâhla konuştuğu 
söylenmektedir, lütfen tedbir alın. 

BAŞKAN — Kim yaptı bu ihbarı efendim? 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Bütün milletvekilleri. 
BAŞKAN — «Bütün milletvekilleri» diye bir şey 

olmaz efendim. Zatialiniz misiniz ihbarı yapan? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet, evet, var 
mı yok mu, arama yapılsın efendim. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Evet, var mı yok mu 
arayalım efendim. Meclisin güvenliğini korumakla 
görevli tek kişi, şu anda sizsiniz.. Ben ihbar ediyorum; 
sayın konuşmacının silâhlı olduğu söyleniyor, lütfen 
gereğini yapınız. 

BAŞKAN — İhbar ediyorsunuz, böyledir, diyor
sunuz. Ben İdare Amiri arkadaşlarımı vazifeye da
vet ediyorum, İdare Amiri arkadaşlarım kendilerine 
düşen vazifenin gereği ne ise onu yerine getirsinler. 

Siz devam edin sayın hatip. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti, çekirdekli kuru 

üzümü devlet destekleme alımları kapsamına ala
rak, üzüm müstahsili yararına faydalı bir adım at
mıştır. Görüldüğü gibi «Halkçıyım» demekle halkçı 
olunmaz, «Köylüden yanayım» demekle, köylüden 
yana olunmaz. Bir tarafta lâfta halkçılar, diğer ta
rafta icraatçı milliyetçiler vardır. Esasen Cumhuri-

— 61 

25 . 2 , 1976 O : 2 

yet Halk Partisi İktidarında halk yararına bir tek ka
nun dahi çıkarılmamıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ihracatımızın artması için 
büyükelçiliklerimizdeki ticaret ataşeliklerine büyük 
görevler düşmektedir. Bu ataşeliklerle ilgili bakan-
lıklararası temaslar daha sıkı ve yararlı hale getiril
meli, faydalı ihracat yapan ataşeler gerektiğinde teş
vik ve taltif edilmelidirler. 

Türkiye'nin, uluslararası pazarlama yapabilme
si için, Türk mallarının modern pazarlamasını, ge
reklerine göre dış piyasalara tanıtıp, satabilecek ve 
dolayısıyle ihracatın artmasına katkıda bulunacak 
kuruluşlara ihtiyacı vardır. Bu kuruluşlar, birkaç 
yabancı dil bilen pazarlama uzmanı kişilerden oluş
turulmalıdır. Bugün Türkiye'de pazarlama alanında 
özel sektör olarak bu tip bir tek kuruluş vardır; 
bu sayı çoğaltılmalı, çoğaltılmasına yardımcı olun
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, Almanya'dan Türkiye'ye 
dönüşlerinde işçilerimize bir otomobil permi hak
kı tanınmıştır. Gelen otomobillerin millî ekonomiye 
hiçbir katkısı yoktur. Bu otomobil permilerine ilâ
veten bir de traktör permi hakkı tanınmalı ve bu 
yolla yurda giren traktörler ile tarımsal ekonomi
mizin verimliliğinin artırılmasına yardımcı, olun
malıdır. Türk köylü ve işçilerinin traktör talebini 
kısa zamanda karşılayabilmek için uygun yol bu
dur. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda, Doğu Ka
radeniz bölgesindeki çaylar, genellikle tohumla ye
tiştirilmiştir. Bunun sonucu da hiçbir faydası olma
yan değişik fide tipleri ve karışık yaprak tipleri or
taya çıkmıştır. 

Bu itibarla, yurdumuzun doğal şartları nazarı 
itibara alınarak: bünyemize en uygun, verimli ve en 
uzun ömürlü çay tipleri tespit edilmelidir. Labora-
tuvar çalışmalanyle verimli ve uzun ömürlü çay tip
leri tespit edilmelidir. Laboratuvar çalışmalarına 
önem verilerek daha kaliteli çay üretimi için çaba 
sarfedilmelidir. 

Geçirdiğimiz son kampanya döneminde 1 20Q'e 
yakın yerde çay alımı yapıldığı halde, alım yerleri 
ihtiyaca cevap vermemiştir. Alım yerlerinde üst üste 
konulan yaş çay yaprakları kırışarak yanmış, bunun 
sonucu alman çayların % 20'si bozularak, kelimenin 
tam ifadesiyle, heba olmuştur. Bu durum, Türkiye' 
nin hiçbir kayba tahammülü' olmadığı şu dönemde 
gerçekten yürekler acısıdır. 
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Çay yaprağı, dalından kopartıldıktan sonra, bir 
tam gün içinde grup çay haline getirilmelidir. Halbu
ki, tatbikatta bu zaman, 3, hatta 4 gün olmaktadır. 
İşte bu, çayın kalitesinin düşmesine sebep olmakta
dır. 

Ayrıca, çay kurutma sistemlerimiz de çok ilkel
dir. Bugüne kadar kömür ısısıyle çay yaprakları kuru
tulmuştur. Bu hususlar çaylarımızın kalitesini etki
lemektedirler. 

Yukarıdaki kaliteyi bozan hususlara, baştaki 
sebepleri de eklemek mümkündür. Bu hususlar araş
tırılarak ortadan kaldırılmalı, Türk çayı, kalitesiyle 
aranılan bir düzeye yükseltilmelidir. Paketleme sis
temlerimiz dayanıklı olmalı ve istenilen düzeye eriş-
meli; bunların üstüne samimî bir şekilde eğilinmeli 
ve meselelerin altından kalkılmalıdır. 

Sigara hususunda da durum aynıdır. Madem ka
liteli sigara yapamıyoruz, bu soruna cevap bulmak 
zarureti vardır. Türkiye'nin dünya standartlarına uy
gun sigara yapma zamanı gelmiş, geçmektedir. Siga
ra imalâtında kullanılan, başta sigara kâğıdı olmak 
üzere bütün hammaddelerin kalitesi düzeltilmeli, kı
sacası, rahatça piyasada tutulabilen sigara tipleri 
üretilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye dünyanın en ka
liteli tütünlerini yetiştirmektedir. Türkiye dünyanın 
en kaliteli çaylarını yetiştirmektedir; fakat Türk va
tandaşının cebinde kaçak sigara, lüks sofrasında ka
çak çay vardır. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, müddetiniz azal
mıştır, lütfen efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bitti efen
dim. 

Türkiye'nin kaçak sigara ve çaydan döviz kaybı, 
tahminlerin çok üzerindedir. Bu kayıp, artık mil-
yanlarla ifade edilemez, bundan üzüntü duymamak 
mümkün değildir. Türk vatandaşı cebinden yaban
cı sigara çıkarıp misafirine ikram ederken, gurur du
yan bir insan edasıyle davranmaktadır. Aslında bu 
hareketin bir Türk olarak utanç duyulacak bir ha
reket olduğunu neslimize benimsetmek zorundayız. 
Bu, büyük bir kültür savaşıdır. Bu konuda Kültür 
Bakanlığına görevler düşmektedir. 

Dini bütün, imanı bütün, millî ve manevî değer
lere sıkı sıkıya bağlı, tarihi ile iftihar eden ve ondan 
örnek alan inançlı bir neslin çözemeyeceği hiçbir 
mssele yoktur, Türk milleti, bu inançlı neslin teme-. 
lini atmakta gecikmiştir. 

Yukarıda zikrettiğim üzere bu bir kültür sava
şıdır. Bütün dünya milletleri bu savaşın içindedir. 
Türk milleti olarak biz de bu savaşın içindeyiz. Ken
di kültürümüzü korumak ve sahip çıkmak zorunda
yız. Millî ve manevî değerlerini yitirmiş milletler 
hayatlarını idame ettiremezler. Mademki tarih te
kerrürden ibarettir, geriye dönüp bakmak, gerçek
leri bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne serecek
tir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını Allah'tan diler, Meclise Ada
let Partisi Grupu adına saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özkaya, bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. Bir dakikanızı rica edeyim, Sayın 
Özkaya, Sayın Özkaya rica ederim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Buyurun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nasıl duymuyorsunuz efendim? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Heyecan

dan duyamadım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir ihbar vâki ol

muştur, Sayın Çetin Yılmaz tarafından, idare Amiri 
arkadaşım vazifelidir, eğer ihbar doğru ise, İdare 
Amiri arkadaşımdan gereğini yapmasını rica ediyo
rum. Beraberce çıkın efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, müsaade... 

BAŞKAN — Beraber çıkın efendim, rica ede
rim efendim; uzatmayın efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Eğer, mü
saade... 

BAŞKAN — Hem yol gösteriyoruz, hem şey ya
pıyorsunuz... (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
(İdareci Üye Mehmet Ergül ile Gaziantep Milletve
kili Mehmet Özkaya birlikte salondan çıktılar) 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tea-
sarıları üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar 
bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, itirazlar oluyor ve şim
di, bana son anda geliyor. Sayın Mahmut Türkmen
oğlu birinci sırada idi, Sayın Yılmaz Alpaslan'a sö
zünü vermişti, şimdi geri aldığını ifade ediyor. Son
ra da yanlışlık olunca, «Bizim yaptığımız müracaat
lar sırasıyle kayıt olunmuyor» diye itirazlarla, it
hamlarla karşı karşıya kalıyoruz. 
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Şimdi sormak durumundayım; birinci sırada bu
lunan Sayın Türkmenoğlu, Sayın Yılmaz Alpaslan'a 
sıranızı devrettiniz mi, yoksa geri mi aldınız? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Geri 
aidim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (tzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bir süre önce sorumluluk aldığım bu Bakanlık 
bütçesinde, kişisel söz almak istemezdim. Ama Ko
misyonda, Senatoda, başka bütçelerde, hiç ilgisi yok
ken, benim bulunmadığım yerlerde hakkımda bir
çok ileri geri sözler söylenmiş; onlara cevap ver-
mdc durumunda olduğum için söz alıyorum. 

Bu müzakereler sırasında gördünüz Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı yapmanın ne kadar zor bir iş oldu
ğunu; ne türlü dalavereler döndüğünü, kaçakçılık 
yapıldığını, soygunculuk yapıldığını milletvekili ar
kadaşlarımız huzurlarınıza getirdiler. 

Bugün basında da yer alan olaylarla, bu kaçak
çılıkları yapmaya hangi güçlerin, kimlerin teşebbüs 
ettiklerini, bunlarla dahi mücadele mecburiyetinde 
olan bir Bakanlık olduğunu hepiniz gördünüz. 

Ben, Ecevit Hükümeti sırasında, istifa ettiğimiz 
zamanki günler de dahil, 9,5 ay bu Bakanlığın sorum
luluğunu yüklendim. Huzurunuzda benim hakkım
da, benim görev verdiğim memurlarım hakkında, 
herhangi bir şekilde kim ne söyleyecekse buraya 
gelsin söylesin. Herkese, itham ve ithaf edilecek her 
türlü suçlamaya açığım, burada meydan okuyorum. 
Benim hakkımda kim ne söyleyecekse söylesin; şunu 
yaptın, bunu yaptın desinler, buraya gelsinler. 

Sayın Bakandan da, benim dönemimde yapılmış 
herhangi bir yolsuzluk varsa, burada açıklamasını 
rica ediyorum. Benim dönemimde öyle bir şey 
olmamasına çok gayret ettim, çok mesai, efor sar-
fettim; ama boş da durmadım. Boş da durmadım, 
yaptığım mücadelemin çeşitli örneklerini Türk ka
muoyu yakından gördü. 30 milyon Türk liralık sah
te teminat mektubu olayı, Maliye Bakanlığına bi
zim zamanımızda sevkedildi, tahsil edilmek üzere. 

Acarer Holdnig'in iki sahibi, Kâmil Acarer ve 
Ali Acarer'in 5 yıl mahkûmiyet kararı, 2,5 milyon 
lira para cezası kararı, bizim zamanımızda sevke-
dilen kararlar üzerine mahkemece karara bağlandı. 

Aynı şekilde Odalar Birliği eski Genel Sekreteri 
Rauf Onger'i 5 yıl mahkûm ettiren kaçakçılık ola
yına biz el koyduk. «Free Shop»lar olayını Türk ka

muoyu yakından biliyor; onlarla mücadele ettik. 150 
milyon liralık bir açıktan menfaati Tekele biz çevir
dik. TIR kamyonlarıyle mücadelemizi, onların ga
zetelere verdiği 'ilânlardan Türk kamuoyu çok ya
kından gördü. 

Son olaya da, Yahya Demirel olayına da, 23 
Ağustos günü bana gelen bir ihbar üzerine el koy
duk. ihbar mektubu biraz daha evvel gelmişti; ama 
biz o zamanlar Kıbrıs'a çıkarma yapıyorduk. Bizim
le beraber Kıbrıs'a sunta çıkarması yapan bu de
ğeri büyük tüccarın marifetleri hakkında bize ih
barda bulunuldu. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) O zaman bu ihbarı nasıl değerlendiğimizi, kar
şı sıralarda oturan Teftiş Kurulu Başkanımız çok 
yakından biliyorlar. Bu ihbarı verdiğimiz müfetti
şin uzun çalışmaları sonucu olaylar ortaya çıktı 
ve Türk kamuoyuna dün açıklandı, gerçekliği açık
landı, her şeyiyle açıklandı. 

Saym Bakan yetkilidirler, burada bu raporun 
daha derinliklerini, gerçekleri biraz daha açıklarsa-
lar, kamuoyu biraz daha aydınlanmış olacak. 

Müfettişin çalışması sırasında, sayın Bakandan 
herhangi bir barkı gelmedi. Ben uzaktan olayı izli
yor idim, soruyordum; sayın Bakana o bakımdan 
müteşekkiriz, herhangi bir baskı gelmedi. Ancak, 
müfettiş Başbakanın yeğeni hakkında soruşturma 
yaparken, Kıbrıs'a gitmek için sayın Bakandan izin 
isteme durumunda çok müşkül anlar yaşadı. Dışiş
leri Bakanlığına yazı yaze'j, cevap gelmedi. Gelen 
cevapta; «Biz Bakanlıktan soracağız, Bakanlık mü
saade ederse cevap vereceğiz» dendi. Dışişleri Ba
kanlığı, «Cevap vermeyin, biz size cevap veremeyiz; 
müfettiş kendi gitsin dışarda arasın» diye resmen 
yazı yazdı Bakanlığa. Bu resmî yazı sonucu müfet
tişin yurt dışına gitmesi lâzımdı. Kanunlarımız ge
reğince müfettiş, Bakanın oluru, Başbakanın onayı 
ve müsaadesi ile yurt dışına giderdi. Hangi müfet
tiş, hangi bakan, Başbakana; «Senin yeğenin hak
kmda soruşturma için yurt dışına gideceğim, bana 
izin verir misiniz?» diye kolayca sorabilir? Sorsa 
belki verilir; ama sorabilir mi? Bu mesele çok önem
li; sorar ama, sorar ama böyle 17 ay sonra sorar, 
bir bölümü çıkar, diğer bölümü çıkmaz. 

Şimdi, bu olaylar üzerine benim hakkımda ya
pılan ithamlarada birkaç kelime ile cevap vermek 
istiyorum. 

Milyonlarca liralık kaçakçılıktan, dağıtımdan söz 
edildiği zaman, yukarıda, komisyonda bir saym Ada
let Partili üye, «Şimdi sizin Bakanınızın verdiklerini 
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de açıklayacağım» diye bir uzun listeyi, düzmece ' 
bir listeyi - buradaki memur arkadaşlarım biliyor, 
Saym Bakan da biliyor, sonra asiını verdi listenin -
yalan bir listeyi, sahte bir listeyi komisyon huzu
runda gezdirerek, benim verdiğim eşyaları okudu. 

Benim. İzmir'e verdiğim eşyaların tümü Sayın 
Bakanın resmî yazısı ile elimdedir. 99 adet televiz
yon, 3 adet radyo, 29 adet.... 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) - Ba
lıkesir'e bir tane bile yok. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — ... 
29 adet teyp, 3 adet teypli radyo, 22 adet vasıtadır. 

Benim derneklere verdiğimin toplamı bir mil
yon lira eder. Sizin bir hırsıza verdiğiniz 20 milyon, 
50 milyondur. 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Hır
sız sensin. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) - Bir 
kişiye... 

Koskoca bir il'e verdiğimiz, derneklerin tümüne 
verdiğim - Sayın Bakanın resmî yazısı - 7. tan; tele
vizyon, Türkiye'deki bütün derneklere 7 tane tele
vizyon, 96 radyo, 25 teyp, 15'de pikap vermişim. 
Öyle saç şeyi, peruk, incik, boncuk, şu bu... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Kristal avize. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 

Kaçakçıların sattığı, Amerikan Pazarı eşyası bir tane 
vermemişim. Ama çok zorluk çektiğim için kanunu 
değiştirmişim. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sen 
kanunu nasıl değiştirirsin? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Bundan sonra kimseye bir şey verilemeyecektir de
mişim; ama o değişen kanuna karşı çıkmıştır Ada
let Partililer, yukarıda, komisyonda. Sayın Bakan 
da bu kanunu uygulamamıştır. 24 Mayısta bu kanun 
çıktıktan sonra bir tek eşya veremeyeceği halde, bu
güne kadar sürekli eşya dağıtımı yapılmıştır. Huku
ka aykırı, kanuna aykırı suç işleyerek bu eşyalar 
dağıtılmıştır. Kanunun gereği yapılmamıştır. Kanu
nun gereği yapılmadığı için de, bütün gümrük depo
ları doludur. Satışa geçilememiş, Hazineye gelir 
sağlanamamıştır. Yeni kanun getirilmiştir bu Mecli
se. O kanunu çıkarmayın arkadaşlar. Bu yeni kanun 
gelirse, yeni soygunlar olacaktır. Soyguna dönme 
kanunudur bu. Bizim yaptığınız değişikliği tekrar 
değiştirecekler, tekrar soygun dönemini açmak iste
mesi... 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, iki dakikanız 
vardır, hatırlatıyorum. 
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MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yukarıda bu sayın A. P.'li üye, Komisyonda ko
nuşurken bana atfetmiştir: Bâîa Belediyesine, Mül
kiyeliler Birliğine, İstanbul Lions Kulübüne, Yok
sullar Derneğine, Sakatların Rehabilitasyonu Derne
ğine, Çocuk Sevenler Derneği, Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti, Türkiye Malulleri Kalkındırma Derneği, 
Türk Hidroloji Derneğine eşya verdiğimi, isim saya-
rakki 9 derneğin ismini saymıştır Komisyonda, ve 
«Verdi» demiştir. 

Sayın Bakana müracaat etmişimdir. Hiçbirisine 
bsn vermedim. Dokuzu da yalandır. Atıyorsun, bir 
tanesini tuttur. Dokuzunun da yalan olduğu, Sayın 
Bakanın resmî yazısiyle ve imzasıyle benim elimde
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Aynı üye Komisyonda iddia etmiştir: «Mahmut 
Türkmenoğlu satın aldığı arabanın 2 500 lira olan 
vergisini, Taşıt Alım Vergisini vermemiş» demiştir. 
Sayın Komisyon üyeleri burada, «Vermedi» demiş
tir. «50 lira Birinci Notere rüşvet verdi, vermedi; 
arabayı kayınbiraderinden aldı» demiştir. 

İşte Maliye Bakanlığının İzmir Vilâyet Defterdar
lığı 2 Noiu Gider Vergi Dairesinin yazısı, makbuzu 
fotokopisi, Birinci Noterin yazısı, derkenar olarak 
altına yazısı. Benim oraya verdiğim para, vergi; 
28 Ağustos 1972 tarih ve 80/2 982 sayılı Taşıt Alım 
Vergisi ödeme belgesiyle ödenmiş ve 17 480 sayı ile 
ds notere kaydedilmiştir. 

Bu kadar feci iftirayı yapıyor ve diyor ki; «Bu 
arabayı benim kayınbiraderimden aldı». Ben bilmi
yordum. Bir şey biliyordum; benim aldığım araba 
gümrükten 8 500 liraya alınmış araba idi, ben 41 000 
liraya almıştım. Demek ki, gümrükten bu arabayı 
alan, saym üyenin kayınbiraderidir. 

Bana niçin çatıyor bu üye diye merak ediyor
dum. Kayınbiraderinin, dolayısıyle kendisinin güm
rüklerle ilgisini kestiğim için çatıyörmüş. Şimdi o da 
anlaşıldı. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, lütfen bağla
yın efendim. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Bir önceki bütçede de soru sordum Adalet Partili 
sayın Bakandan: «Kooperatiften şunu almış, bunu 
almış. Soru sordum burada. Kayıtlar ellerinde, 
müfettişler ellerinde, Köy İşleri Bakanından sordum; 
cevap versin ne yapmışım. 
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Kim «Ne yapmadın» diyorsa ki, herkese mey
dan okuyorum; hakkımda, geçmişimde, geleceğimde, 
bir tek nokta kim bulursa bu kürsüye gelip açık
layacak, basında açıklayacak. Ben bu şekil görev 
yaptım, bundan sonra da bu şekil görev yapmasını 
istemek her bakandan, her görevliden hakkımdır. 
Onu sağlamak için görevimi bu Meclis içinde de 
yapacağım. 

Hepinize saygılar sunarım, sağolun varolun. (C. II. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen
oğlu. 

Söz sırası Sayın Etem Eken'de. Sayın Eken bir 
tezkere ile sırasını Sayın Yılmaz Alpaslan'a devret
mişler. 

Sayın Yılmaz Alpaslan, bir hususu ifade edeyim, 
bir yanlışlığa mahal verilmesin ve itiraz olmasın di
ye: Biraz önceki görüşmeniz Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupu adına olmuş idi; şimdi kişisel gö
rüşlerinizi açıklamak üzere buyurun efendim. Müd
detiniz da 10 dakikadır, ona göre tekmiileyin lüt
fen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir şeyi öğrenebilir miyim, müsaade ederseniz? 

. BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdiye ka

dar Meclisimizin oturumlarını idare eden, yöneten 
sayın başkalar bir uygulama yapıyorlardı. Bu uygu
lama değişti mi efendim? 

BAŞKAN .— Nasıl efendim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önce şahsı 

adına konuşma yapıldıktan sonra sayın Bakan ko
nuşuyordu, böylece son söz milletvekilinin oluyor
du. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, anladım efendim. İfa
de edeyim; içtüzüğümüze göre, gruplardan sonra 
iki milletvekilinin söz hakkı vardır. Bakanlar çoğu 
kez birinci milletvekilinin görüşmesinden sonra söz 
istiyorlardı ve son söz milletvekiHnindir kaidesine 
uyarak da ikinci arkadaşımızı bakandan sonra gö
rüştürüyorduk. Eğer, İçtüzüğe göre, bakan talep et
mediği takdirde, biz sıradan iki arkadaşımızı görüş
türürüz; bakan konuştuktan sonra, son söz milletve
kilinin olması hasebiyle üçüncü bir arkadaşımıza 
yine söz veririz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu İçtüzü
ğe göre, doğru mudur? Ben onu kastettim. Şimdiye 
kadarki uygulama böyle değil, onun için söylüyo
rum, buna işaret ettim. 

BAŞKAN —• Doğrudur efendim, doğrudur; Sa
yın Uysal yanlışlık yoktur. 

Buyurun efendim. 
Sayın Alpaslan, bir dakikanızı alayım, tam tes

pit yapabilmek için. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Sayın Çetin 

Yılmaz tarafından Sayın Özkaya'nın konuşması sı
rasında yapılan ihbar üzerine, verdiğim görevi yeri
ne getirdiğini İdare Amirimiz Sayın Mehmet Ergül 
ifade ve bir tezkere göndermişlerdir. Bunu arz edi
yorum. 

Sayın Alpaslan, buyurunuz, 17.33. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 

ne olmuş, görev yerine nasıl gelmiş? 
BAŞKAN — Onu İdare Amirinden öğrenin, gi

din de Sayın Tığlı, nasıl yaptınız diye. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na yaptığım konuşmada, Tokat Çocuk Esirgeme Kur 
rumu Başkanının yaptığı yolsuzluklardan söz eder
ken, onun Cumhuriyetçi Güven Partisi İl Başkanı ol
duğunu beyan etmiştim. Cumhuriyetçi Güven Parti
si Sayın Genel Sekreteri Vefa Tanır'ın açıklamasını 
da biliyorum. Ancak, gerek Sayın Bakandan gerek
se diğer yetkililerden öğrenmek istediğim husus 
şudur: Bu büyük yolsuzluklar ortaya çıktıktan son
ra, bu marifetli beyanın - doğru söylüyor Sayın 
Vefa Tanır, - büyük soygunları yaptıktan, sonra Cum
huriyetçi Güven Partisinden ilişkisi kesilmiştir. An
cak, yıllarca Tokat'ta örgüt kuramayan Cumhuri
yetçi Güven partililerin hangi ödünler karşısında, 
hangi büyük ödünler karşısında bu bayana il baş
kanlığını verdiklerini de öğrenmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli nokta da şu: 
Bu karı - koca hakkında Tokat'ta Ağır Ceza Mah
kemesinde dava açılıyor. Ancak, bu Ağır Ceza Mah
kemesinde toplu kaçakçılıktan dava açan, iddiana
me düzenleyen namuslu savcı bir gecede, bu Cephe 
Hükümetinin Bakanının verdiği emirle yerinden alı
nıyor. Yerine gelen sayın savcı, şu anda eski Cum
huriyetçi Güven Partisi İl Başkanı ve halen toplu ka
çakçılıktan sanık ve kaçak Peyman Akçan'ın lüks 
apartmanında kiracı olarak buluşuyor, yeni gelen 
savcı. Ve yeni gelen savcı, Adalet Bakanlığına bir 
yazı yazıyor, diyor ki; «Bu hanım Cumhuriyetçi Gü
ven Partilidir. Cumhuriyetçi Güven Partili olduğu 
için, dava âdeta iki grup arasında cereyan ediyor 
görünümü içindedir. Amme intizamı, kamu düzeni 
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nedeniyle bu davanın başka bir yere alınmasını ta
lep ederim» diyor, Adalet Bakanlığına yazdığı yazı
da. 14 Ocak 1976'da yazı Adalet Bakanlığına geli
yor. 14 Ocak 1976'da - aynı gün - yazı Cumhuriyet 
Başsavcılığına gidiyor. 14 Ocak 1976 günü yazı Yü
ce Yargıtaya gidiyor ve Yüce Yargıtay yanıltılarak, 
büyük olaylar doğacak, bir tarafta büyük Cumhu
riyetçi Güven Partisi, bir tarafta da Cumhuriyet Halk 
Partisi var, birbirlerine girecekler diye, dava, ora
daki yargıçların konuyu enine boyuna bildikleri ne
deniyle âdeta kaçırılırcasına oradan alınıp, buraya 
getiriliyor. 

Bu, Cepheci Hükümetin, sırf Cumhuriyetçi Gü
ven Partili bir bayanın marifetleri daha fazla çıkıp, 
'işin içine bakanların da karışmaması için, suça va
ran eylemlerle Yüce Yargıtay yanıltılıyor ve dava 
maalesef Ankara'ya alınıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer 
noktaya değinmek istiyorum. 1894 sayılı Yasa yü
rürlüğe girdikten sonra Hazineye intikâl etmJş hiç
bir mal artık gümrük depolarından belediyelere, 
derneklere, şahıslara ve sairelere verilemez. 

Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 6 - 7 ay 
sonra Sayın Orhan Öztrak'ın marifetli Müsteşar 
Yardımcısı Yahya Benekay, 192 sayılı bir genelge 
yayınlıyor; genelge aynen şöyle : 

Gümrüklere gelip, 1894 sayılı Yasaya göre süre
sinde, geçici maddeye göre 2 ay içinde çekilmemiş 
ne kadar ithal malı varsa, ithalâtçılar, - yağma Ha-
san'ın böreği, istedikleri malı, yasa yürürlüğe gir
mesine ve artık süresi geçtiği için Hazineye intikal 
etmiş mallar olmasına ve isterse milyonlarca lira 
olsun, bu malları o ithalâtçılar - alabilirler tarzında 
bir genelge yayınlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana sormak is
tiyorum; Siz, 1894 sayılı Yasayı yoksa tanımıyor 
musunuz, yoksa uygulamadan kalktı da, ben mi bil
miyorum? Yasa, gümrüklerden Hazineye intikal et
miş, isterse cephenin, bir zamanların Sanayi ve Ti
caret Odaları Birliği Başkanı Raif Origer olsun, Cep
henin büyük kapitalist kişilerinin temsilcisi olsun, 
onun dahi Hazineye intikal etmiş mallarını çekme 
olanağını genelgelerle sağlayamazsınız. 

O genelgenin uygulamaya girmesi nedeniyle Türk 
Devleti milyonlarca lira zarara' girmiştir. Devletin 
malını kişilere Müsteşar Muavininiz veriyor, siz de 
buna seyirci kalıyorsunuz. 

Çok daha güncel bir başka konuya değinmek is
tiyorum, yine aynı yasa ile ilgili; Kapıkule Gümrü-
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günden bir makine giriyor içeriye. Oradaki muaye
ne memuru, o makinenin ithalâtçının elindeki bel
gede belirtilen makine olmadığını öne sürerek, «Bu 
makineyi ithal edemezsiniz» diyor. Müsteşar Yar
dımcısı Sayın Yahya Benekay, emir veriyor; «İthal 
edeceksiniz. Ben emir veriyorum» • diyor. Gazeteci
ler kendisini sıkıştırdığında da, «Bin kere böyle iş
lem olsa, bin kere böyle emir veririm» diyor. İşin 
altını bir karıştıralım, bakalım nasıl Çapanoğlu çı
kacak diye karıştırdığımız zaman, bu makineyi ithal 
eden şahsın, değerli arkadaşlarım Mustafa Somun-
cuoğlu olduğu meydana çıktı; Mustafa Somuncuoğ-
lu'nun özel müşaviri Sayın Fethi Çelikbaş. Yazları 
Sayın Fethi Çelikbaş bu Somuncuoğıu'nun kotrasiy-
le eğlenir, köşkünde dinlenirmiş; onun için, Fethi Çe
likbaş Sayın Orhan Öztrak'ın partisinden ve fikir-
daşı olduğuna göre 5 - 1 0 milyonluk makine getir
miş, bunu da gümrüklerden içeriye soksak çok mu 
diye düşünmüş Müsteşar Muavini; bu Cephe man
tığı içinde bunu da herhalde doğru bulmuştur bu 
Müsteşar Muavini. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan 
bir süre önce Milliyet Gazetesi yazarlarından Sayın 
Orsan Öymen, milyonluk otobüs kaçakçılığı diye bir 
seri araştırma yayınladı. Bu seri araştırmanın içeri
ğinde şu vardı: Acarer'Holding isimli, Türkiye'de 
kaçakçılığı tezgahlayanlardan bir büyük mafianın 
reisi olan Kâmil Acarer, değerli arkadaşlarım, yasa
nın yasaklamasına rağmen, Saviem otobüsleri için; 
Avrupa'dan parça getiriyorum, bunu TOE Şirketine 
devredeceğim diye parçalar getiriyor, o parçaları 
birtakım özel küçük imalâthanelerde bir araya geti
riyor ve Saviem otobüslerini yapıyor. Yani Kaçak
çılıkla getirdiği parçaları bir araya getirip otobüsler 
yapıyor ve bu otobüsler de bugün Sirkeci'de vitrin
de hâlâ teşhir ediliyor, satılıyor, Sayın Orhan Öztrak 
da bir vurdum duymazlık içinde bu büyük kaçakçı
lık olayına seyirci kalıyor. 

Düğerli arkadaşlarım, tabiî Sayın Orhan Öztrak 
• buna karşı çıkamaz, çıkamadı, çıkamayacaktır. Se

bep; bu Kâmil Acarer Holdingin gümrük komis
yoncusu, Raif Onger'dir. Bildiğiniz gibi Raif Onger, 
Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı idi. Yani 
Türkiye'nin kapitalist çevrelerinin en büyük ağa ba
bası idi; hükümetlere akıl veren, soldaki partileri eleş
tirerek onları yola getrimeye çalışan, bir sözüm ona, 
büyük namuslu adamdı. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, iki dakikanız var; 
oha göre toparlayın efendim. 

66 — 
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ama de
ğerli arkadaşlarım, gelin görün ki; Eyüp Ağır Ceza 
Mahkemesi, Acarer Holding sahiplerinden Kâmil 
Acarer ve kardeşi ile Raif Onger'i beş yıl ağır hap
se mahkûm ediyor; otobüs parçaları kaçak ithalâtın
dan dolayı. 2,5 milyon lira da ağır para cezasına mah
kûm ediyor bu itibarla kişileri. Bu itibarlı kişiler hâlâ 
ticaretlerine devam ediyorlar, ellerini kollarını salla
yarak geziyorlar. 

İşin bir diğer ilginç yanı, Yeşilköy'e indiğiniz 
zaman, bir yığın havaalanı yapımında kullanılan 
makineler görüyorsunuz. Bir İngiliz şirketi, alanı yap
mak üzere o makineleri getiriyor; 9 milyon lira te
minat yatırıyor, işi bitirmek üzereyken; bu çok ma
rifetli Acarer ile Onger İngiliz firması ile haricen an
laşıp, bu ithali Türk yasalarına göre yasak olan, o 
alan inşaatında kullanılan 40 milyon liralık makine
leri alıyorlar. Kılıfına nasıl uyduracaklar?... Kılıfına 
da şöyle uyduruyorlar: Dışardan hurda demir ithal 
ettik diye bir hurda demir oyunu çıkarıyorlar. Güm
rük yetkilileri kendilerine sorduğu zaman da, diyor
lar ki; «İşte hurda demir ithal ettik, ithal ettiğimiz 
demirlerdir bunlar» diyorlar ve değerli arkadaşla
rım bu cedit makineler 5 - 10 el değiştiriyor: Güm
rük Tekel Bakanlığı da en sonunda, bundan kısa 
bir süre önce bu büyük, 40 milyonluk kaçakçılğa el 
koyuyor. Ama, - burada altını çizerek söylüyorum 
ki - bu kaçakçılığı yapan Onger ve Acarer şebekesi
nin, maalesef bu cephe zihniyetiyle, bu Bakanlığa 
yaptıkları yine yanlarına kâr kalacaktır. 

Sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Lütfen efendim., son cümlenizi ifa
de edin. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Raif Onger, gümrük komisyoncusu, beş yıl ağır 
hapse mahkûm edilince, komisyonculuk belgesi ip
tal ediliyor. Sayın Bakanın başında bulunduğu Ba
kanlık, bu marifetli Bakanlık bu büyük gümrük ka
çakçısına tekrar gümrük komisyonculuğu belgesi ve
riyor. 

Bütçe Plan Komisyonunda Sayın Bakam sıkıştı
rıyorum: «Böylesi bir kaçakçıya neden gümrük ko
misyonculuğu belgesi verdiniz?» diyorum. «Benden 
önce verilmiştir» diyor. Aradan bir aydan fazla za
man geçiyor, bugün hâlâ belgesi iptal edilmemiş, 
beş yıl ağır hapse mahkûm.... 
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İSMET ANGI (Eskişehir) — Affettiniz. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Affa da 

tabi değil Sayın İsmet Angı; bu büyük kaçakçı elini 
kolunu sallayarak geziyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; sözlerimi 
bitirirken şunları söylemek istiyorum... 

BAŞKAN — Daha şunları söylemek?... O dos
yanın ipinde yani bir cümle mi var efendim? Rica 
ederim efendim. (Gülüşmeler) 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Okuyaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli 

Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten Türk Par
lamentosunun Gümrük ve Tekel Bakanlığına el at
ması lâzımdır. Büyük hırsızlıklar, Devleti tehlikeye 
düşüren büyük soygunlar yapılıyor. 1894 sayılı Ya
sadan önce 1918 sayılı Yasaya aykırı olarak, 1894 sa
yılı Yasadan sonra yasayı çiğneyerek, değerli arka
daşlarım, ve özellikle Sayın Orhan Öztrak ve Sayın 
Fethi Çelikbaş tarafından, belediyelere, valiliklere, 
savcılıklara tahsisler yapılmış, askerî birliklere tah
sisler yapılmış; hepsi kanunsuz. 

Hesabını yaptırdım 3,5 milyar lira; tahsis edilen 
araçlar hariç. 

Şimdi listeyi bilginize sunuyorum. Tam 15,5 
metrelik bir soygun listesi. Bu listenin hesabı... (C. H. 
P. sıralarından alkışlar). Bu listenin hesabı Sayın Ba
kan tarafından verilmediği sürece bu memlekette 
Bakanlık koltuğunda oturmamalıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim 

bir cümle. 
BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, ama... 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mallar veril
diği iddia ediliyor. Türk Silâhlı Kuvvetlerine, bir tek 
İsparta Garnizonuna 30 bin çakmak verildiği iddia 
ediliyor. Bu listelerde... (Başkanın tokmakla vurması) 

(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan tarafın
dan kürsüden aşağı bırakılan bir listenin bazı C. H. 

. P.'li milletvekillerince Bakanlık sıralarına doğru gö
türülmesi; Başkanın tokmakla vurması) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan rica ederim... (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağladım 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İdare Amiri arkadaşlarımın dikka
tini çekiyorum efendim. Bu benim vazifem değil. Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan tarafından salo-
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na bırakılan listenin İdare Amiri Mehmet Ergül ta
rafından toplanması) 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bu malla
rın... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, burası bayram yeri mi? 

BAŞKAN — Bilmiyorum; bayram yeri olup ol
madığını ben de öğrenmek istiyorum Sayın Hocaoğ-
lu. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Burası bay
ram yeri değil, rezaletlerin ve hırsızlıkların sergilen
mesi gereken yer. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kaldırttırın 
onları yerden Sayın Başkan. 

BAŞKAN — îdare Amirlerinin vazifesi efen
dim, benim vazifem değil. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, rica ederim efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bütün soygunlardan dolayı Cumhuri
yet savcılarını, görevlileri... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, saati yanınıza koy
dunuz, yine konuşuyorsunuz. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — ... Görevli
leri kovuşturma açmak üzere göreve davet ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Hepinize 

saygılar sunarım (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(C. Senatosu Van Üyesi) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen, ne bakım
dan efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, ben şimdi Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanına söz veriyorum, ondan sonra 
zatiâlin'ize söz veririm efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın 
Alpaslan beni açıklamaya davet ettiler. Bu nedenle 
bu açıklamayı mutlaka yapmak için söz istiyorum. 

ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
eyleme mi geçiyoruz, bu nasıl uygulamadır? (Başka
nın tokmakla vurması) 
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I BAŞKAN — Sayın Yaylalı Sayın Yaylalı, bir 
İdare Amiri arkadaşımın... 

ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Bu Meclisin 
haysiyetiyle bağdaşır mı? 

BAŞKAN — B>ir dakika efendim, tamam dinle-
I dim. Bir İdare Amiri arkadaşımın, öteki İdare Amiri 

arkadaşından şikâyetçi olduğu bir yerde bu görevi 
kime yaptıracağımı hakikaten ben de düşünüyorum. 

Sayın Ergül, bunu lütfen çabucak toparlayalım. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Eylem tabancayla 

I kürsüye çıkmaktır. 
I BAŞKAN — Sayın Araslı, çok rica ederim efen-
I dim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın İdare Amiri 
I tabanca konusunda göstermediği hassasiyeti şimdi 
I neden gösteriyorlar? 

BAŞKAN — Efendim yoktu o zaman, rica ede-
I rim arkadaşlar hep aynı vazifeyi ifa ediyorlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Tekirdağ) — Söz istemiştim Sayın Baş
kan? 

I BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Öztrak. 

I Biraz önce bir hatibin konuşması sırasında, Mil
lî Savunma Bakanı Sayın Ferid Melen'in isminden 
de bahisle bir sataşmada bulunduğunu ben de tes-

I pit etmiştim. Sayın Melen şimdi gelmişler, benimki 
I çok kısa olacak diyorlar, eğer müsaade buyurulursa 
I evvelâ Sayın Melen'i davet edeyim. 
I Sayın Tanır, sizinkinin takdiri ve zamanı bana ait, 
1 müsaade edin, notumda var efendim. 
I Buyurun Sayın Melen. (A. P. sıralarından alkış

lar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Teşekkür ederim Sayın 

I Başkan. 
I Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, biraz önce 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Te-
I '- • 

I kirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan, adı ka-
I çakçılığa karışmış olan ve Tokat Cumhuriyetçi Gü-
I ven Partisi îl Başkanı olduğu iddia edilen bir bayan 
I hakkında tutuklama kararı verildiği halde, bugüne 
I kadar yakalanmamasının sebebinin, güya bu baya-
I nın benim akrabam olmasından ileri geldiğini iddia 
j etmiş. Evvelâ şunu arz edeyim; adı geçen bu bayan 
I ile uzaktan ve yakından hiçbir akrabalığım yok

tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
iddia tamamen gerçeğe aykırı bir iddiadır ve yalan-

I dır. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Size öyle 
bir iddiada bulunmadım Sayın Bakan. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — İftira, nasıl, yani 
adamı bir senedir yakalamıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bırakın açık
lasınlar efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Başbakanlık görevinde bulunduğum 
zaman, Tokat'tan bir heyet gelmişti, milletvekilleriy
le beraber, bana teşekkür için; oraya, programa bir 
fabrika koyduğumuz için. Bu bayan da o heyet ara
sında bulunuyordu, hatırladığıma göre ve bu bayan 
o vakit, babasının aslen Vanlı olduğunu söyledi. Ola
bilir de, olamaz da, bunun ben de ne derecede ger
çeğe uyduğunu bilmiyorum ve Van'da herhangi bir 
aile ile yakınlığını da duymadım, ama olabilir de. 
Ancak, tekrar edeyim, bu bayanla, ne sihri hısımlığım 
ne de kan hısımlığım yoktur. Bunu sayın arkadaşım 
dile getirdi, teşekkür ederim kendisine. Başka dedi
kodular da duymuştum, burada huzurunuzda arz 
ediyorum; hele tevkifi önlediğim hakkındaki iddia 
ise kuyruklu yalandır. Bu iddiayı ortaya atan sayın 
milletvekiline düşen görev, bunu ispat etmesidir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, teşekkür ederim Sayın 
Melen. 

Sayın Öztrak buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İftira mı yani? 

Adam senelerdir hâlâ yakalanmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim, Bakana 

söz verdim dinleyelim efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ

TRAK (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Gelir bütçemizin hemen hemen üçte birini temin 
eden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, böyle bir önemli 
görev ifa ederken, sanılır ki yalnız vergi toplama 
bakanlığıdır. Ancak, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
diğer önemli görevlerini de nazarı itibare alırsak, 
bu derece önemli başka görevleri de vardır. 

Ortak Pazar, GAT, Gümrükler İşbirliği Konseyi, 
RCD gibi kuruluşların ve milletlerarası diğer kuru
luşlar arasındaki münasebetlerin gelişmesi ve aynı za
manda turizmin artması ve yurdun dışında bulunan 
işçilerimizin meselelerinin zuhuru Gümrük ve Tekel 
Bakanlığımızın meselelerini çok girift hale sokmuş
tur. Bütün bu girift halden yeni tedbirlerle, milletimi
ze hayırlı olmak için, değerli çalışmalar Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca ifa edilmektedir. 
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İthalât ve ihracat rejimleri, kambiyo mevzuatı 
gümrüklerimizin işlerini aynı ölçüde genişletmektedir. 
Gümrüklerin dar kadrosuna rağmen... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ses, ses, ses. 
'BAŞKAN — Efendim sesi ben ayarlayacak deği

lim, sesi sayın hatip kendisine göre ayarlayacak, tan
zim edecek. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ses cihazını teknis
yenleriniz ayarlayacak. Görevli teknisyenleri ikaz edin 
Sayın Başkan. 

İBAŞKAN r— O benim vazifem değil efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ

TRAK (Devamla) — .... Gümrük görevlilerinin çalış
maları neticesi kadro noksanlığı yenilmekte ve hizmet 
değerince ifa edilmektedir. 

Özellikle, yurt dışındaki yüzbinlerce işçimizin 
yurda geliş gidişlerinde ciddî şekilde kolaylıklar sağ
lanmıştır. Yalnız, beyan usulüyle ve sondaj yöluyle 
mauyene yapmak gibi cüretli kararlar alınmıştır ve 
bugüne kadar işçilerimizden aldığım onbinlerce mek
tup, şimdiye kadar ihmal edilmiş bir görevin, Türk 
işçine karşı duyulması lâzım gelen saygının ilk defa 
ifa edildiğini, gümrük kapılarında işçilerimizin mem
leketi için dışarıda yaptığı fedakârlıkların karşılığının 
cevaplandığını bana izah etmektedirler. 

