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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/494) (S. Sayı

sı : 499) üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı büt

çeleri kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi (1/498) (S. Sayısı: 475), 
Ege Üniversitesi (1/504) (S. Sayısı: 481), 
İstanbul Üniversitesi (1/508) (S. Sayısı: 485), 

İstanbul Teknik Üniversitesi (1/509) (S. Sayısı: 
486), 

Hacettepe Üniversitesi (1/506) (S. Sayısı: 483), 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (1/511) (S. 

Sayısı: 488), 
Çukurova Üniversitesi (1/502) (S. Sayısı: 479), 
Diyarbakır Üniversitesi (1/503) (S. Sayısı: 480), 
Cumhuriyet Üniversitesi (1/501) (S. Sayısı: 478), 
19 Mayıs Üniversitesi (1/510) (S. Sayısı: 487), 
Bursa Üniversitesi (1/500) (S. Sayısı: 477), 
Fırat Üniversitesi (1/505) (S. Sayısı: 482), 

Anadolu Üniversitesi (1/497) (S. Sayısı: 474), 
Atatürk Üniversitesi (1/499) (S. Sayısı: 476), 
İnönü Üniversitesi (1/507) (S. Sayısı: 484) ve 

Selçuk Üniversitesi (1/512) (S. Sayısı: 489) Büt
çe kanunu tasarılarının da maddeleri kabul olundu, 
tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

22 Şubat 1977 Sah günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 21,50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Orhan Akkoyunlu 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaatlı (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 52 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabrı Çağlayangü'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/797) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir sunuşu
muz var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağlayangil'ih dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 

muştur. 

Genel Kurulun bilgilerine sunul-
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III. — GÜRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız 

uyarınca Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz, 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Görüşmelere başlamadan evvel, bu Bütçe üze

rinde grupları adına söz alan sayın arkadaşlarımı 
okuyorum; Adalet Partisi grupu adına Sayın Mu
zaffer Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi grupu 
adına Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Demokratik 
Parti grupu adına Sayın Ali Zülfikâroğüu, Millî Se
lâmet Partisi grupu adına Sayın Yahya Akdağ. 

Kişisel olarak Saym Mehmet Özkaya, Sayın Veh
bi Meşhur, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Öz-
çelik, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Fahri Özçelik, Sa
yın Osman Aykul, Sayın Mikail İlcin, Sayın Sabri 
Tağh, Sayın Cemil Erhan, Sayın Veli Bakırla, Saym 
Osman Yılmaz Karaosmancğlu, Sayın Orhan Senem-
oğlu, Sayın Eteni Eken, Sayın Nedim Korkmaz, Sa
yın Tufan Doğan Avşargil ve Sayın Kadir Özpak söz 
almışlardın 

tik söz, Adalet Partisi grubu adına Sayın Muzaf
fer Demirtaş'ta. 

Buyurun Saym Demirtaş, 
A. P. GRUPU ADINA MUZAFFER DEMİR

TAŞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 1977 malî yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hak
kında Adalet Partisi grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri, Türkiye'mi
zin ileri milletler seviyesine gelmesinde Bayındırlık 
Bakanlığının üstün gayretleri olmuştur. 

Geniş bir hizmet alanı olan Bakanlığın bugünkü 
bütçe imkânları içerisinde faaliyetlerini takdir eder
ken, hızla kalkınmakta olan memleketimizde yeni 
kaynaklar, mevzuat ve kanunlarla Bakanlık bünyesi
nin çalışmalarını takviye etmek, güçlükleri kaldırmak 
mecburiyetindeyiz* 

1973 
1974 
1975 
1976 

ve 1977 

» 
» 
» 
» 
» 

(1) 499 S. Sayılı Basmayazı 16 . 2 . 1977 tarihli 
46 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Aşağıda sırası geldikçe bu hususlara değineceğiz. 
Sayın milletvekilleri, yüksek malumlarınız Bakan

lık; 
1. Genel bütçeye dahil kuruluşlarla özel idarelere 

ait yapı işlerini, 
2. Demiryolları inşaatını, 
3. Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
4. Hava meydanları inşaatını, 
5. Akaryakıt, tabiî gaz boru hatları, tesis inşa

atları ve onarımîarıyîe uğraşmaktadır. 
Bugün seneler itibariyle; 
1972 toplam : • 4 426 842 469 

3 999 009 733 
5 871 133 646 
8 345 483 846 

11 838 351 000 
diğer Bakanlık 

bütçesinden aktarma ile : 23 151 861 000 
liraya ulaşmıştır. 

Bu miktar kâfi midir? Değildir. Ancak, bu büt
çe imkânlarının istenilen seviyede kullanılabilmesi, 
plan ve program hedeflerine varılabilmesi için Hü
kümetimizin, Bakanlığın ve Yüce Meclisin hassasi
yetle üzerinde durması gereken konular vardır. 

Teklik eleman sıkıntısı bugün hâlâ ehemmiyetini 
koruyan bir mevzudur. Yatıranların tahakkukunda ve 
ileri teknolojinin uygulanmasında teknik elemana, ça
lışma ve hayatı ağırlaştırıcı görevlerinin karşıtını ve
rememekteyiz. Bu kesimi cazip kılacak şartları geti
rememekteyiz. Yetişen elemanları da özel sektöre ve 
kuruluşlara göndermekteyiz. «Teknik eleman ödeneği» 
kanununu bir an önce çıkarmalıyız. Ayrıca, sözleş
meli personel istihdamı suretiyle işin ehli, tecrübeli 
teknik eleman bulacak, sarfedilen paranın karşılığı 
daha kaliteli, düzenli ve dayanıklı iş elde etme im
kânı mümkün olacaktır. 

Bugünkü teknolojinin hızlı gelişmesi karşısında, 
teknik elemanın hizmetlere göre eğitilmesi, kurslar 
düzenlenmesi, Bakanlık bünyesindeki her kuruluşta 
ölü sezonlarda işçinin ve teknik elemanların yetiş-
tiriîme'iölne gayret edilmesi gerekmektedir. 

İkinci önemli husus, 2490 sayılı Devlet İhale Ka
nununun günün şartlarına göre mutlak değiştirilme
si lâzımdır. Maliye, Sayıştay ve bürokrasinin ağır 
İşleyişi, ihalelerin zamanında yapılmasını engelliyor. 
Birim fiyatlarındaki artış plan hedeflerine varmayı 
önlüyor. 

— 677 — 
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Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin yürümesini te
min eden anakuruluşları de alırsak : 

Devlet binalarının etüt, proje, keşif, .inşaat ve 
balkım çalışmalarını yürüten ve yaptığı geliştirici ça- . 
Iışmalarîa ülkenin kama inşaat yapımı iîe ilgili bü
tün faaliyetlerinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü so
rumludur. 

Bu kuruluşumuzun bu sorumluluğunu en ekono-
mük ve rantabl bir şekilde yürütebilmesi için, üniver
sitelerle ortalk bir gayretin içerisine girmesi, devam 

-eimesi, araştırma laboratuvarlarının 1977 yılında ta
mamlanacak şekilde kurulmasına başlanılmış olması, 
ayrıca güneş enerjisinden istifade tatbikatına geçilmesi, 
enerji tasarrufu için giriştiği gayretleri takdirle anıyo
ruz. 