Açık bir şey söyleyim; bugün yurt dışında çalışan 
yüzbinlerce işçimizin yurda dönüşlerinde, eskiden 
olduğu gibi naklihane belgesi aranmamaktadır. Yalnız, 
kesin dönüş kaydıyle iktifa edilmektedir. Bu da iş
çilerimiz için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Yolcuların beraberinde şimdiye kadar getirdikleri 
bin lira civarındaki hediyeler, bu yıl iki bin liraya 
çıkarılmıştır, 

Ayrıca, yurt dışından yılbaşı ve bayramlarda gön-
ierilmekte olan hediyeler eskiden 200 lira civarında 
ken, bunların ölçüleri bir misli artırılmış bulunmak

tadır, 
Trafiğin kesif olduğu Kapıkule ve meydanlarda 

yığılmaları ve şikâyetleri önlemek için gerekli bütün 
tedbirler alınmıştır. Açık bir şey ifade edeyim; güm
rük sahalarında, muhtelif bakanlıkların muhtelif oto
riteleri çalışmaktadır. Burada cereyan eden her türlü 
hadisenin faturasını Gümrük ve Tekel Bakanlığı öde
mektedir; ama tevazuyla ifade edeyim ki, yurdun 
gümrükçüsü de, memleketin diğer memurları gibi 
ımumiyetle haysiyetli, şerefli insanlardır. Bu arada 
?ğer birtakım vakıalar oluyorsa, bu vakıaların genel
leştirmek, ayrıca suiistimalin propagandasını yapmak
tan başka bir şey değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri), 
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Bir memlekette kanunsuzlukların üstüne yürü- T 
mek, haksızlıkların üzerine yürümek, hırsızlıkların I 
üzerine yürümek ne kadar görevimizse, şerefleri ve I 
gururları himaye etmek de o kadar önemli bir gö
revdir. Lütfen, tenkitler yapılırken bunlara itibar 
edilmelidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının daha iyi organize 
edilebilmesi için birçok yerlerde yeni gümrük baş
müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, merkezde genel I 
müdürlükler ihdas edilmiştir. Bunlar, hizmetin ko- j 
laylaşması için yapılmış olan gayretlerden ibarettir. 

Diğer taraftan, gümrük memurlarının eğitimi için 
kurs açılmış, buraya sayısı küçümsenmeyecek mik
tarda memur celp edilmiş ve önümüzdeki seneler 
muayene hizmetlerinin daha düzgün yürümesi için 
bu memurlar bilgiyle donatılmaktadır. 

Memleketimizde aktüel hadiselerden biri TIR 
meselesidir. Beynelmilel karayollarının çok kesafet 
peyda ettiği bir devrede, bilhassa çok nevraljik yol
ların geçtiği Türkiye'de TIR meselesini köklü bir 
şekilde halletmek, benimle beraber ilgili bütün ba-,; 
kanlıkların görevleridir. Bu konuda gerekli tedbirler 
ihdas edilmiştir: TIR güzergâhları ve burada TIR 
istasyonlarının tesisi için gerekli kararlar alınmıştır; J 
inşallah yakında tatbikata konulacaktır. TIR'larda 
yapılan suiistimaller otoritelerin kontrolü altında an- I 
cak böylece önlenir. I 

Sayın arkadaşlarıma şunu da ifade edeyim ki, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir yandan da üretim 
yapan bir bakanlıktır. Gerek Tekel olarak, gerek 
ÇAY - KUR olarak üretim hizmetlerimiz vardır. 
Bu üretim hizmetlerimizin, bu yıl, her yıldan daha 
ziyade, vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak için yapıl
maktadır. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle önü
müzdeki zaman içinde ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

Bütün kuruluşlarımızda istihsal kapasiteleri ve 
hızları artırılmıştır. 

Tekel bu yıl 1,5 milyara yakın bir yatırım yap- I 
mak suretiyle, yatırıma hazırlanmak suretiyle, tari- J 
hinde ilk defa büyük bir hamle yapmıştır. 

Tuzda, sigarada ve çayda gerekli ciddî adımlar 
atılmıştır. Yalnız bu yıl ilâve edeceğimiz sigara fab-
rikalarıyle 1978 yılı başlarında 7 sigara fabrikası 
milletimizin ihtiyaçları için ürün yapmaya başlaya
caktır. 

Yeni yapacağımız sigara fabrikaları, Diyarbakır, 
Erzurum, Karadeniz ve Ege'de olacaktır. Diyarba
kır'da yapacağımız fabrikanın filtreli üretim kapa
sitesi 5 milyon kilogram/sene; Erzurum'daki 4 mil- I 
yon kilogram/sene; Samsun'daki 5 milyon kilo- I 
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gram/sene, Ege'de yapacağımız 10 milyon kilog
ram/senedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene tütün kampan
yamız Türk üreticisinin yüzünü güldüren, alın terini 
değerlendiren; aynı zamanda sosyal adaleti ve refa
hı yaygın . hale getirme amacına uygun şekilde ce
reyan etmiştir. 

3 seneden beri tütün üretiminde ve üreticinin ko
runmasında iyi adımlar atılmıştır; ama hemen ifa
de edeyim ki, bu sene atılan adım iyiden de iyi ol
muştur. 

Türkiye'de sigara üretimi gün geçtikçe artmak
tadır. Yeni fabrikalarımızla bu üretimi karşılayaca
ğımız ümidi içindeyiz. Temennimiz, inşallah, kendi 
ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra, 5-10 sene sonra 
yurt dışına Türk tütününden yapılmış vasıflı siga
ralar ihraç yolunu bulmaktır. Demin değerli bir ar
kadaşımın temennisini karşılamak için bunu söylü
yorum; bugün için bu imkâna sahip değiliz. Ancak 
kendi yaramıza yama vurmakla meşgulüz. 

Jçki ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Yeni 
yapılan alkollü içkiler tesisleri ile, içki ihtiyacı kar
şılanacak seviyeye getirilecektir. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Konulan yasak
lara rağmen artıyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — İçkiye yasak konulması 
bahis konusu değildir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Resmî yazılarla 
yüksek derecedeki Devlet memurları içkiyi yasakla
maktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — Açık bir şey ifade edeyim 
Sayın Tığlı. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müdahale etmeyin. 
Sayın Bakan, cevap vermeye mecbur değilsiniz 

efendim. Siz konuşmanıza devam edin. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — Bir dakika arz edeyim; 
Hükümetin içki içilmeyecek diye bir yasak kararı 
yoktur. 

Bu arada kısaca Çay Kurumuna da değinmek 
istiyorum; çay Doğu Karadeniz halkının çok önemli 
bir geçim vasıtası halindedir. 1975 yılında üretici
den 261 bin ton yaş çay yaprağı alınmış, 1 960 000 000 
lira üreticiye ödenmiş bulunmaktadır. Ayrıca üreti
ciye bir yıl evvel ödenmesi gereken 280 milyon lira 
kontenjan fazlası yaprak bedelide bu yıl ödenmiş 
bulunmaktadır. Böylece, bu yıl üreticinin eline 
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2 240 000 000 lira civarında bir imkân geçmiştir. I 
1975 üretimi kuru çay miktarı 55 bin tondur. 1976 
yılı tüketiminin 53 bin ton olacağı tahmin edilmek- I 
tedir. 1975 yılında Çay-Kur 6 858 daimî ve 29 276 
geçici işçi çalıştırmak suretiyle, 35 bin kişilik bir I 
istihdam gücünü yöreye sağlamış bulunmaktadır. 
1975 yılında, işçilere ödenen meblâğ 860 milyon li
radır. 1974'te bu meblâğ 630 milyon lira idi. 1975 I 
yılında çay ile ilgili yatırımlar küçük sayılmayacak 
miktarlara ulaşmıştır. 2 çay fabrikası, 1 çay paket- I 
leme fabrikası, çay paketleme fabrikası tevsii, 10 
adet yarım fabrikanın tamamlanması ve tevsii, stok- I 
lar projelerinin geliştirilmesi, kurum imk*ânları ile 
taşıma ve genel müdürlük sosyal tesislerinin devreye 
girmesi ile bu kurum da değerli görevler ifa etmiş- I 
tir. 

Buraya kadar size Gümrük Tekel Bakanlığının 
hizmetleri hakkında bir genelleme yaptım. Şimdi de 
değerli hatip arkadaşlarımın burada beyan ettikleri 
konulara temas etmek istiyorum. I 

Sayın Battal Koksal arkadaşım; «Gümrük Teş
kilât Kanunu yaşlanmış, iş görmez bir kanundur» 
dediler. Doğrudur. Hakikaten yaşlanmıştır, bugünün 
gerekli ihtiyaçlarına cevap verecek halde değildir. 
Teşkilât Kanununda bu sene yaptığımız parsiyel de
ğiştirmelere rağmen, tüm değişikliğe ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaç inşallah yakında giderilecektir. 

«Suiistimal şaibeleri altında olan memurlar geri 
hizmetlere alınmalıdır» diyor. Doğrudur. Onu yapı
yoruz. 

ı«Rüşvet olmayan yer var mıdır?;» Diye bir ifadem 
gazetelere geçmiş. Benim ifadem böyle değildir. Ba
na sordukları zaman; «Türkiye'de genellikle rüşvet
ten bahsedilmektedir. Ama demin söylediğim gibi, 
Türkiye'de rüşvet bilesiniz ki her yerde parsiyeldir; 
umumî değildir, müteferriktir; ama bu hâdiseleri 
ciddî şekilde takip etmek siyasî iktidarların görevi
dir.» dedim. Zannediyorum ki bu ikinci paragrafı 
gazete almış, birincisini de kendisine göre tefsir et
miştir; ama söylediğim budur. Ben daima suiisti
malleri kovalayan bir adamım. Suiistimallerin üze
rine gitmekten yılmam; ama bir şey söyleyeyim size; 
şerefleri tahrip etmekten de çok korkarım. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Bakan, 
parsiyel nedir, anlayamadım? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Sen parsiyeli çok iyi bilir
sin Sabriciğim, çok iyi bilirsin. 
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BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ederim efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — 1894 sayılı Tasfiye Kanunu 
yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu konu . tasfiyeleri, 
bir kararname ile Devlet Denizyolları, Devlet Demir
yolları ve Devlet Malzeme Ofisine vermiştir. Bu ko
nuda daha evvel ihtisası olduğu için Bakanlığım ge
rekli çalışmaları yapmak suretiyle, bir tüzük tasarı
sını bu kurullara vermiştir. Bizi doğrudan doğruya 
ilgilendirmeyen bir konuda dahi, görev tarafımızdan 
ihmal edilmemiştir. Üzülerek ifade edeyim ki, kanun 
çok mükemmel maksatlarla çıkmış olmasına rağmen, 
mükemmel olması da bazı hususlar değiştirildikten 
sonra mümkün- iken, bazı noktaların atlanmış olması, 
kanunun işlemez halde bulunmasını meydana getir
miştir. 

Açık ifade edeyim; bu kanunla satışlar yapmak 
suretiyle Devlete imkân sağlayacak maddeler vardır; 
ama gene açık ifade edeyim, bu kanunla satamayaca-
ğıniz maddeler de çoktur, Eğer Türkiye ' bit-'t Sanayi i 
kalkınması yapacaksa, Türk sanayiinin istihsal etti
ği malları satamazsınız beyler, satamayacaksınız da. 
Bütün bu tefrikler yapıldıktan sonra, sayın Türkmen
oğlu'nun çok iyi maksatlarla çıkardığı kanun, işler 
hale gelebilir. 

Sayın Battal arkadaşımın tütün sanayiinin özel 
şirketlere verilmesi konusundaki temennisine iştirak 
etmem, benim için mümkün değildir. Tütün sanayiine 
Türk tütün tarımı yapışık bulunmaktadır. Türkiye 
tütüncüsünün akıbetini düşünmek hepinizin görevi
dir. Eğer dış sigara çeşnisini umumiyetle yaygın hale 
getirirsek, bilesiniz ki arkadaşlar, alın teri döken çift
çiye hizmet etmemiş oluruz. Onun alın terine ihanet 
etmiş oluruz. Ben bunu yapmam ve ben Türk tütün 
sanayiinin daha uzun seneler Devletin elinden bu 
maksatla çıkmaması taraftarıyım. 

Möble ihracı konusunda değerli arkadaşım ve bir
çok hatipler, burada uzun şeyler söylediler. «Sayın 
Bakan niçin bunun için açıklama yapmıyor» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, hazırlık tahkikatı safha
sında bulunan konular üzerinde sayın Bakan açıkla
ma yapmaz, bakan açıklama yapmaz. Kanuna say
gınlığım nedeniyle bu açıklamayı gene de yapmaya
cağım. Yalnız bu konunun hangi safhalardan geçtiği
ni size teferruatıyle ifade edeceğim. 

Engelleme varmış, müfettiş bırakılmamış... Bila
kis, müfettişi Kıbrıs'a da gönderen benim. Müfetti
şin işini süratlendirmesini isteyen de benim; belge
leri de Teftiş Heyeti Reisinde mevcuttur. (A.P. ve 
C.G.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Biz suiistimalin, hırsızlığın .ursuzluğun, nereden 
gelirse gelsin karşısındayız. Siyasî hayattaki başlan
gıcım ve geldiğim nokta, benim zimmetim olmaktadır. 
Benim elime ne haram, ne hırsızı himaye yakışmaz, 
yapışmaz da. Ama büyük iddialarla ortaya çıkanla
rın halinin ne olduğunu bir parça sonra izah edece
ğim sizlere. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Möble dhracatı şöyle olmuştur: 12 Temmuz 1975 
günü gazetelerden hadiseyi öğrendim. Bunun üzerine 
Müsteşarı ve Teftiş Kurulu Başkanını yanıma ça
ğırdım; «Möble ihracatı konusunda birtakım yazış
malar oluyor, Bakanlığımız bu konuda herhangi bir 
çalışma yapmakta mıdır?» diye sordum. Bana ceva
ben, ikisi de dediler ki; «Öyle bir konu vardır.» 
«O takdirde, bu konu üzerinde ciddiyetle, hakka ve 
adalete uygun olarak ve süratle netice almak isti
yorum» dedim. 

Şu makamdan korumak, bu makamdan korkmak 
kimsenin: haddi değildir. Esasen bugünkü Türkiye'de 
de kimse kjmseye yolsuzluk yolunda talimat vere-
cek, tavsiyede bulunacak bîr durumda da değildir ar
kadaşlar. 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — O kadar iyimser 
olmayın sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Yoktur. 

Gümrük Tekel Müfettişi, teftişini en rahat imkân
lar içinde yapmıştır, ben itekledim, ben. Kimsenin 
hakkı yoktur bunları söylemeye. Müfettişe de gidip 
sorarsınız. En son birbuçuk ay evvel yanıma çağır
dım, açıkça kendisine şunu dedim; «Bir teftişin tah
kikata bağlanması, bir tahkikatın sonuçlanması, hu
kukî ve âdil olması ne kadar istenirse o tahkikatın 
süratle yapılmasının da adaletin bir parçası olduğunu 
unutma.» Dedim. 

Kim söylemiş engelendiğini? Teşvik ettim. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, açık bir şey söyleye

yim; Orhan Öztrak'ın zamanında hiç bir suç hima
ye edilmez. Suç her yerde olur, suç benim görmedi
ğim yerde de olsa, vicdanım beni kurcalar, doğru yo
lu gördürtür.. Yalnız şunu size söyleyeyim; «Şöyle 
olmuş, böyle olmuş» şeklindeki büyük meydan oku
maları bırakalım, şeytan taşlamadan vazgeçelim, şu 
millet mihrabına lütfen hizmet edelim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — İşin esası 
nasıl sayın Bakan? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — İşin esası; sayın Ecevit 
açıkladılar, «Müfettiş suçlu görmüş» dediler. Ama 
üzülerek ifade edeyim ki, keşke sayın Ecevit dün bu 

konuda bir açıklama yapmasaydı. Çünkü hazırlık tah
kikatında olan hiç bir mesele açığa çıkarılmaz bey
ler. Bu kanunları içinizde hukukçu olanlar benden iyi 
bilirler. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş
bakan Zeytinbumu olaylarından bahsetti burada, 
sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, ne ilgisi var efendim? 
Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Bu konuyu tahkik eden adam 
benim. İnşalah bu konu, zannediyorum ki, bir hafta 
sonra mahkemeye intikal edecektir. Bu konu hak
kında detaylı açıklama, mesele aleniyet kesbettikten 
sonra tarafımdan yapılacaktır.. Kanunlara saygınlı
ğım, bunu yapmayı bana men eder. 

Sayın C.G.P. Grupu Sözcüsü Görentaş arkada
şım; «Kaçak sigaraları ne yapıyorsunuz?» diyor. Ka
çak sigaraları free - shoplarda kullanıyoruz. Kaçak 
sigaralar yetmediği gibi, daha da ithal ediyoruz ar
kadaşlar. İlk defa bu yıl, bilhassa sigara üzerinde, 
göreve başladığım andan itibaren kaçakçılığın tespiti 
ve kaçakçıların yakalanması benim zamanımda yo
ğunlaşmıştır. Birkaç vapur ve bir çok TIR ve bu 
meyanda kamyonlar, motorlar sigara kaçakçılığı 
yaparken yakalanmıştır. 

Kaçak malların üzerine bandrol vurulup satılması 
konusuna gelince: Buna asla taraftar değilim. 
Demin arz ettiğim gibi Türk tütününün daha iyi iş
lenerek daha iyi sigara yapılması gerekir; ama Türk 
tütününün yerine bir başka tütünü ikame etmek doğ
ru değildir. 

Sayın Yılmaz Alpaslan, Orhan Öztrak'ın yer yer 
ihmali ve bilgisi dahilinde olan birtakım soygunlar
dan bahsettıi. Orhan Öztrak'ın bilgisi dahilinde soy
gun olmaz, olmaz. Orhan Öztrak'ın bilgisi dahilinde 
soygun olmaz. Mobilya ihracatını demin arz ettim. 
İnşallah mahkemeye intikal ettikten sonra detayla-
rıyle tekrar söyleyeceğim. Müfettiş iki parti möble 
ihracatından gereken görevini yapmış, mahkemeye 
vermiştir. Diğer üç parti hakkındaki yaptığı teftiş 
de sağlam temeller üzerinde, kendisine sağlanan em
niyet ve huzur içinde bitirilmektedir. 

Değerli Alpaslan arkadaşım söylemiş olmasaydı 
yani, «benim bakanımın zamanında Çocuk Esirge
me Kurumuna yapılmış olan bir şey varsa onu da 
söyle» demeseydi, söylemeyecektim arkadaşlar; ama 
var. Üzülerek söyleyeyim var. Ama Bakanı suçlamı
yorum, bu bana da gelse verirdim, açık. 
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MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Be
nim zamanımda yok sayın Bakan, tahsis yoktur, tah
sisi söyleyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Zatıâlinıize arz edeyim. Fa
kat Çocuk Esirgeme Kurumuna.. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu biraz önce gö
rüştünüz efendim, bitmez ki efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Ben itham etmiyorum, size vaka söylüyorum. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Ta
mam efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Tokat Çocuk Esirgeme Kuru
muna sayın Mahmut Türkmenoğlu tarafından hibe 
edilen eşya 149 takım persolen tabak. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (izmir) — Hibe 
onundur, ben gümrüksüz geçmesine sebep oldum. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşecekseniz bu bitmez 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Bir adet masa örtüsü. Değerli 
arkadaşlar... 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — İşçi 
hibe etti, ben imza attım sayın Bakan; onu da söy
leyin, 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, burada siz de 
ifade ettiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Değerli arkadaşlar açık olarak 
söylüyorum. Hadisede kusur yoktur. Ama «Benim 
Bakanım da böyle bir şey yaptıysa söyleyin» diyor, 
söyledim. Arkadaşımın arzusunu yerine getiriyorum, 
sizi itham etmiyorum. (C. G. P. ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — «Hibeyi kim 
yaptı?» diyor sayın Bakanj 

BAŞKAN — Sayın Baykal, siz de araya girerse
niz, bu defa üçlü bir görüşme ollaüaık. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Hibeyi kimin yaptığı mühim 
değil, mahiyeti meşhûk olmasına rağmen, bir hayır 
kurumuna veriliyor diye vermiş. Bana gelse ben de 
yapardım. Yani, arkadaşlar hadiseleri büyütmeyin. 

Tokat Çocuk Esirgerine Kurumu, sayın Yılmaz 
Alpaslan'ın büyük sermayesi. Ama. daha çok çiğne
sin bunu; zannediyorum 'ki, bu yük kendisini ezecektir. 

Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu için, bir gün ba
na Cumhuriyet gazetesinden 'bir muhabir gelerek de-
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mistir ki; «SayIÖ, Bakan, semin Bakanlığm 20 stenöden 
beri soyutomkiadır» «Hayrola karnin tarafından?» 
dedim. «İşte bir çift vardır; Peyntan Akçan çifti, sizi 
«oymaktadır» dedi. «Allah AlMı, anılara bakalıım» 
dedim. «Ama sizin 'Zamanınızda da var» dedi. «Öyle 
lise daha çok baikalım» dedim ve yanıma Müsteşarı, 
Tefltıiış Heyeti Başkanını; aynı zairnanda tahsisi yapan 
eski müsiCeşar muavinlerinden Yavuz Baysal'ı çağır
dım. «Böyle bir şey varanadır?» dedim ve aynı gün 
talimat vererek, emredip «Teftişe baştasın» dedlim; 
teftişe başlandı. Bana gelen ilik teftıiş raporu şu: «(Ha
dise gümrük ambarlarının tasfiyesi nedeniyle yapılma
sı gerekli bir görevdir; 'alma tahsisin takdirinde, mik
tarın takdirinde bir talkım hatalar olabilir» demişler. 
Bunun üzenine Müsteşar Muavıinlirni ve Gümrükler 
Genol Müdürünü çağırttım; «Bu konuda ciddî tahki
kat yapın» dediım. Bir hafta meseleyi inceOeddkten son
ra bana gal'diler ve dediler ki: «Efendim, şüphe etti
ğiniz kadar meselede bir piıs kolku vardır.» Çağırdım; 
Mehmet Aüi ıDevedoğlu isminde bir baş müfettişi 
çağırttılar, gedildi. Çak değerli bir arkadaşımızdır, bü
tün hayatı faziletle geçmiştir. Kendisine görev ver
dim. Arkadaş göreve başladı, gazeteciın'in bana söyle
diği, yalnız kris'üaMer değil, 9 - 1 0 parça daha çeşitli 
malların veıilidliği tespit edildi. Bunların 5'inıin de 
bent;im zamanıma tesadüf ediğini söyledi. Bunları 
araştırıyoruz 'arkadaşlar, 

Kanunsuzluk kimden gelirse gelsin, isterse baba
mın oğlu olsun, üstüne yürürüm. Açık bir şey söyle
yeyim size, zaltien bu konunun hesaplaşmasını inşal
lah yakında yapacağız. Çok zevkli de bir şey değil, 
ama söylemekten içtiinap etmedim. Size bir şey daha 
söyleyeyim; Tokat Çocuk Esirgeme Kurumuna veril
miş olan mallar, asla Gümrük Kaçakçılığı Kanuna 
göre değil, bu eşyalar doğrudan doğruya Gümrük 
Kanununa göre verilmiştir. (OHP sıralarından bir 
üyenin anlaşılamayan müdahalesi) 

/BAŞKAN — Efendim, biraz sonra soru sorarsı
nız, ona göre cevabını alırsınız efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Tokat «Çocuk Esirgeme Kuru
muna bu tahsisleri yapan yerlinde midir?» dediler. Ye
rinde değildir. Hakkında, şimdi müfettiş tetkikat 
ya,pmak!tadır, gerekirse bu tefckiikat tahkikata çevrilir. 
Müfeit!tıişlere, kana'a'tleri üzerinde inhiraf yapabilecek 
talimat benim tarafımdan verilmez. Halk!ka ve huku-' 
taa 'saygınlığım buna manidir.* 

Sayın Ferid Melen kendisine ait cevabı verdi. Bu 
hamım ve bu 'bey hestkesin akrabası olur, her parti
den olur.; 
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,• Türküye Yeşli'l Ortaancıîlar Odrnkyetıhie verilen mal-
tea' gelince; Bu Türkiye'de az gömülmüş siKLİstimaJı-
feiden bk-fei'dir; am'a yaklaşıma tarafımdan yapıişıllrnıştır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O zevatın ismi ne-
idir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Siz olsaydınız burada bund'an 
•başka nfö yapacaktınız, söyler misliniz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — İldi isûm zikredil-
dıi bunadla sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Öllçmen..j 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (DevaimDa) — Değerlıi arikadaşım, ben bunaida 
tekemmül etmemiş konularda ins'aınıliarı itham e'Smteye 
mezun ıdeğillim. Günün birinde bu kürsülerde 'bu 
nevi muamelıafere, fointaıkîîm fazilet s'anöbi kişiler de 
muihatıaıp olaibilür. iBlafcanilı'k m)a!kamı, gururlan, fazTlte-
tti, hakkı, hulkuku karıumaya ydtkıl'si olan bir imkanı
dır, bu görev ciddiyetle yapılmalıdır. (AP ve CGP 
sıral'aınnldan, «Bravo» sselıari, alkışlar) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Arma görüü/memiş suiis-
•timal ddyor sayın Baklan...-

'BAŞKAN — Sayın Özkök, rıioa dderıkn, dziah 
ediyorilı'ar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Yaikınd'a (müfettiş raporunu 
veriir, mah'kem'eye (intikal eder, size arz etderim^ 

«11 TIR kamyonunun .kaçması» meselesine gelin
ce; bu bizzat bana yapılan ihbarla ele alınmış bir 
ıkonıudur ve bu konuda, gerekli talhfcik'at yürümdkte-
(d'ir ve zann'ediyoiTJlm ki, sonucuna emniyefle gidilmek -
-UedUr» 

«Türkiye'den Suriye, Irak ve Ortadoğuya kaçırı
lan silâhlardan» bahsedildi. Bu şayidir, sorumlu ku
rullar tarafından dikkatimiz çekilmiştir ve yer yer de 
Kütahya'da buna benzer bir vaka tespit edilmiştir. 

Sayın Alpaslan'ın şu meşhur Tekirdağ iline verilen 
şeylere gelince; arkadaşlar bu malların bir tanesi ha
riç, ki 7 . 5 . 1975 tarihinde verilmiştir; «Sağlamtaş 
Belediyesine 100 takım elbise verildiğini» söylüyor; 
geçen gün gönderdiğim muhakkikler -, imzası bura
dadır - ancak 30 ceket verildiğini tespit etmişlerdir. 
50 adet pantolon verildiği» ni söylemektedir, bir adet 
pantolon verilmiştir. (C. H. P. sıralarından, «Kaç, 
kaç?» sesleri) 

«2 000 adet duraleks tabak verildiği» söylenmek
tedir, 180 âdet verilmiştir. (C. H. P. ve D. P. sırala
rından, gülüşmeler) 

Televizyonlar diyorlar, bir dakika arz edeyim arka
daşlar.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bizzat tes
pit ettim... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Açık. Bir adet verilmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hata etmişsin. 
Ben olsaydım sizin yerinizde daha çok verirdim. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ederim. (Gü
rültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — «Kadın çantaları» deniliyor; be
lediye başkanı tarafından alınmamış, reddedilmiştir, 
tutanağı vardır. 

«Kasetler» deniliyor. Böyle bir şey alınmamıştır, 
bu iddia belediye başkanı tarafından reddedilmekte
dir. «Teypler»! deniliyor. İki adet teyp verilmiştir. 
«Oto radyoları» deniliyor, 3 adet oto radyosu veril
miştir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Eylül 1975 
te verdiniz. Kanunu çiğneyerek nasıl verirsiniz Sayın 
Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpaslan... 
Biraz önce siz ifade ettiniz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — 20 . 5 . 1975'te verdim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Burada 
efendim, işte burada. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Çeşitli boylarda radyo; bir adet 
verilmiştir. Elektrikli matkap 3 adet verilmiştir. 

Çerkezköy Belediyesine gelince : 9 . 5 . 1975 ve 
12 . 5 . 1975 olmak üzere şunlar verilmiştir : 

Sayın Yılmaz Alpaslan diyor ki, küçük kapaklı 
saatler verilmiştir. Böyle saat alınmamıştır. Büyük 
kapaklı saatler verilmiştir, alınmamıştır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Verilmemiş mi, 
alınmamış mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Verilmemiştir efendim, yok. 
Vermedikten sonra, ne alacak adam? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır reddetmiş 
olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz devam buyurun 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Masa saatleri diyor, birçok ma
sa saati diyor. Altı adet masa saati verilmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 26 milyon değil, 19 
milyon gibi laf. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Elbiselik kumaşlar diyor; 11 ki
şilik elbiselik kumaş verilmiştir, belediye müstahdem
lerine tahsis edilmiştir. Radyolar diyor; 3' adet radyo 
verilmiştir. Masa örtüleri diyor; 1 adet verilmiştir. Er
kek gömlekleri diyor; alınmamıştır, yoktur. Çoraplar 
diyor, bir sürü çorap verilmiştir diyor; 11 çift veril
miştir. 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Niye veriyorsu
nuz bunları belediyelere? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Belediyeler fakirlere yardım ile 
mükelleftir. Belediyelerin elbette kıt imkânlanyle 
sosyal görev yapma hakkına hükümetlerimiz yardım 
etmeye mecburdur. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hangi belediyelere, 
hangi belediyelere Sayın Bakan?; Cumhuriyetçi Gü
ven Partiü belediyelere. Benim Konya'm da olamaz 
senin verdiğin çoraplar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Her belediyeye, kim istediyse. 
Zatıâlinizin vilâyetine de verilmiştir. Onu da söyleye
yim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hangi beledi
yelere, hangilerine? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Türkmen, rica 
ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Konya'ya 
verilmemiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Verilmiştir, verilmiştir beye
fendi. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ederim. 
Sayın Bakan, siz de efendim her laf atmaya cevap 

vermeye çalışmayın efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Her isteyen belediyeye verilmiş
tir arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından «Senatör olmak 
için» sesleri, gürültüler) 

14 adet taban halısı diyor; 2 adet verilmiştir. Bir-
buçuk milyon lira değerinde ev eşyası diyor; okuyo
rum 1,5 milyonluk ev eşyasını : Bir kullanılmış buz
dolabı... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Niye 
Mayıs ayına kadar olanları söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, rica ederim efen
dimi 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK {Devamla) — Ondan sonrakini de söyleyece
ğim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Onuncu 
aya kadar olanları da söyleyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Onuncu ayı da söyleriz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı görüşmeyin 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Şimdi 1,5 milyondan bahsedi
yorum, hepiniz izanınız içinde meseleleri gayet iyi 
yürüten insanlarsınız, insaflı insanlarsınız... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sonra da seçim al
dım diye buraya geliyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Radyo bir adet verilmiştir; 
teyp 4 adet verilmiştir; pikap 3 adet verilmiştir; elek
trik motoru 1 adet verilmiştir; kutu içinde elektrot 
1 adettir; kullanılmış dikiş makinesi 2 adettir. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından «Ses, ses» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, mikrofona biraz yak
laşırsanız sesinizi duymak ve takip etmek imkânı ola
cak. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Dinleyiciler 
duymasın diye canım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Muaser Lock makinesi 1 adet
tir. Bir adet örme makinesi verilmiştir. 18 .9 . 1975'te, 
24 . 5 . 1975 tarihinde tahsis edilip de o güne kadar 
verilmeyen bir tek eşya buraya verilmiştir. 

İSA AYHAN (Aydın) — Aynı ölçüde diğer illere 
de verilmiş midir? (C. H. P. sıralarından gürültüler 
ve gülüşmeler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlar, şunu 
ifade edeyim; Malkara Belediyesine ne verilmiştir; 
açık ifade edeyim. Taban halıları diyor, verilmemiş
tir. Duvar halıları verilmemiştir. Televizyonlar diyor, 
bir adet verilmiştir. (C. H. P. sıralarından «Daha ne 
vereceksin?»ı sesleri) Radyo 8 tane verilmiştir. Bu rad
yolardan her biri mekteplere tahsis edilmiştir. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

Dolmakalem... Arkadaşlar görüyorsunuz ki arka
daşımın milyonluk malları bunlardır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakan, bu 
verilenler karşılığında ne alınmıştır? (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından «Oy, oy» sesleri) 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Karşılığında hiç bir şey alınma
mıştır. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Oy, oy, oy alın
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ederim efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Türkiye'de halkı, 5 ay verdiğin 
'bir malla satın alacağını zannediyorsan aldanıyorsun 
değerli milletvekili. Sayın milletvekili arkadaşım, sen 
de seçim yoluyla buraya geldin, ucuz değildir oradan 
buraya gelmek. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Halkın oyu bu kadar 
ucuz değil. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. ve 
D. P. sıralarından gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Bu nevi rüşvetlerle gelinmez. 
Bu nevi rüşvetlerle gelinmez. Bunun için... (Gürültü
ler) Müsaade buyurun efendim. Bu nevi rüşvetlerle 
gelinmez. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz gümrükleri da
ğıtarak gelmedik buraya Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen... 
Sayın Bakan, mikrofona yaklaşın lütfen efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Bunun için alın teri lâzımdır, 
çalışma lâzımdır, vatandaşa hizmet götürme lâzımdır. 
Tıpkı sizin gibi, götürdüğümüz hizmetlerle buraya 
geldik. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hangi parti
densin, evvelâ onu söyle Sayın Bakan? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Benim partim de, yerim de bel
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, rica ederim efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Acarer ve Onger meselesine ge
lince arkadaşlar : 

Demin Sayın Türkmenoğlu iftiharla ortaya koy
du «Bu meseleleri ben hallettim; müfettişime emir 
verdim, yaptım, iftihar ederim», dedi. Hakikaten ifti
har edilecek konudur. Ama ne yazık ki, sayın arka
daşımın arkadaşı, aynı adamı itham etmekten de geri 
kalmamıştır. Yahya Benekay bu tahtikatı yapmıştır. 
Bu tahkikattan iyi netice almıştır. (D. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ederim. Rica 
ederim bana yardımcı olun efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu Başvekil bu 
memlekette değer bırakmadı. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo»ı sesleri) namussuzluğun lüzumu yok. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen rica ederim, lütfen 
oturun efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Meclisi yıktı
nız, Devleti yıktınız. 

BAŞKAN — Rica deerim Sayın Dikmen, rica 
ederim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Hava Yollarındaki eşyaya ge
lince; benim zamanımda yapılan bir tahkikatla bu 
kanunu ihlâl eden kişilere karşı gerekli tedbir alın
mıştır. Alınan bu tedbirler sonucu da adamlar mesu
liyet içine girmiştir, mallara el konmuştur. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Netice, netice? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Netice mahkemededir arkadaş
lar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — İyi, her şeyin kola
yını; «mahkemededir» deyip, hesap vermemekle kur
tarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Müfettiş tahkikatını yapmış, 
sorumlusunu bulmuş, mahkemede. Zatıâliniz... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Mallar ne oldu, 
mallar? 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, rica ederim efen
dim, rica ederim... 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Onger'in 
ehliyeti? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Raif Onger'e verilen ehliyete 
gelince, benim zamanımda verilmemiştir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Niye alma
dınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Ben hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — 5 yıl ağır 

hapse mahkûm olmuş. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Ben açıkça söyleyeyim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanızı rica ede
yim. Eğer her hatibin oturduğu yerden yaptığı müda
haleye cevap verme gibi bir yol açarsanız, bunu de-
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vam ettirmeniz ve müzakereyi bitirmeniz mümkün 
olmaz. Siz takdir ölçüleriniz içinde, hangi hususlara 
cevap verecekteniz onlara devam edin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Raif Onger ve arkadaşı hak
kında tutuklama kararı da zamanında verilm'iştir ar
kadaşlar. Mesele bitmiştir. Şimdi bir şeyi arz edeyim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sen vermedin, 
Eyüp Mahkemesi verdi onu. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Türk Mahkemesine bu deliller
le biz gittik. Sayın Yılmaz Alpaslan... 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Niye iptal etmiyorsun 
o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Bir dakika müsaade buyurun 
arz edeyim, bütün faziletleri kendisin.de cemmeden 
bir eda ile burada konuştular. Bana bundan 20 gün 
evvel bir mektup geldi. Dedi ki, siz faziletlerin mü
cadelesini yapıyorsunuz, ama bir zat da sizinle meş
gul oluyor. Bu zat hakkında size birtakım belgeler 
göndereyim dedi. 

Arz edeyim arkadaşlar : 
Mebusların kaçakçılık davası alması yasaktır. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben mi? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Evet zatıâliniz. Vereceğim vesi
kasını size. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Tabiî, tabiî. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Ve 78 nci madde mebusların 
kaçakçılık davası almasını Anayasaya göre menetmiş-
tir, aynı zamanda Avukatlık Kanunu da menetmiştir. 

Sayın Yılmaz Alpaslan, Lübnan uyruklu... 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sesin niye çık

mıyor? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Lübnan uyruklu Mehmet Al-
lahdav isminde bir kaçakçının davasını bindokuzyüz... 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Aftan önce mi? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Af söylemiyorum arkadaşlar, 
mebus bulunduğu bir devrede almıştır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Allah Allah... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Şimdi arkadaşlar boyuna «'hak, 
hukuk» tekerlemesi içerisindeyiz. Ama bir şeyi ifade 
edeyim : Bu Mehmet Allahdav'm ikamet adresi de 
sayın arkadaşımın yakını olan Free-Chopcunun me-
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kânı olarak gösterilmektedir. (A. P. sıralarından «Al
lah, Allah»' sesleri) 

Sayın Başkana arz ediyorum, günün birinde ken
dilerine verirler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ne oldu, ne 

oldu, anlamadık ki? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Kendisine ta'kdim ederler gö
rürsünüz. 

Şimdi arkadaşlar, sırça köşkte oturup da kimseye 
taş atmamak lâzımdır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
mümtaz grupu içerisinde bu meseleleri daha ehliyetle 
ve kendisine yakışır şekilde müdafaa edecek insanlar 
vardır. Şanssız bir sözcü seçmişlerdir, kendilerinden, 
kendilerinin üstün seviyesinde ve bilgisinde, daha baş
ka bir sözcü seçmesini istirham ediyorum. Ben herke
se saygılıyım arkadaşlar, açık; suiistimal nereden ge
lirse gelsin, takibe mecburum, kendimi görevli addede
rim. 

KADlR ÖZPAK (Uşak) — Efendim, bizim gru-
pun konuşmacısına karışmasın, sadece hırsızlıkları ve 
yolsuzlukların hesabını versin Bakan. 

BAŞKAN — Anlamıyorum, ne diye müdahale edi
yorsunuz? 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Niye bizim grupumu-
zun sözcüsüne, seçtiğimiz sözcüye karışıyor? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Onu tabiî siz bilirsiniz değerli 
beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, onun da yetkilileri var «ka
rışmayın» derler, karışmazlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Değerli arkadaşım, karışmak 
için söylemedim; isabetsiz bir seçim olduğundan bah
settim. 

Değerli arkadaşlarım, aleyhte ve lehte konuşan bü
tün arkadaşlarıma, hakkın, adaletin, faziletin meyda
na çıkması için, bana fırsat verdikleri için kendileri
ne teşekkür ederim. Uyarmaları faydalı olmuştur, 
uyarmaları istikametinde görev yapacağım. Teşekkür 
ederim efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hepsini yüz akı ile 

verdiniz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir muameleyi ik
mal edeyim müsaade ederseniz. 

http://kendisin.de
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* Soru sormak isteyen arkadaşlarımdan bazıları ya
zılı olarak göndermişler. 

Tespit edebildiğim arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Sönmez, İlcin, Taşlı, Bozatlı, Yüceler, Zi-
lân, Çakıroğlu, Özen, Evliyaoğlu, Eken. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Yazılı olanları sıra ile okutuyorum : 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, benim sataşmadan dolayı talebim baki, değil mi 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim bu işlemi yaptıktan sonra, 
sizleri dinlerim; eğer İçtüzüğümüze uygun bir talsp 
ise, is'afına gayret ederim. 

Yazılı sorulan sıra ile okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Halit Kahraman 

Soru 1. — Diyarbakır merkez köylerinde tütün 
ekimi için yapılan müteaddit müracaatlarda müsaade 
edilmeyişinin sebebi nedir? 

Soru 2. — Tütün ekim sahalarında hastalıklara 
karşı ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Soru 3., — Diyarbakır'da tütünün işlenmesi ve 
fabrikasyonu için Bakanlığınızca ne düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı veya sözlü so
ruların tamamını dinledikten sonra mı cevaplandır
mak istersiniz, yoksa hepsini ayrı ayrı mı cevaplamak 
istersiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Hepsini dinleyeyim Sayın Baş
kan. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Tamamı olmaz 
Sayın Başkan, usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, yeni bir usulü de 
her halde biz icat edecek değiliz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Öyle efendim, 
64 ncü madde sarif efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, her bir milletvekilinin 
sorduğu soruyu dinledikten sonra, «cevaplandırmıyo
rum» derse ne diyeceksiniz? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Ona bir diye
ceğim yok. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK. (Devamla) — Arkadşalarım arzu ediyorsa, te
ker teker cevap veririm efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplandırırım derse ne di
yeceksiniz? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Ona da bir di
yeceğim yok. 

BAŞKAN — Şu halde, hepsini dinledikten sonra, 
içlerinden takdir ettiklerini şifahen cevaplandırır, is
tediklerini de yazılı olarak cevalandıracağını beyan 
eder. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Olmaz efen
dim. 

BAŞKAN — Başka yapılacak bir işlem yok. Rica 
ederim efendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — 64 ncü madde
ye aykırı olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hepsini dinledikten 
sonra takdir ölçüleriniz içinde cevaplandıracaksınız. 

Sorulan okutmaya devam ediyoruz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz eedceğim hususun Sayın Gümrük ve 

Tekel Bakanınca cevaplandırılmasının teminini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Fuat AVer 

İthal malı makine ve otomobillerden alınan güm
rük rüsumu (Belediyeler hisseleri dahil) % 152*yi bul
maktadır. Bu suretle yerli sanayi gümrük duvarları 
arkasında himaye edilmekten ziyade, kalite bakımın
dan atalete, fiyat bakımından ise pahalılığa sevk edil
miş olmuyor mu? Bu nevi eşyadan alınan gümrük 
rüsumunda bir düşürme düşünülmekte midir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakanın

ca cevapland sn İması hususunda aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. • 

Muğla 
Halil Dere 

Soru 1. — Filtreli sigara yetersizliği var mıdır? Gi
derici ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

2. Tütün alım merkezlerinde Tekelin depolama 
kapasitesi yeterli midir? Değilse ne gibi girişimler 
vardır ve tedbirler öngörülmektedir? 

3. — Özel depo sahiplerinin, tütün üreticisini sö
mürmesini önlemek için çalışma var mıdır? 

4. — Gümrüklerde işlem kolaylığı için ne çeşit ça
lışma yapılmakta ve ne tedbirler alınmaktadır? 
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Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Bakan tarafından 

yazılı veya sözlü cevaplandırılmasında aracı olmanızı 
saygı ile rica ederim. 

Çorum 
Cahit Angın 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzalamış bulun^ 
duğumuz «Katma Protokol» uygulaması nedeniyle, 
12 - 22 yıllık takvim içerisinde gümrük vergisi tahsila
tında azalma bugüne kadar ne olmuş, gelecek yıllar 
için ne tahmin olunmaktadır? 

ı 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Bolu 

Müfit Bayraktar 
1. — Emrini vermiş olduğumuz tekel başmüdür

lüğünün Bolu'da açılması icraatı hangi safhadadır? 
2. — Düzce ilçesinin ve Bolu yöresinin özellik arz 

eden tütününün, aynı yörede değerlendirilmesi ve bir 
sigara fabrikasının kurulması düşünülmekte midir? 

3. — Türkiye'mizde bir pilot bölgede açık liman 
kurulması düşünülmekte midir ve ne gibi bir çalışma 
mevcuttur? ;~v 

4. Gümrüklerde bulunan ve boşuna kira öde
nen, bir o kadar da değerini kaybeden eşyaların, bir 
defaya mahsus olarak ve aynı gün satışı düşünülmek
te midir? 

a) Komisyoncuların tekeline geçmemesi hususun
da tedbir alınacak mıdır? 

b) İlânların büyük gazetelerde ilânı mümkün mü
dür? 

5. — Gümrüklerde yakalanan kaçak emval ile si
gara miktarı Sayın Bakanın zamanında ne kadar, 
şimdi ne kadardır? 

6. — Türkmenoğlu zamanında Bolu ilindeki tek 
bir köye televizyon hibe edilmemişken, İzmir'e 268 
televizyon verilmiştir. Üstelik, elektriği olmayan ve 
2 - 3 televizyon almış olan köyler vardır. Bir zimmet 
veya israfı değerlendirme söz konusu mudur? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

Çanakakle 
Hasan Sever 
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I 1. — Çanakkale Tekel Şarap Fabrikasının Kan
yak Fabrikasını da içine alacak şekilde genişletilme
sine ne zaman başlanacaktır? Hangi yıla yetiştirile
cektir? Ne kadar ödenek ayrılmıştır? İl YSE binası
nın istimlâki için; Bakanlığınızdaki çalışmalar ne 
aşamadadır? Köy İşleri Bakanlığı isteğinizi nasıl kar
şılamıştır? 