Yapı ve projelerin Bakanlık olarak Türkiye'nin 
jeolojik yapısına uygun standartlara kavuşmasını, ya
pılarda prefabrikasyona gidilmesini ve yeni tatbikat
lara yer verilmesini olumm bulmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 1976 yılı Programı iîe 
ayrılan ödenekler ve yapılan harcamalarla gerçekleş
me durumlarına sektörler itibariyle toplam olarak ba
karsak : 

Tanm, gıda, sanayi, ulaştırma, turizm, konut, eği
ttim, sağhk, harita, tapu kadastro ve genel idarede 
1976\la 5 269 035 000 lira ayrılmış, 3 264 649 000 li
ralık bir harcama görüMîüşîür; °/0 62 uygulama bula* 
blDmiştir. 

1976 Yılı Programında yer alan ve Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce gerçek-
leşîjrilen işlerin plan hedeflerine göre yürütülmeleri 
için büyük bir çaba sarfediîmekte ise de, gerçekleş
meyi engelleyen darboğazlardan bazılarını aşağıda 
açîlkhyoruz. 

1. Yatırımları, Bayındırlık Bakanlığınca yürütü
len bakanlık, idare ve kuruluşların, bu yatırımların 
yapılacağı arsaları zamanında sağîayamamalan, sağ
lanan arsaların bazılarının imar durumlarının ve 
mülkiyet belgelerinin olmayışı programı aksatmakta
dır. 

2. YürüiüCen yatırım projelerine, program görüş-
meJ!eri sırasında Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığınca tespit edilen tavan rakamlar içinde kalındı
ğından, yeteri kadar ödenek ayrılamamaktadır. 

3. Yapımı İnala ilerlemekte olan bazı yatırım 
projeleri için ödenek yetersizliği nedetfiyle aktarma 
yapmak yoluna gidilmektedir. 

Ancaik, aktarmanın gerçekleşmesi, mevzuat icabı 
D&tâ&t Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünün 

alınması, bilâhara Maliye Bakanlığının bütçe yönün
den muameleyi yürütmesi ile mümkündür. Bu prose
dürün uygulanması 1,5 ilâ 2 ay gibi bir zaman kaybı
na sebep olmaktadır. 

4. Yatırım projelerine tahsis edilen ödeneklerin 
kısıtlı olması, aktarma ile ödenek teminindeki forma
litelerin zaman alması, müteahhit firmaları tereddüde 
düşürmekte, bu durum işin yavaşlamasına sebap ol
maktadır. 

5. İnşaat malzemelerinde meydana gelen artış
lar ileri sürülerek, inşaatların % 30 zamlı olarak iha
leye çıkarılması bile müteahhit firmalara cazip gel
memekte ve bir çok işlere istekli çıkmamaktadır. 

6. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Gene! Mü
dürlüğünce yürütülen yatıran hacminin yılda % 35 
- 40 oranında artış göstermesine karşılık, cari hizmet 
giderlerindeki artışların % 6 - 10 oranında kısıtlı tu
tulması, yatırım hizmetlerinin olması gereken seviye
de gerçekleşmelerini engellemektedir. 

7. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yatırımcı bir ku-
ruîuştur. Yatırımların gerçekleştirilmeleri, yeter sayı
da yetenökü ve tecrübeli teknik personel istihdamı 
ile sağlanabilir. 

'Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür
lüğünün 1977 malî yılında yürüteceği işler için : 

1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Büt
çe teklifi : 724 095 400 

2. Diğer bakanlık ve kuruluşların bütçelerinden 
devredilecek devam eden işler için : 6 083 976 000 

3. Diğer bakanlık ve kuruluşların bütçelerinden 
devredilecek yeni işler için : 1 107 986 000 

Topüam : 7 916 057 400 

Bütçe imkânları içerMnde bunu olumlu bulmak
tayız. 

Demiryolları, Limanlan ve Hava Meydanları İn-
şaasî Genel Müdürlüğü : 

Me'mîekeiimizin ekonomik, sosyal, jeolojik ve tu
ristik durumlarım gözönüne alarak, ulaştırma poSDtâ-
kasında ilerideki gelişmeler de gözönüne alınarak, dev
letçe yaptırılması planlanan demiryollarını, kıyı tesis
lerini, hava meydanlarını ve boru hatlarının yatırım 
projelerinin her türlü araştırmaları, Bakanlığımızın 
bıı böM'mü tarafından yapılmaktadır. 

Demiryolları, bugünkü OPEC kararları muvacehe
sinde kitle ulaşımında birinci derecede ağırlığım or
taya koymuştur. Kitle ve uzun mesafe nakliyatında 
demiryollarının önemi büyüktür. Sanayi, ticaret ve 
tarımda ilerleyebilmemiz için, bu ulaşmı gücünün gü-
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nün şartlarına uydurulması şarttır. Gerek hammadde
nin, gerekse mamul malzemelerin kitle halinde emni
yeti, hızlı ve ekonomik bir şekilde ihtiyaç mahalline 
ulaştırılması, karayollarına nazaran 1 ton/kifo>mefrre-
de 1/6 nispetinde büyük bîr tasarrufu temin etmekte
dir. Döviz kaybını da önleyecektir. 

Hükümetimizin, bütün yönleriyle daha çok öncelik 
taşıyan bir demiryöM şebekesinin geliştirilmesi ve 
daha yüksek standartlara göre yapımındaki görüş ve 
tutumunu isabetli bulmaktayız. 

Kalkınma planımızda yer alan ve modern işlet
me şartlarına uyan inşaatlardan : 

— İzmit şehiriçi geçişi, 
— SöğütHiçeşme istasyonu, 
— Âriföye - İncesu demiryolu, 
— Divriği - Sivas demiryolu hattı, 
— Karakaya Barajı dem'iryolu varyantı ve diğer 

yenileme çalışmaları için 814 317 000 liralık kısmı
nın ihalesini memnuniyete karşılıyoruz. 1981 yılında 
bitecek olan bu projeyi, önümüzdeki yıllarda yeni pro
jeler takip edecektir. 

Ankara - İstanbul arasını 9 saattan 4 saata indire
cek olan projenin tatbikata başlaması bizi memnun 
etmektedir. Çift hatlı ve elektrikli bir güzergâh, mo
dern demiryolculuğun büyük bir uygulaması olacak ve 
sadece İstanbul - Ankara arası değil, Doğu ve Batı 
Anadoîunun da ulaşımının bağlantısını sağlayan bir 
başlangıç olacaktır. 

Ümit ve temenni ediyoruz ki, önümüzdeki yıllar 
içerisinde İstanbul'dan Güneye inen İstanbul - Kon
ya, Adana - Nusaybin hattı da bu modern demiryolu 
işletme uygulamasına dahil edilir; yıllardır, sürat ve 
ekonomi asrında bulunduğumuz şu zaman içerisinde, 
Türkiye'mizin bu kesiminde yaşayan insanlar da mo
dern ulaşım imkânına kavuşur. 

Limanlar ve Kıyı Tesislerimiz : 
Üç tarafımızı çeviren, Allah'ın büyük bir lütfü 

olan denizlerimizden de, bugün üzülerek ifade edelim 
ki, istenilen ölçülerde istifade edememekteyiz. 