2. — Yenice ilçesi Hamdibey bucağı ve yöresi 
halkı yalnızca tütüncülükle geçinir ve en iyi tütün
leri yetiştirir. Bu tütünler yer yokluğundan, alındık
tan sonra aylarca köylü ve üreticinin evinde ve am
barında kalır. Bir tütün işleme evi, bölgenin yeni 
iş hayatına ve olanağına kavuşması bakımından tek 
çaredir, olduğunu biliyor musunuz? Geçen yıllar 
olumlu karşılanan tütün işleme evi ne zaman yapıla
caktır? 

3. — Çanakkale ve yöresi, yazın iç ve dış turist 
akınına uğramaktadır. Filtreli değil, diğer çeşitler bi
le karaborsa çok pahalı olarak, bulunamamaktadır. 
İsteğin zamanında ve yeterince karşılanması için ge
rekli tedbirleriniz var mıdır? Ayrılan kontenjanın 
yetersizliğini kabul ettiğinize göre, soruna nasıl çö
züm 'bulacaksınız? Daha fazla filtreli sigara, göndere
mez misiniz? 

4. — Çanakkale merkez ve ilçelerinde yetkilileri
niz tekel satıcılarına çok kötü davrandıkları, çekilen 
yüzlerce telgraflara karşın devam etmektedir. Şimdi
ye kadar niçin haklı dileklere eğilinmemiştir? Tekel 
satıcılarının yakında hiçbir ürününüzü satmamak 
için karar aldıkları karşısında neler düşünüyorsunuz? 
Dileklerinin yerine getirilmesi konusunda ilgililere 
ne zaman emir vereceksiniz? 

5. — Çanakkale'nin Başmüdürlük olması düşünül
mekte midir? Bu çok haklı istek hangi yıl gerçekleş
tirilecektir? 

6. — Yunan adalarına en yakın komşu illerden 
olan ilimizin Kökçeada'sından binlerce canlı hayvan 
ve yükte hafif pahalı altın ve mücevherat kaçakçılı
ğı yapıldığını biliyor musunuz? Biliyorsanız kaçakçı
lığın önlenmesi için ne gibi tedbirler aldınız? Bunlar 
uygulanmakta mıdır? Alınan sonuçlar yetersizse ye
ni ne gibi çareler düşünüyorsunuz? 

7. — Bağcılığın yeniden yapılması konusunda ye
ni destek ve krediler sağlayacak mısınız? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tekel Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla, 

I Samsun 
J İrfan Yankutan 
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1. — Samsun Sigara Fabrikasının modern maki
nelerle takviye edilerek filtreli sigara yapımı düşünü
lüyor mu? 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan aşağıdaki sorumun yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Biga, Çan, Yenice ve Lapseki kazalarımızın bazı 
köyleri tütün ekimi için müracaat etmişlerdir. Hangi 
ölçüler içinde ve ne zaman kendilerine ekim müsaa
desi verilecektir? 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Güm

rük ve Tekel Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

1. — 12 Ekim kısmî Senato seçimi öncesi güm
rük depolarındaki kaçak eşyaların seçim ulufesi ola
rak bazı köy muhtarlarına dağıtıldığı söyleniyor. 

a) Gaziantep ili, ilçeleri ve köylerinde kaç muh
tara gümrükten hangi cins eşyalar verilmiştir? 

b) Gaziantep ve civarındaki gümrük depoların
dan hibe olarak verdiğiniz eşyaların kıymet bedeli 
kaç bin Türk lirası tutarındadır? 

c) Gaziantep il sınırları içerisinde ulufe olarak 
eşya hediye ettiğiniz muhtarların kaçı Cumhuriyetçi 
Güven Partilidir, Cumhuriyet Halk Partili muhtar 
var mıdır, sayısı kaçtır, isim verebilir misiniz? 

2. —• Kapıkule gümrüğünde bazı memurların bir
kaç fabrikayı donatacak şekilde 15 -20 milyon Türk 
lirası tutarında fabrika motor ve aksamlarının kaçak 
olarak yurda sokulduğu şeklinde bir iddia vardır. 

a) Bu olay doğru mudur, yapanlar hakkında iş
lem yapılmış mıdır? 

b) Kapıkule gümrüğünde Hacı Burhan isminde 
bir memur var mıdır? Bu kişi vasıtasıyle Münih'ten 
gelen bazı kişilerce kaçak olarak 1 000 adet televiz
yon, 4 000 adet teyp ve radyo yurdumuza kaçak ola
rak sokulmuştur. Bu olay doğru mudur, durum ba
kanlığınıza intikal etmiş midir, etmişse, ilgililer hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır? 

c) Hacı Burhan isimli memur şimdi nerede gö
revlidir? 

d) Ahmet Elbir isimli bir vatandaşımız, ihbar 
niteliğinde olarak bizatihi şahsınıza hitaben bir ihbar 
mektubu göndermiştir. Bu mektubu aldınız mı? Al

dınız ise muameleye koydunuz mu? (mektubun konu
su kaçakçılıkla ilgilidir) Şayet bu mektup size intikal 
etmediyse, bir sureti de bendedir. Arzu ettiğiniz tak
dirde Bakanlığınıza sunmaya hazırım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Bu konuda lütfetmelerini rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sönmez, buyurun efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — 1. — Sayın Baş
kan, yurt dışından ithal edilen veya getirilen otomobil
lere gümrük yatırılması yasal bir zorunluluktur. Oysa, 
Muş Milletvekili Kasım Emre ile Denizli Milletve
kili Fuat Avcı, bir yıldan bu yana, Münih plakalı 
Mercedes araba ile Türkiye'de dolaşmaktadırlar. 

Bu arabalar şu anda Meclis otoparkının üzerinde 
durmaktadır. 

Vatandaşın getirdiği arabamn gümrüğünü yatır
ması zorunluluk iken, yasalar, milletvekilinin getirdi
ği bir arabanın gümrüğünün yatırılmaması için acaba 
bir ayrıcalık tanınmakta mıdır? Yoksa Sayın Muş 
Milletvekili Kasım Emre'ye, sırf Cephe iktidarına gü
venoyu verdiği için mi bu ayrıcalık tanınmaktadır? 

2. — Sayın Bakan, bir suçluluk kompleksi içeri
sinde bu kürsüde kendisini savunurken... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, şahsî mü
talaa ile soru sormak yok diye söylendi. Nereden bili
yorsunuz efendim suçluluk kompleksi içinde olduğu
nu? Çok rica ederim Saym Sönmez. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Konuşmaların
dan, tavırlarından, davranışlarından biliyorum. 

BAŞKAN — Şahsî mütalaa efendim. Çok rica 
ederim, şahsî mütalaa serdetmeden sorunuzu ifade 
edin efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü hakkında vekâletname topluyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü hakkında vekâlet
name toplayacağına, Bakanlık örgütünde yaptırdığı 
hırsızlıkları önlesin. 

BAŞKAN — Bu sora mu şimdi, efendim? 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — «önlesin» di

yorum efendim. 
BAŞKAN — Bu nasıl soru? Teşekkür ederim Sa

yın Sönmez. 
İçtüzükle ilgisi olmayan bir soru. 
Sayın İlcin, buyurun efendim. 
MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorularımı Başkanlığınız aracılığıyle Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanına tevcih edeceğim: 
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1. — 26 Ocak 1966 tarih ve 6/5927 sayılı Bakan
lar Kurulu kararına müsteniden kaçakçılığın men ve 
takibi amacıyle Bakanlığınız, içişleri Bakanlığıyle 
müştereken ve 10 sayılı Tebliğe, müsteniden, sınırın 
beş kilometre derinliğinde ihdas olunan emniyet 
bölgesine büyük ve küçkbaş hayvanlarla onlardan el
de edilen ürünlerin mezkûr bölgeye sokulmasının ve
sikaya bağlanması hususunda mahallî valilere verilen 
yetkinin devam edip etmediği, 

Mezkûr tebliğ, yalnız büyük ve küçükbaş hay
vanlarla bunlardan elde edilen ürünler ve bazı yiye
cek maddelerinin emniyet bölgesine sokulması hük
münü taşıyor. 

11 yıldan beri bölge sakinlerine ve bölgede görev 
yapan devlet memurlarına da hayvan nazariyle ba
kılmış, hayvanlara uygulanan muamelenin aynısı y-
pılmıştır. Bu tür bir tatbikatı Bakanlık olarak nasıl 
karşılıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın îlçin, bir dakikanızı alayım. 
Orada geçen ibareyi, yazılı olarak sorunuzu bana ver
miş olsaydınız, düzeltmeniz için size iade ederdim. 
Hiç kimseyi böyle bir gözle'görmek durumunda de
ğiliz. Sadece sorunuzu ifade edin efendim. 

MÎKAİL ÎLÇlN (Hakkâri) — Sayın Başkan, so
rumun gerekçesini okuyorum efendim. 

BA-ŞKAN — Hayır efendim, gerekçe olmaz, so
ruda gerekçe olmaz zaten. 

MİKAÎL ÎLÇİN (Hakkâri) — Müsaade edin, 
gerekçeden Sayın Bakanın da haberi olsun, yaban
cısı kalmasın. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bakın ifade ediyo
rum, rica ederim; soruda gerekçe olmayacak, diyo
rum, siz gerekçeyi okumak istiyorsunuz. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Peki efendim. 
Tatbikatı yapan Devletin ve Hükümetin Hakkâ

ri'deki mümessili Vali, diğeri de Hükümetin temsilci
si Çukurcu Kaymakamıdır. Gelmiş geçmiş tüm hü
kümetlerin ihmaline uğramış hudut üzerinde ilkel ya
şantılarını idame ettirmek maksadıyle dağlarda top
ladıkları mazi, kenger tohumu ve ayılardan arta ka
lan bir kaç teneke cevizi efradı ailesi ile birlikte sırt
larına' alıp İrak'ın ve iran'ın hudut üzerindeki köyle
rine götürüp tuz, şeker, kumdan, akdarı ve benzeri 
zarurî ihtiyaçları ile takas ederler. Kaçakçılık yönün
den bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Vatandaşlarımız yüz binlerini milyon, milyonlarını 
milyar yapmak için değil, çoğu kez jandarmanın 
kurşunlarına hedef oldukları halde açlıktan ölmemek 
için yapmış oldukları bu kaçakçılığın önlenmesi için 
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şimdiye kadar alınan polisiye tedbirleri sürdürecek-
misiniz? 

Devlet, Anayasa ile saptanan, vatandaşa karşı yü
kümlü olduğu görevi yerine getirmedikçe, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sahada vatandaşa yaşama olanak
ları sağlamadıkça, yörede yaşayan vatandaşların yu
karıda izah ettiğim şekilde yapmış ve yapacakları 
kaçakçılık âmme vicdanında meşru mudur, değil 
midir? 

O vatandaşların yerinde Bakan olarak zatıâlileri, 
milletvekili olarak ben olursak, biz de aynı şeyi ya
par mıydık, yapmaz mıydık? Yapacaktık; çünkü öl
memek için yaşamak lâzımdır. 

Dünyanın en üstün kaliteli tütünü ilimizin Şem
dinli ilçesinde yetiştirilir. Tekel, zamanında teslim 
almadığı için üretilen miktarın ancak 6 - 7 ay sonra. 
% 15'ini alabiliyor. Bakanlığın, bu ilçedeki tütünleri 
sonbahar mevsiminde alması için bir tedbiri var mı
dır? 

Şemdinli tütünü 90 - 100 liradan pazar bulmak
tadır. Gerçek değerinin verilmesi halinde, vatandaşın 
mağduriyeti önlenmiş ve bizzarur yapılan tütün ka
çakçılığına da son verilmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN -r- Teşekkür ederim Sayın İlcin. 
Sayın Yüceler, buyurun efendim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Gümrük Kanununun ilgili maddelerine göre 
Devlet dairelerine, belediyelere ve muhtarlıklara çe
şitli makine ve otolar tahsis edilmektedir. Bu tahsis 
edilmiş bulunan makine ve otoların satışı, yine bu 
kanunla menedilmiştir. 

Hal böyle olmasına rağmen, belediyelere ve muh
tarlıklara verilmiş bu makine ve otoların bir kısmı 
işe yaramamaktadır. Bu belediyeler ve muhtarlıklar 
bunları elden çıkarmak istemektedirler. Satışı men 
edildiği için de satamamaktadırlar. Onun için bu gibi 
idareler başka hileli yollara başvurmak suretiyle ve 
düşük bedelle, uzun süreyle şahıslara kiraya vermek
tedirler. Yani kötü bir örnek... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, çok kıdemli bir par- • 
\ lamenter olarak, lütfen kısa olsun efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — İlgili Güm
rük ve Tekel Bakanlığınız bunların tamamını kapat
mayı düşünüyorlar mı, veya satışına müsaade edecek
ler midir? 

Bu sorularımın yazılı veya sözlü olarak cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler. 
Buyurunuz Sayın Zilân. 
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Kapıkule 

Gümrükleri Başmüdürlüğüne atanan Talip Kurt 
isimli şahıs, 1968 - 1973 yılları arasında Kilis Güm
rüğünde görevli iken, o zamanın Jandarma Alay Ko
mutanı adı geçen şahsın kaçakçılığını saptayarak, 
durumu Jandarma Genel Komutandığına ve İçişleri 
Bakanlığına yazıyle bildirmiştir. 

Şaibeli durumda olan bir şahsın bu defa Kapıkule 
Gümrükleri Başmüdürlüğü gibi önemli bir göreve 
atanmasını nasıl izah edeceksiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zilân. 
Sayın Taşlı, buyurun efendim. 
İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın 

Türkmenoğlu, Gümrük ve Tekel Bakanlığı zamanın
da amplifikatör, teyp, pikap hariç, 104 adet televiz
yon dağıtmıştır. Bunun 89 adedi İzmir köylerine ve
rilmiştir. İzmir Milletvekili olmam itibariyle kendisi
ne Meclis huzurunda teşekkür ederim. Ancak, bir tek 
misal vermek suretiyle Menemen'in... 

BAŞKAN — Sayın Taşlı, misal değil, soru sora
caksınız her halde? 

İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Sual soruyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, evet efendim. 
İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Menemen'in Görece 

köyünde elektrik yok iken - bu bir misaldir - ve 
uzun müddet elektrik verilmesi bahis konusu değil 
iken; bu köye televizyon verildiğini tespit ediyoruz. 
Acaba, biraz evvel Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı
mız Öztrak'ın televizyon verdiğini ifade etmiş bulun
duğu köyler içerisinde elektriksiz köyler var mıdır? 
Öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşlı. 
Sayın Bozatlı, buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, 

benim sorumla ilgili olarak biraz evvel makamınıza 
takdim ettim, bu vesikayı ya Sayın Bakan marifetiyle 
veya zatıâliniz marifetiyle muttali olma imkânını bi
ze bahşettiniz, bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Bu, ayrıca 

halli mümkün birşey, soru müessesesi ile ilgili değil 
tabiî, 

Sayın Çakıroğlu, buyurun efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Trabzon Valisi, köylülere Almanya'dan vatan
daşlar tarafından getirilen minibüsleri 26 . 11 . 1975 
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tarihinde yasak ediyor ve Trabzon'da minibüs getir
me hakkını ortadan kaldırıyor. Şimdi, bu vaziyette 
Sayın Bakandan cevap istediğim bir husus var. 

Türkiye'nin başka vilâyetlerinde bu usul tatbik 
ediliyor mu? Edilmiyor ise, Trabzon Valisinin tutu
munu Gümrük ve Tekel Bakanı olarak tasvip ediyor 
musunuz? Etmiyorsanız buna çare bulacak mısınız? 
Muameleleri tamamlanmış, ayrıca o tarihten evvelki 
muameleleri tamamlanmış olan minibüslerin mua
melesinin yürütülmesine tavassut edecekler mi? Bunu 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Sayın Özen, buyurun efendim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, aracı

lığınızla Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından öğ
renmek istediğim sorum var. 

1. — Mamul tekel maddeleri, dağıtım bölgelerin
de nüfus esasına göre dağıtılmaktadır. Ancak, özel
likle yaz aylarında turistik bölgelerde bu ilkeye de
vamlı sadık kalınması nedeniyle, turistik bölgelerde 
mamul madde sıkıntısı; sigara ve içki sıkıntısı çekil
mektedir. Bu sıkıntıyı gidermek yolunda herhangi 
bir tedbir düşünmekte midirler? 

2. — İzmir'in yarımada bölgesinde ve Burdur ve 
Denizli illerimizde anason üretimi, o bölgede yaşayan 
fakir halkımızın önemli bir üretim aracıdır. Yıllar
dan beri anason tohumluğu, anason üreticisine ekim
den önce (ki, ekimi Şubat ve Mart aylarında yapıl
maktadır) vadeli, bedelsiz olarak mahsulün idraki sı
rasında mahsup edilmek suretiyle verilirken, bu yıl 
anason tohumu dağıtımında büyük bir gecikme ol
muştur. Dün öğrendiğimize göre, 17 Şubatta Ege 
bölgesinde anason tohumluğu dağıtımına başlanmış
tır. 

Ancak, anason tohumluğunun dağıtımında, önce
ki yılların aksine bu yıl peşin bedelle köylüye satıl
ması talimatının da verildiğini öğrenmiş bulunuyo
rum. Şimdi,... 

BAŞKAN — Sayın özen, «şimdi şimdi» ama, kı
sa değil efendim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Şimdi kısaca arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Arz etmeyin de efendim, bir sual 
şekline sokun lütfen. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Şimdi sualimi soruyo
rum. 

Bu görüşle, şu kuşkuyu bütün köylü taşımakta
dır: Acaba Hükümet anason üretimini kısıtlamak is
temekte midir? Eğer anason üretimini kısıtlama yo-
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lunda bir politika izleyeceklerse, üretim sonunda faz
la üretimden dolayı, arz ve talebin yaratacağı düşük 
bir fiyatla vatandaşı mağdur etmemek için, anasonun 
taban fiyatının şimdiden tespitini düşünüyorlar mı? 
Açıklanmasını rica ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özen. 
Sayın Evliyagil, buyurun efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş

kan, aracılığınız vasıtasıyle Sayın Bakandan bir so
rum olacak. 

Bir film yapımcısı «Mevlâna» adlı bir film çevir
mişti ve bu filmin tabı ve banyosu için Londra'ya 
gönderildi. Orada agrandize edildikten sonra, bizim 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu filme talip olmuş
tur. Hatırlarsa, Sayın Bakana bu hususta müracaat 
edilmişti. 

Şimdi, bu film 3 200 sterline sigorta ettirilerek 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından Türkiye'ye 
getirilmişti; fakat aynı bakanlık 22 bin lira değer bi
çerek ve 54 bin lira gümrük vererek gümrükten çek
ti. Bu 54 bin lira konusu, bildiğimize göre, Bakanlı
ğınıza intikal ettirilmiştir. Bunun sonucu ne oldu 
merak ediyoruz, tahkikatı yapıldı mı, yapılmadı mı? 
Bunu öğrenmek istiyoıum efendim. 

BAŞKAN — Teştkkür ederim Sayın Evliyagil. 
Sayın Eken, buyur in efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Türk 

tütünü dünyada tutulurken, tütün ekim sahalarının 
genişletilmesine ne zaman önem verilecektir? 

1894 sayılı Kanuna aykırı olarak 30 . 4 . 1975 
tarihinden itibaren bağışlandığı söylenen 949 otomo
bil, 909 minibüs, 86 kamyon, 1 adet yazı makinesi, 
1 sondaj makinesi, 2 doldurucu, 15 inşaat makinesi, 
3 arazöz, 62 ambulans, 3 treyler, 32 kamyonet, 20 
yükleyici, 5 greyder, 7 traktör, 5 kanal açma makine
si, 14 kompresör, 2 ekskavatör, 7 buldozer, 17 loder, 
15 dozer hangi tarihlerde, kimlere veya hangi ku
rumlara verilmiştir? 

Çorum merkez köylerinde bu sene deneme tütün 
ekimi yapılacak mıdır? 

,Bazı kazalarda olmadığı gibi, Çorum Ortaköy 
kazamızda da tekel satış - depo memurluğu yoktur. 
Bu yönden sızlanan kazamız halkının, bu satış me
murluğu ve depo derdi ne zaman giderilecektir? 

İskilip ilçemizde 1946'dan beri boş bekleyen şeh
rin en güzel yerindeki tekel arsasına bu sene tekel sa
tış deposu ve idare binası yaptırılacak mıdır? 

Sayın Bakandan bu sorularımı Karma Bütçe Ko
misyonunda da sorup, yazılı cevap istemiştim, bugü-

25 . 2 â 1976 O : 2 

ne kadar cevap verilmedi; yazılı cevap verirlerse 
memnun olurum. 

TIR kamyonları olan bazı milletvekillerinin Edir
ne Kapıkule gümrüğünden TIR kamyonlarını mua-
yenesiz geçirttikleri söylenmektedir. Bu sözler doğru 
mudur ve Sayın Bakana intikal etmiş midir, bu hu
susta Bakanlığın bilgisi var mıdır? 

Bu TIR sahibi elan milletvekillerinin kimler ol
duğunu Bakanlık bilmekte midir? Bilinmekte ise, bu
güne kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? İsimlerin 
açıklanmasını ve yazılı olarak bana verilmesini saygı 
ile rica öder, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
REMZİ YILMAZ (Antalya) Sayın Başkan, Sayın 

Bakana aşağıdaki soruların tevcihini dilerim. 

1. — Bakanlık teşkilâtında görevini kötüye kul
lanmak veya kaçakçılık gibi suçlardan haklarında ce
za tayin edilmiş bulunduğu halde, Af Kanunundan 
yararlanarak müracaat edenlerden bazılarının sabık 
Tekel Bakanı Türkmenoğlu tarafından önemli yerlere 
getirildiği şayiası vardır. Gerçek nedir? 

2. — Bunlar kimlerdir? 
3. — Suçlan nedir? 
Ayrı ayrı açıklanmasını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Bakan, yazılı ve sözlü sorular burada bit

miş bulunuyor. Bunları nasıl karşılayacağınızı ifade 
buyursanız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Çok değer taşıyan sorularına 
aynı ölçüde ehemmiyet vermeyi bir görev addetti
ğimden, yazılı olarak bu görevi yerine getireceğimi 
arz ediyorum efendim. 

Arkadaşlarımın müsaade buyurmasını istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazılı cevapların İçtüzüğümüzde tespit edilen sü

re içinde ilgililere ulaştırılmasını rica ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tanır İçtüzük ge

reğince Sayın Alpaslan'ın yaptığı konuşmada grupla
rına bir sataşma olduğunu ifade ediyorlar. Sebep 
olarak da, Peyman Akçan isimli ve bazı olaylara is
mi karışmış bayanın Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
Tokat İl Başkanı olduğundan bahsettiğini ifade edi
yorlar. Benim takip edebildiğim kadan ile böyle bir 
şey söylemediler. Söyleseler bile zatıâliniz demek is
tiyorsunuz ki, «Bizim il başkanımız değildir» diyor
sunuz. 
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İkincisi de, sebej* gösteriyorsunuz, «Bizim uzun 
zaman Tokat'ta parti öıgütüııü kuramadığımızdan 
bahsetti» diyorsunuz. Bunun cevabı gayet basit. İfa
de buyurun; kurdunuz mu kurmadınız mı efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Şimdi Sayın Başkan... 
BAŞKAN —. Eğer kurdunuzsa cevabı bitti bunun 

efendim. 70 nci madde* ile* ne ilgisi var bunun? 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

VEFA* TANIR (Konya) — Sayın Başkan, bir ba
kanlık bütçesini işgal eden Peyman Akçan, başından 
sonuna kadar suçlanan Peyman Akçan; burada bulu
nan, uzaktan duyan herkesin kafasında Cumhuriyet
çi Güven Partisi Başkanı olarak geçmedi mi bu kür
süde de?... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Değil mi 
idi ki? 

VEFA TANIR (Konya) — Bunu duymadım di
yorsunuz? 

BAŞKAN — Tespit edememiş olabilirim efen
dim. Eğer bunun cevabı ise, değil mi efendim?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Ama efendim mü
saade edin oradan söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buraya da gelip diyeceğiniz «Adı 
geçen şu bayan bizim il başkanımız değildir» diyecek
seniz. 

VEFA TANIR (Konya) --- Bünü diyeceğim Baş
kanım; 

BAŞKAN— Buyurun efendim deyin. ' 
VEFA TANIR (Konya) — Ne kadar bulunmuş, 

ne kadar bulunmamış, onu sayın üyenin bilmesi lâ
zım değil mi? 

BAŞKAN — Bu şekilde zaten 70 nci maddeyi 
kullanmak da mümkün" değil. Buyurun efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
rnıillatvakiHeri; 

Konuşmam çok kısa olacak. Sayın Alpaslan bu 
(konunun peşine düştüğü için, vereceğim izahatı'şüp
hesiz ki kendileri biliyor; ama bildMeri hakle, bu
gün hem kürsüde konuştırken, hem de basına dağı
tılan yazılı metinde birkaç yerde Peyman Akçan To
kat İl Başkanı olarak geçmişti 

Tokat bizim «teşkilât kuramadtğı;mız,• bir yer de
ğil, bilâkis kuvvet aMiğımtz bir yerdir. 1969 se-
çim^rinde Tokat'tan milletvekili getirmişiz, 1973 
seçimlerinde de güçlü bir. mi^stvekili getirme yakı-
nmda, bir oy almışız; fakat .buradaki il başkanımız, 
1975 yılının 15 Nisamnda, polıfciıka ile uğraşımaîrta-
®ı lâzımgeflen bir kurulda iş aüıdtğı için başkanJitktan 
istifa etmiş, ; 15 Nisan 1975. 21 Nisan 1975'ıte ben
denizin imzasıyle bir arkadaşımız Tokat'ta rnütes©b-
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bis heyet kurmak üzere vazifelendirmiş. 21 Nisan 
1975te bu vazifeyi alan arkadaşımız, aradan uzun
ca bir zaman geçtikten sonra Genel .Merkezimize şu 
sakilde bir yazı göndermiş. Hakikaten bu yazıda Pey
man Akçan, Tokat'taki müteşebbis, heyetin başkanı 
olarak görünüyor. Bunun dışında Genel Merkezli
mizde hiçbir yazışma olmamış. Birdenbire, Sayın 
Alpaslan'ın bahsettiği konu gazetelerde çıkmış. He
men Peyman Akean'ın kendisine ve müteşebbis he
yet üyelerine, tüzüğümüzün gerekli maddesine göre 
Haziranın başında işten el çekfcirilrnıiş. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yapacağını 
yapmış. 

VEFA TANIR (Devamla) — Buna rağmen Yıl
maz Alpaslan, bundan sonraki beyanferında Pey
man Akcan'ı Tokat İl Başkanı olarak göstermiş ve 
bir defasında da Cumhuriyet Gazetesine yine- tara-' 
frmdan tekzip gönderilmiş ve gazetede neşredilmiş, 
Peyman Akean'ın bizim partimizle bir ilgisi olmadı
ğına dair. Peyman Akean'ın 1975'in Nisanına ka-: 

dar Güven Partisiyle hiçbir ilgisi olmamıştır; Mü-; 
tçşabbis heyet kurulunken partiye kayıt- edilmiş mi, 
edilmemiş mi bjJigkniz yoktur. Sebebi; hâdiseler 
çıktık'tan sonra, bugün de. kendisinin, ifade - ettiği 
gibi, Peyman Akcan'ı bulmanın imkâm oynamıştır. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN {İstanbul) — Nasıl il 
başkanı olmuş? • ." 

VEFA TANIR (Devamla) — Defterimize alma
nın imkânı olmamış. Bütün buna rağmen aziz ar-
kadaş'/anım, şu gün Peyman Akçan Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin Tokat Başkanı olsa idi, bundan 
sonraki Cumhuriyetçi Güven Partisinin şu veya bu 
il başkanları, kimin adı bir suiistimale karışırsa, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi bu başkanını başında 
taşımaz. Hakkında herkesten evvel biz davacı olu
ruz. Partimizin böyle bilinmesini, arkadaşlarımın 
bu görüşle bizi görmelerini rica ediyorum. 

ıSaygılar sunuyorum. (A. P. ve C. G. P. sırala
rımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Çalan köşeyi dönüyor sayın Başkan, bu ne biçim 
i§? ( ' ' . _, . '"••"; 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Geçici başkan -
olmuş, soymuş kaçmış. 

• 'BAŞKAN -̂ - Sayın Türkimmoğkı, Bakanın ko
nulması sırasında «Tokat Çocuk Esirgeme Kururmı 
Şubssine 148 taJlcım porselen verdiğimi söylüyor» di
yordunuz. Sayın Barkan, Tokat şubssine... 

84 -
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
Ö2TRAK (e. SenatosuTekirdağ Üyesi) -—• Hibe ka
bul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — «Hibe şeklinde verilmiştir» diyorsu
nuz, , . . • • . . - • . . 

Sayın Türkmenoğlu, siz bunun hibe şeklinde 
olduğunu mu ifade edecektiniz efendim? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Efen
dim, Meçisin birçoğu hibe ile tahsisin ne olduğunu 
ıtıam bilememektedir. 

,BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, bilme
yenler öğrenirler bunu. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (izmir) — Bura
da müzakere edilen konu gümrükten verilen eşyalar
dır. Gümrükten verilen eşyaların .gümrüğün malı 
olduğunu.;.. 

.BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, Sayın Bakan, 
tarafınızdan, adı geçven Tokat Çocuk Esirgeme Ku
rumu Şubesine hibe olarak verildiğini ifade ettiler 
ve öyle olunca ortada bir sataşma olmuyor. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, bu malın ikimin olduğumu da Sayın 
Bakan söylesinler. İşçi oraya hibe etmiştir, biz güm
rük alınmaması için imza atmışız. O da, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Merkezine, Tokat'a değil. 

Yemek takımı diye bin tane masa örtüsünü de 
yine bir başka işç'i hibe etmiştir. Biz, gümrüksüz 
veriîımeslimi kabul etmişizdir, »tahsis değildir. 

: -BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Türkmenoğlu, zaten bu Tokat'ta bu idle

rin iyi biSrid^ anlaşılıyor. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Sayın Alpaslan, sizi dinliyorum efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakan konuşmasının bir yerinde, Lüb
nan uyruklu Mehmet Afehdav isimli bir kaçakçının 
davasını aldığımı söylemiş ve konuyu, cümleyi bu 
odktada keserde, adeta Hazineyi, zımnen kaçakçı
ları koruyarak zarara soktuğumu ima yollu ifade 
etmiştir. 

Olaym, gerek zatıâlinize verilen belge ne ise o 
belgenin açıklanması, gerekse oliayın gerçeğini çok 
kısa odaraik açıklamak ve bu sataşmayı... 

'BAŞKAN— Sayın Alpaslan, evvelâ bir hususu 
tespit edelim; 
= 'Şu. anda zabıtları tetkik etmem mümkün değil; 

4ma.l. (C.H. P/sıralarından «Tetıkik edebilüriz» ses
leri)-Edebiliriz, gayet taıbiî hMckiûizdır, beoam de 
vazifem. Kanunun, mittetveMlerinih avukatların 

— 85 

2 5 . 2 t 1976 Ö : t 

yapmfcsnaısj: lâ2imgeîı£n ka$akçriifc gibi bir kopudia ve
kâletname alamayacağı hususunu 0yledilıer ve böy
lece de sizin isminizi bir Lübnanlı ile -elindeki bel
ge o idi, ben bakıtım- bk kaçakçılık dâvasını ta
kip için aldınız mı, aıîmadınız mı? «Ataadım» diye
cekseniz, size «buyur» diyeceğim efendiim kürsüye. 

YILMAZ ALPASLAN (TeMrdağ) — Kaçakçılık 
davasını takip etmek üzere vekâleitname almadım. 

BAŞKAN — Almadığınızı söyleyeceksiniz, son
ra o evrakı ben zatıaMnize göstereceğim, siz aranız
da tartışursınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Söyleyece
ğim, bir gerçeği açıklayacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, söyleyin efendim. 
Sayın Alpaslan, aynen benlim dediğim ölçüler 

içinde ifade edin. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet Sa

yın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milıletvekiperi, 1971 yıJın-
da tahminen, bir yakınımın bana getirdiği bir vekâlet-
uaımeye istinaden ye bir otobüs şoförü olduğu için ta
şıdığı yolculardan 4 tanesinin pasaportunu ibraz ede
mediği iddiasıyle tutuklandığından babisıle, bu şofö
rün duruşmasına çıkmam rica edildi. Evvelâ tevkife 
itiraz ettim, reddedildi. Arkasından duruşmaya git
tiğimde - eğer zabıt burada 'ise görülecektir - da
vada söz konusu Mehmet Allıalhdav isimM kişinin ka-
çakçıhktian yargılanmakta olduğunu gördüm ve bi
rinci celseden itibaren davaya girmedim. Olay bu. 
Bİr. . 

İkincisi; Sayın Bakan, eğer gerçekten Hazine men
faatini koruyorsa ve benim de Hazinenin bir kaçak
çılık davasında vekâletname aldığım iddiasıyle Hazi
nenin zarara uğradığı iddiasında ise, bu belgenin 
yeri bugün ve burası değildir. Bernimle pazarlık yap
maya kalkmasın. Onun yeri Cumhuriyet Savcısıdır. 
Verir Cumhuriyet Savcısına, hesabını ben veririm. 
Onun için, Sayın Bakan ithamlarda bulunacağına 
demeliydi ki; «Yılmaz Alpaslan Lübnanlının davası
nı almış, şu kadar lira zarara uğramasına yol aç
mış onun için bu iddiayı kabul etmiyorum.» deme
liydi; ama bir vekâletname alınmış ve birinci celse
de duruşmadan çıkmışım, burada bu?ıa bula 'öttü 
getirmiş. Olayın gerçek yüzü budur. 

.BAŞKAN -— Sayın Alpaslan, tekfmilleyin efen
dim.' " ••-•: 

YILMAZ ALPASLAN (Devamlıa) -~ Teşekkür 
ederim, saygılar sunarmi. (C. H. P. sıralarından alı-
kışkr) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son söz Sayın 
Fuat Avcı'nın, buyurun efendim. (A. P. sıralann-
dan alkışlar) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanını, belgeyi de görmeme izin verir m'isindz efen
dim? Bu benim hakikim. 

;GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Lütfen, 
buyurun efendim. 

^BAŞKAN — Sayın Alpaslan, başka bir sözcü ar
kadaşıma söz verdiğim için, bu işlemi tanramlaıma-
dan müdahale etmeyeceğinizi umuyorum. Buyu
run Sayın Avcı. 

FUAT AVCI (Denizli) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

(Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kabul etmek lâzım ki, Gübrük ve Tekel Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde yapılan müzakereler fikir 
seviyesini aşmış, maalesef bir ithamlar ve karala
malar manzumesi halini almıştır. 

-Esasen, ismim geçtiği için sataşmadan dolayı da 
söz alabilirdim. Güzel bir tesadüf, son sözün bana 
verilmiş olması ve bu imkânı veren Sayın Hasan öz-
çeliik'e de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Dolayı
sıyla bir ithamı, bir karalamayı daha, burada o 
balonu da söndürme imkânına malik oluyoruz. 

.İsmimi bilemiyorum, ismim geçtikten sonra far
kına vardım; «Denizli Milletvekili Fuat Avcı, iki 
senedir gümrük plâkalı bir araba ile dolaşmaktadır» 
demek suretiyle iki yıldır milletvekilli olarak Fuat 
Avcı'nın Hazin© zararına sebebiyet verdiğini, vergi 
kaçakçılığı yapmakta olduğumu söylemek istedi, bu 
budur^ Arabamın plâka numarası 06 KP 945'tir; 
14 Ağustos 1974 yılından beri bu plâkayı taşıyor. 

J M E H M E T SÖNMEZ (Hatay) — öbürü, öbürü 
nerede? 

FUAT AVCI (Devamla) — Onu bilmem, onu bil
mem. 

/BAŞKAN — öbürünü de ondan sorun. Çok rica 
ederim Sayın Sönmez. Yani isminizi söyleteceksiniz, 
70 nci maddeye göre bir de size mi söz verelim 
şimdi? 

FUAT AVCI (Devamla) — 14 Ağustos 1974;. 
tarihi de aklımda 6 ayda bir arabalar fennî muaye
neye gittiği için, bu ayın 14'ünde muayene yaptırdı
ğımdan hatırlayabiliyorum; kuruşu kuruşuna parası 
ödenmiş. Hepiniz gibi Şakerbank'tan aldığımız 50 000 
lira ve dayımın oğlundan aldığım 20 000 lira borçla 
gümrük ödenmiş ve iki senledir 06 KP 945 plâkalı 
araba burada durur ve arkadaşım da der ki, «Mec- ( 
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lis bahçesinde bu araba gümrük plâkası iîe duruyor» 
diye gelir burada kamlar. Rica ediyorum o arkada
şa, gitsin görsün, şu sırada 6 ncı veya 7 nci ara
badır, 06 KP 945. 85 000 lira gümrük anamın ak 
sütü gibi ödenmiş ve hepsiniz gibi ben de biniyorum. 
Bu bir. 

İkinci olarak muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Aîıpaslan'ı iki devredir tanırım. Teşbihte hata olr 
maz, bağışlamasını da rica ederek söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sataşma mahiyetinde olmasın da Sa
yın Avcı... 

FUAT AVCI (Devamla) — Hayır Sayın Başkan. 
Buraya, Mecl'is kürsüsüne gelip tiyaıtrat edalarla, 
manifatura tezgâhcısı gibi kumaş döker gibi bura
dan, Medfe kürsüsünden... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp!.. 
FUA TAVCI* (Devamla) — Tabiî ayıp. Meclis 

kürsüsünden kumaş topu döker gibi birçok şeyler 
yaptı burada. «Soygun» diyerek ithamlarda bulundu. 
Arkadaşımız hukukçu, cevabını vereceğim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bakan
dan vekâlet mi aklınız, böyle konuşmak için? 

/BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, ri
ca ediyorum. 

FUAT AVCI (Devamla) — Ne Sayın Bakanın, 
ne Hükümetin, ne Sayın Demire! ve Demire! aüe-
'sinıin benim avukatlığıma ihtiyacı yok. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — O halde?.. 
FUAT AVCI (Devamla) — Yalnız şimdi, benim 

arabada olduğu gibi... 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Geçen devre 

yaptın o avukatlığı. 
FUAT AVCI (Devamla) — Benim arabada oldu

ğu gibi, yeni iddialar söyleniyor burada. 
Şimdi muhterem arkadaşlar; anlatacağım, bazı 

şeyler söyleyeceğim ben size. Burada ifadeler şöy
le oldu: Hırsızlık, soygun ve emsali yağma varmış 
gibi konuşuldu. (C. H. P. sıralarından «Var, var» 
sesleri) 

Şimdi, arkadaşım da hukukçu... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zaten Bakan 

da söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan rica ederim efendim. 

FUAT AVCI (Devamda) — Arkadaşlarım, bizim 
Anayasamız kuvvetler ayrılığını benimsemiş mi, be
nimsememiş mi? Bu bir. Kuvvetler ayrılığı pren
sibi gereğince, har de Türk Ceza Kanununun en ul
vî, en kudsî müesseseler'inden birisi de suçların ka-
nunîldği prensibi olduğuna göre... 
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İKEMAI ANADOL (Zonguldak) — Onun için 
kaçtınız? 

BAŞKAN — Sayın Anadol, rica edebim efendim. 
FUAT AVCI (Devamla) — Bir suçun suç olup 

olmadığını ise kanun tayin eder. Kim karar verir? 
Millet adına karar veren mahkemeler karar verir. 

Şimdi arkadaşım teşriî görev görüyor. Kanun 
mudur ki, bir şey muhkem kaziyeyle ispat edilin
ceye kadar namuslu-aık, temizlik asıl olduğuna gö
re, suçsuzluk asıl olduğunla göre, suçluluğu kanun 
tayin edeceğine, buna da müıet adına mahkeme ka
rar verecğine göre, benlim parlamenter arkadaşım 
bir an parlamenterliğini unutuyor hâıkim oluyor. Onu 
da geçiyor, kanun oluyor. 

ılşte arkadaşlar... 
İKADİR ÖZPAK (Uşak) — Parlamenterin dene

tim hakkı yok mu? 
JBAŞKAN — Sayın özpaik, şimdi sorup, cevap 

mı alacağız efendim? Siz, olup olmadığını biliyor
sunuz her hadde? 

FUAT AVCI (Devamla) — işte arkadaşlar, ara-
mızdak'i diyalog... 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Operasyon
lar onun için oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Anadoî, rica ederim efen
dim. 

FUAT AVCI (Devamla) — Aramızdaki diyalog 
bunun için kurulamıyor. İstirham ediyorum. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Herkesi 
suçlayan sizsiniz. O diyalogu 'ilk önce kendi grupu-
nuzda kurunuz. 

FUAT AVCI (Devamla) — İstirham ediyorum, 
hepimiz yasama görevi yapıyoruz arkadaşlar, kendi
mizi kanun yerine koymayalım, kendimizi hâkim ye
rine koymay alamı, herkes kendi rayında yürüsün, 
biz de pariaımfenjtoda vazifemizi yapalım. 

Oelıeflim denetime : Denetim buradan çarşaf gi
bi şey dönmekle olmaz fai? Araştırma müessesesi yok 
mu? Meclis Araştırması Meclis Somşturması yok 
mu? 

/ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Onun için kaçı
yorsunuz Meclisten? Meclisten kaçmakla oluyor? 

FUAT AVCI (Devamla) — Kaçan yok arkadaş
lar. (C. H. P. ve D. P. sıralarından gürültüler, Baş
kanın tokmağı vurması) 

Burada çarşaf gibi eklenmiş kâğıtlar dökülece
ğine, soruşturma önergesi verilir. 

BAŞKAN — Sayın Avcı bir dakikanız var, lüt
fen tamamlayın efendim. 

FUAT AVCI (Devamla) — Ben daha yeni başla
dım Sayın Başkan. 

;BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Avcı, lütfen , 
tamamlayınız. 

FUAT AVCI (Devamla) — Müsaade ederseniz 
şöyle toparlayayım: 

Arkadaşlar, nasıl benim araba 06 KP 945 plâ
kayla dolaştığı halde... 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Öbür araba? 
FUAT AVCI (Devamla) — Vergi kaçakçısı gi

bi, Gümrük Vergisinden kaçıyormuş gibi gösterüV 
mak istendiysem; bir zamanlar Onma'da da, bir şeyi 
açıklamak istiyorum, huzurunuzda açıklamak isti
yorum arkadaşlar. 

Allah hepimize geçinden versin, huzuru mahşer
de de yakama yapışıMığında söyleyeceğim bir şeyi 
huzurunuzda söylemek istiyorum. 

O zaman da Tahkikat Komisyonu kurulduğunda 
hasbelkader o Komisyonda azaydım. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Vazifeni de iyi 
yaptın. 

FUAT AVCI (Devamla) — Adalet Partili arka
daşlar olarak toplandık, asıl Komisyona gitmeden. 
Önce Demirel mi, demokrasi mi dedik? Evvelâ de
mokrasi üzerine yemin ettik arkadaşlar. (D. P. sıra
larından gürültüler) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hâlâ da Demirel 
diyorsunuz... 

FUAT AVCI (Devamla) — Yemin ettik, haş
haş tanesi kadar... (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
gürültüler) 

•BAŞKAN — Sayın Avcı... Sayın Avcı bir dakika 
efendim. 

FUAT AVCI (Devamla) — Haşhaş tanesi kadar 
suçu bulunursa Divanı Âliye sevk edelim dedik. 

JBAŞKAN — Sayın Avcı, Sayın Avcı... Rica ede
rim efendim. 

FUAT AVCI (Devamla) — Sayın Başkan, mü
saade edin efendim. 

/BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Komisyon üye
lerini de tehdit edip, istifa ettirmediniz mi? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın Dik
men, Sayın Türkmen rica ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O fabrikaların sun
talarını sattırıyorsunuz ama? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ederim. 
Sayın Avcı, bir dakikanızı rica ederim. Size bir 

dakikanız kaldığın lifade ettim ve bir dakikanız kal-
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di diye ikaz «derkgn, mimk&r^rm bilmekte oldu
ğu şu sırada, bana yardımcı olaĉ ğjşaaz düşünceştki'i 
de taşıyan bir ikazdı bu, Ama görüyorum ki, uzatıp, 
©skiye dönmek ve başka hâdisefere sebeMyst vermek 
gibi bir tutum içine giriyorsunuz. Arkadaşlara da 
mâni olamıyorum. Yardımcı olun ve son cümleni
zi ifade edin Sayın Avcı. 

FUAT AVCI (Devamla) — Hay hay Sayın Baş
kanım, düşüncelilerinize lâyık olmaya çaluşacağîm. 

/Değarflıi arkadaşlarım, mıaJhkeme kararıyJe, Tem
yizce taisdik edilmiş, muhkem kaziye gereğince bir 
insanın suçluluğu tespit edilmedikçe suçlu diyemeyiz. 
Adı bile «Zanlı» dır, zanlı. Burada bu şekilde, suç-
luymuış gütoi, hmsızmış gibi konuşmalar, inanınız re
jimi yaralıyor arkadaşlar, demokrasiyi yaralıyor. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Rejim Demirci 
rejimi değildir, buradaki rejim. 

/MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Hatibi uyarı
yor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Özpak rica ede
rim. 

Sayın Avcı, rica ediyorum efendim, son cümleni
zi ifade edin. 

FUAT AVCI (Devamla) — Hayır, bir şey söyle
medim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, cevap 
vermeyin siz. 

FUAT AVCI (Devamla) — Hükümeti düşürme
nin yolları hukukta ve Anayasada var. Zanlarla ve ka
ralamalarla hükümet düşmez. 

Arkadaşlarım, hepinizi, bütün ayrı ayrı millet
vekili arkadaşlarımı, rejim mevzuunda, demokrasi 
mevzuunda birleşmeye davet ediyorum, hepinize hür
metler sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Çorapsız çoban bile 

biliyor artık bunu. 
ıMEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 

bir şey arz edeceğim, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim emrivaki ile alamazsınız, 

oturun efendim, bitireyim, tekmiliiyeyim, ondan son
ra isteyin., 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 

'Munterem arkadaşlarım ellerinizi indirin lütfen. 
Kabul etmeyenleri sayarken, iki Divan Üyesi arka
daşımız arasında bir ihtilâf çıktı. Yeniden oyluyo

rum ve bir yanlışlığa mahal vornîemek üzere, arka
daşlarımın sıradaki durumlarını da bozmadan, ayağa 
kalkmak suretiyle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
Gümrük ve Tekel Bakanbğı Bütçe Kanun tasarısının 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edü-
miştir. 

©ölümleri okutuyorum. 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 22 903 200 
BAŞKAN —Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Gümrük kanunlarını uygulama 
ve izleme hizmetleri 163 618 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı J |e müca
dele hizmetleri 83 942 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece Gümrük Tekel Bakanlığı Bütçesi Yük
sek Heyetinizce kabul edilmiş oluyor. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi ; 1/381; 
C. -, Senatosu : 1/385) (M, Meclisi S. Sayısı : 256; 
C. Senatosu S. Sayısı: 533) (1) 

(1) 256 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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•- BAŞKAN w Tekel Genel Müdürlümü B ü t ^ Ka
nun tasarısı görüşüyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1276 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 672 86L600) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 90 369 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yaprak tütün hizmetleri 234 269 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Tekel mamulleri üretim hizmet 
leri 984 030 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 

, Kabul etmeyenler.,. Ka'bul edil
miştir, 

113 Satış hizmetleri 352 132 700 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan hizmetler 12 060 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-

v mistir. 
i nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(1 672 861 600) lira olarak fafişiin - edilmiştir. 
BAŞKAN -~ 2 nci maddeye- bağlj cetveli oku

tuyorum : 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 14 660 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 658 201 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1976 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-. 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele-

esk yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. " • ' ' " • • 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 'nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun' 1 Mart 1976 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler..-. Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum': 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 

Tekel bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun Tasarısı 
bilâhara açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşülmesi bitmiş 
oluyor. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Lütfettiniz, 
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teşekkür ederim efendim. (A. P. sıralarından «Hayır
lı olsun» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalışma 
süremizin dolmasına 10 dakika var. Bundan sonra 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe Ka
nun-' Tasarısını görüşmeye başlayacağız; fakat za
manın darlığı dolayısıyle 66 ncı Birleşimin 2 nci Otu
rumunu, saat 20.45'te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.53 

Orhan Çaneri, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sa
yın Hüseyin Erçelik, Sayın Enver Akova, Sayın Hü
seyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Sabri Dört-
kol ve Sayın Kemal Gönül. 

Söz sırası Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sa
yın Nihan llgün'de. Buyurun Sayın llgün. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA NİHAN İLGÜN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

iMerkez ve taşra teşkilâtı olarak yurdun her ye
rinde en geniş kuruluşa ve toplam olarak 22 genel 
müdürlüğe sahip olan bu büyük Bakanlığın bütçe gö
rüşmesini, 20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ta
mamlamak, mutlaka imkânsızdır. Zamanın müsaade
si nispetinde, görüşlerimizi açıklamaya gayret ede
ceğim, 

ÜÇÜNCÜ o*: 

Açılma saati 

BAŞKAN : Başkanvekil 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 ncı Birleşiminin t 

in . — GÖRÜŞÜLEN 

C) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESt 

a) Devlete Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Program gereğince, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Bütçe Kanun tasarılarının tü
mü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Gruplar adına söz alan arkadaşlarımın İsimleri* 

ni okuyorum : Adalet Partisi Meclis Grupu adma Sa
yın Nihan llgün, Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu 
adına Ömer Naimi Barım, Demokratik Partî Meclis 
Grupu adına Adnan Akarca, Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupu adına Mehmet Öfcdal ve Cumhuri
yetçi Güven Partisi Meclis Grupu adına Salih Yıldız. 

Şahısları adına söz alaav arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : Sayın Abdi Özfcök, Sayın Hasan özçelik, 
Sayın Osman Aykul, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit 
Bayraktar, Sayın Ilftâft Eken, Sayın Kemal Ataman, 
Sayın Ömer Kahfaman, Sayın Hasan Değer, Sayın 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20.45 

BAŞKAN : Başkanveküı 1. Etem Kıhçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum, 

in . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Bugün en fazla istismarı yapılan, aslında bugü
nün değil, 12 Mart sonrası hükümetlerinin ve Planla
manın affedilmez hatası olan traktör ve ziraat alet
lerinden söz etmek isterim. Hafızalarımızı 1970 önce
sine itersek, traktör ve ziraat aleti satmak için köyleri 
gezen, âdeta pul parasına köylünün kapısı Önüne 
traktör bırakan satıcıları görürüz. Burada şükranla an
madan geçemeyeceğimiz bir davranış ve çemberi yır
tışla, güzel Türkiye'mize evvelâ Meksika, Bezostiya; 
sonra da İtalyan tipi tohumu getirilmek suretiyle, 
bilhassa Ege ve Marmara bölgesinde köylünün haya
linden dahi geçiremeyeceği, dekara 350 - 400 kilo ve
rim elde etmesi, çiftçiyi süratle traktör ve tarım alet
leri almaya sevketmiştir. Türk köylüsü, karasapanın 
kulpunu bırakıp modern ziraatın gereği olan ziraat 
aletleri edinme yoluna gitmiştir. O yıllarda, gerek 
imalât, gerekse ithalât yoluyle 20 bin civarında olan 
traktör kapasitesinin süratle artırılması gereğini du
yanlar, zamanın beyin kabinesini ve plancılarını kar
şısında bulmuştur. Türkiye'nin traktör ihtiyacının 5 
ilâ 10 yü ilerisini görüp tespit etmek değil, bir yıl 
sonrasını dahi göremeyen kafalar, traktörü devlet 
mi yapsın, yoksa hususî sektör mü yapsın münaka
şaları, bizleri bugünkü acıklı duruma getirmiştir. 
1976 Türkiye'sinde yaklaşık olarak 100 bin traktöre 
ihtiyaç vardır. Buna karşılık, imalât ve ithalât ola
rak 50 - 60 bin traktörün satışa arz edileceği gerçeği 
karşısında, kendi traktörümüzü kendimiz yapmadık
ça, hiç olmazsa mevcut fabrikaların süratle tevsiine 
gidilmedikçe, traktör karaborsasının önüne geçmek 
imkânsızdır. 

Bugün karaborsanın esas sebebinin, arzın talebi 
karşılamamasından ziyade, yerli üretim traktör fiyat
larının, emsal ithal traktör fiyatlarından çok düşük 
olmsıdır. Avrupa'dan % 1 gümrükle ithal ettiğimiz 
135 tipi Massey Ferguson traktörünün resmî satış fi
yatı 120 bin lira, hiçbir kalite farkı olmayan yerli üre
tim aynı traktörün satış fiyatı 89 bin lira.., 

Muhterem üyeler; aynı malın çift fiyatı olmaya
cağını hepimizin kabul edeceği düşüncesiyle, kendi 
motorumuzu kendimizin yapmasından başka çarenin 
olmadığını kabul etmiş bir iktidar olarak, Tümasan'ı 
kurmuş ve mevcut traktör sanayiine tevsi müsaadesi 
verilmiş bulunuyor. 

Türk tarımına en az traktör kadar katkısı olaca
ğına inandığımız diğer ziraat aletleri biçer - döğer-
den pulluk ucuna kadar yerli üretimin süratle arttığını 
sevinçle karşılıyoruz. Yalnız, yeni buluş ve teknoloji
yi çok yakından takip edip, yurdumuza aktarmanın 

gereğine de işaret etmek isterim. Gerek Bakanlık, ge
rekse özel teşebbüs imalâtçılarının yeni ekipman bu
luşlarını, memleketimize aktarmalarında büyük fayda 
olduğu inancındayız. Ziraî Donatım Kurumu, ziraî 
ekipman imalâtındaki faaliyetlerini çağın gerçekleri,-
ne uydurup, modern ziraat alet ve ekipmanları yur
dumuza sokmalıdır. Bugün Avrupa ağaçtan zeytin 
toplayan makine imal ederken, biz hâlâ bir çapa maki
nesinin imaline geçemedik. Tarım Bakanlığı Makine 
Şubesinin başına, yeni buluş ve inkişaflara kafalarını 
kolayca uydurabilen kişilerin getirümesi şarttır. Bu 
arada, yurdumuzdaki traktör talebini karşılamak için 
çok çeşit traktöre ithal müsaadesi verilmesi ve yarın 
bunların yedek parça ve servisten yoksun bir şekilde 
traktör parklarının mezarlık haline gelmesinin endişe
sini taşıyoruz. Ziraî Donatım Kurumunun yeni imalât 
serisine aldığı ufak bahçe tipi traktörünü deneme saf
hasından çıkarıp, bağ ve bahçe çiftçisinin ihtiyacını 
karşılayacak duruma süratle getirilmesini gönülden 
arzuluyor ve destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bugün artık Türkiye'de, ara
zi genişletmek suretiyle verimi artırmak imkânsız ha
le gelmiştir. Yapılacak tek şey, süratle tarım refor
munu gerçekleştirip birim başına verimi azamî sevi
yesine çıkarmıştır. Yıllık hububat, sebze ve meyve 
gelirini bir misli katladığımız takdirde, Türk mille
tinin özlenen hayat seviyesine çıktığını ve büyük Tür
kiye'nin, kalkınmış ülkeler arasında yerini aldığını 
görmenin mutluluğunu yaşarız. Bu da ancak, verdiği
niz her güzel şeyi, geç de olsa kabul eden, öncülük et
tiğiniz zaman size taparcasına uyan Türk çiftçisine, 
şehir merkezinde iki odada 10 ziraat mühendisi ve 
teknisyeninin sabahtan akşama çay - kahve içip dai
reyle ev arasında yürüyüş yapmasıyle değil, tarlaya, 
bağa, bahçeye, hayvan, ahırlarına koşmak; onlara ön
cülük etmekle olur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

'Birim başına verimi artırmanın diğer şartları da; 
çiftçiye yeterli ekipmanı süratle yetiştirmek sure
tiyle, onu modern ziraatın anahtarına kavuşturmak, 
dün olduğu gibi bugün de, bazı çevrelerin karşı çık
tığı, «'Ne lüzumu var bunlara?». «Bunlar, zengin top
rak ağalarının topraklarını sulayacak» dedikleri sula
ma barajlarını ve göletlerini çoğaltmaktır. Baraj de
mek, dekara 200 kilo buğday yerine 400 - 500 kilo 
buğday; iki ton pancar yerine 6 - 7 ton pancar, 50 -
60 kilo ayçiçeği yerine 200 kilo ayçiçeği demektir. O 
bakımdan, sulama barajlarının sayılarının süratle art
masını bekler, bu arada Topraksu Genel Müdürlüğü
nün Tarım Bakanlığına bağlanmasının faydalı olacağı* 
nı belirtirim, 
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, Taqradâ verimliliği artırmanın, sunî gübre kul
lanmak, suretiyle olacağını söylemeyi artık lüzumsuz 
görürüm. Ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok 
alacağınızı bilmeyen, herhalde yalnızca Ecevit Hü
kümeti olsa gerek... Yıllarca köylü ve çiftçi edebiyatı 
yapıp, iktidara geldikleri gün Türk köylüsüne banka
ların kapısını ardına kadar açacaklarını ilân eden Sa
yın' Ecevit, ilk icraat olarak, gübre fiyatlarına % 300 
zam yaparak, 185 kuruşluk gübreyi 440 kuruşa ve 
gübre peşinatlarını % 5'ten, % 65'e çıkarmak suretiy

le , köylüye kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almıştır. 
(A. P. sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 1974 yılı şartlarında bunu 
yapmaya mecbur olduklarını söyleyenler, Türk çift
çisinden 215 kuruşa alıp, 250 kuruşa malettikleri 
buğdayı, şehir ve kasaba halkına 125 kuruştan ver
mek suretiyle Hazineyi milyarlarca lira zarara sok
muşlardır. 

Geniş bilgi ve tecrübesine inandığımız Sayın Özal 
Ecevit Hükümetinde de Bakanlık yapmıştır. Sayın 
Özal, gübre fiyatlarıyle ilgili olarak, Bakanlar Kuru
luna üç öneri götürmüş ve Sayın Ecevit Kabinesi, üç 
öneriden yalnızca gübreye % 300 zammı kabul etmiş
tir. Başka önerileri de kabul edebilirdi. Aynı Sayın 
Bakan, Demirel Hükümeti Bakanlar Kuruluna yine üç 
öneriyle gittiğinde,-bu kere Bakanlar Kurulu, gübre 
fiyatlarını buğdayla okkası okkasına getirecek şekil
de indirmiştir. 

Şimdi sorarım Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larıma : Suç Sayın Özal'da mı, yoksa köylü - çiftçi 
edebiyatı yapıp, köylüyü ezen Sayın Ecevit ve arka

daşlarında rai?., 

Toprak Mahsulleri Ofisinin Tarım Bakanlığına 
bağlanmasını, bu köklü teşekkülün gerçek yerini bul
ması olarak kabul ediyor, 1975 mahsulü hububat alı
mındaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Bu yıl 3 200 000 ton buğday alarak rekor kıran Top
rak Mahsulleri Ofisi hakkında bazı temennilerimizi 
açıklamak isterim : Her yıl 1 Haziran tarihinde alım 
kampanyasına başlayan Ofis, alımının büyük bir kıs
mını açık arazide toprak üzerinde yapmaktadır. Bu 
tip alım, bugün için petrol kadar önemli olan buğ
dayın büyük zayiat vermesine sebep olmakta, bilhas
sa yağışlı ve rutubetli havalarda alım yapılamadığın
dan, vatandaş büyük zorluk çekmektedir. 
' 'Sayın milletvekilleri, tarımsal ziraî mücadele ça-
hşhralâri ülkemizde arzu edilen seviyeye ulaşama
mış, bu yüzden yılda ortalama 8 - 10 milyar liralık 
bir zarara sebep olmuştur. Hastalık ve zararlılardan, 

— 02 

25 . I , 1976 O : 3 

bu ürün kayıplarını asgarî seviyeye indirmek, 'ziraî 
mahsıtflerimizi iç ve dış pazarların arzu ettiği seviye
ye çıkarabilrnek için, bu Genel Müdürlüğün çalış
malarını daha fazla desteklemek icabettiği inancın
dayız. Geçen yıl, bilhassa «sarı ot», tırtıl ve süne ilâç
larında karşılaşılan sıkıntının, bu yıl zamanında alı
nan tedbirlerle, olmayacağını görmek, bizleri mem
nun etmektedir. Ziraî mücadelede çiftçiyi eğitmek, ona 
her türlü ekipmanı sağlamak, bilhassa helikopter ve 
uçakla mücadeleyi teşvik etmenin, en büyük hizmet 
olacağı kanaatindeyiz. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının en mü
him görevlerinden biri de hayvancılıktır. 

Hayvancılığı geliştirme bakımından yapılan çalış
malar,- yetiştiricilik, besicilik; ürünlerin pazarlanma-
sı ve özel hayvancılık projelerinin düzenlenmesidir. 

Bu amaçla, yurdun çeşitli yerlerinde açılan sunî 
tohumlama istasyonlarına yenilerinin eklenmesi, ye
tiştiricilerin, hayvan neslinin ıslahı suretiyle et ve süt 
veriminde yüksek kaliteli hayvan türlerine kavuştu
rulması §arttır. Hayvancılık kurumlarındaki kadro 
fazlası damızlık hayvanlar ve aynı zamanda hayvan
cılıkta ileri memleketlerden üstün verimli ülke şartla
rına kolayca adapce olacak damızlık türlerinin uygun 
santiarla yetiştiricilere aktarılması şarttır. 

Hayvan ürünlerinin artırılmasında esas unsurun, 
beslenme ve ona bağlı olarak yem kalitesinin ıslahı su
retiyle üreticiye zamanında ve yeterli şekilde aktarıl
ması, ancak iyi bir eğitim ve yem fabrikalarının sürat
le çoğaltılmasıyle olacaktır. Zaman zaman Doğu 
Bölgesinde kıtlığı çekilip, Batıda bozulmaya terkedi-
len küspe ve samanın, iyi bir organizasyonla bu yö
relere sevkedilmesi, 1974 yılında olduğu gibi geri kal
mış Doğu Anadolu köylüsünün hayvanını yok pa
hasına satmasını önleyecektir. 

Erken kuzu kesimi dolayısıyle, millî servetin yok 
olmasına mani olunması, Bakanlığın en önemli gö
revlerinden birisidir. Geçen yıl yapılan uygulama mü
essir olmuştur. 1976 yılında da, tüm ülkeyi kapsayan 
bir tatbikata girip, canlı ağırlığı 25 kiloyu bulmayan 
kuzu kesimine mani olunmalıdır. Dünya Bankası ve 
Ziraat Bankası vasıtasıyle temin edilen besi ve süt
çülük kredilerinin daha verimli şekilde kullanılmasını 
sağlamak şarttır. Gerek bu yolla, gerekse kontrollü 
kredi yoluyle verilen krediler, çok zaman vatandaşın 
elindeki. hayvanların el değiştirmesinden başka biç -işe 
yaramamakta, bu yüzden çok zaman: şikâyet ve dedi
kodulara sebep olmaktadır. 
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Süt Endüstrisi Kurumunun çalışmalarına gelince : 
Bu kuruluşun, yurdun bir çok yerinde açtığı, hedef 
olarak da her vilâyette bir süt ve süt mamulleri fab
rikası açılması projesine katılıyoruz. Yalnız, mevcut 
fabrikaların çok düşük kapasitede çalışması ve ma-
mulbrini iyi bir şekilde planlayamayıp, bu yıl oldu
ğu gibi; elde büyük stoklar kalmasına ve bu sebeple 
süt fiyatlarının düşmesine sebep olmaktadır. Bu ba
kımdan, Süt Endüstrisinin bir yandan destekleme alı-
mıyle piyasaya girmesi, diğer yandan, iyi bir pazar
lama ve reklâm sistemiyle şehir halkının süt ihtiya
cını karşılaması şarttır. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin Türk tarımına ye 
hayvancılığına çok şeyler kazandırdığını inkâr et
mek, mutlaka insafsızlık olur. Fakat, bugünün modern 
ziraat ve hayvancılık anlayışı içerisinde, kendilerini 
mutlaka yenileyip, tel örgüler ardında ne yaptıklarını 
âdeta köylüden saklayıp, en yakm köye modern zira-
atten tek bir örnek, tek bir süt hayvanı sokamayan; 
çevre çiftçilerine bir şeyler götürmeyen kuruluş ol
maktan ..mutlaka kurtarılmalıdırlar. 

'Sayın milletvekilleri, 40 milyon vatandaştan bu
gün için.27 milyonu, kaderini toprağa bağlamış insan
lardır, Tohumu tarlaya saçıp, fidanı yere diktiği gün 
avuçlarını Tanrıya açıp dua eder : «Kazadan, belâ
dan koru!» diye. «Kışın kar yağsın, ekine yorgan ol
sun, baharda yağsın, tarla yemyeşil olsun» diye yağ
mur duasına çıkar. Başakta hasat edeceği günü bek
lerken, ba'karsmız bir sel, bir dolu veya haşere ge
lip, yerle bir eder mahsulü... Devlet olarak, millet ola
rak bir «geçmiş olsun» demekten başka ne verebili
yoruz köylüye? Ziraat Bankasına olan borcunu bir yıl 
ertelemekten öteye... Memura Emekli Sandığı, işçiye 
Sigorta, esnafa Bağ - Kur yoluyle getirdiğimiz ha
yat garantisini, artık Türk köylüsüne getirmeye mec
buruz. Hiç olmazsa, onun tabiî afetlerden gördüğü ve 
uzun yıllar belini doğrultamadığı kayıplarından zara
rını bir derece olsun karşılamak için, hükümetin Ko
alisyon Protokolü ve Hükümet Programında sözünü 
verdiği ve kanun tasarısı olarak Meclislere sunduğu 
«Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılan 
Yardım Kanun Tasarısı» nı çıkarmak, yine mutlaka 
bu iktidara nasip olacaktır. 

«BAŞKAN — Sayın Ilgün, 5 dakikanız var, hatır
latıyorum. Devam buyurun. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. - . . . . - • - . 

Sayın milletvekilleri; bu anlayış içerisinde, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1976 yılı Bütçesinin, 
milletimize, memleketimize; Türk çiftçi ve köylüsüne 
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ve Bakanak mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını .di
ler, Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına, Yüce Heye? 
tinize en derin saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın llgün. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Ömer Naimi Barım'da. Buyurun efendim. Yoklar mı 
efendim?.. Yok. 

'Demokratik Parti Grupu adına Sayın Adnan Akar
ca, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA ADNAN AKARCA (Muğ
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1976 Malî 
Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde, D. P. Millet Mec
lisi Grupunun görüş ve düşüncelerini sunmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bugün 
dünyada gıda maddeleri o kadar büyük önem kazan
mıştır ki, tanm ürünleri tıpkı bir stratejik silâh gibi 
kullanılmaya başlanmıştır. Uluslar arasında tahıl üre
timi ve diğer bazı tarım çeşitleri petrol kadar bir et
kinlik kazanmıştır. Evet, bugün bütün dünyadaki nü
fus artışı, tarımsal üretimi ve gıda sanayiini en ön'--
plana geçirmiştir. îşte bu yüzden tarımsal üretim faz
lalıkları olan ABD gibi ülkeler, ellerindeki tanm stok
larını ekonomik ve hatta politik bir baskı aracı ola
rak kullanabilmekte ve tahıl ithalâtçısı bazı ülkelere 
istedikleri şartlan kabul ettirmek imkânını bulabil
mektedirler. > 

'Burada hemen şunu belirtelim ki, modern bir ta
rım için gerekli teknik alet ve kimyevî madde sana
yiine salıip olan A. B. Devletlerinde tarım alanında 
verimlilik büyük bir artış göstermiştir. ABD bu işin 
önemini o kadar iyi anlamıştır ki, devlet üreticiye 
çeşitli yollardan ek ödemeler dahi yapmakta ve bir
takım garantiler sağlamaktadır, 

Buna mukabil, bugün bizde tarımsal sigorta bile 
'henüz tesis edilmemiştir. Tarım sigortası getirilme
den, Türk çiftçisinin emeği garanti altında değildir. 
Bizim kanaatimize göre, tarım sigortası yalnız çiftçi
nin emeğini korumamalı, aynı zamanda çiftçinin hay
van ve makinelerini de bu koruma kapsamına alma
lıdır. Diğer taraftan, bugün Türk çiftçisi sosyal gü
venlik hakkından da mahrumdur. Oysa, bugün ülke
mizde tarım kesimi dışında kamu ve özel sektörde üc
retle çalışan memur ve işçilerle,, kendi adına ve he
sabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanların sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. Anayasa
mızın 48 nci maddesinde «Herkes sosyal güvenlik hak-
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kına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigorta' 
îaar ve Sosyal Yardım Teşkilâtı kurmak ve kurdur
mak devletin ödevlerindendir» denilmektedir. Böyle
ce, her türlü sosyal güvenlik baklamdan mahrum bu
lunan, tarımda çalışan nüfus grupunun da sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları her şeyden önce Anayasa 
hükmü gereğidir. 

Kaldı ki, Türkiye'de 1965 sayımına göre tarımla 
uğraşan 10 milyon aktif nüfus bulunmaktadır. Bu 
miktarın, 1975 Ekim ayında yapılan sayım ile daha 
çok arttığı şüphesizdir. Tarımdaki bu büyük nüfus 
grupu ise, sosyal ve kültürel bakımlardan sosyal gü
venliğe en fazla muhtaç olan bir kitledir. Bu itibarla, 
bu konunun üzerine eğilmek zamanı fazlasıyle gecik
miştir. Kanaatimizce tarımla uğraşan nüfus grupunu 
kendi kaderleriyle başbaşa bırakmak, Türkiye'deki en 
büyük sosyal adaletsizliktir. Çünkü, tarımla uğraşan 
aktif nüfus grupuna çoluk çocuklarını da katarsak, sa
yıları 25 milyona çıkmaktadır. Bu miktar ise Türkiye 
nüfusunun yarısından fazlası demektir, tşte bu neden
lerle D. P. Millet Meclisi Grupu, Meclis Başkanlığı
mıza bu konu ile ilgili bir Meclis Araştırma önergesi 
vermiş ve tarım üreticisinin sosyal güvenliğinin ele 
alınması için gerekli tedbirlerin görüşülmesini istemiş
tir* 

Diğer taraftan, Türk çiftçisi, tarım şigortasıyle 
sosyal güvenlik haklarından mahrum olması yetmi
yormuş gibi, bugün bir fiyat istikrarına da kavuşa
mamıştır. 

Oysa Türkiye'de artan nüfusun beslenmesi ve ih
racat kapasitemizin daha genişlemesi için, tarım üre
timin fazlalaştırılması zorunlu bir hale gelmiştir. Esa
sen nerkesin malumudur ki, Türk ekonomisinin bel
kemiğini tarım ürünleri teşkil eder. Fakat Türk tarı
mı halen modern sulama sistemlerinden yoksun oldu
ğundan, ekim - nadas usulüne bağlıdır. Bu nedenle 
yağış ve hava koşulları uygun gittiği takdirde, üretim 
bereketli olmaktadır. Biz de. tarıma ayrılan 25 mil-' 
yon hektarlık alanın, ancak 9 milyon hektarında buğ
day ekilmektedir; ama üretici bhsde buğday ürünün
den az kazandığı için, verim artırıcı teknolojik yatı
rımları tam yapmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bizde bugün herkes, ekme
ğin pahalılaşmasından şikâyetçidir; fakat burada şu 
icayip duruma dikkat buyurunuz ki, tarımda en a. 
gelir getiren işlerden biri de buğday ekmektir. Tica
rî bakımdan buğdaydan fazla para getiren; pamuk, 
narenciye, turfanda sebzecilik ve son senelerde tü
tündür. Bu yüzden buğday üreticisi gübre kullanma-
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ya isteksizdir. Buğday üretiminde Türkiye ortalama
sı ise 150 Kg. dır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de son yıllara kadar 
sulanabilen arazi miktarı 3 milyon hektardır. Türki
ye'nin bugünkü koşullarında daha 9 milyon hektar 
araziyi sulamak olanağı vardır. Ülkemizde sulama 
için proje ve yatırım bekleyen arazi miktarı ise 6-7 
milyon hektar kadardır. Üretimimizi bilimsel ve mo
dern sulama sistemleriyle üç misli-artırmak mümkün
dür. işte bu nedenle Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grupu olarak tarımsal kredilerin sulamaya kana-
lize edilmesi ve Türk tarımının her şeyden önce ha
va koşullarından kurtarılması gerektiği kanaatinde
yiz. 

Aynı zamanda Türkiye'de mikro besin elementle
rine de gereği kadar yer verilmediğine inanıyoruz. 
Evet, bugün çiftçi arzuladığı zaman kâfi miktarda 
gübre temin edememektedir. Oysa topraktaki bitki 
besin maddesinin yetersizliğini ve dengesizliğini gi
dermek için, çiftçinin optimum gübre ihtiyacını mut
laka karşılamak lâzımdır. Fakat gübrenin ülkemizde 
üretimi, tüketimi, tedariki, dağıtım, pazarlaması, kre-
dilendirilmesi ve fiyatlandırılması ile ilgili birtakım 
sorunları ortaya çıkmıştır. Bu konuda Demokratik 
Partinin görüşü ise, en önemli bulduğumuz dağıtım 
düzeninin, birtakım bürokratik uygulamalar sebebiy
le zaman alıcı olduğu ve bundan üreticinin zarar gör
düğü merkezindedir. Yükseltilen gübre fiyatlarının 
şimdiki Hükümet tarafından indirilmesi, millî gelir
de hâsıl olacak artış bakımından, şüphesiz isabetli 
ve faydalı olmuştur. Çünkü Türkiye'de çiftçiye ucuz 
gübre vermek ve böylece verimi yükseltmek için, ge
niş bir devlet desteğine zaruret vardır. Aynı zaman
da bu konuda şu önemli noktayı hiç unutmamak lâ
zımdır ki, tarım alanında yapılacak yatırımlar sana
yi yatırımlarının çoğalmasına, böylece tarım alanın
dan elde edilecek paranın sanayie aktarılmasına se
bep olmakta ve tam sanayileşmek için gerekli serma
yeyi sağlamaktadır. 

Saym milletvekilleri, bir FAO araştırması Türki
ye'nin tarım sorunlarını susuzluk, elverişsiz arazi kul
lanılması, alarm verici erozyon oranı ve yüksek üre
tim metotlarına intibaksızlık olarak saymıştır. Biz 
burada kısaca erozyon konusuna değinmek istiyoruz. 
Çünkü, her yıl erozyon ile Kıbrıs adası kadar toprak 
kaybettiğimiz iddia edilmektedir. Bu nedenle, selleri 
kontrol için havza çalışmaları yapılmasını, çiftçileri
mizin bu konuda eğitilmesini istiyoruz. Hasattan son
ra tarla yakmak gibi yanlış arazi kullanma âdetleri 
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erozyon olayını hızlandırmaktadır. Çiftçilere eğitim 
kampları açılmalı, bu kamplarda çiftçilere modern 
tarım teknolojisi ve bilgisi verilmelidir. Aynı zaman
da, bu eğitim kamplarında yabani ot, haşere ve has
talık sorunlarının mücadele şekilleri ve verime olum
suz etkileri anlatılmalıdır. Bilindiği gibi, tarım ilâç
ları, toprak canlılığını yapan mikro - organizmaları 
da yok etmektedir. Buna ilâveten, haşereler üzerinde 
rezistans hali yaratmakta ve bir zaman sonra ilaçla
ma etkisiz kalmaktadır. Tarımsal savaşta şüphesiz 
ilâçlardan vazgeçilemez; fakat ehil ve tekniğe uygun 
bir şekilde kullanılması ve satılması sağlanmalıdır. 
Tarım ilâçlarının kullanma tarzı da çiftçiye iyice öğ
retilmelidir. Bütün bunlarla beraber Demokratik Par
ti Millet Meclisi Grupu olarak, tarımsal mücadele
nin devlet tarafından toplu bir şekilde yapılmasının 
etkililik bakımından büyük faydasına inanıyoruz. Ta
rımsal ilâçların da zaman zaman bulunmadığını ve 
karaborsaya düştüğünü burada sırası gelmişken kay
detmeliyiz. 

Diğer taraftan, bugün bilindiği gibi, Türkiye'de 
bir traktör karaborsası vardır. Bu karaborsayı önle
mek ve yeterince çiftçiye traktör temin etmek için 
hükümet traktör ithal etmiştir; fakat bunlar pahalı 
olduğundan pek rağbet edilmemektedir. Tarımda alet 
ve ekipman yetersizliğini giderirken fiyatlar daima 
ciddî olarak ele alınmalı, biraz makul olmalıdır. Biz 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu olarak Tür
kiye'nin traktörde kendine yeterli olmaması konu
sunda mevcut fabrikaların tevsi edilmesini, yıllık üre
timin yüzbin adede çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

Bütün bunlarla beraber, çiftçiler islâh edilmiş to
humu da ekim zamanlarında yeter miktarda ve kolay 
bulamamaktadırlar. Çiftçiler bunların fiyatlarını da 
yüksek görmektedirler. Bu konuda bizim kanaatimiz, 
tohumların devletin alım fiyatlarına yakın bir düzey
de olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Türk ekono
misinin anaunsurunu tarım sektörü oluşturur; fakat 
bugün çiftçilerimizin doğru dürüst bir kredisi ve ce
binde parası yoktur. Çiftçilerimizin fiyat istikrarsız
lıkları karşısında korunması, hükümetler tarafından 
taban fiyatları verilerek yapılmaktadır. Fakat hükü
metlerin taban fiyatları ise çok zaman tavan fiyatla
rı olmaktadır. Geçen gün bütçe konuşmalarında sa
yın Başbakan da bunu açıkça ifade etti. Evet, ger
çekten piyasada fiyatlar çok zaman taban fiyatları
nın altında kalmakta ve onun üzerine pek çıkama
maktadırlar. 
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Bununla beraber, taban fiyatlarında hükümetlerin 
ağır davranışı, vurdumduymazlığı da üreticide büyük 
tepkiler yaratmaktadır. Nitekim bu yıl hükümetin ba
zı ürünlerdeki tutumu fiyatları kırmış, üreticiyi pe
rişanlığa sürüklemiştir. Her yıl çiftçiler ekecekleri 
üründen nasıl bir fiyat bulacaklarını kestirememekte 
ve maliyete etkili olan unsurların yanı sıra, Ticaret 
Bakanlığının ekonomik görüşüne göre değişen fiyat
ları onları pek şaşırtmaktadır. Bu yüzden de bir yıl 
pamuk eken, ertesi yıl buğdaya yönelmekte, buğday
da da yüzü gülmeyince başka tarım çeşidine dön
mektedir. tşte bu durum ise Türk tarımında istikrar
sızlık unsuru olmuştur. 

Değerli Bakanımız Sayın Özal'ın «Taban fiyatla
rındaki artış pahalılık getirir»' sözünü yadırgamamış 
bulunuyoruz. Çünkü bu söz, eskiden beri hükümetle
rin uyguladığı ucuzluk politikasını yansıtmaktadır. 
Evet eskiden beri hükümetler, ekonomik olarak sı
kıştıklarında tarımsal ürünlerin fiyatlarını muayyen 
bir düzeyin altında tutarak ucuzluğu çiftçinin sırtın
dan sağlamak istemişlerdir. Şüphesiz Türkiye'de bu 
çok kolay, fakat büyük mağduriyetlere sebebiyet ve-

fc ren bir tedbirdir. Hele Türkiye gibi, çiftçisi teşkilât
lanmamış bulunur ve kendi hakkını arayacak bir bas
kı organizasyonundan mahrum olursa, ağzından lok
masını bile almak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grupunun kanaatine göre, Türkiye gibi tarımı 
yeni kalkınmakta olan bir ülkede, günde bazan 14 
saat çalışan üretici emeğinin çok iyi bir şekilde ko
runması ve hükümetler tarafından tam bir destek 
görmesi lâzımdır. Türkiye'de 1950 yılından itibaren 
buğday gibi tahıl ürünlerinde ilk olarak başlatılan 
destek alımları tütünden antep fıstığına kadar teşmil 
edilmiş iken, susam üreticisi şimdiye kadar tamamen 
tefecinin ve tüccarın insafına bırakılmıştır. Hükümet 
bu yıl susam ithal edince, geçen yıl çiftçinin 28 ve 
hatta 30 liraya sattığı susamın kilosu 11-12 liraya 
düştü. Bunun üzerine birçok susam ekicisi bir daha 
susam ekmemeğe yemin etmiştir. Susam ekicisini ise 
bu duruma sokmaya hiçbir hükümetin hakkı yoktur. 
Fakat iç politikada önemli rol oynayan, büyük çift
çi kitlelerinin menfaatlerini ilgilendiren tütün bu yıl 
oldukça iyi satıldı. Çünkü, iyi satılması partilerin oy 
toplamaları bakımından mutlaka gerekli idi. Bununla 
beraber, bu yıl pamukta çiftçi umduğunu bulamadı. 
Zeytinyağı üreticileri ise, halkın her gün yediği bir 
ürünü yetiştirdiklerinden, her yılki gibi kaderlerine 
küstüler. Bazen iki, bazen üç ve hatta bazen dört 
yılda ürün yapan, çiçeği hava şartlarından son derece 
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etkilenen, ağacından bir bir düşürülen ve yerden ta
ne tane toplanan zeytini üretici fabrikacıya % 10 ye
rerek yağ çıkarmaktadır. Bu yıl Egeli üreticiler, Sa
nayi Odaları, izmir Ticaret Müdürlüğü ve ihracat 
temsilcileri zeytinyağına 5 asitliler için kiloda 18,5 li
ra istemişlerse de, hükümet uzun süre kararsız bek
lemiş, küçük üretici malını sattıktan sonra 1-7,5 lira 
taban fiyatj vermiştir. Bu hal ise zeytinyağı üretici
sini büyük bir üzüntüye süreklemiştir. Çünkü gecik
meli fiyat ilânları, genellikle korunmak istenen üre
ticiden çok, aracı ve tüccarlara gelir sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün herkes et fiyatlarının 
artışından bahsediyor. Yakın bir geçmişte bir kilo et 
karşılığında Ödenen para ile son yıllarda ancak bir 
yumurta alınabilmektedir, diye yakınanlar vardır. Fa
kat dünyadaki ve yurttaki ekonomik gelişmeleri iyi 
izlemek lâzımdır. Muhtelif sektörlerde fiyatlar artar
ken, tarım ürünlerinin aynı seviyede kalmasını han
gi mucizevî kuvvet sağlayabilir? Dünyada sürekli ola
rak yükselen fiyatların Türkiye'ye yansımaması müm
kün mü? Esasen fiyat artışları yerti bir konu da de
ğildir. Sürekli olarak şikâyet edilen güncel bir mese
ledir.. Fiyat artışları arz ve talep kanunlarının doğal 
bir sonucu" olmakla beraber, pazarlama organizas
yonlarının bozukluğunun da neticesidir. Üretici ve 
tefeci arasına girmek olanağını bulan aracılar, yur
dumuzda fiyat artışlarının kuvvetli bir nedenidir. 
Şimdi burada şu acaipliğe de bakınız ki, çiftçinin 
bankası olması gereken Ziraat Bankası bile bu ara
cıları tüccar diye finanse etmektedir. Böylece toptan
cı aracılar, piyasada malİarını yüksek fiyat bulana 
kadar stoklamak imkânına sahip olmaktadırlar. Aca
ba fiyatları sun'î olarak yükselten bu mekanizmayı 
hükümet neden değiştirmiyor? Bu meselenin üzerine 
niçin gitmiyor? Maalesef memleketimizde başıboş 
bir piyasa organizasyonu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akarca, 5 dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — Bir traktörün 
tamir ücreti bile ustanın insafına kalmıştır. Piyasada 
bunun gibi pek çok şeyin hiç bir kontrolü yoktur. 
Kontrolsüz bir sistemde düzenli fiyatlar beklemek 
insafsızlık olmaz mı? istanbul mezbahasında kasap
lık hayvanlarını götürüp satan bir üretici, dört ay 
parasını komisyoncudan alamamaktadır. Buna karşı 
kimse hiç bir şey diyememektedir. 

OECD'nin Devlet istatistik Enstitüsüne dayanarak 
verdiği bir bilgiye göre, 1971'de 207 687 tona baliğ 
olan et üretimi, 1973'te 190 273 tona ve 1974'te ise 
177 000 tona kadar düşmüştür. Et veriminin azal
ması ile beraber süt, yapağı ve deri verimlerinde de 
azalma olmuştur. 

Diğşr taraftan, hayvan ırklarımız ıslah edildiği 
takdirde, karkas ağırlığı 91 kilo olan sığırlarımızın 
750 kilograma, 650 litre olan süt verimlerinin 3 - 4 
bin litreye, tavuk başına 60 adet olan yumurta sayı
sını 150'ye ulaştırmanın güç olmadığı öteden beri söy^ 
lenmiştir. Bakanlık hayvan ırklarımızın ıslâhı için 
yapılan çalışmalara niçin bir hız vermemektedir? 
Hayvan nesillerinin ve hayvan ürünlerinin çoğaltımı 
işi) bizde maalesef güdük bir şekilde kalmış ve iste
nilen inkişâfı gösterememiştir. Bugün hayvancılı
ğımızın çok önemli bir meselesi şüphesiz yem konu
sudur. Etin eskiye nazaran pahalı satılışının neden
lerinden birisidir bu. Klâsik mera zihniyetinden 
çıkmak, tamamen yeme muhtaç hale gelmek demek
tir. Türkiye'deki et üretiminin gerilemesi, meraları
mızın tarla haline gelmesi ve bir de bu yerlere or
mancıların sahip olması sebep olmuştur. Ormancı
ların el koyduğu meralara «Yabanî zeytinlik alan
ları gibi>> Tarım Bakanlığı hiç bir ses çıkarmamıştır. 
Oysa bugün en ileri yem sanayiini kuran ülkelerde 
dahi mera hayvancılığı vardır. Yurdumuzda yem sa
nayii kamu ve özel sektörlerin elinde olup, 30'a yakın 
fabrika üretim için yemin hammaddesini iç ve dış 
piyasalardan sağlamaktadır. Bakanlık, hayvancılıkta 
yem meselesinin spekülatif yönünü önleyecek tedbir
leri niçin almamaktadır? 

Diğer taraftan, Güney ve Şark sınırlarımızda 
hayvan kaçakçılığı devam etmektedir. Çünkü hay
vanlar komşu ülkelerde bizden çok daha fazla fiyat
lar bulmakta ve kilosu yüz liraya kadar satılmaktadır. 
Sayın Bakan Özal'ın gazetelerden okuduğumuz bir 
beyanatına göre, yurdumuzdaki et kaçakçılığının 125 
bin ton olduğunu söylemiştir. Acaba bir ihracat 
gibi bunun hesabını kim tutmuştur? Kaçakçılık çok 
gizli yapılan bir şeydir. Çünkü suçtur. Bizdeki et 
kaçakçılığının hakikî miktarını kimse bilemez. Öyle 
zannediyoruz ki, değerli bakan bunu tahminî olarak 
ifade buyurmuştur. Bizim kanaatimiz ise, bu kaçak
çılığın birkaç kat daha fazla olduğu merkezindedir. 
Zira, komşularımızdaki et fiyatları bezden çok yu
karı seviyede olduğu müddetçe, bu kaçakçılık pek 
kolay önlenemeyecektir. Aynı zamanda Türkiye'de 
et üretiminin düşük kalmasının nedenlerinden biridir 

Sayın milletvekilleri, TürkiyeMeki et meselesi, dün
yanın karşı karşıya bulunduğu büyük gıda maddesi 
probleminin Türkiye'deki belirtilerinden birisidir. 
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Bununla beraber Ortak Pazar, bazan besin fiyat
larını yüksek düzeyde tutmak için bazı tedbirlere 
başvurmaktadır. 1974 Haziranında Ortak Pazar ül
kelerinde sığır etinin bollaşması karşısında fiyatların 
biraz düşmesi üzerine, bakanlar sığır eti fiyatını yük
sek tutmak için, bir süre sığır ithalini durdurma ka
rarı almışlar idi. Böylece, aday üye bulunduğumuz 
Ortak Pazarda tarım ürünleri fiyat garantisiyle des
teklenmektedir. 

Ortak Pazarla ilişkilerimize gelince : AET, Tür
kiye'nin istediği 30 tarım ürünündeki taviz istekleri
mizin pek çoğunu reddetmiştir. Ortak Pazarın İsrail 
ile imzaladığı, İspanya ve Mağrip ülkeleri gibi Akde
niz memleketlerine vermeye hazırlandığı birtakım 
tavizler, bilindiği şekilde Türkiye'nin aldıklarından 
çok ileridir. Buna gerekçe olarak AET, Türkiye'nin 
ihraç kapasitesinin pek bulunmadığını ve Akdeniz 
ülkeleriyle kurulan siyasî ve ekonomik dengenin Tür
kiye'yi etkilemeyeceğini ileri «sürmüştür. Oysa tarım
sal ürünlerin ihracatı ülkeler için en büyük nimet 
olmaktadır. Çünkü döviz kaynağı bu maddelerdir. 
Yunanistan'ın tam üyelik müracaatından sonra, Tür
kiye'nin AET ile ilişkilerinin tekrar gözden geçirmesi, 
daha fazla vakit geçirmeden müzakere masasına otur
tulması gerekmektedir. 