İstanbul - Çanakkale boğazları önemli milletler
arası bir geçit yoludur. Deniz ulaştırması ve diğer 
ulaşım yollan ile bağlantıyı temin etmesi bakımın
dan, kıyılarımızdan azamî şekilde faydalanmalıyız. 
Toplu taşıta ve nakliyeye fevkalâde müsait Türkiye' 
mizde kıyı tesislerini kurarak, deniz yollarım geliştir
mek lâzımdır. 

Bu suretle, pahalı karayolu ulaştırmacılığının yü
kü azalacak, döviz tasarrufu temin edilecektir. 

Turizm ve balıkçılık açısından da, küçük liman, 
barınak ve balıkçı limanlarına ihtiyacımız vardır. 

İç sularımız ve baraj ve baraj yollarımız da bir
birleriyle bağlanarak Karadeniz'den Akdeniz'e ve 
Basra Körfezine kadar beynelmilel su yolu ve altyapı 
etüdü ve projelendirilmesi çalışmalarını beklediğimizi 
ifade etmek isteriz. 

Hava Liman ve Meydanları : 
İç ve dış trafiğe açık hava liman ve meydanları

nın her mevsimde gece ve gündüz ulaşıma imkân ve
recek modern standartlara uygun bir şekilde ele alın
ması mevzuundaki gayretleri takdirle karşılıyoruz. 

21 ilimizde stol tipi hava alanları çalışmalarının 
süratle tamamlanması, bu suretle de Anadolu'nun ha
va ulaşımına kavuşması bir merhale olacaktır. 

1976 malî yılında 851 380 000 lira olarak ayrılan 
ödeneğin, 461 817 000 lirası harcanabilmiştir. Önü
müzdeki malî yılda 918 771 000 lira ödenek ayrılmış
tır. Temenni ediyoruz ki, bu ödeneklerle plan ve prog
ram hedeflerine ulaşılsın. 

Değerli milletvekilleri, karayolları üzerinde dur
mak istiyoruz. 

1957 de kumlan Karay ollarımız, artan nüfus ve 
trafik akımı bakımından, maliyet yüksekliğine rağ
men ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 1950'de 1G85 
kilometre asfalt varken, bugün 21 450 kilometreye 
ulaşılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1976 yılı itibariyle 
33 372 km. Devlet yolu, 25 931 km. il yolu olmak 
üzere, toplam 59 303 km. lik bir yol ağı inşa etmiştir. 

Türkiye'mizin jeolojik yapısı ve gerekse topograf
yası, yol inşaatında güçlüklerle doludur ve büyük 
ödeneklere ihtiyaç vardır. 

Son yıllarda artan TIR nakliyatı, yollarımızın di
rencini artan bir ağırlık ve süratle tahribata devam et
mekte; ancak; henüz sağlam bir anlaşmaya da ka~ 
vuşamamışızdır. Her külfetin karşısında bir nimet ol
ması gerektiği halde, üzüntü ile ifade edelim id, TIR 
nakliyatı, trafiği alt - üst etmesi yanında, can ve mal 
tahribatına sebebolmaktadır. 

Arük Türkiye'de paralı yol inşası şart olmuştur. 
Bunlara kaynak bulmak mümkündür. Vaktiyle Bo
ğaz köprüsüne hayır diyenler, memnuniyetle kayde
delim ki, bugün bu önerimize 'Boğaz köprüsünü misal 
gösterme durumuna gelmiştir. 

Temenni edelim ki, ikinci Boğaz köprüsünün 
etütlerinin yapıldığı, inşasına geçildiğinde muhalifleri
miz yardımcı olsunlar. 
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Türkiye'mizin, dünya ülkeleri arasında istatistik 
bilgilere göre 1 kilometrekaresine düşen yol uzunlu
ğu, kilometre cinsinden 0,08 ile geride kalmışızdır. 
Türkiye'miz, topyekûn sosyal adalet ilkelerine büyük 
önem verildiği Hükümetimiz yönetiminde, köyünden 
ilçesine ve iline kadar sağlam standart ölçülere uyan 
yollara kavuşturulma çabası içerisindedir. Üretim -
tüketim dengesi buna bağlıdır. Bakanlıklar arasında 
koprdine bir çalışma ile bu hedeflere de ulaşılacağı 
kanaatini taşıyoruz. 

45 000'i aşkın personeli, 143 milyon dolarlık ma
kine gücü olan teşkilâtımız, aşağıda temas edeceğim 
bazı darboğazlara rağmen büyük gayretin içersinde-
dirler. 

Bu parlamento dönemi içerisinde : 
1974'te 5 526 039 224 
1975'te 5 983 403 000 
1976'da 9 102 480 000 
1977'de 13 200 000 000 

TL. na ulaşılmıştır. Bu, % 43'lük bir artıştır. 
1977'de bu para ile planlanan işler hakkında dü

şüncelerimiz şunlardır : 
1977'de planlanan işleri toplar sak; 1 750 kilomet

re yolun projelendirildiği, toplam 23 milyar TL. olan 
217 Devlet yolu projesinin üzerinde çalışıldığı, Dev
let il yolları üzerinde onarım, yenileme ve yeni ya
pım olmak üzere 9 700 kilometre kaplama yapılaca
ğım öğrenmiş bulunuyoruz. 

s Keza, toplam keşif bedeli 10 milyar TL. olan 
325 proje üzerinde çalışılacağını da memnuniyetle 
kaydediyoruz. Devlet yollarında 39, il yollarında 36 
adet olmak üzere, toplam 75 yeni köprü yapımının 
1977 programına alınmasını takdirle karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 
MUZEFFER DEMÎRTAŞ (Devamla) — Kara

yollarının halen elinde 16 bini aşan makineye ilâve
ten, yeni geliştirilen 138 milyon dolarlık projenin 
biran önce tatbikini Hükümetimizden bekliyoruz. 

Darboğazlar hakkında düşüncelerimizi arz etmek 
isteriz. Tekrar hülâsa etmek istersek, büyük ve güzi
de olan bu kuruluşumuzun da çözüm bekleyen önem
li problemleri vardır : 

1. Teknik personel sorunu, 
2. Ödenek yetersizliği, 
3. Bütçece kamulaştırma ödeneği konmaması. 
4. Yapım ve bakım hizmetleri için lüzumlu 

makinelerin ithalinde uygulanan formaliteler, 
5. 1973'ten beri güçlükle uygulanmakta olan 

program - bütçe sisteminin zaman kaybettirici rolü
nün asgariye indirilmesi, 

6. Karayolları ile ilişkisi olan diğer daire ve 
müesseselerin daha sıkı işbirliğinde bulunması, en 
önemli meselelerden sayılabilir. 

7. Türkiye'mizde meteorolojik ve jeolojik şart
lar dolayısıyle, mevsim değişiklikleri gözönüne alına
rak, bölge kuruluştan münavebe suretiyle değişik 
bölgelere sevk edilebilmeli, makine parkları atıl va
ziyette kalmamalıdır. 

Keza, YSE Orman Yolları Teşkilâtı ve Karayol
ları arasında bir koordinasyon kurulmasıdır. 

Kanun ve kararname konusu olan bu problemle
rin de yakın bir gelecekte halledileceği inancım taşı
yoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, beni din
lemek lütfunda bulunan muhterem heyetinize teşek
kürlerimi arz ederken, 1977 malî ydı Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin Yüce Türk Milletine ve Bayındırlık 
Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Hak'tan niyaz ederek hürmetle huzurunuzdan ay
rılıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'de. Buyurun Sayın Çi
lesiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
ÇİLESİZ (Giresun) — Sayın Başkan ve değerli mil
letvekilleri; Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş, temenni 
ve dileklerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Her şeyden evvel şu ciheti belirtmek isterim ki, 
Bayındırlık Bakanlığı, yatırımcı bakanlıklar arasında 
en önemli bir yer tutmaktadır. Bu Bakanlık, kamu 
görevlerinin yürütülmesini sağlayacak olan bina ve 
diğer tesislerle, karayolları, hava meydanları, İiman-
manlar, kıyı tesisleri, akaryakıt ve tabiî gaz boru hat
ları inşaatı onarımlarını yapmak gibi, memleketin 
kalkınmasına çok büyük katkıda bulunan bir Bakan
lıktır. 

Diğer bakanlıklardan yapılacak aktarmalarla bir
likte, Bayındırlık Bakanlığının faaliyet sahasına ait 
olan para 23 151 000 000 liranın üzerindedir. Bu öde
neğin 13 200 000 000 tutarında bulunan kısmı kara
yolları için tahsis edilmiştir. 

Geçen bütçe yılında demiryolları için ayrılan 
422 900 000 liralık ödeneğin, ancak 151 500 000 lira
sının sarf edilebildiğini görüyoruz. Bu rakam bize, de
miryolu işlerinde önemli ve ihtiyacı karşılayacak 
oranda bir çalışma yapılmadığını göstermektedir. 
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Limanlar için geçen yılın bütçesinde 593 751 000 
lira ayrıldığı halde, bu paranın ancak 279 milyon li
rası harcanabılmiştir. Harcama nisbetinin rakamlar
da görülen bu manası liman işlerinde de idarenin ge
rektiği kadar faaliyet göstermediğinin açık bir deli
lidir. 

Ayrılan ödenek nisbetinde harcama yapılmaması
nın sebepleri anlaşılır bir şey değildir. Hava meydan
ları için geçen bütçede ayrılan 851 milyon liraya kar
şılık, harcama 383 milyon lira kadardır. Ödeneğin ay
rıldığı halde hava meydanlarının yapım ve onarımın
da verüen ödenek nisbetinde harcama yapılmaması
nın nedenlerini açık olarak öğrenmek istiyoruz. 

Hava meydanları hakkında, yabancı devletler de 
dahil, yapılan şikâyetler gözönünde tutularak, mey
danların emniyetle çalıştırılması, plan ve projeleri ha
zırlanmış olan meydanlarm inşası gerekirken, bu 
önemli ihtiyaca lâyık olduğu ehemmiyetin verilmedi
ğini ve şikâyetlerin durdurulamadığım üzülerek görü
yoruz. 

Tahsisat olmasına rağmen, geçen yıl makine par
kı, ihtiyacı karşılayacak bir duruma getirilemediğin
den, bu da hizmetlerin düzenli yürümesine engel ol
muştur. Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait bina
lar için geçen yıl bütçesine 5 milyarın üzerinde öde
nek konduğu halde, 1976 bütçe yılı sonuna kadar har
canan para 2,5 milyar lira civarındadır. Bu alandaki 
çalışmanın da ne kadar aksak yürütüldüğü açıkça gö
rülmektedir. Nereden bakarsak bakalım, verilen öde
neklerin % 50'sinin dahi kullanılma imkânı buluna
mamıştır. 

Bu durum, ülkemizde yatırım şevkini ve kapasi
tesini, eğilimini olumsuz yönde etkilemiştir, iş haya
tının daralmasına ve kalkınmamızın yavaşlamasına 
yol açmıştır. Bu nedenle meydana gelen iktisadî dur
gunluk, ekonomimize hâkim olmuştur. Memleketi 
mamur ve müreffeh bir hale getireceği iddiasını sık 
sık tekrarlayan Hükümetin bu iddialarının ne kadar 
boş olduğunu bu rakamlar ispat etmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, hangi siyasî teşekküle men
sup olursak olalım, memleketin dertleri üzerine hep 
birlikte eğilmemiz ve özellikle hastalıkları isabetle teş
his etmemiz şarttır. Tedavi şekilleri hakkında değişik 
görüşlerimiz olabilir; önemli olan hastalığın teşhisin
de yanılmamamızdır. 

Yıllardan beri bayındırlık işlerinin istenilen veri
me ulaştınlamamasmın sebeplerinin başında ve her 
bütçe döneminde 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Ka
nunu hükümlerinin yetersizliği ve günümüzün koşul

larına uymaması ileri sürülmektedir. Buna rağmen, 
bu ihtiyar ve devlet faaliyetlerini engelleyici nitelikte 
olan bu Kanunun değiştirilmesi için ciddî bir girişim 
yapılmamıştır. Her bütçe görüşülürken söylendiği gi
bi, bu kanun, taahhüt yolu ile yaptırılan işlerin dü
zenli olarak yürütülmesini sağlayamadığına göre, dev
let yatırımlarını zarar ve ziyandan koruyacak ve iş
leri düzenli olarak yürütecek bir kanunun süratle çı
karılması için derhal harekete geçilmesini diliyoruz. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinde en büyük pay karayolları için ayrılmıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu yapımını, 
köprüleri ve bunlarla ilgili tesisleri yapar. Bunlarm 
bakım ve onarımı da bu Genel Müdürlüğe aittir. Yap
tığı yollar köylünün kentlinin mallarının pazarlanma-
sınt, mübadelesini ve ekonomik yönden memleketin 
kalkınmasını sağlar; Devlet hizmetlerinin yurdun her 
tarafına götürülebilmesinde büyük rol oynar. Dev
let yönetimini kolayca sağlayacak güçlü bir araçtır. 

Buna rağmen, illerimizi ilçelere bağlayan ve ilçe
ler arası taşımaları temin edecek olan bir yol şebe
kesine kavuşmuş değiliz. Yurt kalkınmasında ve sos
yal adalet ilkelerinin yerine getirilmesinde, son dere
ce önemli olan karayollarının, plan ve programında 
gösterilen hedeflere ulaştığım kabul etmeye olanak 
yoktur. 

Evet sayın arkadaşlarım, Edirne = İstanbul, Anka
ra - İskenderun ekspres yol olarak ele alman proje
ler lâyıkıyle hızlandınlamadığından, bu yollarda can, 
mal ve zaman kaybı, dünyada rekor sayılabilecek bir 
düzeye ulaşmıştır. 

Haydarpaşa - İzmit, Eşrefpaşa - Halkapınar, Tar
sus - Pozantı, Avrupa oto yol ve İstanbul çevre yol
ları olmak üzere beş büyük proje bulunmaktadır. Bu 
yolların yapım işleri çok yavaş yürümektedir. Bitiş 
tarihleri de her yıl ertelenmektedir. Bu ağır çalışma 
temposuyla bu projelerin uzun ydlar bitmeyeceği ka
nısındayız. 

Haydarpaşa - İzmit yolunda günlük ortalama ta
şıt sayısı 25 veya 30 bini bulmuştur. Gittikçe önemi 
artan bu konunun ciddiyetle ele alınması gereğine ina
nıyoruz. 