Gümrük indirimleri yoluyle ihracat kapasitemizi 
artırmak, geleneksel ihraç mallarırmza gerekli taviz
leri sağlamak ve kotalarımızı genişletmek için Hükü
metin çalışmalarını yetersiz buluyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1976 malî yıh Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diliyor, Demokratik Parti 
Millet Meclisi Grupu adına Yüce Meclisi ve Bakan
lığın değerli mensuplarını saygı ile selâmlıyorum. 
(D. P., C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarca. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupû 

adına Sayın Mehmet Özdal'da. Buyurunuz Sayın 
Özdal. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ÖZDAL 
(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

C. H. P. Meclis Grupu adına, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimi
zi ve eleştirilerimizi sunacağım. 

Nüfusumuzun % 65'inin, geçimini tarımdan sağ
laması, gayri safi millî hâsılanın % 30'unun tarım 
sektöründen gelmesi ve yine toplam ihracatımızın 
ı% 63,2'sinin tarım ürünlerinden sağlanması, tarımın 
daha uzun yıllar ülkede gerek istihdam ve gerekse 

ihracat yönünden önemini koruyacağını göstermekte
dir. 

Tarımın bu denli önemine rağmen, sorunları her 
geçen gün daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu
gün için sayısız problemlere, bir türlü çözüm bulu
namamaktadır. Bu sebeple tarım sektöründe çalışan 
nüfus, millî gelirden hissesine düşen payı yeterince 
alamamaktadır. 1972 yılında hizmetler sektöründe 
çalışan nüfus başına gelir 26 580 lira, sanayi sektö
ründe 24 671 lira olmasına karşılık, tarım sektörün
de kişi başına 5 210 liradır. Bu rakam, Türk çiftçi
sinin içerisinde bulunduğu güç koşulları kanıtlama
ya yeter bir açıklıktadır. Bizleri üzerinde önemle 
durmaya ve düşünmeye yöneltecek kadar belirgindir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık, halen çok eski ve 
o günün koşullarına göre hazırlanan, bir Teşkilât Ka-; 
nununa göre yönetilmektedir. Geleneksel yöntemlerin 
gittikçe değişmesi, yeni yöntem ve tekniklerin daha 
yaygın kullanılması nedeniyle çağımızdaki tarım, 
büyük bir teknoloji düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 
Hızla ilerleyen teknoloji, tarım kesiminde yer alan 
bölümleri gittikçe büyüyen boyutlara götürmekte
dir. Tarımın temel unsurları olan; güneş enerjisi, ik
lim, toprak, su ve bitki örtüsü gibi doğal kaynaklar, 
bugün geliştirilmiş biyolojik, fiziksel, kimyasal ve 
mekanik girdilerin kullanılması ve modern teknikle
rin uygulanması sonucunda gelecek kuşaklara güven 
verecek rasyonel ölçülere ulaşmıştır. Ülkemizde ta
rım, bu anlamda bir çalışmadan yoksun olduğu gibi, 
örgütlenme bakımından da çok gerilerde kalmıştır. 
Tarımsal görev ve hizmetlerle yükümlü olan Bakan
lık, tarımın bünye özelliklerine ve önkoşullarına gö
re örgütlenme ve çalışma zorunluğundadır. Bu ne
denle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bün
ye ve hizmetlerinin yeniden düzenlenmesine ve güç
lendirilmesine çok ivedi olarak ihtiyaç vardır. Bakan
lık örgüt ve görevleri, zaman zaman başka bakanlık
lara aktarılmış veya kuruluşlar eksik bırakılmıştır. 

Bünyede kalmış olan kuruluşlar arasında ise, koor
dinasyon ve bütünleşme yoktur. Aynı şekilde genel 
müdürlüklere bağlı alt kesimlerde de yönetim ve 
kontrol güçlükleri kendini göstermektedir. Taşra üni
teleri arasında da hiçbir koordinasyon yoktur. Böy
le bir iş akımı, sevk ve idare ilkelerinin en önemlile
rinden biri olan kumanda birliği esasını sarsmaktır. 
Böylece, köye ve köylüye giden hizmetin niteliği ve 
etkinlik derecesi istenilen seviyede tutulamamakta-
dır. 

tşte bu sunuşlarla Cumhuriyet Halk Partili bazı 
m illet vök illeri Tarım Bakanlığının görev ve sorumlu-
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luklarına ilişkin bir kanun teklifi hazırlamış ve Yüce 
Parlamentoya sunmuş bulunmaktadırlar. Bu teklifin 
yasama döneminde kanunlaşmasını yürekten dilemek
teyiz. 

Sayın rnilletvekileri, bilindiği üzere, kalkınma plan
larımızda esas ağırlık, tarım ve sanayi sektörlerine 
verilmiştir. Bu iki sektörde, fizikî mal üreten ve is
tihdam hacmi yaratan sektörlerdir. Halbuki plan uy
gulamasında en büyük aksaklık bu iki sektörde ol
muştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, tarım için 
öngörülen gelişme hızı ,% 4,2 iken, bu ancak % 3,2 
oranırida gerçekleşebildi. • İkinci planda % 4,1 iken 
ancak % 3,1 oranında gerçekleşti. Aslında bazı yıl
lar plan hedeflerinden gerileme dahi oldu. Örneğin, 
1969 yılında % 0,1,1970 yılında % 0,7 gibi tarımda ge
lişme genellikle tabiat şartlarına bağlı kalmıştır. 1975 
yılında bazı ürünlerde görülen yüksek düzeydeki ve
rim, tabiat şartlarının uygun bir seyir takip etmesi
nin bir sonucudur. 

Ülkemiz ekonomisinin ve ihracatımızın temeli 
olan tarım, Üçüncü Planda büyük çapta ihmal edil
miştir. Birinci Planda toplam yatırımların % 17,7'si-
nin tarım sektörüne yapılması öngörülmüştü. Bu 
pay, ikinci Planda % 15,2, Üçüncü Planda ise 
!% 17,7'ye düşürüldü. Üçüncü Planda tarıma ayrılan 
yatırımların, konut yatırımlarına ayrılan ve % 14,5'i 
bulan yatırımlardan da hayli düşük olması çok ilginç
tir. 

Temel yanlışlık, tarımla sanayi arasında bir seç
me zorunluğunun duyulmasıdır. Çağımızda bir ta
rım - saıayi tercihi yersiz hale gelmiştir. Çünkü ta
rım işletmeciliği, gitgide sanayi işletmeciliği durumu
na dönüşmektedir. Tarımla sanayi arasında kesin bir 
seçme yapılabileceği gibi, yanlış bir varsayımdan 
hareket ederek, tarımı tehlikeli ölçüde ihmal et
mek ülke yararına değildir. Yurt gerçeklerine de 
aykırıdır. Tarımdan sanayileşmemize aktarılacak 
net kapital fazlası yaratmak ve tarımı sanayi mal
larının bir pazarı haline sokmak için, bu sektörde 
mevcut üretim potansiyelini en kısa zamanda limit
lerine ulaştırmaya mecburuz. Özellikle; sarmayC hâ
sıla oranı düşük, olgunlaşma süresi kısa ve fay
da - masraf oranı yüksek projeler öncelik almalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, tarımda üretim planlama
sı son derece önemlidir. Bugün için memleketimiz 
tarım kesiminde, ileriye dönük bir üretim planlama
sından söz etmek son derece güçtür. Ekonomik ge- | 

reksinmelerden yoksun, ve çok defa politik amaçla 
yapılan bir destekleme vardır. 

Halen ülkemizde yirmi çeşit tarımsal ürün, beş 
ayrı Bakanlık tarafından, birbirinden ilişkisiz sürdü
rülen politikalarla yalnız fiyat yönünden desteklemeye 
konu olmaktadır. Şöyle ki, bir tarafta bazı tarım 
ürünlerinin eksikliği hissedilirken ve destekleme ile 
yeterli üretim mümkünken, bu yapılmamaktadır. 
Desteklenmemesi gereken ürünler gerçek dışı bir des
tekle, talebin çok üzerinde bir üretimle lüzumsuz 
stoklar ortaya çıkmaktadır. 

Tarım ürünlerini destekleme politikamızda, sos
yal adalet ve yurt gerçekleri dikkate alınmamaktadır. 
1970 tarım sayımına göre işletmelerin % 75,1'nin 
1 - 50 dönüm arasında genişliğe sahip olduğu ülke
mizde bu tarz bir destekleme, zengini daha zangin, 
fakiri daha fakir yapmaktadır. Tarımda gerçek an
lamda destekleme; tohumluk, ziraat âlet ve makine
leri, ziraî mücadele, gübre, ucuz kredi, araştırma ve 
tarımsal yayınla da olmalıdır. Gıda - Tarım ve Hay- -
va'icılık Bakanlığının güncel politikalara göre değil, 
ekonomik gerçeklere göre tarımda destekleme politi
kasını saptamasını ve bu konuda birinci derece so
rumlu olması görüşünü taşıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Demirel Hü
kümetinin bir tasarrufu sonunda kamuoyunda geniş 
şekilde tartışılan bir konuya da kısaca değinmek is
tiyorum. Bu gübre konusudur. C. H. P - M. S. P. 
koalisyonu döneminde Sayın Özal yine bakandı. Güb
re fiyatlarına zam yapılmış ve Sayın Özal bunu doğ
rulamış ve televizyonda açıkça savunmuştur. M. C. 
Hükümetinde de Sayın Özal yine aynı Bakanlıktadır. 
Aradan geçen bir süre sonra gübre fiyatı indirilmiş
tir. 

Gübre fiyatlarında yapılan ucuzluk bütçeye 5 mil
yar lira civarında bir yük getirmiştir. Halbuki güb
rede yapılan ucuzluk, geri kalmış bölgelerin çiftçile-
riyle küçük çiftçilere aynı oranda yansımazken, büt
çeye getirilen yük daha çok onları etkilemiştir. Ucuz
luktan yine gelişen bölgelerin çiftçileri yararlanmıştır. 
Konuyla ilgili olarak şu ilginç rakamları değerli arka
daşlarımın dikkatlerine sunmak istiyorum: 

1974 yılında Ege Bölgesinde 530 bin ton, Mar
mara Bölgesinde 600 bin ton, Akdeniz Bölgesinde 
985 bin ton gübre tüketilmiştir. Aynı yıl içerisinde 
Kuzey - Doğu Bölgesinde 24 bin ton, Güney - Doğu 
Bölgesinde 71 bin ton,_ Orta - Doğu Bölgesinde 125 
bin ton gübre kullanılmıştır. Geri kalan bu son üç 

I bölgenin 21 ilinde kulanılan gübre miktarı 210 bin 
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ton olup, gelişen bölgelerimizdeki bir ilin seviyesine 
dahi ulaşamamıştır. Örneğin, Tekirdağ'da 189 bin 
ton, izmir'de 186 bin ton ve Adana'da 554 bin ton 
gibi. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığı Bütçesinin 
görüşüldüğü bir oturumda, Türk çiftç:sinin .'.'nenli 
bir sorunu olan traktör konusu üzerinde de kısaca 
durmak istiyorum. 

Çiftçi, ihtiyacı olan traktörü zamanında alama
makta veya çok yüksek fiyatla bulmaktadır. Eli na
sırlı ve yoksul Türk çiftçisine bir traktör asgari 100 
ilâ 187 bin lira arasında satılmaktadır. Ekipnıan-
lariyle birlikte 175 ilâ 300 bin TL. na ulaşmaktadır. 
Çiftçinin sırtından birtakım mutlu kişi ve firmalar 
milyonları kazanmaktadır. Bu oyunu bozmaya ve 
çiftçinin hakkını korumaya mecburuz. Bugüne ka
dar ısrarla sürdürülen traktör montaj sanayii bırakıl
malıdır. 1964 yıllarında altı firmaya traktör montajı 
için verilen yetki, asla başarılı olamamıştır. Traktö
rün ana kısımları olan motor ve dişli kutusu imaline 
gidilmemiş, bu önemli parçalar yurt dışından ithal 
edilerek bizde montaj yapılmıştır. Neticede, traktör 
sanayiinde beklenilen hedefe ulaşılamamıştır. 

Traktör kunusunu daha ciddî ve gerçekçi bir açı
dan ele almaya mecburuz. Kalkınma planımız mem
leketimizde motor sanayiini, kamu sektörünün kur
masını öngörmüştür. Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
planın bu hedefine uygun bir doğrultuda bir proje 
hazırlamış bulunmaktadır. Malî portesi 2,5 milyar 
TL. olan bu proje gerçekleştiğinde, yılda 30 bin adet 
traktör imâli mümkün olacak ve ihtiyacın % 60*i 
karşılanacaktır. Hükümet yeterli ilgi ve desteği göste
rirse Ziraî Donatım Kurumu bu önemli görevi yapa
cak bir teknik düzeydedir. Halen sekiz firma traktör 
sanayii için çaba göstermektedir. Bize göre bu sayı 
çoktur. Zira Almanya'da tarktör imal eden iki firma, 
İngiltere'de üç firma ve Amerika'da altı firma var
dır. 

Traktör sanayii yeni bir görüşle ele ahnmalı ve 
ülkeyi dışa bağlılıktan kurtarmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, uzun süre yapılması askıya alı
nan ve nihayet yetersiz de olsa yasalaştırılan toprak re
formu çalışmaları son günlerde tamamen yozlaştırıl
mıştır. Ülkemizin arazi varlığı, mülkiyet durumu ve 
sosyo - ekonomik özelliği dikkate alınırsa, toprak re
formunun tarımımızın temel meselelerinden biri oldu
ğu, hatta başta olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bu gerçe
ğe rağmen, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın, toprak reformu çalışmalarının tamamen dışında 
kalması son derece ilginçtir. Toprak Reformu Yasası | 
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Meclislerde görüşüldüğünde, Bakanlık konuya sahip 
çıkmamış veya çıkarılmak istenmemiştir. Bu sebeple
dir ki, reform çalışmaları, halen Başbakanlığa bağlı 
bir müsteşarlık tarafından yürütülmektedir. Bakanlı
ğın toprak reformu konusunda daha duyarlı olmasını 
dilemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özdal, beş dakikanız var, ha
tırlatıyorum efendim. 

MEHMET ÖZDAL (Devamla) — Peki efendim. 

Bakanlığın önemli faaliyet kollarından biri de hay
vancılıktır. Ülkemiz hayvancılık yönünden doğal ola
rak büyük bir potansiyele sahiptir. Her yıl giderek 
artan hayvan sayısı bakımından dünya ülkeleri ara
sında ön sıralarda yer almamıza rağmen, verim yö
nünden en geri sıralarda bulunmaktayız. Toplumsal 
beslenme yönünden hayvansal orijinli gıda madde
lerine ve bu arada ete olan 'ihtiyacın büyük bir 
önem taşıdığı bilinmektedir. Ancak, üretim ve bu 
arada tüketimimiz ileri ülkelere kıyaslanmayacak 
derece düşük bulunmaktadır. Fert başına düşen pro
tein miktarı günde 19,3 gram gelişmiş ülkelerde 
50 - 75 gramdır. 

Tarım sektörü gayri safi. yurt içi hâsılâsmın 
% 23,1 'ini meydana getirirken hayvancılık ve su 
ürünlerinin payı 8,4 gibi önemli bir rakama ulaşmış
tır. Hayvansal ürünlere yurt dışı talepleri de gider 
ayak artmaktadır. Başta Arap ülkeleri gelmektedir. 
Keza Ortak Pazar ülkelerinde de 801 bin tona çıkan 
et açığı halen mevcuttur. Dünya nüfusunun halen 500 
milyonu açlık içindedir ve binlerce kişi açlıktan öl
mektedir. Nüfus patlaması karşısında gelecek kuşak
ların sorunları daha da büyüyecektir. Hayvancılığımı
zın ülke ekonomisindeki önemine rağmen, bir türlü 
çözülemeyen önemli sorunları vardır. Teknik bilgi 
yetersizliği, hayvan ıslahı alanında yetersizlik, hay
van hastalıkları ile savaşta yetersizlik, beslenmede ye
tersizlik, pazarlamada yetersizlik, kredi politikasında 
yetersizlik, örgütlenmede yetersizlik, yatırımlarda yer 
tersizlik, yasalarda yetersizlik ve nihayet kamu ku
ruluşlarında yetersizlik vardır. 

Bunlar satır başları olarak sayabileceğim ve âcil 
çözüm bekleyen önemli hayvancılık sorunlarımızın 
b'r bölümüdür. Halen Bakanlık bünyesinde on adet 
Genel Müdürlük hayvancılık konusunun çeşitli dal
ları üzerinde hizmet vermektedir. Tek tek isimlerini 
saymak dahi çok zaman alacaktır. Bu birimler ara
sında hakiki bir koordinasyon ve işbirliği yoktur. 
Bir çok işler aynı müesseselerde mükerreren yapıl
maktadır. 
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Sayın miletveküleri, ziraî mücadele sahasında ça
lışmalar genellikle başarılı olmuştur. 

Ancak, ilâç fiyatları çiftçinin alım gücünün üze
rine çıkmıştır. Ayrıca bazı ürünlerde haşereyle mü
cadelede geç kalınmakta veya zamanında gerekli 
planlama yapılamamaktadır. Örneğin, geçen yıl Çu
kurova'da pamuklarda görülen beyaz sinek, adeta bir 
panik havası yaratmış ve önemli bir ihraç ürünü
müz olan pamuğa büyük zararlar vermiştir. Aynı 
tehlikenin seçim bölgem olan Kahraman Maraş ili
ne de sıçradıdığını burada üzerine basarak belirtmek 
istiyorum. Bakanlık tüm gücüyle zaman geçirmeden 
gerekli etkin tedbirlerini almalıdır. 

Tohumluk üretimi ve dağıtımı konusunda da bek
lenen hedeflere ulaşılamamış ve başarılı hizmet ve
rilememiştir. Son olarak uygulanan tohumluk buğ
day projeside bu başarısız halkanın bir dilimi olaca
ğı görüntüsünü vermektedir. 

Netice olarak Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı, isim değiştirmesinin dışında, tarımın bünye 
özelliklerine ve önkoşullarına göre örgütlenmeli ve 
bugünün teknolojik ve kamusal gelişmelerine para
lel olarak, tarımsal çalışmaları modernleştirilmeli ve 
köye, özlenen ileri bir düzeyde hizmeti götürmelidir. 

Bütçenin memleketimize, Türk çiftçisine, Bakan
lığa ve Bakanlığın değerli elemanlarına hayırlı olma
sını diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdal. 
Cumhuriyetçi Güven Partis: Meclis Grupu adına 

Sayın Salih Yıldız. Buyurun. 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 

YILDIZ i'Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının faali
yet sahalarıyle, yurt kalkınmasında işgal ettiği büyük 
önemi peşinen belirtmekle sözlerime başlamak isti
yorum. 

Gerçekten de bu Bakanlık, ilk planda büyük öl
çüde altyapıdan mahrum, 'büyük 'bir vatandaş kitle
sine hitap etmektedir. Nüfusumuzun büyük çoğunlu
ğunun köylerde yaşadığı ve tarımla iştigal ettiği dik
kate alınırsa, bu Bakanlığın iştigal sahasının ne ka
dar geniş ve ne kadar önemli olduğunu hemen idrak 
eder durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen Bakanlığın, 
bugünkü Bakanın şahsiyle veya yakın bir tarihle bir 
ilgisi yoktur elbette. Buna mukabil Bakanlığın uzun 
v&deli bir politikası olmamıştır. Türkiye'nin gerçek

lerine uygun ve tarımı kalkındıracak, hayvancılığı
mızı yurt gerçeklerine uygun bir seviyeye ulaştırabi
lecek bir politika takip edilememiştir. Tarım sahasın
da olsun, hayvancılık sahasında olsun, daima gün
lük meselelerle karşı karşıya kalınmış, o gün zuhur 
eden problemlere o gün için ne tedbirler alınabilir, 
bunun üzerinde durulmuştur. Uzun yıllar böyle geç
miştir. 

Bu bakımdan, işin ehemmiyetine binaen, istikbale 
muzaf yurt gerçeklerine uygun bir tarım politikası
na mutlaka ihtiyaç vardır. Bu politika belki seme
relerini uzun yıllar sonra verecektir, ama her hal ve 
kârda plansız, hedefsiz bir politikadan çok daha 
iyi sonuçlar verecektir. 

Bugün millî gelirimizin % 26'smı tarımdan elde 
ettiğimiz halde, ihracatımızın % 68'ini tarımdan elde 
etmekteyiz, bugünkü ilkel metotlara rağmen. Bina
enaleyh, bu sahaya verilecek önemin ekonomimize 
getireceği katkı inkâr edilemeyecek ölçüde önem ta
şımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığın emrinde güç
lü bir kadro olduğu halde, her ne hikmetse bu kad
ro yıllardır bir heyecan içinde, büyük bir şevk için
de bir türlü vatandaşın hizmetine sokul anlamıştır. Bi
naenaleyh, bunun tedbirlerini de almak ve sebeple
rini öğrenmek çarelerini aramak durumundayız. 

Ülke olarak hiç şüphesiz ki, hedefimiz sanayi
leşmektir. Elbetteki kalkınmamız nihaî noktada sana
yi ile mümkündür. Ancak, sanayileşmek pahasına ta
rımı ihmal etmek asla mümkün değildir ve düşünül
memelidir. Bilâkis gerçeklerimize göre ve Türkiye'nin 
icaplarına uygun bir politika, bir sanayileşme politika
sı kuvvetli bir bir tarımdan geçmektedir. Tarıma ve
receğimiz önem ne derecede büyük olursa, sanayie 
o nispette daha büyük hamlelerle ulaşmak ve sonuç 
almak mümkün olacaktır. Nitekim kalkınmış ülkele
rin gelişme süresince tarım sektörünün millî gelir 
içindeki kalkınma payı, sanayileşme ile âdeta ters 
orantılı olarak azalmaktadır. 

Ayrıca, uzun dönemlerde teknolojik ve birtakım 
tabiî engeller de bu sonucu doğurmaya büyük bir 
ölçüde sebep olmaktadır. Bundan ötürü, hızlı kal
kınan ülkeler millî gelirdeki artışlarını daha ziyade 
tarım dışı sektörlerle ve özellikle sanayideki geliş
meyle telâfi etmeye çalışmışlardır. 

Ülkemizin gelişme süresince de aynı tablo ile kar
şı karşıya bulunduğumuzu görüyoruz. Bir örnek ver
mek gerekirse; 1963 yılında tarımın gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı % 35,7 iken, 1971 yılında bu pay 
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büyük bir farkla % 26,2'ye düşmüştür. Bu sonucun 
en önemli sebeplerinden biri; ülkemizin sanayileşme 
sahasındaki yapısal değişiminden ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, planlı dönemde gerçekleş
tirilen tarımsal üretim artışı geniş ölçüde plan hedef
lerinin gerisinde kalmıştır. 

Yurdumuzun ekilebilir arazileri mahdut ve "belli
dir. Bu arazileri çoğaltmak, miktarını artırmak müm
kün olmadığına, göre, yeni arazi ihdas etmek müm
kün olmadığına, göre yapılacak tek şey mevcut ara
zideki hâsılayı artırmaktır. Bu hâsılayı artırmanın 
yolu da, makineli ziraatin yaygınlaştırılması, fennî 
gübre, hastalık ve haşere ile ciddî bir mücadele, tek
nik bilgi, sulama ve eğitim gibi tedbirlerdir. 

ıSulamaya bilhassa önem vermek lâzımdır. Bu
gün sulama işleriyle, bilhassa yetki bakımından, 
Enerji Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesin
de bulunan Toprak - Su Genel Müdürlüğü ilgilen
mektedir. Kanaatimiz odur ki. Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile bu bakanihklar arasında 
yasal bir mecburiyet getirilmelidir. Sulama hususun
da bu üç Bakanlığın müşterek kararı, müşterek fik
ri olmalıdır. 

Tarım Bakanlığının üzerinde düşündüğü ve etüt
ler yaptığı bir sulama projesinin, hiç şüphesiz ki bü
yük yararları olacaktır. Diğer taraftan, hâsılayı ar
tırmanın en etkilıi tedbirlerinden biri de, bugünkü 
kredi düzenini değiştirmektir değerli arkadaşlarım. 

Bugünkü kredi sistemi, son derecede muğlak, ve
rimsiz ve yetersizdir. Bunun yerine daha basit, etki
li aynı zamanda ciddî bir kontrole dayanan bir kredi 
sistemlini geliştirmek lâzımdır. Hemen bunun sonu
cu olarak, Ziraat Bankası ile Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı arasında bir kanunî irtibat kur
mak lâzımdır. Aksi takdirde, kredilerin kaynağı 
olan bir kuruluşun bu Bakanlıkla irtibatsız oluşu, ka
tiyen izah edilemeyecek kadar bir eksikliktir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir derdimiz de 
şudur: 

Türkiye'deki topraklar kabiliyet]erine göre kul
lanılmamaktadır. Talbiî toprak kabiliyetine göre kul
lanılmadığına göre de, bu nispette hâsıla azalmakta
dır. Binaenaleyh, toprak'larımızın kabiliyetlerine gö
re kullanılmalarını temin etmek lâzımdır. Bunun için, 
evvelemirde devletin önderlik yapması, hizmet içi 
ve himzet dışı eğitime önlem vermesi başta gelen bir 
vazife halinde karşımızda durmaktadır. 

Kredinin diğer tenkide şayan bir tarafı da şu
dur: Bugün faiz nispetleri de çok yüksek. Faiz nis
petleri çok yüksek olduğu için, kredi alan çiftçi, bu- | 
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nun ağır yükü altında ezilmektedir. Binaenaleyh, 
faiz hadlerini, gerçekten çiftçiyi kalkındırabilecek 
bir seviyeye indirmek lâzımdır. 

-Son yıllarda taban fiyat politikası yeni bir dü
zeye ulaşmıştır. Bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak, 
kâfi olmadığını da hemen beliritmek istiyoruz, daha 
tatminkâr hale getirilmesini ümit etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün için çiftçiye ve
rilen tohumun da yeterli olmadığını tespit etmek mec
buriyetindeyiz. Kalite ve zaman unsuru tohum ko
nusunda büyük değer taşımaktadır. Yüksek ma
lumları olduğu üzere, en iyi tohum dahi 5 yıl içinde 
dejenere olmakta ve özelliklilerini kaybetmektedir. 
Hem buna dikkat etmek lâzım, hem de tohumun 
zamanında çiftçinin elline en kolay vasıta ile, en ve
rimli şekilde ulaşmasını temin etmek lâzımdır. 

Şimdi de, zamanımızın elverdiği ölçüde, bir 
nebze de hayvancılık konusuna temas etmek istiyo
rum. Her vesileyle temas ettiğimiz gibi, hayvancı
lık miiliî servetimiz içinde çok büyük bir önem taşı
dığı halde, yılların ihmaline uğramıştır ve bu ihma
li telâfi edebilecek ve bu sektöre gerekli değeni vere
bilecek ciddî adımların da atıldığına şahit olama
maktayız. Bunu itiraf etmek zorundayız. Hayvan
cılığımıza gerekli önem verildiği takdirde, bunun Tür
kiye için petrol kadar önemli bir servet kaynağı ol
duğunu hemen kabullenliriz. 

Yurdumuz her bakımdan hayvancılığa müsait. 
Esasında birçok yurt köşelerinde hayvancılıktan baş
ka bir iştigal sahası da yoktur. Binaenaleyh, bu mil
lî servetimizi geliştirmek, her bakımdan zarurî hale 
gelmiştir. Geçmiş yılların ihmalleri üzerine yeni ih
maller, yeni tedbirsizlikler geldiği takdirde, bu kıy
metli servetimizden gün geçtikçe birçok şeyler kay
bettiğimizi görmek durumundayız. 

^Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvan
cılık tamamen ilkel metotlara terk edilmiştir, Hay
van üreticisi pazarlama imkânlarından mahrum hal
dedir. 

,Bir yandan da, kaçakçılığın men ve takibi ile gö
revli olan zabıta kuvvetlerinin keyfî hareketleriyle 
hayvan üreticisi büyük sıkıntılara maruz bırakılmak
ta ve büyük mağduriyetlere duçar edilmektedirler. 

Pazarlama imkânlarınnn en rahat ve adil sakilde 
yaratılmasına çalışmalıyız. Bugün bir hayvan, üreti
ciden tüketiciye kadar asgari 5 - 6 el değiştirmektedir. 
Böyle olunca, üreticinin eline geçen değer % 40 ci
varındadır. % 60'ı hiçbir katkısı olmayan kişilerin 
cebine girmektedir. Bunun sdbebi, pazarlama im-
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kânlarının olmaması ve halen yaratılmaya çalışılan 
pazarlama imkânlarının yetersiz oluşudur. 

İşte bu sebeplerle, üreticimizi bu durumdan mut
laka ve zaman kaybetmeden kurtarmak durumunda
yız. 

Her ne kadar taban fiyat politikası ile kombinalar 
alım yapıyorsa da, kombinaların ne şekilde alım 
yaptıklarını ve vatandaşın ne kadar müşkül durum
larda kaldığımı televiyzon ekranlarında dahi gör
mek bizlere maalesef nasip olmuştur. Bu itibarla, 
bugünkü taban fiyat politikası ve kombinaların bu
günkü hali bir pazarlama imkânı yaratmıştır iddia
sında buluınamayız. . Elbette ki, önemli bir adımdır; 
ama kâfi değildir. 

/Mer'a durumu elverişli olan yerlerde ve tarla 
ziiraati yapılan yerlerin birçoğunda hayvancılıkla işti
gal edilmektedir. Her iki hailde de pazarlamayı ko
laylaştırmak, yan ürünleri değerlendirmek ve hay
vancılığı teşvilk edebilmek bakılmadan her ilde bir 
kombina, yem sanayii ve yanürünleri değerlendire
cek sanayiin kurulup, beraberce yürütülmesinde zaru
ret vardır. Hükümetin bu yola girmiş oMuğunu gör
mekten mem'nuniyetJiimizi belirtmek isteniz. 

/ M ultuterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayım Ylidız, beş dakikanız var, ha

tırlatıyorum. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Hayvan neslimin ıslahı ile meraların düzenli otla
maya tabi tutulmasına bilhassa önem verillmelidiir. 
Hayvan hastalıkları ile etkin bir mücadele yapılma-
liidır. Bu mücadele, hastalık meydana çıkmadan ya
pılmalıdır ve önleyici tedbirlere önem verilmelidir. 
Hayvan hastalıkları zuhur ettikten sonra alınan ted
birlerin bir çare olmadığı ve hayvan ölümünü ön
lemediği anlaşılmıştır. Bu itibarla önleyici tedbir
lere, koruyucu tedbirlere hayvan hastalıkları bakı
mından bilhassa önem vermek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tanında olduğu gibi 
hayvancılıkta da üreticinin âdil, verimli ve ucuz bir 
kredi sistemin© kavuşturulmasını ihmal etmemeliyiz. 
Bugünkü kredi sistemi hem ağır, hem çök zor işleyen 
bir mekanizma halindedir. Bundan dolayı da, çok 
defa gerçek ihtiyaç sahiplerine bu krediler intikal 
etmemektedir. Hele yem fiyatları, hayvan fiyat
ları ile kıyas edilemeyecek kadar pahalıdır. Bunun 
'için yem fiyatları ile hayvan fiyatları arasında âdil 
bir denge kurmak durumundayız. 

fSayın arkadaşlarım, resmi belgelerden anlaşıl
dığına göre, hayvan ve su ürünleri üretimi, yukarıda 
kısaca arz etmeye çalıştığım sebeplerden dolayı önem
li ölçüde plan hedeflerinin genişimde kalmıştır. 

Benden evvel konuşan bazı sayım arkadaşlarım 
temas ettiler, tarımdaki sigortanın, tarım işçilerinin 
sigortaya kavuşmasınm ihmal edilmemesini, - esa
sen bu yolda önemli bfitakım düşüncelerin mevcuit 
olduğunu da görmek durumundayız - bilhassa istir
ham ediyoruz. 

Sürem dolduğu için sözlerimi burada keserken, 
bütçenin miletimize hayırlı olmasını, başta Sayın 
ve değerli Bakan olmak üzere Bakanlık mensupla
rına, verimli çalışmalara faydalı bir araç halinde 
kuşanılmasını diler, Grupum ve şahsım adına en 
derin saygılarımı sunarım. (C. G. P. ve A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Ömer Naimi Barım'da. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

:Buyurun Sayın Barım. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAÎMt BA

RIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın miMıetvekiMeri; 
-Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1976 yı

lı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Sözlerilme baş
larken, başta Sayın Balkan olmak üzere, Bakanlık 
mensuplarını, muhterem meslektaşlarımı şahsım ve 
Grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, Gııda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının faaliyet sahaları ve Türk ekonomi
sinde ifade ettiği büyük önem dikkate alınırsa, tanı
nan süre içerisinde anahatları ile dahi bu Bakanlığın 
faaliyet sahalarını ifade etmenin imkânsız olduğu ma
lûmunuzdur. 

Tarım sektöründe 8,8 milyon kişi isfaiıhdam edil
mektedir. Bu şu demektir. Nüfusumuzun % 65'i 
bu sektörde bulunmakta, düşük fiyatla mal ürete
rek sanayii beslemekte, sanayi dalına işgücü aktar
makta, sermaye teşekkülüne katkıda bulunmakta ve 
insanların yaşamları için çeşjitM bitkisel, hayvansal 
besinleri istihsal etmektedir. Tarım sektörü iyi bir 
şekilde düzenfenımediği takdirde, diğer sektörlerin de 
sıhhatli bir şekilde geilşmeleri mümkün değildir. . 

/Sayın milletvekilleri, memleketimizin arazi var
lığı, su kaynakları ve ekolojik şartlar bakımından 
büyük bir üretim potansiyelline sahiptir. Ancak, ta
rımda teknolojik seviyede yeterli gelişme sağlamama-
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dığı için, üretim büyük ölçüde tabiat santiarına bağ
lı kalmıştır. Bunun neticesi olarak da, tarımda ve
rim seviyesi düşük tarımsal üretim yıldan yıla büyük 
değişiklikler göstermekte, bu dalgalianımalar genel 
ekonomimize de tesir etmektedir. Verimi yükselt
mek, tarımsal ekonomi istikrarsızlığını azaltmak, 
köylülerin gelir seviyelerimi yükseltmek ve tarım ke
siminde istihdamı fazlalaştırmak için tarım girdileri
ni artırmak lâzımdır. Ülke olarak hedefimiz; güç
lü, süratli, yaygın sanayileşmedir; fakait güçlü bir 
sanayie ulaşmanın tarımla irüilbaıtım kesmek asla müm
kün değildir. Tarıma memleketimizde daha uzun 
yıllar gereği gibi ve bugünkünden çok daha fazla 
önem verilmesi zorunludur. 

/Bakanlığın hedefine ulıaşması için millî finans
man kaynakları sektörler arasında dağılırken, bu Ba
kanlığın hizmetlerine hemahenk bir payın bütçeye 
konması şarttır. Ancak, memleket nüfusunun bü
yük bir kısmını bünyesinde barındıran millî gelir ve 
dış ticaret bakımından ekonomide asıl ağırlığı üze
rinde taşıyan, fakat geri bir teknoloji uygulaması 
ve üretimi ekoloijk şartlara bağlılığının azalitılımaıma-
sı neticesiyle yüksek bir verimlilik düzeyine ulaştı
rılamamış tarımımızın ekonominin diğer sektörleri 
ile uyumlu bir halde gelişmesi için yatırım planla^ 
rında ramtaıbiliteyi göz önünde tutarak tarıma da ge
rekli önem verilmelidir. 

Tarımımızda fazla nüfus ve teknolojik gelişme
nin kifayetsizliği sebebiyle, gelir seviyesi de diğer 
sektörlere göre çok düşüktür. 1972 yılında, 1971 
fiyatlarıyla hizmetler sektöründe nüfus başına 
26 580 TL., sanayi sektöründe 24 671 TL. olduğu 
halde; bu kıymet tarım sektöründe 5 290 TL. gibi 
küçük bir rakamdır. 

Sayın milletvekilleri, nüfusun gıda ihtiyaçlarının 
karşılanması tarıma dayalı sanayi hammaddelerinin 
belirli bir ihtiyaca imkân sağlaması, tarımın moder-
nize olmasıyle mümknü olacağı; bugünkü üretimin 
5 - 6 katına çıkacağı işten bile değildir. Tarımda 
verimin artırılmasını sağlamak için öncelikle şu şart
ların üzerinde durmak zaruridir: 

1. Tarımda tabiat şartlarına bağlılığı azalıtmak. 
Bu da kuru ziraatten sulu ziraate geçmekle olur. Bu
gün kuru ziraat şartlarımda araziler bir sene ekilir, 
bir sene nadasa terk edilir ve ortalama kuruda ve
rim 80 - 10ü kilogram dekarı geçmez; bu rakam 
suluda 70-180 kilogram dekardır. 

2. Tarımsal yapının ıslahı. 

3. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi. Tarım
sal üretimin ekolojik şartlara uygunluğunun sağlan
ması. 

4. Tarımda girdilerin kullanılmasının yoğunlaş
tırılması. 

-5. (Kredi sisteminin güçlendirilmesi. 
6. Taban fiyatlarının tarım politikasının gerçek-

leştirimıesine müesisir bir araç olarak kullanılması. 
1., Tarımsal faaliyetlerdeki ekonomik ve idarî 

entegrasyonun temin edilmesi. 
8. Tarıma hizmet, götüren kamu kuruluşlarının 

bir Bakanlık camiasında toplanmasının temini. 
Koalisyon Protokolü gereğince, Toprak Mahsul

leri Ofisi ve Et ve Balık kombinalarının Tarım Ba
kanlığına bağlanmasını, müspet atılmış bir adım ola
rak telâkki ediyoruz. Yine, köylüye hizmet götü
ren Türkiye Ziraat Bankasının ve sulama işletmele
rinin Toprak - Su Genel Müdürlüğünün de hizmetin 
bütünleşmesi için Tarım Bakanlığına bağlanmasının 
büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 

Bütün bu saydıklarımızın gerçekleşmesiyle ta
rımda büyük gelişmeler olacağı meydandadır. Ta
rım girdilerinin başında gelen gübreleme ile verim 
artışı dekara 100 - 150 kilogram buğdaydır. Bunun 
nakdî kıymeti kuruda dekara 240 TL., suluda ise 
360 TL. kadardır. Çiftçimiz gözü ile görmediği ye
mlikleri kabulfenimekte zorlanmaktadır. Tarım Ba
kanlığının numune çalışmaları sayesinde, gübrenin 
verimi artırıcı bir faktör olduğunu çiftçilerimüz ka-
bullenmüş ve gübre tüketimi her geçen gün hızla art
mıştır. Misal olarak; 1973 yılında ortalama 3,7 mil
yon ton olan gübre tüketimi, 1975 yılında 4,1 mil
yon tona yükselmliştir. Kısa dönemde prodüktif bir 
tarımsal girdi olan gübre ihtiyacının yerli imalâtla 
veya ithalâtla karşılanmasının büyük faydalar temin 
edeceği muhakkaktır. Verimi artıran girdilerin di
ğer biri de yüksek vasıflı, sertifikalı tohumluk ve 
damızlık hayvanlardır. 

Bakanlığın, ziraî araştırma ve Devlet Üretme 
Çiftliklerinde yaptığı buğday demonstrasyonlarınm 
çoğaltılmasını, elde edilen tohumluk buğdaylardan 
daha fazla çiftçilerin faydalanmasını arzu etmekteyiz. 
İyi bir tohumluk, mahsul verimini 2 - 3 misli artır
maktadır.- 1975 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri 
2346 adet damızlık sığır, 22 600 adet damızlık ko
yun ve yine 140 000 ton buğday, 15 000 ton arpa 
köylülere dağıtenıştır. Devlet Üretme Çiftliklerinin 
bu çalışmalarını şükranla karşılıyoruz ve 1976 yılın
da daha büyük hizmetler yapmasını bekliyoruz. 
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Tarım girdilerinden tarım aletlerinin de önemi bü
yüktür. Toprağı işleyen traktör ve ekipmanlarına 
gerekli önem verilmelidir. Modern tarımda toprak 
pulluk, traktör, çapa, hendek açma, sulama, tesvi
ye, hasat, ilaçlama, temizleme ve aletlerin işlet
meye girmesi zamanda tasarrufu sağladığı gibi, ko
laylığı dolayısiyle yapılması gerekli işlemi bir plan 
dahiline sokmakla mahsul artışını sağlamış oluruz. 
Türk tarımının ihtiyacı olan traktör ve ekipmanın 
kendi imkânlarımızla yapılmasının teminine mecbu
ruz. Motor sanayii dışa bağlı kaldığı müddetçe trak
tör karaborsasını önlemek hayaldir. Zira, üretime 
faydası olmayan Murat, Renault, Anadol motorları
nı istediğimiz kadar dış piyasadan temin edebiliniz. 
Fakat, Türk köylüsünün, üretimini artırarak hayat 
şartlarının yükselmesini sağlayacak ve dolayiisiyle 
dışa ihraç yapılacak ürünlerin artışım temin .edecek 
traktör motorunu istediğimiz kadar dış piyasadan 
temin edemiyoruz._ Bunun neticesinde traktör ima
lâtı düşüyor. Traktör ithalâtını şu firma veya bu 
birlik yapsın demek neticeye tesir etmez. Neticede 
köylünün eline geçen yine yabancı traktördür. 

Sayın miMetvekilıleri, taşıma suyla değirmen dön
mez. Traktör sanayimiz doğrudan doğruya veya 
montaj sanayii sebebiyle dışa bağlı kaldıkça, tarımı
mızın gelişmesi Türkiye'yi traktör ihraç eden mem
leketlerin elinden kurtarmayacaktır. Bu bakımdan, 
traktör motoru yapan millî sanayiin biran önce ku
rulması ve üretimin dış sermayedarların elinden kurta
rılması şarttır. Türk köylüsünün ihtiyacı olan İOÛOOO 
traktör birkaç yıl sonra birkaç rmsldne çıkacaktır. 
1975 yılında motor bakımından dışa bağlı 32 OOÛ ima
lât, 18 000 ithalât olmak üzere ancak 50 0Û0 trak
tör Türk çiftçisinin hizmetine vreMlmlişıtir. Bu mik
tar ihtiyacın yarısıdır. Bütün bunlar gösteriyor ki, 
süratle traktör sanayiinin geliştirilmesi zarurî ve el
zemdir. 

,Sayın üyeler, tarım girdilerinin önemli bir kalemi 
de şüphesiz zirai kredidir. Zirai krediler kifayetsiz 
olmakla beraber tevziatın da âdil şekilde yapıldığı 
iddia edilemez. Her şeyden önce kredi inisiyatifi Ta
rım Bakanlığı emrinde değildir. Tarımın bütünjleşme-
sii ve kredi dağılımının yerimi bulması için Ziraat 
Bankasının bu Bakanlığa .bağlanması gerekliliğini 
bir sefer daha temenni ediyoruz. Kredi tevziinde şu 
esaslar nazara alınmalıdır: 

Teminat yerine projeli kontrollü kredi sistemi tat
bik edilmeli, krediler verildikten sonra takip edil
meli, - bugün zirai kredilerin çoğu ziraatte kullanıl-

I mamaktadır - krediler nüfusun büyük kısmını teş
kil eden küçük çiftçilere verilmeli, büyük meblâğ
lardan kaçınılmalı, yaygınlığı sağlamak için kredile
rin faizleri sıfıra müncer edilmeli, köylünün faiz 
yükünün altında ezilmesinin önüne geçilmelidir. Köy
lülerin Ziraat Bankasına 35 milyar lira borçları var
dır. Bu borçların taksitlerle tahsili yapılmalıdır. 
Kredi açma zamanının da önemi büyüktür; kredi
ler ekim; dikim ve damızlık aylarına göre dağıtıl-

I malıdır. 
Sayın milletevkilleri, tarıma ayrılan malî kaynak

lar rantabilitesi en yüksek işlerde başlamak üzere 
kullanılırsa, yurt kalkınmasında en faydalı ve sosyal 
refahı yaymaya matuf yol seçilmiş olur. Bu yol ne
dir? Bizim kanaatimize göre bu yol, yüksek gelir 
sağlayan, riski az, geniş istihdam imkânı bahşeden 
hayvancılıktır. Hayvancılık, sağlıklı bir neslin yetiş-

I meşine lâzım olan hayvanî gıda, giyim hammad
desi ihtiyacını karşılamakta olduğu kadar, dengeli 
bir tarımın ve tarımda yüksek gelir sağlamanın en 
önemli faktörüdür. 

Ülkemizde geniş hayvan potansiyeli olmasına 
rağmen, hayvancılıkta tarım, hayvancılıkta bakım, 

I beslenme, ıslah yeterli yapılmadığından, hemen mera 
I hayvancılığı yapıldığından, verim seviyesi düşüktür. 
I Hayvancılığımızın geliştirilmesi için yetiştiriciler, be-
I siciler, hastalık ve parazitlerle savaş, hayvan pazar

laması, özel hayvancılık projelerinin yürütülmesi ge
reklidir. Yetiştiricilik için süratle yerli ırkların ıs
lahı, iklime, çevreye adapte olacak yeni türler ge
liştirmek, sunî tohumlama çalışmalarına gerekli önem 

I verilmesini arzulamaktayız. 