Dünyada artan ve bilhassa 1970 yılında meydana 
gelen trafik patlaması, bütün hızıyla devam etmekte
dir. Bu hız gelişmiş ülkelerde % 7-12 oranındadır. 
Oysa yurdumuzda ve birçok kesimlerinde % 10-15 
gibi ürkütücü bir düzeye ulaşmıştır. 

Karayolu yapımı bu hıza paralel devam ettiği sü
rece, ancak artan bu trafik gücünü karşılayabilir. Bu 
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ağır çalışma temposu içinde çoğalan araçlar da he
saba katılırsa, bugünkü yol şebekesinin 20 yıl geride 
kalmış olduğu kesin olarak anlaşılmaktadır. 

Bu yüzden, karayollarının ihtiyaç ve ekonomik 
faydalar yönünden yapılan tercihlere göre çalışması
nın lüzumuna yürekten inanıyoruz. 

Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya giden ağır tonaj
lı TIR kamyonları trafiğimizi daha da yoğunlaştır
makta olduğu gibi, esasen ağır tonajlı standartlara gö
re yapılmamış yollarımızı kısa zamanda bozmakta
dır. 

TIR kamyonlarından alman geçiş bedellerinin yol
larımızın bakım ve onarımını karşılayabilecek bir se
viyeye çıkartılması için gerekli girişimlerin yapılması
nı Sayın Bakandan istirham ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu tempo ile köy, şehir, ka
sabaları birbirine bağlayan... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bölge müdürleri 
boyuna arsa spekülasyonu yapıyorlar. Gitsinler An
talya'ya baksınlar. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Bir
birine bağlayıp, ekonomik ve sosyal gelişme amacına 
ulaşabilecek yol şebekesinden mahrum yerlerimiz sa
yılamayacak kadar çoktur. 

Bazı yollarımız bakımsızlık yüzünden büsbütün 
heder olmaktadır. Karadeniz'de dahil olduğu halde, 
sahil umanları komşu il ve ilçelere tam manasıyla 
ve her mevsimde işler yollarla başlanamadığından, li
manlardan beklenilen faydalar da kesinlikle sağlana
mamaktadır. 

Avrupa - İran transit yolu Trabzon'dan geçmek
tedir. Ancak nakil araçlarının çoğalması, bazı zaman
lar bu yolda trafik tıkanıklıklarına sebep olmakta
dır. Trabzon - İran arası yoldaki tıkanıklığın gideril
mesi, Giresun limanına boşaltılan yabancı gemi yük
lerinin kısa yoldan İran'a ulaştırılması son derece 
önemlidir. Bunun için, Tirebolu -> Gümüşhane yolu
nun bir an evvel yapılması ve İran transit yoluna 
bağlanması, memleket ekonomisi ve trafik tıkanıklı
ğını önleme bakımından zarurî olduğundan, bu yo
lun bir an evvel yapılmasının gerekli olduğu kanısın
dayız. 

Yolsuzluk, birçok köy ve kasaba ürünlerinin pa
zarlama yerlerine taşınmasında, fiyatların alabildiği
ne artmasına da neden olmakta ve bu ürünlerin tü
keticiye intikali tüketicinin alım gücünü azaltmakta 
ve ayrıca aracıların sunî pahalılıklar yaratmasına yol 
açmaktadır. 

Karayolları yapımında öncelikle ekonomik ve sos
yal yönden bu faktörlerin dikkate alınması ve yol 
yapan planlarında bu gibi yerlere öncelik verilmesi 
gerekir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü örgütünün, teknik 
personel yönünden sıkıntı içinde olduğunu da öğren
miş bulunuyoruz. Bilhassa projelerin yapılmasında 
çekilen güçlüklerin ortadan kaldırılması için, Kara
yolları Genel Müdürlüğüne yeteri kadar teknik per
sonel kadrosu verilmesinin sağlanmasını zorunlu gö
rüyoruz. Teknik personel yetersizliğinden dolayı, özel 
firmalara proje ihale edilmekte; fakat bunlardan da 
olumkı sonuçlar alınamadığım öğrenmiş bulunuyor 
mz. Teknik personelin artırılması suretiyle, başkaları
na ihale yoluyle meydana gelen sakıncalar da orta
dan kalkacaktır. 

Sayan Bakanın, Bütçe Karma Komisyonunda ve 
Cumhuriyet Senatosundaki yaptığı konuşmalardan an
laşıldığına göre, Bakanisk dış ülkelerde yol yapımı 
için faaliyetler göstermektedir. Tecrübeli teknik ele
man azlığından bahseden ve bu yüzden yurt içi faa
liyetlerde yeterince başarılı olamadığını teknik eleman 
yetersizliğine bağlayan Sayın Bakanın, yurt dışı iha
lelere girmesindeki hevesini bir türlü anlayamıyo
ruz. 

Memleketin yolsuzluk yüzünden içine düştüğü bu-
nakmı ortadan kaldırmadan, yani kendi yollarımızı 
yapmadan başka memleketlerin yollarını yapmaya 
kalkışmak, kanımızca memleketimize ekonomik yön
den bîr fayda sağlamaz. Kendi yollarımıza yapacağı
mız yatırımlar bizim için, sosyal, ekonomik ve kültü
rel yönlerden en büyük kazanç olacaktır. Böyle bir 
girişim varsa, bu, memleket ihtiyaçlarının sağlanma
sından sonraya bırakılmalıdır. 

Bakanlık mensuplarına ve memlekete değerli hiz
metler yapmış olan Karayolları Genel Müdürlük ör
gütüne Cumhuriyet Kalk Partisi Grupu adına başarı
lar diler, 1977 Bütçemizin memleketimize uğurlu ol
masını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Saygılarım
la. (C. H, F. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ali Zülfi-

kâroğlu, buyurunuz efendim. 
D, P. GRUPU ADINA ALİ ZÜLFİKÂROĞLU 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Bayındır Bakanlığı Bütçesi üzerinde Demokra
tik Parti Grupu adına görüşlerimizi arz etmek için 
kürsüye gelmiş bulunuyorum, 
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Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Kara
yolları Genel Müdürlüğü, yatırımcı kuruluşlardır. Ül
kenin kalkınması ve gelişmesi için çok önemli altyapı
nın yapılması bu Bakanlığın görevleri cümlesindendir. 

Yatırımcı bir bakanlığın kendisine tevdi edilen ya
tırımları gerekli vasıfta, ucuz ve süratli olarak yapa
bilmesi, her şeyden önce teknik eleman kadrosuna 
bağlıdır. Bu kadronun güçlü bir kadro halinde kala
bilmesi ise, gerek Hükümetin ve gerekse Bakanlığın 
teknik eleman politikasına bağlıdır. Bu politikanın ise 
başarılı olamadığı neticelerden bellidir. Zira, vasıflı ve 
tecrübeli personel yönünden her geçen gün, devlet kad
rolarımın aleyhine işlemektedir, 

Düşük ücretlerle, düşük kadrolarda teknik eleman 
çalıştırmayla tasarruf yaptığını zannedenler bu mem
leketin ekonomisine ne kadar büyük zararlar verdikle
rini artık anlamalıdırlar. Partizanca davranışlarında, 
teknik eleman kadrosunu zayıflattığını ve bu kadro
nun müessiriyetirii azalttığını esefle müşahede etmek
teyiz. 