Yem fabrikalarının yurt sathına yayılmasını, yem 
bitkilerinin ekiminin tanzim edilmesini, meraların 

I ıslah edilmesini, yağlı tohum ve küspelerinin ihraca
tının yapılmamasını, bu küspelerin yem fabrikaların
da değerlendirilmesini daha faydalı buluyoruz. Et 
ve yem fiyatları arasındaki dengenin sağlanmasını, 

I hayvancılığın gelişmesi bakımından zarurî görüyo-
I ruz. 
I Bugün hayvancılığımızın ancak % 20 kadarının 

pazarlamasını yapan et ve balık kombineleri ihtiya-
I cı karşılamaktan çok uzaktır. Bilhassa hayvancılık 
I bölgemiz olan Doğu ve Güneydoğu illerinde yeni 
I kombinaların kurulmasını ve inşaat halinde olanla

rın bir an önce hizmete girmesini hayvancılığın ge-
I Üşmesi bakımından sabırsızlıkla bekliyoruz. 
I Müstahsilin, aracıların elinden kurtarılması, tü-
j keticilere hayvanî ürünlerin daha kolay ulaşmasını 
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temin için. kombinaların haricinde alım merkezleri
nin kurulmasını da ayrıca Bakanlığımızdan bekli
yoruz. Hayvancılığın geliştirilmesi için ayrıca özel 
projeler yapılmasını ve bunları kredi ile teçhiz edi
lerek, birim başına et, süt, yapağı üretiminin yüksel
tilmesinin teminine gerekli önemin verilmesini dili
yoruz. 

Sayın üyeler, çok kısa olarak ziraî mücadeleden 
de bahsedelim : Tarım ürünlerinin büyük bir kısmı 
hastalık ve çeşitli haşerelerle heder olmaktadır. Bu 
kayıp bazen % 50'ye çıkmakta, Türk köylüsünün 
emeğini değerlendirmek, ekonomik bakımdan geliş
mesini sağlamak için ziraî mücadele çalışmalarına 
hız verilmesini, bu teşkilâtın maddeten desteklenme
sini, hastalık ve zararlarla doğan ürün kaybının as
garî ölçülere indirilmesini, tarım ürünlerini kalite 
yönünden iç ve dış pazarların istediği niteliklere ulaş
tırmak, hastalık ve zararlıların yurda sokulmasını 
önlemek için gerekli çalışmanın yapılmasını ve bu 
mücadelelerde kullanılan araç - gereç ve ilâçların 
zamanında temini ile çiftçiye zamanında verilmesinin 
büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Bakanlığı
mızın bu konulara da gereği gibi ehemmiyet vermesini 
arzuluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının faaliyetlerinin önemli ünitelerinden 
birisi de, şüphesiz su ürünleridir. Bakanlıkça, Su 
Ürünleri Kanununun çıkarılmış olmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Yurdumuzun üç tarafı denizle 
çevrilmiş olması, içteki baraj gölleri, nehirler ve 
göllerin çok olması, su ürünlerine ehemmiyet ve
rilmesini zorlamaktadır. Balıkçılığın geliştirilmesi 
için, iç sularımızda ve denizlerimizde dinamitle ya
pılan tahripkâr avlamalara karşı Bakanlıkça alınan 
tedbirleri ve uyarmaları yerinde buluyoruz. Denizle
rimize ve nehirlerimize dökülen sanayi artıklarının 
ve zararlı kimyasal maddelerin, su ürünlerine büyük 
zarar verdiği malumunuzdur. Balıkçılıkta bu zararlı 
maddeleri deniz ve nehirlere dökenlerle etkili müca
dele edilmesini istiyoruz. Su ürünlerinin teknik ve 
malî imkânlar bakımından desteklenmesini, diğer 
taraftan balık üretme çiftliklerinin ve araştırma ens
titülerinin süratle kurulmasını arzu ediyoruz. 

Sayın üyeler, Toprak Mahsulleri Ofisine de de
ğinmek istiyorum. Tarım Bakanlığına bağlı olan 
Toprak Mahsulleri Ofisi 1975 yılında 3 200 000 ton 
buğday mubayaa etmiştir. 1976 yılında da inşallah 
rekor seviyede olacaktır. 1975 yılı buğday taban fi
yatlarında uygulanan olumlu fiyat, buğday ekimini 
artırmış ve pamuk, yerini buğdaya terk etmiştir. 

Buğday alımlarının normal yapılması, üreticilerin 
karaborsacıların eline düşmemesi için, bilhassa Çu
kurova'da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünün 1976 yılı alım kampanyalarını şimdiden plan
lamaları ve yeni alım istasyonlarını kurmalarının 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca, Toprak Mahsullerince ilâç sanayii için 
büyük bir gelir kaynağı olan haşhaş ekiminin ve 
alımlarının başarıyle yürütülmesi takdire şayandır. 
Kıraç topraklarda yetişen haşhaş ekimini geliştirmek 
ve kıraç topraklara sahip olan çiftçilerimizin geli
rini artırmak, afyon kaçakçılığını önlemek için Al-
kaloid Fabrikasının bir an önce kurulması temen
nimizdir. 

Sayın milletvekilleri son olarak Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilâtı Kanununun bir 
an önce reorganiizasyona tabi tutulmasını, tarımsal 
güvenceyi sağlayacak olan Bakanlar Kurulunca Yü
ce Meclise sunulan Genel Tarım Sigorta Kanununun 
Meclislerden biran evvel geçerek, Türk köylüsünün 
sosyal ve ekonomik güvenliğini teminat altına alma
sını, Türk köylüsü adına bir müjde olarak bekliyo
ruz. Yine bu günlerde Tarım Komisyonunda görü
şülerek kabul edilen tabiî afetlerden zarar gören üre
ticilerin korunmasını ve zararlarının karşılanmasını 
öngören kanun tekliflimin de Yüce Meclislerde önce
likle görüşülmesini temenni ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, personel meselesine de 
değinmek istiyorum: 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ziraat 
yüksek mühendisi, veteriner hekimleri, ziraat teknis
yenleri ve hayvan sağlık hastalıkları bakımından çok 
güçlü bir kadroya sahiptir. Son yıllarda bu kadro
lardan lâyrkıiyle istifade edilmediği de bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın, Barım, üç dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Devamla) — Teşekkür 
edenim Başkanım. 

Bu kadronun esasında çiftçiyle yan yana olması 
gerektiği halde, bazı imkânsızlıklar sebebiyle çiftçi
nin hizmetine sökulamamaktadır. Millet, bu persone
lin yetişmesi için binlerce lira harcadığı ve halen de 
bütçenin büyük bir kısmını personel giderleri olarak 
ödediğii halde, hepimizin büyük lâflarla yanında ol
duğumuzu belirttiğimiz köylülere, tarım hizmetli gö
türecek bu personele gereği kadar yolluk, vasıta veri
lememekte, birkaç bin lirayı esirgediğimizden fasit 
daire içinde dönüp duruyoruz. Bu kışın yırtalım. Çok 
kaJhır, eza ve cefa çeken Türk köylüsüne hizmet gö-
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türmekte yarış edelim. Lâf edebiyatı yapmakla değil, 
Tarım Bakanlığında bulunan her türlü teknik bilgiye 
sahip elemanların köye gitmelerini teman edelim. 

Sayın Bakan, bu cümlelerimle Millî Selâmet Par
tisi Grupunun görüşlerini ve temennilerini arz etme
ye çalışmış bulunuyorum. Grup adına Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin memleketimize 
Türk çiftçisine, Bakanlık mensuplarına hayırlı olma
sını diler, hürmetlerimi sunarım. (M. S. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar). 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banm. 
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına, görüşmek

te olduğulmuz bütçemin tümü üzerimdeki müzakereler 
tamamlanmıştır. Şahısları adına söz alan arkadaş
larımdan birinci sırayı işgal eden Sayın Özkök, buyu
run efenidüm. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın Özkök müddetiniz 10 dakikadır. Ona göre 
konuşmalarınızı ayarlayınız. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Korkutmayın Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim. Rica ederim. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Burada genellikle bütçeler nedeniyle yaptığımız ge-

lenökleşmiş konuşmaların, istenen ve özlenen yarar
ları sağlayamadığını, Meclislerin tutanaklarımda tari
hî birer belge niteliğinde kaldığını, muhalefet ya da 
milletvekilleri ne derlerse desinler, imamın b'il'dCğ'rti 
okuduğunu görüyor ve üzülüyorsıak da, yine vicdanî 
sorumluluk duyguları içinde, bazı hususları dile ge
tirmekten 'kendimizi alamıyoruz. 

Tarım alanında, ömrü boyunca kafa yormuş, köy
de, köylü içimde, gücünü harcamış bir tarımcı olarak, 
bunu bile bile, memleketimizin pek çok, pek genOş 
ve de karmaşık olan, söylene yazıla, belki alışkan
lık peydan edilerek vurgusu kalmayıp, kulak ardına 
atılan ve fakat bütün toplumu ilgilendirmesi gereken 
tarımsal sorunlarımızı özetleyerek gözler önüne seri}?, 
tutanaklara geçirtmiş olacağım. 

Sayın milletvekilleri, ilk olarak Türkiye'min tarım
sal yapısının bugünkü durumunu özetleyelim; büyük 
erozyon tehlikelerine rağmen, meralarımız ve orman
larımız aleyhime sürülüp ekilen arazi, artık son ker
tesine ulaşmıştır ve 27 milyon hektardır. Bunun an
cak 8,5 milyonu sulanabilir hale gelebilecektir. Ha
len sulanan topraklar 1,5 milyon hektardır. 19,5 mil
yon hektar da mera, yaylak ve kışlak vardır; bunlar 
da bozuk vasıflıdır. Arazi sınıflandırılması ve buna 
uygun bir fizikî plan henüz yapılmamıştır. Toprak ta

sarruf şekilleri bozuk ve yetersizdir. İnsanla toprak 
arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk düzeni de 
henüz kurulamamıştır. Küçük aile işletmeleri, cüce 
işletaıeler çoğalmakta, büyük işletmelerle bunlar ara
sında uyumsuz ve olumsuz farklar doğmaktadır. 
Ayrıca tarlalar, mülkler birbirlerinden uzaklarda kal
dığından, işletilmeleri de güçleşmekte ve kârlılığı 
düşürmektedir. Köylerimizin % 85'i tarla ziraati, 
Ç/c 6'sı bahçe ziraati, % 1,5'u da hayvancılıkla ge
çinmektedir. % 30'unda ikinci bir uğraşı yoktur. 
İlkel olan kiracılık ve ortakçılıkla işletme sürüp git
mektedir. Kooperatif işletmeler kurulmamıştır. Mev
cut mülkiyet ilişkileri içinde, tarımda alınan pera
kende tedbirler ve her türlü uğraşılar, bir gösteriş
ten ileri gidememektedir. Esasen, girişilen işlerin ço
ğu, üretimle doğrudan doğruya ilgili olmayan, mü
reffeh Türkiye, büyük Türkiye projeleridir ve Cep
he İktidarınca devlet kesesinden, pek az sayıda köye 
verilen bir cins rüşvet niteliğindedir. 

Sayın üyeler, ikinci olarak, Türkiye tarımında 
görülen politik ve sosyo ekonomik durum ve sorun
larımız nelerdir. Bunu da özetleyelim; en başta 
planlı dönemlere girmiş olmamıza rağmen, belirgin, 
coğrafî durumumuza ve toplum yapımıza göre ta
rımımızı oluşturup yürüten bir tarım politikamız 
yoktur. Tarım politikamız, emperyalizmin belirlediği 
dalgalanmalar içinde, yalnız çay, pancar ve tütün gi
bi bazı ürünlerde ekimi azaltma ya da çoğaltma gibi 
bir politika uygulanabilmekte, diğer bütün ürünler 
başıboş bırakılmaktadır. Üretici de bundan zarar 
görmektedir. Bakıyorsunuz bir anda bağlar sökül
mekte, 50 yıllık incir ağaçları kesilmektedir. Tarım
sal mücadele ve ilâçları, traktör ve makineleşme du
rumlarımız, dışa bağımlı ve yürekler acısıdır. Kal
kınma planlarımız, tutucu çıkarcılar koalisyonuna 
bağımlı kaldığı, köye inmediği için, plansız döneme 
nazaran önemli bir değişiklik getirmemiş, kaynakla
rın eskisi gibi israfı sürüp gitmiş, köylü de sömü
rü düzeninden kurtulamamıştır. Tarım sektörü, dev
letin iktisadî politikasında hâlâ lâyık olduğu yeri 
alamamıştır. Bugünkü haliyle tarımsal gelişme yavaş 
yürümekte ve bu sektör kalkınmayı hızlandıracak 
yerde, ekonomiye ayak bağı olmaktadır. Hava ko
şullarının çok elverişli olduğu durumlar söz dışı edi
lirse, günümüze değin tarım kesiminde gerçekleşti
rilen yıllık gelişme hızı, planlarda amaçlananın hep 
altında kalmaktadır. Tarımsal ürünlerin fiyatları, 
dalgalı ve istikrarsızdır. Bu nedenle, üretimin ras
yonel planlanması olanaksızlaşmaktadır. Düşük fi-
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yat, köylü gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır. 
Çoğu ürünlerin üretimi, çiftçinin kişisel yeğlemele
rinin ya da sosyo ekonomik yanından çok, politik 
yönü ağır basan destekleme alımlarının etkisi al
tında biçimlenmektedir. Bu nedenle, tarımın çeşitli 

. kollarındaki üretim, kimi yıllar pazar isteğinden az, 
kimi yıllar ise pazar olanaklarının çok üstünde ol
maktadır. Köylünün millî gelirden aldığı pay oranı 
düşüktür. Tarım sektörü içindeki gelir dağılımında 
da, aşırı dengesizlik ve eşitsizlik vardır. Köylü ve 
tarımsal hizmetler etkin bir şekilde örgütlenmemiş-
tir. Bitkisel ve hayvansal verim düşüktür. Tarım 
ülkesi Türkiye kendini besleyememektedir. Pazar
lama olanakları yetersizdir. Gıda kontrolü hemen 
hiç yok gibidir. Pek çok köylü işlediği toprağa sa
hip değildir. Ortakçı, kiracı, ırgat ve cüce işletme 
sahibi köylünün geçim sıkıntısı, dayanılmaz ölçü
lere ulaşırken, beyler, ağalar ve şeyhler egemenli
ğindeki kölelik düzeninin kalıntıları yaşamaktadır. 
Parazit nitelikteki tutucular koalisyonu, kalkınma, 
sosyal adalet ve demokrasi yollarını karartmaktadır. 
Nüfus, köyde hızla artmakta, dondurulup bir kalıp 
içinde bırakılan tarımsal yapı nedeniyle işsizlik, önü
ne geçilemeyecek ölçüde korkutucu bir şekilde ço
ğalmaktadır. Çiftçilik sanatının eğitimi köye ulaş
mamıştır. Köylü çiftçiliği sanat saymamakta, ken
dini de sanat sahibi görmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, 5 dakikanız var. Ha
tırlatıyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Köyde sulama suyu yoktur ya da pek azdır. Yer
leşim yerleri dağınıktır; yol azdır, o da sadece ya
zın geçit verir. Millî gelirin üçte birini alan serma
ye sınıfı, tarıma dönük yatırım yapmamakta, gelir, 
lüks tüketim yolunda israf edilmektedir. 

Türk tarımında gözüken yüzeysel gelişme, kapi
talist bir gelişmedir. Ve bu gelişme, kapalı ekono
minin ilkel şartları içinde yaşayan milyonlarca köy
lü ailesini, pek az etkilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, özetleyerek açıklamaya ça
lıştığım tarımsal yapının iyileştirilmesi ve sorunların 
çözümü için neler yapılmalıdır; bunu da özetleye
lim : 

Önce, gerçek bir tarım kalkınması, milyonlarca 
köylünün âtıl işgücünün seferber edilemsi ve milyon
larca cüce işletmenin, verimli tarım yapacak birlik
ler haline getirilmesiyle mümkündür. Bunun için de 
gerçek ve çok çabuk bir toprak reformu yapılarak, 
yapısal düzen değiştirilip, yenilenmelidir. Ama, ge

lin görün ki, Tarım Bakanlığı Toprak Reformuna 
sahip çıkmamaktadır. Tarımsal üretim planlanmalı, 
kalkınma planlarında tarım sektörüne şimdiye de
ğin olduğundan daha büyük yer verilmelidir. Üre
timde çağın teknolojisi uygulanmalı, akarsular ve 
yeraltı suları ile sulama artırılmalı, doğal etkenlere 
bağlılık azaltılmalıdır. Tarımla ilgili kurumlar, bil
hassa Bakanlık, yeniden düzenlenmelidir. Kırsal böl
gelerde, tarım ürünleriyle ilgili sanayi, halk sektörü 
içinde kurulmalıdır. Köylü çiftçiler, süratle üretim 
kooperatifleriyle örgütlendirilmelidir. Çiftçilik sana
tının eğitimi, köye ulaştırılmalıdır. Yerleşim yerleri 
düzenlenmeli, köye götürülen kamu hizmetleri, yeter
li hale getirilmelidir. Saymakla tükenmeyen bunca 
sorunları olan Türk tarımını geliştirmek, yıllara, yıl
lardır refah bekleyen Türk köylüsüne güvence kay
nakları sağlayabilmek, kalkınmamızın temel olan 
tarımımızın sanayileşme süreci içerisinde kollayabil-
mek, önce meslekî bilinçlenmelerini tamamlamış 
teknokratların, sonra da yöneticilerin görevlerinden
dir. Bütün bunlar iktidar ve hükümetler değiştikçe 
iradeyi eline geçirenlerin kafalarına gelen her şeyi 
kaprislerine kapılarak, bir gösteriş ve göstermelik 
içinde geçici, palyatif proje ve tedbirlerle yapmaya 
kalkışmalarıyle yerine getirilememektedir. 

Gelin görün ki, bugün özellikle Tarım Bakan
lığı camiasında meslek kanatlara, kutuplara bölün
müştür. Bakan sanırım kendi siyasal anlayışına uyan
ları köşe başlarına atayarak, tekniği bir süre de olsa 
susturma çabasına girmekte, Türk tarımını belki de 
bilmeyerek içinden daha da çıkılmaz bir uyuşuklu
ğa, gösterişçiliğe, bozukluğa iteklemektedir. 

On dakikada sayın arkadaşlarım, ancak tarım 
sorunlarını, bir tarım memleketi olan memleketimiz
de, tarımı, tarım sorunlarım bu kadar özetleyebil
dim. Eğer vaktimiz çok olsa, daha çok şeyler konuş
mak arzu ederdim; ama vaktimiz yok. 

Yüce Meclise saygılar sunar, Türk tarımı ve 
Türk köylüsü için çok yetersiz de olsa bütçenin ül
kemize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
Sayın Bakan, söz talebinde bulundunuz, buyurun 

Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gruplar adına ve şahsı adına konuşan değerli 
konuşmacıları ve buraya getirdikleri meseleleri de
ğerlendirmeden ve onlara uygun görülen şekilde ce-

— 107 — 



M. Meclisi B : 66 25 . 2 , 1976 O : 3 

vaplar vermeden önce müsaadenizle anahatlanyle 
halen sorumluluğunu taşıdığımız Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının genel görünümü hakkında 
birkaç cümle ile Umumî Heyete izahat vermek isti
yorum. 

Günümüzün en önemli sorunlarından biri mu
hakkak ki, dünya nüfusunun hızlı artışı karşısında 
gıda ve buna bağlanan meselelerin nasıl çözüleceği
dir. Bugün dünyayı gittikçe artan ve büyük ağırlık 
teşkil eden bir şekilde gıda ve ilgili meseleler meşgul 
etmektedir. 

Geçen .sene bütün dünya milletlerinin katıldığı 
bir büyük dünya gıda konferansında manzara or
taya konmuş ve temel tedbirler zamanında alınma
dığı takdirde, özellikle gelişmekte olan memleketlerin 
çok önemli, açlıktan ölümü dahi intaç ettirecek bir 
gıda yetersizliği sorunu ile karşı karşıya oldukları or
taya çıkmıştır. 

Şükürle ifade etmek isterim ki, bizim memleke
timiz Türkiye, bu durumla, eğer tedbirlerini zama
nında alırsak, karşılaşamayacağı gibi, bilâkis Türki
ye'nin toprak, su ve iklim potansiyeli kendi ihtiyaç
larının ötesinde dünya memleketlerinin gıda ihti
yaçlarının karşılanmasında da önemli katkılarda bu
lunacak bir imkân arz etmektedir. Bunun bütün çö
zümü Türk tarımının düzenlenmesinden ve Türk 
tarımının Türkiye'deki imkânları en iyi şekilde de
ğerlendirebileceği bir şekle getirilmesinden geçmek
tedir. 

Değerli konuşucular isabetle işaret ettiler; tarı
mın çok yönlü meseleleri var. Bu meselelerin hepsi 
gene ifade edildiği gibi bu kürsülerde çeşitli zaman
larda ve çeşitli şekilde muhtelif yönleriyle ifade edil
mişlerdir. 1976 yılı gibi, Türk tarımında önemli ge
lişmelerin yer almasını temenni ettiğimiz bir senede, 
bu noktada Türk tarımını bugüne kadar getiren ba
zı önemli unsurların durumunu ve önümüzdeki yıl
da ve yıllarda alacağı şekli de kısaca değerlendirmek 
istiyorum. Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, bu 
kadar geniş nüfusun iştigal ve istihdam mevzuunu 
temin etmesine, Türk dış ticaretinin çok önemli bir 
kısmını teşkil etmesine ve millî gelirimizin önemli 
bir kısmını meydana getirmesine rağmen, tarım ke
simi kalkınma planlarımızda ve devlet organizasyo
nu ile ilgili çalışmalarda kendisine gerekli-yeri halen 
alabilmiş, gerekli ve lüzum gösterilen önemi celbe-
debilmiş değildir. 

Sayın konuşucuların çizdikleri manzarayı aynı 
ifadelerle destekleyerek şunu söylemek isterim ki, 

bugün Türkiye'de gerek kamu kesimi olarak tarıma 
hizmet götüren kamu idareleri ve gerekse, Türk ta
rımının bizatihi içinde bulunduğu önemli sorunlar, 
geçmişte izlenmiş olan yetersiz ve bir yerde tarımın 
meselelerini çözemeyen genel politikanın bir netice
sidir. 

Bu duruma bundan sonraki senelerde müsaade 
etmek imkânı yoktur. Çünkü demin de ifade etme
ye çalıştığım gibi, eğer Türkiye tarımında gerekli ham
leleri bir an evvel yapma durumuna gelmezse 
korkulur ki, gelecek yıllar bizi içinden çok zor çı
kılan meselelerle karşı karşıya bırakır. Nitekim 1974 
senesinde hava şartlarının biraz uygun gitmeyişi, 
Türkiye'nin dışardan takriben 600 ile 700 milyon do
larlık gıda maddesi ithali gibi, asla bize yakışmayan 
ve asla böyle bir yolun terviç edilmeyeceği bir du
ruma itmiştir. Şayanı şükran husus, 1975 şartlarımız 
yağışları itibariyle ve diğer iklim durumları itiba
riyle iyi gittiğinden böyle bir durum 1975'te vuku 
bulmamıştır. Fakat hava şartlarının gene bugünkü 
tarım kesiminin altyapısı ile kötü bir imtizacı halin
de korkarım ki, gene Türkiye 100 milyonlarca do
lara varacak gıda maddesi ithaline mecbur olabilir. 
Bize düşen, süratle Türkiye'nin bu kontrol altında 
olmayan parametrelere bağlılığını azaltmak ve tarı
mı pek çok yönüyle güvenilir bir kesim haline ge
tirmek. 

Bunun başı kanaatimce tarımı düzenleyen, tarı
ma yön veren, Tarım Bakanlığının bizatihi düzen
lenmesinden ve ona yeni bir dinamizm kazandırılma
sından geçmektedir. 

Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, Tarım Bakan
lığı ve yeni adiyle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı, kendisine mevdu vazifeleri; yapabilecek yet
kilerle de, imkânlarla da bugün mücehhez değildir. 

Bir iki noktaya temas ederek bunu Heyetinize 
açıklamak isterim. 

Bugün Türk tarımının kanaatimce en önemli so
runlarından biri, tarımı bilfiil yapan çiftçinin finans
manıdır. Bugün Türk tarımının finansmanı konuşu
cuların da ifade ettiği, hepimizin de bildiği gibi ye
tersizdir. Miktar bakımından, uygulama şartları ba
kımından, tatbik edilen faiz nispetleri bakımından 
ve bir yerde tarıma hayatiyet getirmek bakımından 
yetersizdir. 

Ne yazık ki, bu kadar önemli ve 'tarımı bir yer
de hayatiyete götürecek olan kredi sisteminin dü
zenlenmesinde, yönlendirilmesinde Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının herhangi bir söz hakkı 
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yoktur. Ve bu durum bu şekilde devam ettiği tak
dirde ifade etmek isterim ki, diğer kesimlerde ne 
kadar tedbir alınırsa alınsın, temel finansman prob
lemi halledilmediği için gene tarımımız birtakım dar 
boğazlardan çıkma imkânına sahip değildir. 

Diğer bir konuyu ifade etmek isterim. Bugün 
konuşucular ifade ettiler. Türk tarımında girdilerin 
- girdi dediğimiz zaman, içinde sulama var, gübre, 
traktör, tohumluk,, teknoloji ve diğer mevzular
dır - en iyi kombinasyon halinde çiftçiye götürülme
si lâzımdır. Üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, bazı 
girdileri kontrolda Tarım Bakanlığı söz sahibi değil
dir. Gene örnek veriyorum. Sulamaların, köye ve 
çiftçiye giden birtakım altyapı hizmetlerinin kontrolü 
bugün bu Bakanlığın kontrolünde değildir. Dolayı-
sıyle bir yerde hizmetin başı da, sonu da sistemin ve 
Tarım Bakanlığının kontrolünde olmadığı için hizmet 
iyi düzenlenmeye çalışılsa bile fiilî neticeler itibariy
le yetersiz kalmaktadır. 

Diğer bir noktayı da burada ifade etmek duru
mundayız. Bugün, aslında Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetlerinin Türk tarımına yön vermede en mües
sir kullandığı unsurlardan biri de taban fiyatlarıdır. 
Taban fiyatları sadece çiftçinin emeğinin eline geç
mesi şeklinde bir düşünce ile değerlendirmek müm
kün değildir. Muhakkak ki taban fiyatlarda çiftçi
nin emeğinin karşılığının verilmesi unsurlardan bi
ridir fakat tamamı değildir. Çiftçinin emeğinin ve
rilmesi yanında, taban fiyatların Türkiye'deki ekolo
jik şartlarla Türk tarımının bağdaştırılması hedefi de 
bulunmak gerekir. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye' 
nin iklim, toprak ve coğrafya şartları içinde ekmesi 
gereken en iyi ürünleri, en yüksek verim verecek 
ürünleri bütün memleketin bir kül halinde ekebilir 
hale gelmesi lâzım. Bu da ancak taban fiyatların 
ahenkli ve dengeli bir şekilde kullanılmasıyle müm
kündür. Bir örnek vereyim. Meselâ bugün fındık 
taban fiyatları, eğer diğer ürünlerle dengesini kay
bederse, nitekim Türkiye'de bazen böyle oluyor, ba
kıyorsunuz Türkiye'nin zaten çoğu ihraç edilen bir 
ürünüdür; Türkiye'nin ihraç edemeyeceği ölçülerde 
bir fındık üretimine doğru gidiyor ve diğer ekolo
jik şartlara uygun olmasına rağmen, Türkiye'nin baş
ka bölgelerinde de fındık ziraatine teşvik yapılıyor. 

Demokratik bir memlekette birtakım zecrî ka
nunlarla ziraati yönlendirmek mümkün değildir. Bu
rada yapılacak şey, taban fiyatlar sisteminin her 
ürünü en uygun olduğu yerde ekecek şekilde götür-
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mesi lâzımdır. Fakat gene ifade edeyim,, çok ürün
lerin taban fiyatlarının tespitinde Tarım Bakanlığı 
sadece bir müşavir bakanlık durumundadır. 

Türk ekonomisine, Türk tarımının uygunluğunu 
sağlamak da, taban fiyatların önemli bir hedefidir. 
Bu noktada da çok taban fiyatların tespitinde Ta
rım Bakanlığının güçlü bir kontrol durumu yoktur. 
Dolayısıyle öyle yıllar olmuştur ki, ürünlerin birbir
leri arasındaki parite münasebetleri kaybedilmiş ve 
bazı ürünler lüzumundan fazla teşvik edilirken, Tür
kiye yetiştirebileceği bazı ürünleri ithal etme gibi. 
bir durumla karşı karşıya kalmıştır. 

Bütün bunlarla hülâsatan muhterem heyetinize 
şunu arz etmek istiyorum. Tarım kesimi çok güzel 
sözler söylenmiş ve her sene buralarda bütçeler mü
nasebetiyle çok temenniler yapılmış olmasına rağmen 
hâlâ Türkiye'nin tarımına istenilen güçte, istenilen 
müessiriystte, yön verebilecek bir Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı kurulamamıştır. Bunu kur
madığımız sürece, bu yetkiler bu Bakanlık bünyesin^ 
de toplanmadığı sürece ben bu problemlerin devam 
edeceğine inanıyorum. 

Yapılacak şey, en kısa zamanda bu Bakanlığı, 
Türk ekonomisinin temel politika bakanlıklarından 
birisi olarak organize etmek ve b* istikametteki ça
lışmaları en kısa zamanda işler hale getirmektir. 

Şayanı şükran bir hususu huzurunuzda ifade et
mek istiyorum; gerek Birinci Koalisyon gerekse İkin
ci Koalisyon Hükümetleri döneminde Tarım Bakan
lığının yeni bir şekle ve yeni bir dinamizme kavuş
turulması noktasında ittifak halinde olmuştur. Bu 
maksatla, Tarım Bakanlığının yeniden organize edil
mesi maksadı ile pek çok kanun tasarısı ve tarım 
hizmetleri ile ilgili teklifler bugün Parlamentoda bu
lunmaktadır. 

Biz bütün bunların üstüne ayrıca Tarım Bakan
lığı olarak, Hükümet Programında ifade edilmiş bu
lunan Tarım Bakanlığının yeniden ve bütün fonksi
yonlarının güçlü bir şekilde organize edilmesini sağ
lama amacı ile bir «Tarım Bakanlığı ile ilgili hizmetle
rinin düzenlenmesinde yetki kanun tasarısı» nı ha
zırlamış ve Bakanlar Kuruluna sevk etmek üzere bu
lunuyoruz. 

inanıyorum ki, bu kanun tasarısı Meclislerden ge
rekli süratle çıkarıldığı takdirde, yetki kanununda 
istediğimiz iki senelik süre zarfında tarım kesiminin 
en iyi şekilde bir yapıya kavuşturulması için kanun 
kuvvetinde kararnamelerle gerekli düzenlemeler ya
pılacak ve bu kesim, ihtiyacı olan ve memleketin 
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şartlarının geretkifdiği dinamizme ve güce kavuştu
rulmuş olacaktır. 

Bizim dileğimiz, Parlamentonun bu kanun tasa
rısına gerekli alâkayı ve gerekli desteği gösterip biran 
evvel 'kanunlaşmasını temin etmesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; müsaade ederseniz 
gecenin bu saatinde ve özellikle çok yoğun bütçe 
konuşmalarının şu geç zamanında ben, konuşmam ge
reken ve mecbur olduğum noktalara sadece ağırlık 
vererek, sizlere önemli konuşucuların getirdiği hu
suslardaki cevaplarımı ve görüşlerimi arz ederek ve 
konuşmamı özet halinde devam ettirerek mevzuu to
parlamak istiyorum. 

Tarım kesiminin kanaatimce başarısının temel 
şartı, tanın sanayi dengesinin iyi kurulmuş olmasın
dadır. Türkiye'nin sanayileşmesi bugün hepimizin orta 
hedefidir. Fakat üzüntü ile ifade edeyim ki, Türkiye' 
nin sanayileşmesini kendi içinde düşünmek veya Türk 
sanayileşmesini sadece kendi boyutları içinde hallet
mek mümkün değildir. Tarım kesiminin meselelerini 
halletmeden Türkiye'nin sanayileşmesi mümkün de 
değildir; çünkü, tarımla sanayinin o kadar organik 
'bağları vardır ki, aldığı verdiği o kadar çok unsur 
vardır ki, tarımı ihmal eden bir sanayileşme hareketi
nin çok yerde kösteklenmesi eşyanın tabiatmdândır. 

Nitekim geçmiş yıllarda eğer Türk sanayileşme ha
reketi istenilen hızı kazanamamışsa bunun temelinde. 
iyi araştırıldığı takdirde tarım kesiminin meselelerinin 
ve tarımla ilgili tarımın sanayileştirilmesi ile ilgili 
meselelern halledilmemiş olmasını görüyoruz. 

Bu bakımdan; özellikle, hazırlanmakta olan Dör
düncü Beş Yıllık Plan çalışmalarında tarım kesimi
nin meselelerinin araçları ile birlikte, imkânları ile 
birlikte ve yetkileri ile birlikte aynen sanayileşmede 
düşündüğümüz gibi genel bir yetki çerçevesi ve genel 
bir nazım plan çerçevesinde ve birtakım tedbirlerle 
değil, birbirleriyle ahenklenmiş bir sistem içinde hal
ledilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada müsaade ederseniz biraz sonra ifade 
edeceğim bazı modellere de ağırlık verilmesinde ka
naatimce büyük önem vardır. 

Bugün konuşan arkadaşlarımızın da dile getirdik
leri !bir durum vardır. Tarım Bakanlığı uzun yıllar 
önce 'kurulmuş çok sayıda ve çeşitli yapıdaki genel 
müdürlüklerden ve İktisadî Devlet Teşekküllerinden 
meydana gelmektedir. Fakat yine konuşucularımızın 
ifade ettiği ve benim Bakan olarak şahsen katıldığım 
bir tespit de vardır. Kadroların bu kadar geniş ol
masına ve teşkilâtın bu kadar uzun yıllar faliyet 

göstermesine rağmen, pek çok mevzuda hizmet git
memektedir. Hizmetin gitmediği mevzuunda söylenen 
hususlara katılmak, benim için üzüntü verir fakat 
bir gerçektir. 

Bunu çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Acaba hizmet niye gitmemektedir Türk tarımında 
çiftçinin fiilen çalıştığı noktaya, yani tarlaya? Ka
naatimce bunun temelinde, bugüne kadar uygulan
mış olan tarıma hizmet götürme modelinin günü
müzün şartlan muvacehesinde etkinliğini kaybetmiş 
olması ve yeni bir modele duyulan ihtiyaç yatmakta
dır. Eskiden uygulanmış olan tarıma hizmet götürme 
modelinde ki, halen bunun içindeyiz, kasabalarımız
da, illerimizde çok sayıda ziraat mühendisi, teknis
yeni veya veteriner ve hayvan sağlık memuru bulun
maktadır ve bunlar bir kamu hizmeti olarak, kendi 
çalışma bölgelerindeki çiftçilere teknolojiyi ve birta
kım hizmetleri götürmek durumundadırlar. Aslında 
tarım hizmetlerinin bu sadece bir kesimini teşkil eder. 

Örnek veriyorum: Bir belli ziraî ürünü üretmek 
durumunda olan çiftçi, teknolojik meselelerle ilgile
nen bir kimse değildir. Onun tohumunun temininden, 
kredisinin temininden, tarımsal araçlarının ve girdi
lerinin temininden, pazarlamaya kadar çok sayıda 
hizmetin dengeli bir şekilde kendisine götürülme ih
tiyacı vardır. Eğer çiftçi, kendisine sadece akıl 
hocası olarak gelen adamla başbaşa kalırsa, belki 
bir şeyler öğrenir. Fakat meselenin çok yönleri ih
mal edildiği için, bir yerde götürülen hizmet de et
kinliğini kaybeder, çiftçinin bu hizmete karşı duydu
ğu alâka da bir yerde kesilir. Ama çiftçiye hizmet 
götüren insan, elinde kredisinden, tohumluğundan, 
damızlığından, pazarlamasına kadar bir sistemi götü-
rüyorsa çiftçiye, diyorsa ki, sen şu şartlarda çalıştı
ğın takdirde ben senin tohumluğundan pazarlamana 
kadar bütün sisteminde sana hizmet getiririm, o za 
man çiftçi bu gelen hizmeti 4 kulağı ile dinlemeye ve 
kendisine söylenenlere göre bir sistem çalışması yap
maya bizatihi kendisi gayret edecektir. 

Bunun başka örnekleri de vardır. Meselâ bugün 
Şeker Şirketinde böyle bir sistem geliştirilmiştir ve 
çiftçiye giden Şeker Şirketinin şube şefi veyahut par-
çar çavuşu, gerisinde sadece akıl hocalığı götürmez, 
tohumluğundan, gübresinden ilâcından, pazarlaması
na kadar bir sistem götürür ve çiftçi o kişinin şahsi
yetinde, bütün ekonomik faaliyetleri entegre olarak 
görür. 

Kanaatimce bugün, şeker pancarında uygulamış 
olduğumuz ve bugün bazı özel kesimde gelişen sana-

— 110 — 



M. Meclisi B : 66 25 . 2 ,1976 O : 3 

yilerin, meselâ domates - sebze yetiştirme sahasında 
uyguladığı, hatta bugün Türkiye'de tavukçuluk mev
zuunda bazı özel kesimin uyguladığı entegre sistem 
götürme hususunun, kamu hizmetlerinin de temel 
ielsefesi olması gerekmektedir. Eğer biz bu temel fel
sefeyi geliştirirsek, örneği veriyorum; kurduğumuz 
süt fabrikasını sadece kapıda sütü alan bir müessese 
olmaktan çıkarıp, kendi hinterlandında süt inekçiliği
nin gelişmesini her kesimiyle ilgilenen, damızlığının 
temininden sütün pazarlamasına, fiyat istikrarına ka
dar bütün meseleleriyle ilgilenen bir kuruluş haline 
getirirsek, meselâ et kombinaları sadece bir hayvan 
kesim yeri olmaktan çıkarıp, et hayvancılığının her 
meselesinin entegre olarak halledildiği ekonomik üni
teler haline getirirsek, meselâ Toprak Mahsulleri 
Ofisinin alım merkezlerini, sadece hububat alım yeri 
olmaktan çıkarıp, Türkiye'de yüksek kalitede ve yük
sek verimde hububat ziraatinin yapılmasını sistem 
olarak ortaya getirecek üniteler haline getirirsek, 
inanıyorum ki, iki meseleyi biıden çözmüş oluruz. 

Birinci mesele, Türkiye kısa zamanda yüksek ve
rimde ziraat yapan, yüksek verimde hayvancılık ya
pan bir memleket haline getirilebilir. 

İkincisi de; bugün bizim şikâyet ettiğimiz, bugün 
bizatihi kendilerinin şikâyetçi oldukları binlerce, kıs
men veya tamamen boş oturan Tarım Bakanlığı kad
roları da zevkle hizmet yapmanın, bir yerde yararlı 
olmanın heyecanı içinde çok daha geniş çalışma im
kânlarına kavuşmuş olurlar. Bu modelleri geliştirme 
gayreti içindeyiz. Bunu muhterem heyetinize ifade. 
etmek isterim. 

Fakat şunu unutmamak lâzım ki, Türkiye'nin bu
günkü bürokratik düzeni içinde bugünkü girift ba-
kanlıklararası ilişkiler muvacehesinde meseleleri sök
mek kolay olmamaktadır. Bir tane misal vereyim 
muhterem heyetinize. Meselâ Et ve Balık Kurumun
da bu sene uygulamaya başladığımız hayvan alımla
rında avans ve ön bağlantı yapma sisteminin getiril
mesini iki senedir istiyorduk, Hatta kararnamesi de 
çıkmasına rağmen, ancak iki sene içinde bu yıl ba
şından itibaren uygulama imkânını bulmuşuzdur. 
Eğer o sistemi inşallah başarı ile uygularsak - ki, da
ha meseleleri çoktur; fakat bunları halledersek; bir 
buldozerin yol açması gibi bu meseleleri hailede hai
lede götüreceğiz inşallah bunu - inanıyorum ki, bir 
gün Türkiye'de et hayvancılığı meselesinde, bugün 
bulunduğumuz yerden çok daha güzel, çok daha mo
dern bir noktaya en kısa zamanda varma imkâmnı 
bizzat tesis etmiş ve buna ulaşmış oluruz. Bu bakım

dan Bakanlığımızı bu anlayış içinde yeniden reorga-
nize etme gayretlerimiz vardır. 

Bakanlığın reorganizasyonu mevzuunda, özellikle 
kendisine hürmet beslediğim Sayın Özkökün son ko
nuşmalarını, ben gene bir yapıcı düşünce ile yapıldığı 
inancı içinde şöylece cevaplandırmak isterim. 

Bir meselenin seyri sırasında ve bir bakanlığın, bu 
kadar meseleleri çok olan bir bakanlığın düzenlen
mesi sırasında meselenin bir istikrar noktasına varışı
na kadar direksiyonda olan kimsenin birtakım so
rumlulukları olduğu kadar birtakım yetkilere de sa
hip olması tabiîdir. Biz meseleyi salim bir noktaya 
götürünceye kadar sorumluluklarımızın idraki içinde 
yetkilerimizi kullanacağız. Bu kullanmada da kendi
mizi kısıtlama yolunda değiliz. Ameliye yaptığımız 
kimselerin hepsine hürmetlerimiz vardır. Hiç bir kim
se hakkında asla yanlış veya kötü bir intiba ile hare
ket etmemişizdir; fakat buna rağmen bizim için 
söylenenleri de bir olgunluk içinde hoşgörü ile karşı
lıyoruz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bravo kâmil Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Neticeleri inşallah 
elbirliği ile bu memleketin yararına idrak edersek, zan
nediyorum bundan en az bizim kadar Sayın Özkök 
de memnun olacaktır. O günleri de inşallah beraber 
idrak ederiz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tabiî tabiî, teşekkür 
ederiz. İnşallah görürüz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Gübre meselesine 
gelmek istiyorum: 

Değerli Halk Partisi sözcüsü gübre meselesinde, 
kamuoyunda çok defa münakaşa edilmiş ve bugün 
de zannediyorum bir hazırlık araştırma komisyonu
nun kurulmasını intaç eden bir konuyu burada dile 
getirdiler. Ben bu mevzuu zabıtlara geçmesi ve bir 
yerde kamuoyuna bu meselenin bütün boyutlarıyle 
aktarılmış olmasını temin bakımından, müsaade eder
seniz, özet olarak giderek şu iki davranışın yani Cum
huriyet Halk Partisi - Selâmet Partisi koalisyonunda 
gübreye niye zam yapıldığının ve ondan aradan 8 - 9 
ay geçtikten sonra da niye tekrar bir indirime gidil
diğinin aklî sebeplerini şu şekilde açıklayayım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — İş
te şimdi bu konudaki soruyu siliyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — 1974 yılı başında 
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bakanlığı deruhde ettiğimiz zaman Türkiye'de gübre 
meselesi birtakım çıkmazların içindeydi. O günleri 
tekrar size kısaca hatırlatayım. Dünya gübre fiyatla
rında, özellikle petrol fiyatlarının 5 misli birden fır
laması ve bunu takip eden ekonomik kriz, bazı fab
rikaların kapanması nedeniyle, gübre fiyatlarında çok 
büyük artışlar olmuştu. Bu artışların bazı rakamla
rını biraz sonra okuyacağım, 

Türkiye o yıl, gene birtakım stoklarla girmiş ol
masına rağmen 1974 senesinde, fiyatları dünya fiyat
larının beşte biri nispetindeydi; eğer kendi haline bı
raksaydık, % 70 sübvansiyonlu bir düzeni götürmek 
durumundaydık. 

Fakat, fiyatların bu kadar düşük oluşu ve bunun 
gerisinin gelmeyeceği inancı, bütün çiftçilerde bir 
spekülatif davranış geliştirmişti. 1974'ün baharında 
yaptığımız satışı hiç bir zaman yapamadık. Herkes 
gübre alıp stoka koyuyor, mani olmanın da bir yerde 
imkânı yoktu; buna rağmen ben Bakan olarak yet
kimi kullandım bir yerde, gübre satışlarını dahi dur
durduk, spekülasyona gitmesin diye. 

Diğer taraftan, yine aynı dönemde yerli gübre 
fabrikaları, Türkiye'de gübre üreten fabrikaların ço
ğu acze düşmüşlerdi. Neden? Kendilerinden aldığı
mız, Ziraî Donatım olarak kendilerinden aldığımız 
gübrenin parasını, kendilerine ödeyemeyecek durum
daydık. Sebebi nedir? Çünkü, aldığımızın fiyatı 
2 - 3 lira ise, sattığımızın fiyatı 50 kuruş, 60 kuruş. 
Aradaki 2,5 liranın, para basmadığımıza göre bir yer
den gelmesi lâzım. Kamu kaynaklarından gelmesi lâ
zım. Kamu kaynakları da, başka ekonomik krizler 
dolayısıyla, bir yerde «dama» dediler «bu finansmanı 
yapamayız, nereden bulursanız bulun» dediler. 

için, ucuz gübre bulunmayan gübre olacaktı, bu ka
ran verdik. Bu kararı vermemizin olumlu neticeleri
ni de ifade edeyim. Burada ifade ediyorum, eğer o 
karar verilip gübreye zam yapılmasa idi, arkadaki 
indirimi de yapmak belki- mümkün olamayacaktı, bu
nu da burada ifade ede/im. Gübreye zam yapınca ba
kın neler oldu : Tüketim bir kere kısıtlandı. Şunu 
huzurunuzda bir kere söyleyeyim, Türkiye'de gübre, 
biraz da israf edilerek kullanılıyor. Şunu da tekrar 
üzüntü ile tekrar ifade edeyim, gübrenin akıllıca kul
lanmasını teminle mükellef teşkilât benim kontro-
lumda değil. Bu kadar gübre dağıtıyoruz, gübre işi
nin içerisindeyiz, gübre araştırına ve gübrenin akıllıca 
kullanmasını temin eden, Toprak Gübre Enstitüsü 
başka bir bakanlığın bünyesinde; yani bu kadar tu
haflıklar var. 

Orayı geçiyorum, o ayrı bir düzenleme mevzuu
dur. Fakat, Türkiye'de bugün bir hesaba göre kul
lanılan gübrenin yarısı, fazla kullanılıyor; yani i% 50 
israf vardır, bir hesaba göre. Biz tabiî fiyata müda
hale edince, biraz daha akıllıca kullanılmaya başlan
dı, gübre. Yani gelişi güzel, ben hatırlıyorum, bazı 
yerlerde kireç atmak için gübre atıyorlarmış, o kadar 
ucuz. Toprağımızın kireci noksan diye gübre atıyor
lar. Dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Bu kadar ucuz 
gübre vereceksiniz, kireç yerine gübre atacak. Kireç-
siz gübreyi verdiğimiz zaman, diyor ki: «öbüründen 
isterim, içinde kireç olan gübreden.» Bu kadar da is
raf ediliyor, bunu burada ifade etmek isterim. Ne 
oldu dünya fiyatları bu kararımızdan sonra? Sadece 
bizim kararımızla ilgili olarak değil; düşmüştür. Ra
kamlar vereceğim, dünya fiyatları düştü. Yerli üretim 
yapan fabrikaların finansman meselesini hallettik. 
Avans verdik onlara ve yerli gübre üreten fabrikalar 
tam kapasiteye yükseldiler. Tam kapasiteye yükse
lince onların da maliyetleri düştü ve Türkiye'de yerli 
üretim arttı. Bunun neticesi, bakın bazı rakamlar 
vereyim. «Bu meselede niye böyle karar verdiniz?» 
dendi ve bir de şu laf söylendi; bunu burada ifade 
edeyim. Ben Bakan olarak 3 alternatif götürdüm; 
tekrar ifade edeyim, kimseyi suçlamıyorum. Çünkü 
Bakanlar Kurulu buna karar verdiği zaman Kıbrıs' 
m tam içinde idik. Bir harbe girmişsiniz, nerede bite
ceğini bilmiyorsunuz, kamu maliyesinin ne yükün al
tına gireceğini bilmiyorsunuz; biz bu gübre kararını 
verdiğimiz zaman, Kıbrıs'ta harp halinde idik. Kıb
rıs'ta harbe girmiş bir Hükümet, kendisini çok daha 
önemli bir noktada kuvvetli bir hale getirmek duru
mundadır. Hazinenin imkânlarını mümkün olduğu 
kadar Türkiye'nin emniyeti istikbaline yöneltmek 

Ben gübre fabrikalarına para vermeyince, ne olu
yor gübre fabrikası? Hammadde ithal edemiyor, 
veriminin üçte birinde çalışıyor. Çözüm? Finansma
nım sağlamak; finansman, milyarlara varıyor. 

Bu durumda iken, bunu tekrar ifade ediyorum, 
biz bunu kamuoyunun önünde de, televizyonda da 
açıkladık, orada olsaydım aynı şeyi tekrar yapardım, 
ifade ediyorum. Sayın Adalet Partili milletvekillerine 
ve bu işi tenkit eden sayın milletvekillerine ifade edi
yorum. Aynı şartlar olsaydı siz de aynı şeyi yapar
dınız, çünkü, akıl için yol birdir; yani, başka yollar 
yoktur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Gübreniz yok, 
gübre alacak paranız yok, finanse edecek imkânınız 
yok. Gübreyi ucuz tutmak mümkün değildir. Biz ka
muoyunda bunu savunuyoruz, verdiğimiz karar şudur: 
Türkiye'nin selâmeti için, gübrenin bulunabilmesi 
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mecburiyetindedir. Ve ben o kabinenin üyesi olarak 
bunu her zaman savundum. Götürdüğümüz üç alter
natif şudur: Burada bunları ifade ettik; tekrar söyle
yeyim, yani sadece birisi için söylüyorum, diğerleri 
de buna benzer. Amonyum nitrat 26'lık. Sırf misal 
olarak veriyorum, bizim götürdüğümüzde birisi 168 
kuruş, alternatiflerden, birisi 183 kuruş, öbürü de 
221 kuruş. Üç alternatif budur. 168, 180 küsur, bir 
de 221 kuruş. Bakanlar Kurulu, en yükseğini, yani 
221'i kabul etmiştir. Niye kabul etmiştir? O zaman
ki bakan olarak savunuyorum; çünkü o zaman Tür
kiye, arkasının nereye gideceğini bilmediği bir büyük 
hafbin içine girmişti. îşte bu sene görüyorsunuz, büt
çeye konan o harbin getirdiği yükü. 20 - 30 milyar 
yük getirmiştir bu senenin bütçesine; Türkiye'nin 
silâhlanması. Şimdi bu durumda hepinize sormak is
terim; acaba hangi zammı yapalım? Küçük, meseleyi 
çözmeyen bir zammı mı, yoksa radikal bir zam mı? 
Radikal bir zam yapılmıştır. Bunu yapan ve o kara
rın altında benim de imzam vardır. Ve o kararı tek
rar getirseler tekrar yine ben en yüksek zammın ya
pılmasına imza atarım. Çünkü o günün şartları onu 
gerektiriyordu. 

Şimdi gelelim 1975'in bahar ayının şartlarına. Ne 
oldu? 225 kuruş amonyum nitrata fiyat verdik de
dim. Şimdi alternatiflerimiz 168 kuruşa kadar vardı. 
Şimdi bakın bahar aylarında ne olmuştu. Dışarıdan 
ithal edilen gübrenin fiyatını veriyorum: 1974'te me
selâ amonyum sülfat, tonunu 129 dolara almışız, 
yüzde 21'lik, 1975'te bu bizim karar verdiğimiz nok
tada 75 dolara düşmüş, 129 dolardan. Şu andaki fi
yat da 47,5 dolar. Amonyum nitrat yüzde 26'lik; zam
ma karar verdiğimiz noktada 162 dolar, 83 dolara 
düşmüş, yarısına. Şu andaki fiyatı da 73 dolar. Ve 
üre'yi veriyorum en son olarak, 280 dolarmış zam 
yaptığımız zaman. Bugünkü fiyatı 110 dolar. Bir de 
hammaddeleri vereyim; muhterem heyetin huzurun
da, amonyak, en önemli azotlu madde, 1974'te ka
rar verdiğimiz zaman 480 dolara kadar amonyağın 
tonunu almışız. Şu anda 140 dolara kadar düşüyor 
bu. 770 dolardı tespit edilen fiyat. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Öyleyse bugünkü gübre çok pahalı Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Buna cevap verece
ğim efendim. 

Fosfat kayası, 1974'te 71 dolara kadar çıkmış, ha
len 35 ile 50 dolar arasında. Fosforik asit, 495 dola
ra kaçlar çıkmış 1974'te; halen 300 dolar civarında. 

Sülfirik asit de 99 dolara kadar çıkmışken, halen 35 
dolar civarında. 

Şimdi efendim, bu durumda gübrede indirim yap
mamak zorunluluk taşımamak demektir. Bu şartla
rın tahaddüs ettiği noktada gübrede indirim yapmak, 
yine Türkiye'de tarımı geliştirmek isteyen her hükü
metin kabul etmesi gereken bir sorumluluk. Ve nere
ye indirdik? Bakın rakam veriyorum; gübreyi indir
diğimiz nokta yine deminki lojik içinde söyleyeyim, 
225 kuruşluk olan gübreyi, ki, geçen sene 168'e ka
dar teklif etmiştik, 150 kuruşa indirdik önce. İkinci 
bir indirimle de 140 kuruşa indirdik. Bu meseleyi 
şöyle bağlamama müsaade edin. Tabiî politika saha
sında çok laflar söyleniyor. Meselâ benim, Cumhu
riyet Halk Partisinde Kabinede beraber çalıştığım 
arkadaşlardan bir kısmı bana, yarı şaka, yarı ciddî 
demişlerdi ki, «Yani bu zammı yaptırdın bizi yıktın.» 
Öbür tarafta, «efendim bu indirimi yaptık, biz kur
tulduk,» yahut da güzel bir şey yaptık. Benim kanaa
tim politikada inşallah bu gibi meselelerin, bir yerde 
devri kapanacaktır. Meseleleri bir yerde aklın gerek
tirdiği, ekonominin gerektirdiği şekilde çözmek hiçbi
rimizin çok büyük mahareti olmak durumunda ol
mamalıdır. O anda ekonomik şartların gerektirdiğini 
yapmak, vazifemizdir. Eğer biz bu vazifemizi hakkıy-
le yapmışsak, onun takdirini bilen bilir, bilmeyen de 
inşallah öğrenir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Ama 
bu meseleleri biz kamuoyumuza parti çekişmeleri 
içinde arz edersek korkuyorum, bir yerde mesele şu
rada rayından çıkıyor ve hepimiz baskı altına gidiyo
ruz, bütün Parlamento olarak. Köylü, eğer şu kana
ate gelirse, yahu demek ki, bu bunların elinde ister
lerse indiriyorlar, isterlerse bindiriyorlar. 

Ondan sonra köylüyü bir daha ikna edemeyiz. 
Bunun niye böyle yapılması gerektiği hususunda ik
na edemeyiz. Onun için, bütün bunların gelişinde 
belli bir ekonomik ölçünün bulundurulması, zannedi
yorum hepimizin ortak gayesi ve vazifesi olmalıdır. 

Biz eğer, parti farkları olarak, Türk kamuoyuna 
kendimizin daha iyi olduğunu göstermek istiyorsak, 
bunun çok güzel yollan var, yeni yollar var. Türki
ye'nin ekonomik kalkınmasında büyük hamleler dev
ri var. O devirde herkes yerini alır, gösterir. İnşal
lah kim en iyi hizmet ediyorsa, o zaman Türk ka
muoyu da o şekilde meseleyi tanımış olur. 

Gübre meselesini bu kadarla geçeceğim. Tabiî 
ilgili arkadaşlarımın daha detaylı soruları olursa on
lara da cevap vermek benim bir vazifemdir. 

İkinci sorun : Traktör meselesi, 



M. Meclisi B : 66 25 . 2 < 1976 O : 3 

Traktör meselesinde şunu tespit edelim. Türk ta
rımının bugün mekanize olmasında ve tarımdaki iş 
gücümüzün yeterli hale getirilmesinde ve tarımdan 
büyük işgücünün sanayie kaydırılmasında, ki, tarım
dan bu işgücü sanayie kaydırılmadıkça da Türkiye 
sanayileşeni ez, Türkiye'nin sanayileşebilmesi için, 
tarımdan belli bir işgücümüzün sanayie kaydırılması 
lâzımdır. Başka bir ifade ile, sanayileşme için belli 
merkezlerde belli nüfus yoğunluklarının teşekkül et
mesi lâzım. Bu yoğunluklar teşekkül etmedikçe, sa
nayileşme hareketi başlamıyor. 

Bunun temelinde de ne oluyor? Tarımda mekani-
zasyon geliyor. Türk halkı bunu anlamıştır. Traktör 
talepleri bugün fevkalâde yüksek seviyelerdedir. Be
nim tahminim şu anda, eğer bekleyenleri dizersek 
bugün 150 bin traktör isteyen bir talep vardır. Buna 
mukabil Türkiye'nin, bu sene kendisi, genellikle mon
taj olarak 3 0 - 3 5 bin kadar bir traktör üretim imkâ
nına sahip. 150 bin talep, 30 - 35 bin üretim imkânı. 
Netice ne oluyor? Bir karaborsa doğuyor. 

Şunu da söyleyeyim: Bugünkü talep yani 150 bin 
taleple 3 0 - 3 5 bin arz muvacehesinde fiyatlar ucuz
dur. Ucuz olduğu şuradan belli. Bizim 90 - 100 bin 
lira fiyat verdiğimiz traktör, piyasada 180 bin liradan 
gidiyor. 

MEHMET ÖZDAL (Kahraman Maraş) — 225 
bin lira, Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Çünkü, bu arz se
viyemizde o fiyat ucuz geliyor. Yapılacak şey, sürat
le arzı artırmaktır. Arzı artırmanın yolu da, bu sene 
için konuşuyorum, ithalâtı artırmaktır. Çünkü, Tür
kiye'nin mevcut kapasitesini sonuna kadar zorluyor
sunuz 35 bini geçmiyor. 

Bir de tabiî uzun vadeli tedbirler var. Türkiye' 
de traktör fabrikalarını artırmak. O yolda da çalış
mamız var; fakat onun 1976 ve 1977 yıllarına fay
dası olacağını ifade edemem. Hedef, 1978 - 1979'lar-
da, Türkiye'nin büyük kapasiteli traktör fabrikaları
nı hizmete sokmasıdır. İnşallah başarırız. 

Ziraî Donatım Kurumunun 30 bin traktör yapa
cak bir projesi servise konulduğu gün, Türkiye bu
günkü kadar üretimini bir fabrikada yapacaktır. 
Böyle iki üç fabrika kurduğunuz zaman Türkiye'de, 
inşallah geleceğin ve Türk tarımının istediği ekono
mik ebatlarda traktör talebinin, yerli imkânlarla kar
şılanması mümkün olacaktır. 

Burada çok problem var. Ben şunu ifade edeyim: 
Bakanlık olarak, ithali bu sene daha geniş ölçülerde 

yapmak için biz düzenlemeye girdik, tebliğini yayın
ladık ve ümit ediyorum bu seneki karaborsa temayü
lü, geçen sene ile kıyas edilmeyecek kadar düşük ola
caktır. Çünkü, 70 - 75 bin civarında bir traktör arzı 
olacağını zannediyorum. Geçen seneki arz 50 bin 
idi, evvelki sene de 30 - 35 civarında. 

Tohumluk meselesine gelince : Türk tarımının 
tohumluk meselesi halledilmemiştir. Damızlık mese
lesi de halledilmemiştir. Çünkü meseleye yanlış zavi
yeden girilmiştir. Sadece bir iki kamu kuruluşu bunu 
halletsin, denilmiştir. Halbuki bizatihi tohumluk me
selesi, fevkalâde ihtisas isteyen ve bugün dünyada 
gördüğümüz zaman geniş ölçüde araştırmaya daya
nan ve icabında büyük kapital yatırımlarını gerekti
ren bir sahadır. 

Bu bakımdan biz, bu tohumluk meselesinde yeni 
yaklaşımları denemek yolundayız ve belki tohumluk 
meselesinin hallinde, Türkiye'nin başka ekonomik 
imkânlarını da, çeşitli şekillerde, faaliyete geçirmek 
mecburiyeti çıkacaktır. 

Bir rakam vereyim: Bugün Türkiye'nin meselâ; 
turfandacılık sahasında, sebze ve buna benzer ihraca 
da müsait turfandacılık mevzuunda, tohumlukların 
çoğu dışarıdan, hatta kaçak yollarla gelmektedir Tür
kiye'ye; bunu halletmenin yolu Türkiye'de güçlü to
humluk üretecek, araştırmasını yapacak, yeni varye
teleri geliştirecek sistemler kurmaktır ve bunun bir 
kısmının da devlet memurluğuyle yürümesi mümkün 
değildir. 

Ziraî krediler mevzuunda da şunu ifade etmek is
terim, konuşucuların ve bundan evvel Cumhuriyet 
Senatosunda da yapılan konuşmalarda da dile geti
rildiği gibi, tarım kesiminin finansman meselesi mev
cut sistemle yürümez. Yürümediği şuradan bellidir ki, 
verilen miktarlar gayet yetersizdir. Baremleri bugün 
tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, baremler ihtiya
cın 1/3'üne 1/4'ne ancak cevap verebiliyor. 

Faizler gayet yüksektir. Bugün tarımda uygula
nan faizler % 14 - 15'den aşağı değildir; resmîsi. 
Bu, endirekt yollarla, bilmiyorum, çok daha fazla
ya gitmektedir. Tarım kesimi gibi çok yerde.ekono
misi marjinal olan kesimin, bu kadar yüksek faizlere 
tahammül gücü yoktur. Nitekim, bugün köylünün, 
bilhassa küçük köylünün çoğu borçtan kurtulama-
maktadır. Borcu var diye yeni kredi alamamaktadır, 
tefecilere gitmektedir, tefecilerin elinden de kurtarmak 
için çırpınıyor, bir fasit dairedir gitmektedir. 

Bunun için tarım sisteminin kredileme ve finans
man meselesini köklü tedbirlerle halletmek mecbu-
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riyeti vardır. Bu mevzuda çalışmalarımız oldu; fakat 
bir yerde tçkrar ifade edeyim, meselenin temel çözü
mü, başta Ziraat Bankası olmak üzere tarım kesimi
ne finansman sağlayan müesseselerin, tarım noktayi 
nazarından ve tarım anlayışıyle düzenlenmesi lâzım
dır. 

Bunun yollan var. Bu hususta şunu da ifade et
mek isterim ki, eğer biz bunu düzenlersek, dünyadan 
büyük ölçüde kredi almak imkânlarımız vardır. Me
selâ Dünya Bankası bu maksatla geniş imkânlar ver
meye hazırdır; fakat şikâyet ettiği şey, «Ziraat Ban
kasının tarım kredilerine uyguladığı prosedür o kadar 
karışık ve o kadar zor ki, kredi kullanılmıyor» diyor. 
Dünya Bankasının bize verdiği kredileri kullanma im
kânında çok zorlanıyoruz. Çünkü, şartlar fevkalâde 
ağırdır ve bununla tarım kesimini finanse etmek müm
kün değildir. 

Biz, bu hususta Hükümet içinde bir çalışmayı baş
lattık. Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla bir ça
lışmayı geliştirip ümit ediyorum ki, bir yerde mese
leyi çözecek hale getireceğiz. 

Taban fiyatları mevzuunda çok konuşmalar oldu; 
yalnız bir beyan olarak tespit edildi. Benim zannedi
yorum Sayın Akarca'nın ifade ettiği gibi bir beya
nım yok. Ben, şöyle bir beyan yapmadım «Taban fi
yatlar hayatı pahalılandırıyor» diye. Bu beyan benim 
değildir; belki bir yanlışlık var. 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Gazetelerde var. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben, bilâkis, taban 
fiyatların iyi tanzim edilebildiği takdirde ve uygula
ma girdilerden başladığı takdirde piyasaya istikrar 
getireceğine de inanıyorum. 

Bir örnek vereyim: Bu sene hububatta uyguladı
ğımız taban fiyatlar ki, Bakanlığımın sorumluluğu 
içinde organize edilmiştiı, bilâkis Türk ekonomisine 
istikrar getirmiştir; pahalılanma temayülü yoktur. 
Benim kanaatim, pahalılanmaya sebep olan taban 
fiyatlar, daha çok ihraca yönelik bazı ürünlerimizin 
dış piyasalardaki krizler nedeniyle dışarıdan. yapılan 
enjeksiyonları dolayısıyledir. Meselâ pamuktur; pa
mukta 1 - 2 sene yanlış bir politikanın yüzünden ha
kikaten büyük sıkıntılara Türk maliyesi de, dış öde
meler dengesi de maruz kalmıştır. 

Bunun nedenleri, taban fiyatın bizatihi kendisin
den değil, dünya şartlarının ve pamuğun kendi özel
liklerinin neticesidir. 

Yem mevzuunda şunu ifade edeyim: Türkiye'de 
yem mevzuunun halli, bizatihi yem işini halletmekle 

geçmiyor; hayvancılığı teşvikten geçiyor. Nitekim gü
zel bir misal vereyim: Besiciliği teşvik ettik. Besiciliği 
şöyle teşvik ettik: 

Geçen sene iki tane reform niteliğinde teşvik yap
tık. 

Birincisi, «besiciliği teşvikte her ay değişen fiyat
lar uygulayacağız ve bunu önden tespit edeceğiz» de
dik. Bir nevi sonbaharda döküme gelen hayvancıya 
dedik ki, «sakın bunu şimdi satma, eğef bunu alır 
götürür beslersen, buna iyi bir imkân verirsen, bilâ-
hara çok daha yüksek fiyatla senden alacağız.» Bunu 
geçen sene yani 1974 - 1975 döneminde uyguladık. 

İkincisi, besiciyi bir de, kalite randımanını '% 2' 
den % 3'e çıkararak % 50 nispetinde teşvik ettik. 
Bunun neticesi, fiilen karşılaştığımız durumu ifade 
ediyorum; Et - Balık Kurumu, 1974'te, bir sene ev
vel besiden aldığı hayvanın belki iki mislinden fazla
sını 1975'te aldı. 1976'da ise döküm mevsiminde kom
binaların önü boştu. Başka sebep de var; otun bol 
olması. Fakat bir yerde de büyük ölçüde besiye gitti. 
Çünkü herkes gördü ki, besleyerek hayvanı satmak, 
dökümden indirerek satmaktan çok daha ekonomik
tir. 

Bunu devam ettiriyoruz ve bir de ön bağlantı ya
parak avans veriyoruz. O sistemi de çalıştırırsak ben 
size burada ifade etmek isterim, besiciler gidip yem 
fabrikalarını kendileri kuracaklar, burada iyi fiyat 
strüktürü temin edersek tekrar bozulmuş meralar da 
otlak haline gelecektir. Yani meseleyi gerçek ekono
mik boyutu içinde hallettiğimiz zaman; tabiî düzeni 
içinde muhakkak ki, gerçek bir çözüm bulunmuş olu
yor. 

Mücadele mevzuuna da birkaç cümle ile değin
mek istiyorum: 1974 ve 1975 yılları, ziraî mücadelede 
ilâç mevzuunun zor yıllandır. Gene dünya petrol ve 
para krizinin ve bu krizin doğurduğu birtakım dep
resyonların neticesi olarak Türkiye, bazı ilâçların 
temininde zorluk çekmiştir, bazı ilâçlar Türkiye'ye 
yeterli derecede gelememiştir. Bir yerde ticarî ahlâ
kın bozulmuş olması da karaborsa temayünü fevka
lâde artırmıştır. Her ne kadar Yüce Parlamentoda 
karaborsacılıkla mücadele için çok büyük cezalar ge
tiren birtakım kanunlar üzerinde gelişmeler olduysa 
da, biz inanıyoruz ki, karaborsacılıkla mücadelenin 
en etkin yollarından biri karaborsacılığa imkân ver
meyecek bir ikmal sistemi getirmektir. Eğer malı her 
zaman bol bulundurursak, karaborsacılığın ortaya 
çıkması mümkün değildir. Ekonomik tedbir budur 
ve kısa vadede alınacak tedbirdir. 
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Burada huzurunuzda şükranla ifade etmek iste
rim ki, Hükümetimiz, ilâç mevzuunda, ziraî ilâçlar 
mevzuunda bugüne kadar alınmamış çok önemli bir 
karar almıştır. Bu karar şudur: Ziraî ilâçlar temel 
madde ilân edilmiştir. Bunun anlamı şudur: Hükü
met bu ilâçları dünya piyasalarından veya iç piyasa
lardan mevcut fiyatlarıyle alıp bunları makul fiyat
larla piyasaya arz etme ve aradaki fiyat farkını da 
sübvansiyon olarak bütçeden veya malî diğer kaynak
lardan karşılamak imkânını ilgili kuruluşa yani Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına vermiştir. 

Bu zannediyorum elimizde müessir bir araçtır, 
ilâç temininde istikrar sağlamak için. Biz bu aracı 
1975 - 1976 dönemi için şu şekilde kullanıyoruz: 
Kıtlığı duyulabilecek ilâçlarda ilgili kuruma, Ziraî 
Donatım Kurumuna, bu ilâçlardan emniyet stoku 
yapmasını ve piyasada ilâç buhranı olduğu zaman bu
nu piyasaya sürmesini temin edecek bir mekanizma 
tesis etmesini talep ettik ve bu mekanizma bugün 
kurulmuştur. 

Ayrıca, ziraî mücadele ilâçları getiren bütün ku
ruluşları topladık ve kendilerine şu talimatı verdik: 
Ziraî mücadele ilâçlarının bu sene temininde kara
borsacılık temayülü gelişirse, Hükümet daha zecrî. 
tedbirlerle meseleye müdahale edecek ve bir yerde 
icabediyorsa ilâç temininin tamamını kendi yöneti
mine alacaktır. 

Bu sene, 1976 senesinde yapabileceğimiz en iyi şe
yin bu olduğuna kaniim. İnşallah bu sene ilâç mev
zuunda şu gün görülen bir sıkıntı olmayacağı kanaa
tindeyim. 

Beyaz sinek meselesi önemli bir sorundur. Haki
katen çok büyük zararlara sebep olmuştur. Türkiye' 
deki mücadele felsefesinde de hepimizin üzerinde dur
ması gereken bir örnektir. 1974'te çıkmıştır beyaz si
nek, epidemi haline gelmiştir, büyük zarar vermiştir. 
Buna rağmen, huzurunuzda ifade ediyorum, 1975 yı
lının Tarım Bakanlığı bütçesi yapılırken beyaz sinekle 
mücadele için bütçeye hiç bir şey konmamıştır. Bunu 
ben bir tenkit ve suçlama için değil, yalnız meselenin 
halli için çalışmaktadır. Şöyle Olmuştur, şunu da üzün
tü ile ifade edeyim, mücadele teşkilâtımızın bütçesinde 
birtakım bütçe mülâhazalarıyle kısıntıya gidilmiştir ve 
üzerine de gidilip sahip çıkılmadığı için beyaz sinekle 
mücadele için, 1975 senesinde bakanlığın elinde müca
delenin başlayacağı günlerde fiilî imkânlar yoktu ba
kanlık bu meseleye müdahalede meselenin tek devlet 
mücadelesi şeklinde olmayacağını, olamayacağını 
görmüş ve bunu bir çiftçiyle Hükümetin işbirliği ha

linde götürmek üzere bir sistem geliştirmiştir. Bu sis
tem genellikle iyi çalışmıştır; fakat şunu ifade edeyim, 
bölge çiftçilerinin çoğu beyaz sinekte olduğu gibi, 
dikkatle ve süıekli olarak defalarca ilaçlama suretiy
le yapılacak bir mücadeleye alışık olmadıklarından 
meseleyi bir yerde gevşek tutmuşlardır ve gevşek tu
tan çiftçiler zararla karşılaşmışlardır. Mücadeleyi ge
reklerine göre ve verilen talimat çerçevesinde yapan 
çiftçiler ise netice almışlardır, mahsullerini tam ola
rak idrak etmişlerdir. 

Hükümetimiz bu meselede bu sene bütçeye yine 
Devlet mücadelesi olmamak üzere geniş imkânlar koy
muştur. Mücadelenin elbirliğiyle yapılması öngörül
müştür. İlâveten de 1975 senesinde beyaz sinekten 
büyük zarar gören çiftçilerin, zararlarının karşılan
ması demeyeceğim; fakat bu meseleden duydukları 
zarara yardımc. olmak maksad.'yle birtakım kolay
lıkların sağlann-ası, borçlarının ertelenmesi için bir 
kararname gelişi irilmektedir. 

Muhterem Meclisin değerli üyeleri; 
Bakanlığımıza bağlı Süt Endüstrisi Kurumunda 

da biraz önce ifade ettiğim gibi, her vilâyete bir fab
rika kurma hedefi bugün benimsediğimiz ve inanıyo
rum ki, önümüzdeki 10 sene içinde gerçekleştireceği
miz bir hedeftir. Burada Süt Endüstrisi Kurumunu 
biraz evvel ifade ettiğim gibi sadece süt alıp işleyen 
bir kurum olmaktan çıkarıp, bölgesinde süte dönük 
hayvancılığı geliştiren ve bir yerde süte dönük hay
vancılığın Türkiye'de, Avrupa standartlarına benzer 
bir seviyeye ulaşmasını temine çalışan bir kuruluş 
haline getirilmesi anagayemizdir. Bu maksatla, gerek 
yurt içinde gerekse diğer memleketlerde işbirliği ya
parak birtakım projeler geliştirm işizdir. İnşallah bun
ların gerçekleşmesiyle süt konusunda bugün duyulan 
ihtiyaç ve görülen problemleı giderilmiş olacaktır. 

Burada dile getirilmemiş önemli bir noktayı da 
dile getirmek isterim. 

1975 senesi içinde, bazı bölgelerde süt fiyatların
da önemli düşüşler olmuştur. Bu düşüşün sebeplerin
den birisi otun bol olması, dolayısıyle süt ürününün 
bol olmasıdır. Diğer bir sebebi de benim tespit ede
bildiğim kadar, süt tozu ithaline, Bakanlığımızın 
menfi mütalaasına rağmen, müsaade edilmiş olma
sıdır. 

Bu bakımdan biz Bakanlık olarak süt tozu ve süt 
mamulleri ithalinin münhasıran bakanlığın müsaade
sine bağlı olması konusunu Hükümete götürdük ve 
bundan sonra eğer bu gerçekleşirse ki, gerçekleşecek
tir, sütle ilgili mamullerin ithali kontrol edilebildiği 
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takdirde, inanıyorum ki, Türkiye'deki süt fiyatlarına 
da bir istikrar getirilebilir ve bu şekilde bu konu ile 
uğraşan çiftçiler istikrarlı ve emniyetli bir yapıya ka
vuşturulurlar. 

Toprak Tarım Reformu mevzuunda bir noktaya, 
tabiî değinmek durumundayım. Tarım Bakanlığı bu 
mevzuun içinde yer almıyor ve Toprak Tarım Refor
mu Kanununu çıkaran Meclis, bunun doğrudan doğ
ruya Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık halinde ol
masını öngörmüştür. Tatbikat devam ediyor ve ben 
bugün toprak tarım reformu mevzuunda kamuoyun
da da bir söz söyleme için çok erken olduğu kanaa
tindeyim. Hele, partilerin bu noktada birbirini «Sen 
az yaptın ben çok yaptım, ben olsaydım şunu yapar
dım» şeklinde bir suçlamaya gitmeleri için daha va
kit çok erkendir. Kanaatimce tarım ve toprak refor
mu da politikanın bu kadar günlük meseleleri arası
na sokulmamalıdır. Nazik bir mevzudur, biz, bu mev
zua en büyük yardıma ibretle, mesele nasıl gelişiyor, 
eğer yanlışları varsa işaret ederek, meseleyi Türkiye' 
nin selâmetine, Türk tarımının ve Türk toprak yapı
sının selâmetine, bir noktaya götürülmesine elbirliği 
ile yardımcı olmamız lâzımdır. Aksine, şunu ifade 
edeyim, eğer bunu bir polemik mevzuu yaparsak, ora
daki çiftçileri bu reformdan yararlanacak çiftçi kit
lelerini birtakım gerçek dışı fikirlere itersek, ne ka
dar gayret edersek edelim reformun başarılı olması 
mümkün değildir. Çünkü bir yeıde reformun başarılı 
olması, mekanik bir hadise değildir, bir yerde inanç 
meselesidir, bir yerde gönül meselesidir, bir yerde 
mesut hissetme meselesidir. Bu noktalara eğer biz 
politik kavganın içinde bu saadeti temin etmeyecek 
birtakım havalar doğurursak, ne kadar iyi reform ya
pılırsa yapılsın, netice kimseyi memnun etmez ve biz 
de bu Türkiye için çok önemli denemeden mağlup 
çıkabiliriz. 

Bu bakımdan, benim kanaatim, sabırla, dikkatle 
ve yardımcı olmaya çalışarak, hataları düzelterek şu 
reform uygulamasını daha birkaç sene beraber gö
türmeye mecburuz. Çünkü şunu ifade edeyim; dün
yanın 60'a yakın memleketinde uygulanan reformlar
dan sadece 3 - 4 tanesi başarılı olmuştur, diğerleri 
bilakis problemler doğurmuştur, sosyo - ekonomik 
yapıda tamiri kabil olmayan yaralar açmıştır. Bu ba
kımdan bu meselede bizim elbirliği ile doğru ve gü
zel olan istikameti sentez yaparak göstermede zan
nediyorum büyük yarar vardır memleketin çıkarı da 
buradadır. 

Son nokta olarak tarım sigortası mevzuuna do
kunmak istiyorum. Bakanlığımız tarımla ilgili üç 

mevzuda, üç konuda sosyal güvenliğin ve ürün gü
venliğinin sağlanması için teşebbüse geçmiştir. Birin
cisi, Genel Tarım. Sigortası Kanununu geliştirdik, Ba
kanlar Kurulundan geçirdik, Yüce Parlamentodadır, 
gündemdedir. Eğer bu sigorta kanunu çıkarsa Yüce 
Heyete şunu ifade etmek isterim ki, aynen bugün sos
yal sigortaların işçi kesimine sağladığı güvenlik gibi, 
bir benzer güvenliği Türk tarımına sağlamak bunun 
için de mümkün olur. Zor bir yoldur, uzun gayret
ler lâzımdır, fakat bunun ilk tohumu atılmıştır,. 26 
senedir uğraşılan bir mevzu, ilk defa Bakanlar Ku
rulundan geçirilip Parlamentoya ulaştırılmış bulun
maktadır. İnşallah bu çıkarsa, bunun uygulaması ta
rımda aradığımız en büyük güvenliği getirecektir. 

Benzer şekilde tabiî afetlerden zarar gören çiftçi
lere Hükümetin yardım elini uzatması için, bir kanun 
teklifini de geliştirdik, Parlamentoda halen müzakere 
halindedir, komisyonlardadır. Bunun da çıkması, 
bilhassa Türkiye gibi tabiî afetlerin fevkalâde sık 
vukubulduğu bir memlekette rahatlık ve kolaylık ge
tirici olacaktır. 

Son noktada da Tarım İş Kanununun çıkarılma
sındaki çalışmalar, ilgili bakanlıklar arasında son 
noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum önümüzdeki ya
sama döneminde inşallah Meclislere sunulabilecek
tir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkiler 
mevzuunda burada ben konuşmak istemiyorum. Bu 
mevzuda Hükümetin programındaki maddelerin için
de sadece şunu ifade etmek isterim, bir zamanlar 
Avrupa Ekonomik Topluluğunu Türkiye'nin bütün 
meselelerini halledici bir sihirli değnek gibi görenler 
bugün, meselenin hiç de böyle olmadığını eğer biz 
haklarımızı iyi savunmazsak, meselelerimize iyi sa
hip olmazsak, bu sihirli değneğin tersine de çalışa
bileceğini hepsi görmüşlerdir. 

Üzüntü ile ifade edeyim ki, bugün Avrupa Eko
nomik Topluluğunun üçüncü memleketlere tarım 
mevzuunda tanımış olduğu tavizler halen Türkiye' 
ye tanınmış değildir ve eğer Türkiye bugün Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ekonomik bir işbirliği yap
mak istiyorsa, katma protokolü yeni baştan düzenle
mek mecburiyetindedir. Aksi takdirde, heyetinize 
şunu ifade edeyim, Ortak Pazarla bizim ilişkilerimiz, 
şu anda devam eden trendine, yani devamlı olarak 
oradan ithalâtımızın fazlalaşması ihracatımızın azal
ması trendine devam eder ve bir yerde Türkiye Or
tak Pazardan beklediği ekonomik yararlar yerine za
rarlarla karşı karşıya kalabilir. Bu meselenin çok 
önemli bir mesele olması itibariyle Hükümet seviye-
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sinde gerekli ağırlıkta incelendiğini ve Hükümetimi
zin bu meseleye entegre bir şekilde eğilmek durumun
da olduğunu da Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

Sözlerimi bağlarken, şu bütçenin ki, bu bütçe Sa
yın Komisyon Başkanının da ifade ettiği gibi geçen 
yıla göre büyük artışı olan bir bütçedir; bu artışın 
sağlanmasında çok makamların ve kişilerin emekleri 
geçmiştir, geçen seneye göre bütçemizde % 70'i aşan 
bir artış vardır. Bu artışa bu kesim lâyıktır. Aslında 
problem % 70 değildir. Aslında bütçelerimiz eski
den beri küçük tutulduğu için bakanlık zaten bugün 
fonksiyonlarını yapamaz, halde kalmıştır. Bu bakım
dan % 70 olarak artışı, bir taraftan şükranla karşı
larken, bir taraftan da şunu ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. Bu bütçe de yine bizim programlarımı
zın bütçesi değil, imkânlarımızın bütçesidir. Türkiye 
bugün tarımına bu kadar para verdiği için, bu kadar 
imkânlar içinde, biz yapabildiklerimizi yapıyoruz. 
Aslında Türkiye'nin tarım sahasında bunun çok ile-. 
risinde meseleleri halledecek güç göstermesi lâzım
dır. 

Yüce Heyete şunu temin etmek isterim ki, bu büt
çe tasvibinize ve kesinleşmeye mazhar olduğu takdir
de, Bakanlığım mensupları bu bütçeyi Türkiye'nin 
ne sıkıntılar içinde ayırabildiğinin şuuru içinde, en 
iyi şekilde kullanma gayretleriyle çalışacaklardır. 

Maziden tevarüs ettiğimiz birtakım verimsiz me-
* kanizmaları mümkün mertebe verimli hale getirme 

gayretine de özellikle eğileceğiz. Fakat şunu unutma
yalım ki, Türk tarımının bu yüz yıllardır ziraat yapı
lan memleketin tarım meselelerinin, böyle kısa, yıllık 
perspektiflerle halli mümkün değildir. Biz bunu uzun 
zaman perdeleri içinde ve temel değişiklikler içinde 
ümit ediyorum ki, yakın bir gelecekte sağlam temel
ler üzerinde götürmeye imkân bulacağız. Bu ümit 
içinde ve bu inanç içinde hepinizi hürmetle selâmlı
yor, bu konuda bize ışık tutan beyanları için bütün 
konuşuculara ayrıca teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Önce bir hususu öğrenmek istiyorum. Sorulacak 

soruların tümünü veya bir kısmını şifahen cevaplan
dırma kararında iseniz, kürsüden soruları takip et
meniz, aksine bütün soruları yazılı olarak cevaplan
dırma kararında iseniz ki, takdir zatıâlinizindir, o za
man oturduğunuz yerden takip etmenizi rica edece
ğim. Bunun cevabını istiyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan teşek
kür ediyorum. Genellikle yazılı cevaplamayı tercih 

ederim, ancak öyle olabilir ki, buradan da cevaplan
dırılmasında yarar olan çıkar, onun için müsaade 
ederseniz buradan takip edeyim. Eğer burada cevap
lanması gerekiyorsa cevaplarım, diğerlerini yazıyle 
cevaplarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit ediyo

rum. 
Önce Sayın Değerli, Sayın Yıldırım, Sayın Kar-

su, Sayın Özkök, Sayın Mutlu, Sayın Kahraman, 
Sayın Dirik, Sayın Yavaş, Sayın Yardımcı, başka 
efendim?.. Yok. 

Soru için söz istem müddeti bitmiştir. 
Yazılı sorular var, onları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakanca cevaplandırıl

masını dilerim. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Soru sahibi eğer yok ise onları hıf
zedin lütfen. 

İsimlerini okuyun beraber tespit edelim. 
Sayın Alpaslan? Yok. 
Sayın Zülfikâroğlu? Burada. 

Sayın Başkanlığa 
1. — Andırın Tarım Kredi Kooperatiflerine veri

lecek gübrelerin daha yakın iken İskenderun'dan de
ğil de en az dört misli mesafesi uzak olan Malatya' 
dan verilmesi nedendir? 

2. — Ekim ayı dahil bu kooperatiflere hiç gübre 
tahsis edilmemiştir. Neden? 

3. — Karaborsada 1 lira fazlasıyle gayet bol bu
lunduğu halde neden resmî kuruluşlarda yoktur? 

4. — Tarım Kredi Kooperatiflerine gübre ve pa
muk tohumu ne zaman tahsis edilecektir? 

5. — Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle beyaz si
nek ve diğer haşerat için vatandaşlara ilâç verilmesi 
düşünülüyor mu? 

Kahraman Maraş 
Ali Zürfikâroğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabınız olacak mı? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaçorlu? Burada. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sorulmasına delâletlerini is
tirham ederim. 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Soğuk ve kışın şiddetle hüküm sürdüğü Sivasl
ınızda çok sıkıntılı günler yaşanmaktadır. Sühunet, 
nakıs 22° ilâ 60° arasındadır. Kar kesafeti yüzünden 
700 kadar köy ile irtibat kesilmiş, bu sebepten dolayı 
hayvan yemi sıkıntısı had safhaya varmıştır. Samanın 
kilosu 4 liraya çıkmış bulunuyor. Şu hale göre; 

BAŞKAN — Gerekçesi olmasına rağmen bir de
faya mahsus muameleye koymuş oluyorum. 

«1. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nı alâkadar eden hususlarda Sivas için ne gibi çalış
malar yapılmaktadır? 

2. — Bu ilimizin, şiddetle ihtiyaç duyduğu hay
van yemi tedariki hususunda ne gibi tedbirler alın
mış veya alınacaktır? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap lütfedecek mi

siniz? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Caneri? Burada. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından cevaplandırılması için ge
reğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale 
Osman Orhan Çaneri 

Ticaret Bakanlığına bağlı olan Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasının 1954 yılında, tarım kesiminin 
tümüne ayırdığı kredi plasmanı, tüm plasmanının 
% 45'i iken, bugün % 25'in altına düşmüştür. % 75 
ticarî kredi vermektedir. 

Bu bankanın Bakanlığınıza bağlanması için giri
şimde bulundunuz mu? Eğer bulundu iseniz, durum 
hangi safhadadır? 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 
Mümkünse sözlü istiyorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Takdir Sayın Bakanın efendim. 
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 

Mümkünse efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Cevap, bulunduk; 
halen işlemin içindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özkaya? Burada. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
1. — Gaziantep, Nizip, Kilis, İslahiye Ziraî Dona

tım Kurumlarında triple gübreniz mevcut mu? Mevcut 
ise ne miktar mevcut ve yeterli inidir? 

2. — Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, ilçelerimizin vi
lâyetten temin ettikleri gübreler nazara alınarak, tah
sis yapıldı mı? 

3. — Köy Kalkınma Kooperatifler Birliğine ba
yilik vermiştiniz. 96 kooperatifi olan birliğe gübre 
tahsisi yapacak mısınız? Yaptınız ise miktarı ne ka
dardır? 

4. — Türkiye'de imal edilen traktörlerden Fort, 
Fiat ve Massey Ferguson traktör sıralarını kim kon
trol ediyor? Yani, Sanayi Bakanlığının mı, Tica
ret Bakanlığının mı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının mı bu sıra üzerinde etkisi ve kontrolü 
vardır, usulsüzlük şikâyeti nereye yapılacaktır? 

5. — Ziraî Donatım Kurumu olmayan ilçeleri
mizden Oğuzeli, Yavuzeli, Araban ilçelerinde ne za
man şube açmayı düşünüyorsunuz? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Cevabınız olacak mı Sayın Bakan? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı cevap verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür edeı im. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız? Burada. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın muhterem Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanınca cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederini. 

1. — Yozgat ili ecdattan kalma ananevi hayvan
cılığı ile Türkiye'de ön sıralardadır. Şöyle ki; hiç 
bir teşvik ve destek görmeden tamamiyle iptidaî usul
lerle yetiştirilmesine rağmen, koyunda dördüncü tif
tik keçisinde 12 nci ve sığır ve mandada 18 ncidir. 
Ceman 1 750 000 hayvan varlığına sahiptir. Bu bü
yük potansiyelin ıslahı, geliştirilmesi ve değerlendi
rilmesi için Yozgat ilinde ne gibi projeniz vardır? 

2. — Yozgat ilinden 10-15 defa daha aşağı olan 
komşu illerde kombina yapıldığı halde Yozgat'ta hâ
lâ bir kombina yoktur. Et - Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğünce yapılan etütlerde komşularından çok da-

119 — 



M. Meclisi B : 66 25 . 2 , 1976 O : 3 

ha müsait olduğu tespit edilen Yozgat iline ne zaman 
bir kombina yapılacaktır? 

3. — Yem sanayii, süt sanayii ve çeşitli (sütçülük, 
damızlık, nesli ıslah) kredileri ile Yozgat'ta hayvan
cılığı teşvik ve desteklemeyi düşünüyor musunuz? 