Kendisi de bir teknik eleman olan Bayındırlık Ba
kanının yatırımların gerçekleşmesinin, teknik evsaf 
ve maliyetler yönlerinden istenilen seviyede olabilme
sinin teknik eleman kadrosuna bağlı olduğunu iyi bil
mesi gerekir. Ancak, teknik eleman kadrosunun her 
geçen gün zayıflaması, tecrübeli ve yetenekli personelin 
Bakanlığı terk etmesi karşısında, Sayın Bakanın mü
essir tedbirler alabildiği kanaatinde değiliz. Aksine, 
partizan davranışların içine girilmesi, vasıflı teknik 
ekman göçünü hızlandırmıştın 

Bu durumda hızlı kalkınmadan, görülmedik ya
tırım hamlelerinden bahsetmenin elbette imkânı yok
tur. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım hamlesi, 
trilyonluk tesisler nasıl vücut bulacaktır? Ancak, bu 
Hükümetin mensupları gerçekleşmesi mümkün olma
yan vaatleri söylemekte, olmadık işleri olmuş gibi gös
termekte mahirdirler ama; tedbir almak yönünde 
çok yetersiz kaldıkları da bir vakıadır. 

Bu görüşlerin ışığı altında, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi dolayısıyîe Bakanlık çalışmaları hakkında 
Demokratik Partinin görüşlerini anahatlanyle arz 
edeceğim: 

Ekonomik kalkınmanın temelinde, iyi bir ulaşım 
şebekesi vardır. Günümüzde demiryollarının ulaşım
daki önemi çok büyüktür. Bütün dünya, gerek yol
cu ve gerekse yük naklinde büyük kapasite imkân
ları getiren demiryoluna büyük önem vermektedir. 
Demiryolları modernize edilmekte, üzerinde sürat 
yapabilecek hale getirilmektedir. 
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Kara taşımacılığında demiryollarını ihmal etmek, 
karayollarının tıkanmasına sebebiyet vermektedir. 
Kitle nakliyatını demiryollarına kaydırmaya mecbur
sunuz. Aksi halde hem pahalı, hem geç ve hem de 
emniyet unsurundan mahrum bir taşımacılığın girda
bında döner durursunuz. Bugün Türkiye'de durum 
budur. Bu durumdan kurtulmak için ciddî çabaların 
mevcudiyetine ise şahit olamamanın üzüntüsü içinde
yiz, 

Yıllardır İstanbul - Ankara arasında kısa bir de
miryolu inşasından bahsediliyor; ama bu sadece pro
paganda nutuklarına malzeme olarak kullamlagelmiş-
tir. İstanbul - Arifiye arası çift hat inşaatı tam bir 
yılan hikâyesi olmuş, 10 yıllık bir gecikmeden sonra 
tamamlandığı ilan edilmiştir. Ancak bu kadarcık bir 
kısım dahi bu kadar yılda tamamlanabilmiş değildir. 
Bu yolun izmit geçişi için, Sayın Bakanın ne düşün
düğünü öğrenmek isteriz. Bunca senedir konuşulan, 
müzakere ve münakaşa edilen bu konu hâlâ çözüme 
bağlanamamıştır. İzmit geçişi bir darboğaz olarak kal
mıştır. Ve bu hattın bittiği istenildiği kadar ilân edil
sin, ulaşımı büyük ölçüde aksatmaya devam edecek
tir. Niçin bu konu üzerine ciddiyetle eğilinmez; şu ve
ya bu şekilde çözüme ulaştırılmaz? 

Demiryollarının ihmal edilmesi, kara taşımacılığın
da yükü karayollarına yüklemiştir. Nitekim demir
yollarının payı gittikçe düşmüş, karayollarının payı ise 
yükselmiştir. Bu gerçeğe, Türkiye'nin gelişen bir ül
ke olması da eklenince karayollarındaki trafik hızla 
artmış ve bugünkü trafik keşmekeşi doğmuştur. 

Karayollarımızm bugünkü haliyle bu yoğun tra
fiği taşıması imkânı yoktur. TransM nakliyatının da 
gittikçe artması, karayolu trafiğini bugünkü şekle ge
tiren önemli faktörlerden birisidir. Bu yoğun ve ağır 
trafik dolasıyle karayoKarınm bakım ve onarım 
problemi de her geçen gün daha büyük ciddiyet ka
zanmaktadır. 

Transit nakliyatın Türkiye'ye ne getirdiği, buna 
mukabil ne göiürdüğü iyi hesaplanmalıdır. Bu konuda 
en büyük görev ve sorumluluk Bayındırlık Bakanlı
ğına düşmektedir. Bakanlığın bu çok önemli konuya 
ciddiyetle eğildiği ve transit nakliyatını kontrol altı
na almak konusunda yeterli çalışmalar içinde oldu
ğu kanaatinde değiliz. 

Trafik kesafetinin artması ve bu trafik karşısında 
yolların yetersiz kalması, trafik kazalarının büyük 
ölçüde artmasına sebebiyet vermiştir. Her gün birçok 
insan bu yüzden hayatım kaybetmekte, milyarlarca 
liralık millî servet heder olup gitmektedir. Birçok zi-
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hinlerde trafik faciasının mes'uliyeti Trafik Kanu
nuna yüklenmiştir. Bu faciada kanunun yetersizliğinin, 
kontrol mekanizmasının iyi işlememesinin elbette rolü 
vardır. 

Ancak, Karayollarını bu günkü durumdan kur-
tarmadıkça, istediğiniz kadar mükemmel kanunlar 
yapınız, istediğiniz kadar kudretii kontrol mekanin 
ması kurunuz, trafik keşmekeşini ve trafik facialarını 
önlemeye imkân bulamazsınız. 

Memleketimizde karayolları maalesef her geçen 
gün biraz daha bozulmakta ve ihtiyaca cevap vermek
ten uzak hale gelmektedir. Özellikle kış aylarım mü
teakip, karayollarında seyahat bir işkence haline gel
mektedir. Birçok yollar üzerinde yer yer büyük çukur
lara rastlanılmaktadır. Vatandaşın artık bu hale alışma
ya da başlamıştır. 

Yeni yoilarm yapımında da büyük gecikmeler var
dır. Propaganda konuşmalarında vaat edilen Edirne -
İskenderun oto yolu hakkında da sayın Bakandan bil
gi vermesini bekliyoruz. Yıllardır bu yolun inşaaıhn-
dan bahsedilir. Ancak, yulardır İstanbul - İzmit ara
sı dahi bitirilememiştir. Bu hızla Edirne - İskenderun 
arasının bittiğini torunlarımızın torunları da göreme
yeceklerdir. 

Büyük Türkiye'nin büyük mimarları niçin bu ka
dar ağırdırlar; ellerini çalıştıracakları yerde, niçin 
çenelerini çalıştırmakla yetinirler? Televizyon ekran
larında her şeyi süratle tamamlayan büyük Türkiye' 
nin ve nurlu ufukların yaratıcıları, görülmemiş kal
kınmanın önderleri, niçin aynı başarıyı, iş bitirmekte 
göstermezler 

Bütün hükümetler, 2 490 sayılı Kanundan şikâyet
çi olmuşlardır. Devlet teşkilâtı da bu Kanunun işleri 
frenlediğinden şikâyet eder durur. Hakikaten 2 490 
sayılı Kanun eskimiştir. Günün icaplarına cevap ver
mekten uzaktır. Hızlı yatırımların yapılabilmesi, bü
yük çapta tesislerin gerçekleştirilebilmesi bu Kanu
nun yeniden düzenlenmesine bağlıdır. Devlet ihale
lerine sürat getirecek yeni mevzuat zarurîdir. An
cak, bu dönemde de bu konuda bir şey yapılamaya
cağı artık anlaşılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları ile ilgili di
ğer konularda da hizmetin gereği şekilde yürütülme-
diğini delilleriyle açıklamak mümkündür. 

Halen Andırın ilçesi kendi vilâyeti bulunan Kahra
manmaraş'a bağlanamamıştır. Andırın ilçesi Göksün 
ilçesine bağlanmamıştır. Bir kısmı yapılmış olmasına 
rağmen, Kadirli - Andırın yolunun ne zaman bitirile

ceği belli değildir. YSE tarafından basit bir şekilde 
Göksun'a yol açılmış. Göksün yolunun Karayolları
na bağlanmasının zaruretine inanıyorum. Şimdiye ka
dar üvey evlât muamelelesi gören bu bölgelere el uza
tılmasını talep ediyoruz. 

Bir muhalefet partisi olarak, önemli alryapa hiz
metlerini yapmakla mükellef bu Bakanlıktan bekle
diklerimizi açıklamak da mümkündür ve belki de ge
reklidir. Ancak 2 yıllık tatbikatı gördükten sonra, 
sözü daha fazla uzatmanın gereksizliğine inanıyorum. 
Zha, bütün Cephe İktidarını kemiren hastalık, Ba
yındırlık Bakanlığım da tam anlamıyle sarmıştır. Bu 
hastalığın adı partizanlıktır. Cephe Hükümetine vü
cut veren partiler için hizmet önemli değildir. Memle
ket yararları ve millî menfaatler de önemli değildir. 
Önemli olan parti menfaatleridir, önemli olan seçim
lerde alınacak olan oydur. Hizmet yapılsa da olur, 
yapılmasa da. 

Yüce Meclise Grupum adına saygılar sunar, bu 
bu bütçenin Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Allahtan temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Züîfikâr-
oğlu. 

Gruplar adına son söz Millî Selâmet Partisi Gru-
pu adına Sayın Yahya Akdağ'da. Buyurunuz Sayın 
Akdağ. 

M. S. P. GRUPU ADINA YAHYA AKDAĞ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdür
lüğünün 1977 malî yılı Bütçesi hakkında Millî Selâ
met Partisi Gnıpunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzun süratle bü
yüyen İhtiyaçları karşısında bayındırlık hizmetleri 
gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik ve sosyal kal
kınmada ve millî güvenliğimizin sağlanmasında, hü
lâsa topyekûn kalkınmamızda bayındırlık hizmetleri 
büyük önem taşımaktadır. Malumunuz olduğu üze
re, bütçeler hazırlanırken, bir tarafta imkânlar he
sap "edilmekte, diğer tarafta ihtiyaçlar tespit edilerek 
mevcut imkânlar nasıl kullanılmalı diye düşünülmek
te ve bu espri içerisinde hazırlanmaktadır. Şu halde, 
bütçe hazırlanırken, ihtiyaçlardan ziyade imkânlar söz 
konusudur. Ancak, mevcut kaynaklar nasıl kullanıl
malı ki, israf olmasın ve yurt gerçeklerine uygun sar-
fedilsin. İşte bu görüşmelerin asıl maksadı budur ve 
bu olmalıdır. 

Bayındırlık Bakanlığı ve KarayoBan Genel Mü
dürlüğü için 1977 Bütçesinden ayrılan meblağ 
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17 028 829 000 Türk lirası olup, diğer bakanlık ve 
müesseselerden aktarılacak meblağlarla birlikte ce
man, 23 151 861 000 Türk lirası olarak görülmekte
dir. 

Komisyonda konuşan arkadaşlarımız, bu meblağ
ların yeterli olmadıklarını ifade ettiler. Bu fikre biz 
de katılıyoruz, ayrılan paranın büyük bir kısmı ba
kım ve onarımlar için sarfedilecektir. Ekonomimizi dı
şa bağımlılıktan kurtarmak için, 1976Ma temelleri atı
lan ve bir çoğunun ihalesi yapılmış olan fabrikaların 
doğuracağı altyapı hizmetleri şimdiden dikkate alın
malıdır. Bu husus son derece önemlidir. Mevcut yol
lar ve köprüler bugün bile ihtiyaca cevap veremez
ken, yıllardır heyecanla beklediğimiz ve hasretini çek
tiğimiz millî sanayimiz gerçekleştiği zaman, altyapı ih
tiyaçları bir kaç misli daha artacaktır. Bundan do
layı, ayrılan meblağ yeterli değildir, ancak burada 
artırıcı bir teklif getirilemeyeceğine göre, temennimiz, 
hiç olmazsa mevcut imkânları kullanırken azamî öl
çüde israflardan kaçınılmalı, yatırımlar modern ça
ğın ihtiyaçlarına ve yurt gerçeklerine uygun, iktisadî 
olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bugüne kadar yapılmış 
olan hizmetleri küçümsenmeyecek, hatta iftihar edi
lecek durumdadır. Bununla beraber aksaklıklar da 
yok değildir. Sırası gelmişken, gördüğümüz aksaklık
ları, telâfiye medar olur umuduyla arz etmek istiyo
rum. 

İlk önce personel durumundaki aksaklıkları ele 
almayı faydalı görüyorum. Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü teknik kadroya en çok 
ihtiyaç duyulan kuruluşlardır. Zira Bakanlığın ana-
görevi teknik mahiyet arz etmekte olup, el'an Bakan
lık bünyesinde 3 bine yakın teknik personel istih
dam edilmektedir. Ne var ki, bugüne kadar tatbik 
edHen personel politikasındaki aksaklıklar yüzünden 
ciddî sıkıntılar çekilmektedir. Bütün dünya bilmek
tedir ki, ekonomik kalkınmanın motoru teknik kad
rodur. Bizde ise, devlet kuruluşlarında bu kadro ye
rini bulamamış, hakkını alamamıştır. Bundan dolayı 
kendi elimizle yetiştirdiğimiz elemanlarımız, yabancı
lar tarafından yurt dışına çekilmiştir. Döviz sağlaya
cağız diye, dış ülkelere gönderdiğimiz evlâtlarımızı 
başkalarına hizmet ettirmekle hiçbir fayda sağlana
mayacağına işaret etmek isteriz. Yapılacak iş, vata
nın imarım, kendi elimizle yetiştirdiğimiz, millî şuur 
sahibi evlâtlarımızın ellerine vermek olmalıdır. Ça
lışanın hakkı verilmeli; fakat çalışan da aldığının hak
kını vermelidir. İşte bunun içindir ki, personel seçi-

minde bilgi, kabiliyet ve tecrübe kadar, ahlâk ve ka
raktere de ehemmiyet verilmelidir. İşlerin arzu edildi
ği hedefe ulaşması için, işi görenler disiplinli bir ça
lışma içinde olmalıdır. Bunun için de idareciye yük
lenen mesuliyete denk bir selâhîyet verilmelidir. Ak
si halde idareci, mesuliyetin ve selâhiyetsizEiğin altın
da eziktir. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada bir nebze de sen
dika ve sendikacılığa temas etmek istiyorum, personel
le ilgili olduğu için. Malumunuzdur ki, bütün dünyada 
sendikacılıktan maksat ve gaye, işçinin kanunî olan 
haklarını, kanun çerçevesi dahilinde aramaktır. Türki-
yemizde de böyle olması lâzımken, maalesef yabancı 
ideolojilere kendilerini kaptırmış bazı şahıslar sendi
kalara sızmakta, bu gayeyi istismar etmekte, işçinin 
hakkını koruyorum diyerek işçilerimizi tahrik etmek
te, yersiz, Hattâ kanunsuz grevler tertiplemekte, böy
lece telâfisi imkânsız maddî ve manevî zararlara yol 
açmaktadırlar. 