4. — Tahıl üretimi bakımından Türkiye'de beşin
ci sırada bulunan, sulu ve makineli ziraat yapıldığı 
takdirde birinci sıraları alabilecek durumda olan Yoz
gat'ta tarımı teşvik ve geliştirmek için ne gibi proje
niz vardır? 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — Şu anda bir cevabınız olacak mı 
Sayın Bakan? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, ya
zılı olarak vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Necalti Cebe?. Burada. 
1. 1975 yılımda zeytin zarraliları ile mücadelede 

kuUanıîma'k üzere zeytinyağı fonundan Bakanlığınız 
emrine 6 milyon Türk Lirası ayrılmış olduğu halde 
bu paranın tahsis amacı doğrultusunda kullanılmadığı 
doğru mudur? Doğru ise, bunu naisıl açıklarsınız?. 

2. Zeytinyağı taban fiyatının bu yıl, geç açık
lanmış olmasını ve taban fiyatın bir önceki yılın ta
ban fiyatı düzeyinde tutulmasını nasıl açıklarsın?. 

3. Üretici köylümüz, sık sik traktör, gübre, tarım 
tacı vb. girdileri tekel fiyatlarının da üstünde fiyatlar
la karaborsadan satınaîmak zorunda kalmaktadırlar. 
Tarım girdilerinin karaborsaya düşmesini önlemek için 
Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmıştır; ya da alın
ması düşünülmektedir? 

'BAŞKAN — Bir cevabınız olacak mı Sayın Ba
kan? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı olarak verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Özçelik?. Burada. 
Sayın Bakandan yazılı sorularım : 
1. Kışın uzun sürmesi ve memleketin her tarafı

nın karla kapalı olduğu şu günlerde hayvan yetiştirici 
ve besicilere bir yem yardımı düşünüyor musunuz? 

2. Süt fiyatları hakkında illerin şartlarına göre 
koyun ve inek sütlerinin fiyatlarının belli olması için 
bir teşebbüsünüz var mı? 

3. Anadolu da bu sene yabani otla mücadele 
Mart 15'te başlar. Çiftçi geçen yıl olduğu gibi kara

borsadan fazla fiyatla ilâç almaktadır. Bugünlerde 
ilâç fiyatlarının ilânını düşünüyor musunuz? 

4. 1975 yılındaki ilân edilen tiftik fiyatı hakkın
da ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar aynı mı olacak yoksa 
bir artış olacak mıdır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir cevabınız olacak mı Sayın Bakan? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı olarak verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Behram Eker? Burada. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine kompoze gübrenin 

verilmediği şikâyetleri geliyor. Bakanlığınız bu konu
da ne tutum içindedir? 

2. Ziraat Bankasının da ortak olduğu Yarımca 
Gübre Fabrikasının ortaklarına dağıttığı temettünün 
çok yüksek olduğunu duyuyoruz. Bunun yüzdesi ne
dir? 

BAŞKAN — Şu anda bir cevabınız olacak mı efen
dim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı cevap verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı sorular bit
miştir. Şimdi şifahen müracaat eden arkadaşların so
rularını alıyorum. Sayın Değerli, buyurun efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş-
ifean; Sayın Bakanımız konuşurlarken, 1974'te dünya 
(konjonktürünü gerekçe göstererek gübreyi pahalan
dırma zorunda kaldıklarını, hemen akabinde elimizde 
çok gübre olduğundan ve dağa taşa gübre saçılldığı 
için bunu pahalandırınca gübre israfını önlemıiş olu
ruz şeklinde ikinci bir gerekçe gösterdiler. Bu gerek
çe ile elimizde fazla gübre olduğunu ifade ettiğine 
göre 1974'te, zammı yaptığı anda elde kalan gübreler
den büyük bir vurgun temin edilmiş midir? Bunun 
için bir tedbir alınmış mıdır? Gerekçe olarak gübre
nin elde durdurmak için, israfı önlemek için zam yap
tık deyince, daha evvelden çok miktarda ucuz olduğu 
için önce alınan gübreler, zammı görünce büyük bir 
vurguna sebep olmamış mıdır? 

2. . Eğer israfı önlemek, lüzumsuz gübre sarfiyatı
nı durdurmak için gübreye zam yapıldı ise, her israfı 
önlemek için zam yapmayı düşünüyorlar mı Sayın Ba
kan? Saygılar. 

iBAŞKAN — Teşeikkür ederim, Sayın Değerli. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hemen cevap vere
ceğim, çünkü evvelki konuşmamla ilgili. 
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Taıbiî ki, gübreye zam yapıldığı anda eldeki stokun 
mühim bir kısmı Zirai Donatım Kurumunda idi. Do
layısıyla orada bir vurgun mevzu bahis değildir. Zirai 
Donatım Kurumunun dışında gübre belli ellerde tica
reti olan bir unsurdur, genellikle bizim bay iler imiz
dir ki, bunlar, Tarım Kredi Kooperatifleridir. Bu 
karar verildiği zaman oradaki stoklar tespit edilmiş 
ve bu fiyat strüktürü üzerinde onlarla işlem yapıl
mıştır. Dolayısıyle aynen diğer maddelerde olduğu gibi 
zam yapıldığı zaman gerekli tedbirler alındığı için 
önlemli bir vurgun meselesi olmamıştır. 

İsrafı önlemek için zam yapılır mı her seferde hu
susuna gelince : Tabiî ki, fiyat bir yerde tüketiciyi 
akıllıca o işi tüketmeye medbur eder. Dolayısıyle çok 
komonditede önemli unsurlarda zam yapmak diğer 
ıbir tüketimi kontrol etmenin en etkin yoludur. Me
selâ, Türkiye'de bugün bir ara elektrik: az bulunduğu 
zaman bilhassa lüzumsuz yere elektrik kullanmayı ön-. 
lemek için belli bir kilovattan sonra elektriğin fiyatı 
daha da arttırılmıştır. Aynı şeyi bazı belediyeler suda 
da uygulamışlardır; zarurî miktarın üstündekine daha 
yüksek bir fiyalt verip, onu fazla kullanmayı önlemiş
lerdir. Bu ekonomik bir husustur. Dolayısıyle zam 
kulağa hoş gelmeyen bir şeydir ama, ekonomıinin de 
ıbir yerde kontrol edici bir unsurudur. Bunun lüzum
lu olduğu yerde geçmişte de kullanılmıştır, bugün de 
kullanılalbilir, yarın da «kullanılacaktır. Çünkü bazı 
meseleleri halletmenin başka yolu zaten bulunsa idi 
ikimse zam yapmazdı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. Sa
yın Yıldırım, buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Bakana 5 ta
ne kısa sorum vardır; bunların cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

1. Kars Et Kombinasının genişletilmesi düşünü-
lüyoru mu? 

2. Kars'ın Arpaçay ilçesinde yapılmakta olan 
hayvan sağlık okulu ne zaman açılacaktır? 

3. Halen Kars ilinde 6 ilçeyi içeren Dünya Ban
kasının kredileri diğer ilçelerle köylere teşmili olana
ğı var mıdır, varsa ne zaman olacaktır? 

4. Çıldır gölünde su ürünlerinin değerlendıirilmesi 
düşünülüyor mu, bu konuda herhangi bir etüt yapıl
mış mıdır? 

5. Süt fabrikası Kars'ta süt alım fiyatını saptamış 
midir, yaıhuıt Bakanlıkça saptanmış mıdır; saptanmış
la kaç kuruştan tespit edilmiştir? Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Yıldırım. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Et kombinası tevsi 
edilecek, uzun vadeli planda var. Arpaçay okulu her 
an açmak istediğimiz bir okuldur, yalnız bazı şartlar
dan dolayı açamıyoruz; bilhassa eleman bakımından. 
IBRD kredisinin, dünya bankası kredisinin diğer ilçe
lere teşmili bir plan içinde yapılması mümkündür, yal
nız ilgili bankayla anlaşmak şartıyle. Bunu tedricen 
yapmak yolundayız. Çıldır gölünde su ürünleri etüdü 
yapılmıştır, ona göre ileride faaliyete geçilecektir. Süt 
Endüstrisi Kurumu fiyatlarını dinamik bir yapı için
de tespit ediyor. Yani bir tek fiyat değildir, bir fiyat 
yapısıdır ve bu fiyat yapısı demin ifade ettiğim teş
vik edici olmak niteliğindedir. Bu şekilde bir fiyat 
yapısı yetkilerimiz dahilinde tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. Sa
yın Karsu, buyurun efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan cevaplandırmasını arzu ettiğim 
sorularım şunlardır : 

1. Doğuda, özellikle Erzincan'da yaylada hay
van besiciliği potansiyeli Et Balık Kurumunun sonba
harda beklemeden alım işinin güvencesine bağlıdır. 
Mera besiciliğinin artması için Sayın Bakan 1976 son
baharında Erzincan'dan Erzurum Bt Balık Kurumuna 
giden hayvanların bekletilmeden alınacağına dair bir 
garanti verebiliyor mudur? 

2. 1974 yılında programlanan Erzincan Bt Balık 
Komibinasına bugüne kadar başlanmamıştır. 

a) Bu proje uygulanacak mıdır? 

b) Uygulanacaksa ne zaman başlanacak ve ne za
man bitirilecektir? 

3. Köylüsü genellikle hayvancılıkla geçinen Er
zincan ilçelerinde çoğu zaman veteriner ve ziraat tek
nik elemanları bulunmamaktadır. Bu yönden doğuya 
önem verilecek midir? 

4. Erzincan yayla köylerinde sığır ıslah işine şim
diye kadar hiç değer verilmemiştir. Sayın Bakan bu 
konu'da ne düşünüyorlar? Yazılı cevap istirham edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Karsu. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hemen cevap vere
yim. Döküm mevsiminde eğer biz vazifemizde olursak 
inşallah bu dediğiniz noktada rahat bir alım temin ede
ceğiz. Erzincan kombinası bir özel kesim kombinası 
olarak ayrı bir komibina olarak yapılıyor Erzincan' 
da. Ayrıca Erzincan'da yapılacak Elt Balık Kurumu 
kombinası işi için de bir yer tespit edilmek üzeredir. 
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Yani Erzincan'a belki ik'i kombina yapılacak; biri 
özel, biri devlet tarafından. Veteriner bulunmasında; 
doğu illerine ağırlık veriyoruz, öncelik veriyoruz tayin
lerde ve ilk tayinler oralaradır. Fakat gelenler bütün 
ihtiyaca cevap verecek kadar çok olmadığı için gene 
boşluklar kalıyor. Sığır ıslahını hayvancılığı geliştirme 
'işi içinde ele aldık. Bugünkü durum bizi de tatmin 
etmiyor, hızlandıracağımızı zannediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan bir hususu ifade etmek 
durumunda kaldım; sorulan soruları yazılı veya şi
fahi olarak cevaplamak takdirinize kalmıştır. Fakat 
yazılı talepte bulunan arkadaşların ifadelerini sözlü 
soruya çevirirseniz altından çıkmamız da mümkün 
olmayacak. Yardımcı olacağınız ümidi ile bu ikazı 
yapmış oldum. 

Sayın Özkök buyurun efendim. 
- ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 

Bakanımızdan 7 tane soru soracağım. 

BAŞKAN — Tabiî İçtüzüğe uygun soruyorsunuz. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Evet efendim. 
1. Türkiye'de tüm buğday ekiliş alanının ancak 

yüzde 12'sinde ilâçlı ot mücadelesi uygulanabildiğin
den, buğday ününü en az yüzde 25, ortalama 1 600 000 
ton kayba uğramaktadır. Türikye'de.. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, müsaade buyurun 
efendlîm, bakınız Yıldırım lütfettiler, efendim, kısa 
olacak, gerekçesiz olacak efendim. Gerekçesiz di
yorum. Lütfen, lütfen efendim tamamlayın. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Gerekçe değil bu Sayın 
Başkan. Sorunun kendisi efendim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, lütfedin tamam
layın. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Türkiye'de kurulan ta
rımsal sanayi, özellikle aktif madde yönünden dışa 
'bağlıdır. Büyük döviz kaybına, bazan da tedarik edi
lememesi yönünden ilâçsızlığa ve pahalılığa sebep 
olan bu bağımlılıktan kurtulmak ve söylediğim büyük 
ürün kaybını önlemek için, özellikle yabani ot ve 
ilâç aktif maddelerinin yerli olarak yapılmasını düşü
nüyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, sonuna bir istifham koy
mak, sadece soru olmasını sağlamaz ki. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Bu hususta bir giri-
şimliniz var mıdır? Bunların, Petro - kimya, Etibank, 
Makine Kimya ya da Ziraî Donatım kurumlarınca 
yapımı sağlanamaz mı? 

1. Memldkefaıizde emperyalizmin belirlediği ta
rımsal mücadele politikası.. 

ZEKÂI YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bununla ne ilgisi var onun? 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin lütfen. 
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — ilâç tükdtimine daya

nan kimyasal savaş yolunu temel almakta, bu yüz
den de ziraî mücadele enstitüleri çeşitli firmaların 
(ilâçlarının deneme yeri haline gelmektedir. Ulusal çı
karlarımıza ve memleketlimiz koşullarına ters düşen 
bu uygulama yerline, kültürel savaş içinde yer alan, 
hastalık ve zararlılara daıynıklı çeşit kullanılmasını ve 
mücadele enstitülerinin dayanıklı çeşit bulmaya yö
nelik çalışmalara ağırlık vermelerini düşünüyor mu
sunuz? 

3. Bu yıl, Avrup ülkelerinin memleketimizden 
binlerce ton patates alımına giriştiği ve bu nedenle 
patates fiyatının çok denebilecek ölçüde yükseldiği 
ve fakat patates ürünü köylünün ellinden tüccara geç
tiği için, büyük kârın aracıya kaldığı görülmektedir. 

BAŞKAN — Bu gerekçe değil de nedir Sayın Öz
kök? Çok rica ederim efendim. Evet bağlayın son kıs
mını okuyun efendim. 
. ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bu durum karşısında 

üretici gelecek yıllar bu umutla patates ekimini artıra
cak, bu kez satamazsa elinde kalıp çürüyecektir. Böyle 
bir kötü akilbetli önleme yönünde; tütün ya da pan
carda olduğu gibi, patateste de iç ve dış pazarlamaya 
göre şimdiden bir üretim planlaması ele alınmakta 
mıdır? Ayrıca üretici köylünün emeğinin karşılığını, 
tefeci ve aracıya kaptırmadan alabilmesini sağlamak 
için patates için de, taban fiyat uygulamasına geçile
cek mlidir? 

4. Türkiye'de çoğalan insan varlığının besin ge-
reksikımesi ve gelişmekte olan sanayiimiz için, ham
maddenin sağlanması, tarımdan beklenenlerin başında 
gelir. Bu nedenle.. 

BAŞKAN — Diğeri kadar uzun bu da galiba Sa
yın Özkök. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — günümüzde başlaya
rak kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasıyle 
Ortak Pazar ilişkilerimiz de göze alınarak, iç ve dış 
isteğin karşılanması amacına yönelik Türkiye çapında 
yaygın bir üretim planının hazırlanması ve tarımsal 
üretimin bu plan uyarınca yapılması yoluna ne za
man gidilecektir? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Bütün ikazla
rımıza rağmen, arkadaşımız sorularını bu şekilde tan
zim etmiş, ne yapalım. 

ABDÎ ÖZKÖK. (Bolu) — 5, Tarımsal ürünlerin 
muhafazası, pazarlanması ve değerlendirilmeleriyle 
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doğrudan doğruya ilgili bakanlık olarak, sanayileşme
mize hız vermek, dağınık tasarrufları değerlendirmek, 
kalkınmanın nimetlerinden daha yaygın ve dengeli 
yararlanmayı sağlamak için özel sektör ve kamu sek-
itörü yanında, köylünün girişim gücünü harekete ge
çirecek olan üretim kooperatifçiliğinin, Türkiye ça
pında yaygınlaşması için Bakanlığın ne gibi girişim
leri vardır? Teknik tarım okullarında, tarım meslek 
liselerinde kooperatifçilik eğitimi yapmayı düşün
mekte midirler? Kooperatifler Bankasının kurulması 
üzerindeki görüşleri nedir? Ziraat Bankasının özel
ikle ürötiilm yönünden Bakanlığınıza bağlanması için 
bir girişlimde bulunulacak mı? 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bunlar soru 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen ifade ettim efendim. 
Başka yapacağım bir şey yok. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tarımsal yapının temel 
düzenini oluşturan toprak reformu ile görevli ve hiz
metleri tamamen tarımsal yöne çevrik Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının ve bu müsteşarlığın hem 
de Tarım Bakanlığının tarımsal yapımızda belkemiği 
niteliğini taşıyan Toprak Su tîenel Müdürlüğünün bu 
bakanlığa bağlanması hususundaki fikriniz nedir? 

3 yıldır yapılan toprak reformu uygulamasında 
Tarım Bakanlığının katkısı olmuş mudur; Olmuşsa 
hangi safhalardadır? 

Son sorum 7.. 
BAŞKAN — Sayın Özkök, öyle anlaşılıyorkL 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Siz konuşuncaya kadar 
ben bitirirdim. 

BAŞKAN — Efendim ben bu ikazı yapmaya mec-
burom. Çünkü bu «Emsal olur» diye yapmaya mec
burum. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Biliyorum, biliyorum; ama «Emsal 

de olacak» diye endişe ediyorum. 
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 10 dakikalık konuşmanızı bu soru
larla 20 dakikaya mı çıkarmak istiyorsunuz? 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Hayır efend'lm, ben 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Ama bu soru değil efendim. İçtüzü
ğümüz.. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tüzük ve Meclis bana 
soru sorma hakkını vermiş. 

BAŞKAN •— Efendim hakkınız var; ama o hak
kınızı İçtüzükte tarif edilen şekilde kullanacaksınız. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Katiyen kötü niyetim 
yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim, estağfurullah, estağ
furullah Sayın Özkök böyle bir şey söylemiyorum. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Ama niçin telâşınız. 
BAŞKAN — Telâş değil efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Şimdiye kadar bitirir

dim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bitirirdiniz; ama başka arkadaşımız

da aynı yolu seçerse ne yaparız? 
ABDÎ OZKÖK (Bolu) — Seçmez Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki sizin teminatınız üzerine de

vam edin, devam edin. (Gülüşmeler) 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Son sorum; Köylünün 

çiftçi çocuklarına çiftçilik sanatında yetiştirmek ama-
cıyle 4486 sayılı Kanunla teknik tarım ve bahçıvan
lık okulları açılması öngörülmüş ve her biri 600 ya
tılı öğrenci barındıracak 7 okul kurulmuştur. Şimdi, 
bu okullarda 100 - 150 öğrenci bulunduğu, binaların 
boş, ya da depolar halinde yıprandığı görülmekte
dir. Bu kadar olanak varken ve köylünün çağdaş dü
zeyde tarımı öğrenmesi gerekirken, neden bu okul
ların kadroları tamamlanmamaktadır, ya da ne za
man tamamlanacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sabrınızı tükettiğim için 

de özür dilerim. 
BAŞKAN — Estağfurullah, estağfurullah. 
Sayın Bakan bir cevabınız olacak mı efendim? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, benim de bir sorum vardı. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sıranızda burada 

bulunmadığınız için.. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Şu anda hu

zurunuzdayım efendim. 
BAŞKAN — Efendim böyle bir dönüş yaparsak, 

arkadaşlar sırayla gelir, o zaman aldığımız zamanın
da bulunmama ve bu sebeple sorunun cevaplandırıl-
maması hususundaki kararımız.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Ba
kan bana yazılı cevap verecek misiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim şimdiye kadar sorunuzu 
da okurduk, rica ederim yardımcı olun. 

Sayın Mutlu buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sa

yın Bakandan üç sualim var. 
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1. Şahsen emekliye sevk ettiği Tarım Bakanlığı 
müfettiş ve yüksek kademeli melmurlarmın bazıları 
İçin Danıştayın durdurma kararını Sayın Bakan ne
den uygulamamaktadır? 

2. Bakanlığın üst kademelerine meslek dışından 
kişilerin tayin edilişindeki gerçek sebepler nedir? 

3. Alkaloit fabrikası ihale edilmiştir. Yeri tes
pit edilmemiştir. Afyon'un neresine kurulacaktır? 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Mutlu, 
Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Danıştayın durdur
ma kararlarına uyup uymama bir takdir hakkı kul
lanılışıdır. Tabiî bunun neticelerini de yüklendiğimize 
göre, bunu bu şekilde uygulamamız mümkündür. 

İkincisi; yaptığımız atamalar yine kanunî yetkileri
miz içinde yapılan atamalardır. Bahsettiğiniz sadece, 
eğer kastedilen oysa, özel müşavirlik müessesesine za
ten kanun, herhangi bir iktisap olmadan tayin yet
kisini bakana vermektedir. Bunun dışında üst kade
me yönetim noktalarına, ihtisas unsurundan çok, yö
netici unsurun tayin ©dilmesi de işin iktizasıdır. Bu
rada, yine bu takdir hakkımı kullanarak yapmışım-
dır. Bunları münakaşadan çok neticeleri itibariyle, 
inşallah birlikte değerlendirme imkânımız olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Al

kaloit fabrika sı.. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Alkaloit fabrikasının 
ihalesi yapılmıştır. Yeri de tespit edilmiştir. Yüksek 
Planlama Kurulu kararı, Afyon ili olarak vermiştir. 
Bu karara istinat ettiği, o zamanki Ticaret Bakanlığı 
yazısı, bunu belli bir yer için teklif etmekteydi. Sonra 
Toprak Mahsulleri Ofisince, yine plan disiplini içinde 
yapılan etütlere göre, bunun yeri Bolvadin ile Çay 
arasında bir nokta olarak tespit edilmiştir. Belediyeden 
arazisi istimlâk edilmiştir ve yakında da uygulaması 
başlayacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Kahraman buyurun efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakanın yazılı olarak cevaplandırılması 
için sorularıma başlıyorum; 

1. Buğdayın kardeşlenmesinde atılan azotlu güb
re Tekirdağ'da yeteri kadar bulunmamaktadır. Bu 
ihtiyacı gidermek için tedbirler alınacak mıdır? 

2. Ayçiçeği ekiminde kullanılan kompoze gübre
lerin de zamanında getirilmemesinden, çiftçimiz tam 
gübreleme yapamadığı gibi, ekimi de gecikmektedir. 

Yaklaşmakta olan ayçiçeği ekimi için yeteri kadar 
azotlu gübre temin edilecek mildir? 

3. Geçen yıl ot ilâcı karaborsaya düşmüştü. Bu 
yıl da aynı duruma düşmemesi için tedbirler alındı mı? 

4. Trakya'da bu yıl kâr yağmadığından buğday 
'tarlalarında fareler zarar yapmaktadırlar. Tekirdağ 
ve ilçelerindeki köylerde fare mücadelesi için zehirli 
ilâç bulunamamaktadır. İlâç temini düşünülüyor mu? 

5. Tohum temizleme istasyonlarında eskiden to
humluklar parasız temizleniyor ve ilaçlanıyordu. Son 
yıllarda ilâç parası olarak, tonundan kaç lira alın
maktadır? 

6. Hayvancılık için faizsiz kredi verileceği doğru 
mu? 

A) Bu kredi Türkiye'nin her tarafında verilecek 
midir? 

B) Bu kredi kaç yıllığına ve hangi şartlara bağlı 
olarak verilecektir. 

7. Ziraat Teknisyenlerine, kasabalarda değil de, 
merkezî köylerde, çiftçinin arasında görev vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Kahraman. Sü
resi içinde, Tüzüğümüzün tespit ettiği süre içinde 
yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Dirik buyurun. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakanımızın ifadelerinden anladığım veçhile, Ortak Pa
zar'la ilişkilerimizin menfi yolda seyretmesinin başlıca 
nedenleri nelerdir? 

İkinci sualim; zaman zaman günümüzün aktüel 
mevzuu olan yağmur bombasının, ciddiyet, işlerlik, 
geçerlilik, tutarlılık ve periyodik derecesi nedir? 
Bu hususta bir takım araştırmalar, kişisel ve bilimsel 
çalışmalar var mıdır? 

Üçüncü sualim; tarım kesiminin kalkınması ve 
bol üretim yapıl'abilimesi tarıma dayalı sanayileşme
nin mevcudiyetine bağlı olduğundan, bu hususta mil
letimizin, tüm gücünden de istifade etmek şartı ile, 
sayın Bakanlığımızca yapılmış ve yapılmakta olan 
çalışmalar var mıdır? . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 
Sayın Yavaş, [buyurun efendim. 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

Bakanımızın izahatlarında gübre fiyatının 1974 sene
sinde, Kıbrıs gibi bir tehlike karşısında, bir de dış 
piyasadaki hammaddenin yükselmesi nedeniyle ar
tırıldığını, 1975 senesinde ise, dış tehlikenin azaldığı
nı, dış piyasalardaki hammaddenin düştüğünü beyan 
etmek suretiyle, fiyatın düşürüldüğünü ve yine bu 
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arada hâlâ dış piyasadaki hammaddeyi de gübre fi
yatının 1975 senesindeki alınan fiyatlara nazaran, 
ı% 30 - 4Q'a yakın bir düşüş mevcut olduğunu beyan 
ettiklerine göre, acaiba şu anda, gübreyi meydana ge
tiren hammaddede 1975'e göre bir azalma, bir düş
me bulunduğuna göre, gübre fiyatlarının düşürülmesi 
düşünülüyor mu? İmkânı var mıdır? Bu hususun ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavaş. 
Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bir defa 
ekimde düşürü'llmüştür, yahut Eylül ayında. Şu anda 
böyle bir düşünce yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yardımcı buyurun efendim. 
MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Muh

terem Başkan, aşağıdaki sualleri delaletinizle muhte
rem Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanına tevcih 
ederek, yazılı olarak cevaplandırmalarını arz ediyo
rum. 

1. Et Balık Kurumu Ağrı ve Tatvan Kombina
ları teslislerine 1968 yılında başlanmıştı. Aradan 8 yıl 
gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen, halen bit
memiş oldukları, makine ve tesisatın paslandığı ve 
doğrama kısımlarının çatladığı ve çürüdüğü keyfiyetini 
'blMetJki'k müşahade' etmiş bulunuyorum. Bir fabrika 
değil, .bir atelye ile teşbih ve kıyası mümkün olabilen 
bu tesisler, 1976 yılı içinde kesime başlayacak mı? 

2. Bu tesislerin bir çok noksanlıklarının mevcut 
bulunduğu, kalan eksikliklerin seneler itibariyle ya
pılan kısımlarla mukayesesini yapanlar, bu yıl bitme-
yecekitir kanaatini izhar ediyorlar. Böyle bir zan mev
cut kalbul edişe bile, ve normal bir çalışma ile mev
simle sığmayacak şekilde olsa dahi, Bayındırlık Bakan
lığı ile müşterek bir çalışma ve gayretle, daha fazla 
iş çıkarıp, yıl içinde tesislerin faaliyete geçirilmesi 
mümkün olabilecek mi? Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı, 
Yazılı olarak süresi içinde cevap verilecektir. 

Sorular bitmiş bulunuyor. Teşekkür ederim Sayın 
Balkan. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar). 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, milletvekili olmayan 2 tane turist vatandaş 
var içeride. 

BAŞKAN — Her halde Başkanlıkça, görülebile
cek bir yerde değil. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — A, P, sıra
larında oturuyorlar efendim, 

BAŞKAN — İlgili arkadaşlarımın, kendilerine dü
şen görevi yerine getirmelerini rica ederim. 

Son söz Sayın Hasan Özçel'ikte. Buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlarım. 

1. — Tarımın hububatta anaunsuru olan tohum 
sisteminin 1966 - 1970 sistemine dönülmesi üzerine, 
mukaveleli çiftçilik, nadastan hasada kadar arazi üze
rinde kontrol ve tohum ıslahı, kredinin sağlanması, 
mücadele ve giderleri hususunda, Devlet Üretme Çift-
li'klerince daha itinalı bir şekilde yapılmasının temini 
zaruridir. Şöyle ki; hububatta : 

A) En mühim olan tohumculuğun Türkiye'de, 
Tarım Bakanlığı iştiraki ile ve Tarım Bakanlığı kon-
trolunda olmak kayıt ve şartıyle, çiftçilerin bir ano
nim şirket haline getirilmesi ve bu hususta hazırlan
mış olan proje 1970'den beri Devlet Üretme Çiftlik
leri arşivlerinde yatmaktadır; bu projeler ismi geçen 
arşivlerden alınarak üzerine eğilinmesi bir zaruret ha
line gelmiştir. 

Tarım Bakanlığının bugünkü şartlarla çeşitli do
laylı yollardan, Devlet Üretme Çiftlikleri eliyle veril
miş olan tohumlar tam manasıye hububat çiftçiliği ya
pan vatandaşların eline geçmemektedir. Alman to
humların gerçek çiftçi olmayan vatandaşlar tarafın
dan, ihtiyacı olan gerçek çiftçilere peşin olursa, % 50, 
kredili olursa % 100 farkla tefecilik yoluyle satılmak
tadır. Sayın Tarım Bakanlığının ilgililerinin bu husu
sun üstüne eğilmesini temenni ederim. 

Burada, Türkiye'de tohumculuğu geliştirmiş ve 
tohum neslini ıslah etmiş geçmiş Tarım Bakanlarına 
bu hizmetlerinden dolayı, muhterem Bahri Dağdaş'a 
da tohumculuk üstündeki çalışmalarından dolayı te
şekkürü bir borç bilirim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bugüne kadar çift
çinin Ziraat Bankasından almış olduğu her türlü kre
di mürekkep faizle çalışmaktadır. Mürekkep faizin 
kaldırılması ve bankanın... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bravo, faize 
karşıyız. 

HASAN ÖZÇELİK (Devamla) — ...bu günahı iş
lemekten vazgeçmesi gereğine işaret etmek isterim. 

Faizlerin bugünkü rayice nazaran çok fazla ol
duğu kanaatindeyim. Faizlerin Türk çiftçisinin bitki 
çeşidi, iklim faktörü türlerine göre ayarlanmasını, tek: 
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hububat yetiştiren illerdeki çiftçilere iki veya üç cins 
mahsul alan illerdeki çiftçilerin durumuna göre dü
zenlenmesi şarttır. 

HASAN YİLDİRİM (Kars) — Faiz günahtır, te
melden kaldıralım. 

HASAN ÖZOELİK (Devamla) — Ziraî mücade
le : Türkiye'de 1951 yılında başlayan tarımdaki ta
rımsal mücadelenin 1960 27 Mayısı ve ondan sonra 
devam eden Adalet Partisi iktidarı zamanına kadar 
Devlet tarafından yapılır idi. 12 Mart Muhtırasından 
sonra Tarım Bakanlığı gerek tohumda, gerek hubu
batta, «biz artık mücadeleyi vatandaşlara öğrettik, 
vatandaş kendi tarlasında kendi mücadelesini kendi 
yapsın» demekle iktifa etmektedir. Halbuki Devletin 
eli girmeyen mücadele millîlikten çıkar. 

Vatandaş ilâç bulmakta çeşitli zorluklar içerisin
de ve mücadelenin mevsimi itibariyle Türk çiftçisinin 
en parasız zamanına çattığı için, ilâcını alıp arazisini 
ilâçlayamıyor. Bu bakımdan hem müstahsil, üretici, 
hem de Devlet % 50'nin üstünde zarar etmektedir. 
İMücadelenin 1950 ve 1960, 1965'den sonraki 12 Mart 
arasındaki yapıldığı şekliyle devam ettirilmesinin Türk 
çiftçisine ve Türk Devletine faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

Kredi : Her çiftçinin tüccar gibi menkul ve gayri
menkul varlık miktarlarına göre belirli bir limitin için
de bir banka cüzdanı olmasında fayda mülahaza edi
yorum. Banka anlayışının, bir yenilik getirme bakı
mından ve çiftçi ve köylüye bugüne kadar verilmeyen 
hakkın verilmesi, Türkiye'de ihmal edilmiş bir zaru
retten kurtarılması için, Sayın Bakanlığının banka 
'kredileri üstüne eğilmesini faydalı mülahaza ediyo
rum, 

Sayın milletvekilleri, afetlerden zarar gören çift
çileri ilgilendiren Afetler Kanunu ile, Ziraî Sigorta 
Kanunu ve Çiftçiyi Borçlandırma, Taksitleme Ka
nununun bir an evvel Meclislerden çıkarılmasını te
menni ederim. 

Hayvancılık : Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi 
için tatbik edilen sistemin A'dan Z'ye kadar yeniden 
ele alınması gerekmektedir ve bugünkü şartlara gö
re ayarlamak mecburiyetindeyiz. Benim anladığım 
manada hayvancılık Türkiye'de her yönü ile dede
den kalma sistemle devam etmektedir. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Düzen değiş
melidir değil mi Hasan ağa? 

HASAN ÖZÇELİK (Devamla) — Hayvancılığa 
verilen kredilerin bizzat yetiştiricilik yapanlara kredi 
verilmeden evvel, hayvanlarının yetiştirilmesi husu

sunda lâzım gelen her türlü tesis bugünkü şart ve 
icaplara uygun olmalı, verilecek kredi hayvanların ye
tiştirilmesi karşılığında verilmelidir. Yoksa hayvan 
yetiştirmek üzere nakdî kredi alanlardan birçokları bu 
krediyi hayvancılıkta kullanmıyorlar. Bunun Tarım 
Bakanlığı, Veteriner Teşkilâtı tarafından iyi takip edil
mesini temenni ediyorum, 

Besicilik : Besici için verilecek kredilerin de besi 
hayvanlarına tatbik edilmesinin yine Veteriner Teş
kilâtı tarafından kontrolünün zaruret halini aldığını 
bildiririm. 

Sayın milletvekilleri; benim şahsî kanaatime gö
re Türkiye'de hayvancılık üç bölüme ayrılmalıdır. 
Doğu Anadoluda yetiştiriciliğe, Orta Anadolu ve bü
yük şehirler etrafında süt hayvanlarına, Garbî Ana
doluda hayvan yemi yetiştirilmesine ve Doğudaki ye
tiştiricilere buradan yem temin edilmesinin daha uy
gun olacağı kanaatindeyim. Bu bakımdan Tarım Ba
kanlığı Veteriner Teşkilâtının bu teklifim üzerine eğil
mesini temenni ederim, 

Yetiştirilen hayvan ürünlerinin satışında ve pazar
lamasında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın biraz daha dikkatli davranmasını temenni ederim. 

Seçim bölgem olan Ankara ili çevresinde, süt iş
leri ile uğraşan müstahsillerin Atatürk Orman Çiftli
ğine getirdikleri sütlerde bir taraftan Atatürk Orman 
Çiftliği idaresi sütün kilosuna % 20 nispetinde fiyat 
yükseldiğini ilân ederken; diğer taraftan köylünün ge
tirdiği sütün beher kilosunda 25 kuruş indirim yapıyor. 
Balıkesir ili ve civarında ve bazı illerde resmî kuru
luşlar olmadığı için bugünlerde koyun ve ineklerden 
sağlanan sütlerden tam yağlı koyun sütünün kilosuna 
dört lira ile 425 kuruş arasında fiyat verilmektedir. 
Buradaki mandıracılar «Biz geçen seneki peynirleri
mizi satamadık» diye vatandaşın sütlerini almamakta
dırlar. Bu bakımdan Tarım Bakanlığının bu işin üstü
ne eğilmesini temenni ederim. 

Türkiye'de bir tiftik ve yapağı şirketi var, bir de 
tiftik kooperatifi vardır. 1975 yılında tiftik fiyatları 
70 liradan devletçe ilân edildiği halde, yetiştiriciden 
40 lira ile 54 lira arasında tiftik satın almışlardır. Bu 
hususun da bu sene böyle devam etmemesini ve Ta
rım Bakanlığı teşkilâtının tiftik müstahsillerinin üstü
ne eğilmesini temenni ederim, 

Sayın milletvekilleri, hububat fiyatlarının 1976 ha
sadından bugünkü geçim şartlarını gözönüne alarak 
buğday fiyatının en az 300 kuruş olmasını temenni 
ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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6. — Traktör ve ziraî alet ve edevat gerek mem
leketimizde imal edilen, gerekse dış ülkelerden ithal 
edilen biçer - döğerler memleketimizde, bilhassa 1974 
yılında bir karaborsa halini almıştır. Memleketimizde 
monte edilen Fiat Türk traktörleri çiftçilerin eline 
doğrudan doğruya geçmiyor. Bayiler vasıtasıyle satı
lıyor ve bayiler 80 bin liraya aldıkları traktörü çift
çilere 160 ilâ 180 bin lira arasında satmaktadırlar. 

Dışarıdan vatandaşlar tarafından çeşitli yollarla 
yurda getirilen traktörün bugünkü piyasada rayiç fi
yatı, 185'lik bir Massey Ferguson'un 250 bin liradır. 
Yine bu yollarla getirilen biçer - döğerlerin fiyatı 250 
bin lirası peşin, 750 bin liradır. 

Devlet olarak gerek Türkiye'de imal edilen, gerek
se çeşitli kanallarla ithal edilen traktör ve biçer - döğer
lerin Türkiye'de Ziraî Donatım Kurumu, Pancar Eki
cileri Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifleri vasıta
sıyle satıldığı takdirde karaborsanın önleneceği ve ha
kiki ihtiyaç sahibi olanların eline traktörlerin geçece
ği kanaatindeyim. 

Bu noktaların Sayın Tarım Bakanlığınca dikkat 
nazara alınmasının zamanı gelmiştir inancındayım. 

Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri, maru
zatımı kısaca arz ettim. Demek istiyorum ki, bu aziz 
vatanın Türk milletinin elinde kalması için asırlar-
tanımızın hakiki sahibi ve efendisi olan Türk köylü
ne hizmet edilsin. Büyük Atatürk'ün deyimi ile; «Va
tanımızın hakiki sahibi ve efendisi olan Türk köylü-
sü»ne hizmet,biz Adalet Partisi ve Cephe Hükümetin
ce Allah'a ibadet kadar mübarektir. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bu inanç içinde 1976 yılı Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı Bütçesinin, Türk çiftçisine, Türk 
milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan 
temenni eder, cümlenizi saygı ile selâmlarım. («Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Muhterem arkadaşlarım, Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerin
deki müzakereler sona ermiş bulunuyor. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri sıra ile okutuyorum. 

C) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm! 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 74 634 9CO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Bitkisel ve hayvansal üretim 
kontrol ve pazarlama geliştiril
mesi 2 849 795 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 147 980 CÇÛ 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 46 238 446 . 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Meteorolojik tahminlerin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 171 495 424 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 900 CCü 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/382; C. Senatosu : 1/386) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : '534) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanun tasarısının maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 84 6QQ CCO 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 37 618 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması ve D. Ü. Ç. Ziraî 
mahsul Üret. 40 848 6CC 

BAŞKAN — 111 nci bölüm ile ilgili önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bulutlardan suni metotla yağmur yağdırma pro

jesinin uygulanabilmesi için Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Bütçesindeki .111 032 001 460 
harcama kaleminden 100 'bin TL.'lık ödeneğin düşü
rülerek, aynı yerde yeniden açılacak 111 032 001 710 
harcama kalemine 100 bin TL.'sı eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Rize 
Ahmet Akçeel S. Reşat Saruhan 

Sivas Adana 
Ahmet Arıkan M. Hulusi Özkul 

(1) 257 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

nrzurum 
Zekâi Yaylalı 

Elâzığ 
Ömer Naimi Barım 

İzmir 
Yücel Dirik 

İstanbul 
Hüseyin Özdem'ir 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

İstan'bul 
Cemil Yavaş 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeyi Anaya
samızın 94 ncü maddesine göre yeni harcama ka^ 
lemi açma manasına alıyor musunuz ve önergeye ka
tılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, birincisi za-
tıâlinizin buyuracağınız bir husustur. İkincisi... 

BAŞKAN — Benim o görüşüme katılıyor musu
nuz?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, biz Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyoruz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Harcama 
kalemi açtığı açıkça önergede yazılı Sayın Başka
nım, 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, efendim şimdi Ko
misyon... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben de ko-
! misyon üyesiyim, söyleyin de durumu düzelteyim... 
I Başkana zamanında söyleyin de bir zabıt hatası ol

masın dedim 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, ben sizin söz al
madan yaptığınız müdahaleyi bile dikkatle takip edi
yorum. Komisyon Başkanından sarih olarak katılıp 
katılmadığını ifade etmesini sordum. Şimdi zatıâli-
niz ne yapıyorsunuz, tahkim mi yapıyorsunuz benim 
ifademi? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Zatıâlinizin 
beyanını tahkim ediyorum, ayrıca Sayın Başkana di
yorum ki, bu konuda, komisyonun kararı olmadan 
beyanda bulunamaz Sayın Başkan, onu demek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Komisyon Baş
kanı... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yeni bir 
önerge verilmiş... 

BAŞKAN — Onu tartışıyoruz zaten efendim,. 
Önerge yeni bir önerge midir, Anayasanın 94 ncü 
maddesine göre bir harcama kalemi açıp masrafların 
artmasına sebebiyet veren bir durum mu ortaya çı
kıyor, biz bunu tartışıyoruz, siz cevap vermeye hak-
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ki yoktur diyorsunuz. Komisyon Başkanının cevap 
vermeye hakla olmayacak da kimin olacak? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Öyle de
medim yanlış anladınız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben gayet iyi takip 
ediyorum ve hiç yanlış anlamadığımı zannediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, bir yanlış anlaşma oldu herhalde... 

BAŞKAN — E, mesele kalmadı o zaman anlaş
mamamız için bir sebep yok. 

Sayın komisyon, benim takip edebildiğim kadarı 
ile sorumun cevabını ikiye böldünüz, birinci kısmını, 
Anayasanın 94 ncü maddesi ile ilgili görerek masraf 
artırıcı bir kalem yeni bir harcama kalemi önerilip 
önerilmediği meselesinin takdirini Başkan olarak bı
raktınız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Ay'dın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi ben teknik yönü olması bakı
mından Maliyenin görüşünü almak istiyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Tabiî Efendim. 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ SÜMER ORAL — Sayın Başkanım, öner
ge ile yedi bir harcama kalemi açılması teklif edil
mektedir. Bütçenin hazırlanması ve Yüce Meclise 
sunulması sırasında öngörülmeyen bir harcama ka
lemidir. Bu nedenle gider artırıcı niteliği taşır kanaa
tindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım okunan önergeyi yeni 

bir masraf açıcı, bir harcama kalemi ihdası niteli
ğinde olduğu kanatine bendeniz de katıldığım için 
Anayasanın 94 ncü madesi gereğince işleme koymu
yorum. 

111 nci bölümü okunan şekli ile oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 112'yi okutuyorum: 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 D. Ü. Ç. de ziraî mahsullerin de
ğerlendirilmesi ve pazarlanması 4 032 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Program) Lira 

900 Hizmet progarmlarına dağıtılama
yan transferler 2 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi maddeye bağlı cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-

dürlüğünü'i gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (84 600 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 74 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

3 Özel gelirler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.; 

İkinci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3'ü okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve buna tazı madeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetvelde ilgili ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — ö<eşinci maddeyi ovjarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... .Kabul edil
miştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 

yürürlüğe, girer. 
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum, :KabjUİ edenler... Emmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kaa»nu Maüye ve Gıda -Ta

rım ve Hayvancılık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler...iKabul^ed^najftir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gçoel tyüdüriü£ü. 1976 
yılı Bütçe kanun tasarısı, bilâhaça açık oya sunula
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin gecikmesi 
biyle Adliye Bakanlığı bütçesine şu anda başlama 
imkânından majırumuz. Çünkü en kısa devam eden 
bütçelerimiz 3 - ,3,5 saat dejyam etmektedir. Bu ne
denle gündem ve programdaki konuları görüşmek 
üzere Birleşimi bugün, £ 6 . 2 . 1976 Perşembe günü 
saat 10,00'da toplanmak üzere kapatıyorum. 

. (Kapanma saati : 00,55) 

»«*« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1976 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-
*çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se-, 
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 4.'— Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C; Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 

1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

3 
SEÇİM . 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayışı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
koru ile i 976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko-
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misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 2 . 1976) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu

na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S, Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 13. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna^ 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu, 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/379; C. Senatosu: 1/383) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 251; C. Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma 
tarihi: 1 3 . 2 . 1976). 

X 17. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976-
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği-



sikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 20. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(Y.) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Dönem : 4 
Toplantı : 3 

İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 258 

1976 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Tezkereleri (M, Meclisi : 1/381; 
C. Senatosu : 1/385) 

»arnıa Komisyonu 
Komisyonu Başkanlık' 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 533) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : '3412 

11 . 2 . 1976 

Bütçe K;ırma Komisyona Başkanlığına 

ilgi : 22 . 1 . 1976 gün ve 1/331 - 102 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1976 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan, Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçesi ili^k olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi 179 

.Kabul 
Ret 

118 
61 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 11381, C S. 1138b 
No. : 233 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

12 . 2 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1976 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul olunan «Te
kel Genel Müdürlüğü» 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunul
muştur. 

Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 257 
Toplantı : 3 , 

1976 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena

tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/382; C. Senatosu : 1/386) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 534) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3423 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 . 1976 gün ve 1/382-1Ö3 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1976 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 
Açık oy neticesi : (162) 

Kabul : 103 
Ret 59 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 12 %2 11976 
Esas No. : 11382, C. S. J/386- 234 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 1976 tarihli, 37 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü» 1976 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