Bütün bu yapılanlardan asıl maksat işçilerin hak
larını Tcorumak, hayat seviyelerini yükseltmek olma
yıp, işvereni korkutmak, yatırımları engellemek, anar
şiyi körüklemek ve «bu düzen içinde kalkınma ol
maz» fikrini yerleştirmek suretiyle Devletimizin ken
di kendine çökmesini sağlayıp, komünist bir düzen 
gelmesini temin etmektir. 

İşte bu tahrikler neticesindedir ki, bugün ülke
mizde baskı grupu bulunanlar haklarının ötesinde 
hak ahmakta, baskı grupu bulunmayanlar ise mağ
dur olmaktadırlar. 

Yıkıcı faaliyetleri kurtarıcı gibi gösteren maksatlı 
şahısların istismarlarını önlemek ve işçilerimizi bu dü
şünce sahiplerinin kötü emellerine âlet olma durumu
na düşürmemek için, ücret politikasına âdil bir sis
tem getirilmek lâzımdır. Kıdem tazminatında olduğu 
gibi, toplu iş sözleşmelerinde de asgarî ücrete para
lel bir tavan tespitinin yapılmasını zarurî olduğunu 
kabul etmekle beraber yalnız, maddî tedbirlerle işin 
bitmeyeceği inancındayız. 

Zira, memleketimiz maddî yönden kalkınmakta
dır, buna rağmen huzursuzluklar devam etmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, anarşinin dinmesi, sükun ve hu
zurun avdeti ve kardeşlik havasının hâkim olması sa
dece maddî kalkınma ile olmuyor, manevî tedbir
lere de ehemmiyet vermek gerekiyor. 

Her hususta örnek alınmak istenen Avrupa dev
letlerinde, nerede olursa olsun işyerlerinde her 100 ki
şinin başına bir din adamı tâyin edilerek onların ma
nevî eğitim1! ile meşgul olunmaktadır. Bizde de bu 
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eğitime çok ehemmiyet verilmelidir. Çalışmanın yal
nız maddî bir ücret karşılığında değil, her Türk va
tandaşının aynı zamanda vatanı ve milleti için de ça
lışmayı, vatan ve millet borcu bilmeli ve çalışma
nın nafile bir İbadet öMuğu inancını' taşımalıdır. Şah
sî menfaatini, milletinin menfaatine feda etmenin bir 
fazilet borcu olduğu itikadım taşımalıdır. Herhangi 
Mr şeye hakkı olup olmadığını iyice tespit etmeli, 
hakkı değilse verilse de almamalıdır. Hesabım, Al
lah'a vereceği hâkim bir kanaat halinde kendinde Ol
malıdır. Bu hususta gereken tedbirlerin alınmasını te
menni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlığa verilen hiz
metlerin yürütülmelinde en önemli hususlardan biri 
de teçMzat ve iş makineleridir. îş makineleri yeterli 
değildir, biBhassa vasıtaların büyük bir kısım hurda 
haline gelmiştir. Vasıtalar, sık sık arıza yapmakta, bu 
yüzden iş kaybına ve zaman kaybına sebep olunmak
tadır. Önceki yıllarda teçhizat ve iş makineleri itha
linde de yanlış bir uygulama yapılmıştır. Bu uygu
lama neticesindedir ki, ülkemizde bulunan vasıtaları 
Mr araya getirirseniz, adeta beynelmilel bir fuar man
zarası meydana çıkacaktır. Bu kadar değişik cins ve 
model vasıtayı gerek kullanmakta ve gerekse bakım ve 
onarımlarını yapmakta, parça temininde, personel ye
tiştirmede ciddî sıkıntılar çekilmektedir. 

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, son yıllar
da yabancı devletlerin tuhımunu d'ikkate alan Hü
kümetimiz, yeni bir devrin başîangıcı olan 1976'da 
muhtelif bölgelerde iş makinelerini yapacak fabri
kaların temellerini atmış ye çalışmalara bu yönde de
vam etmeye başlamıştır. Bu yoida atılan her adımı 
şükranla karşılıyoruz. 

Kendi fabrikalarımız faaliyete geçinceye kadar, 
mevcut iş makinelerimin bakım ve onarımlarını ya
pacak olan ateîyeler personel ve teçMzat bakımından 
takviye edilmeli ve iş makinelerinin devamlı işlerliği
ni sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

Bu arada bîr hususu daha hatırlatmakta fayda gö
rüyorum; geçen yıl bazı bölgelerde karayollarında 
akaryakıt sıkıntısının çekildiğini müşalhade .ettik; bil
hassa inşaat mevsimi kısa oîan 12 nci Bölgede akar
yakıt darlığından makineler çalışamaz durumda kal
mıştır ve iş kaybına sebep olunmuştur. Bu durumun 
tekerrür etmemesi temennisiyle ilgililerin dikkatine 
arz ediyorum. 

Proje durumuna geîince; projeler ülkemiz şartla
rına uygun ve iktisadî olmalıdır. Önceki yıllarda gör
düğümüz lüks ve estetik uğruna israflara yol açan 

projelerden vazgeçilmiş olduğunu, bu husustaki ça-
hşmaiarm ülkemiz şartlarına ve bölge şartlarına uy
gun bir biçimde devam ettiğini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Proje ofislerinin geliştirilmesi ve 
yerli proje ofMeriMn teşvik edilmesini temenni edi
yoruz. 

İhalede göıüien aksaklıklara gelince; bir maîî yı
lın mart ayı başlarına uzaması yatırımların gecikme
sine yol açmaktadır, bilhassa soğuk hava şartlarının 
hüküm Sürdüğü bölgelerde yatırımları engellemekte
dir. İnşaat mevsiminin tümünden istifade edilebilmesi 
için, malî yılın geri çekilerek takvim yılı ile birleşti
rilmesinin, memleketimizin şartlarına daha uygun ola
cağı kanaatindeyiz. 

Aksaklıklara seibep oîan hususlardan biri de 2490 
sayılı Kanunun günün şartlarına cevap verememesi-
ılk'. Ancak bu kanunun yerine hazırlanmış olan Dev
let İhale Kanunu tasarısının Millet Meclisi Başkanlı
ğıma vcri'ân'iş olduğunu memnuniyette öğrenmiş bulu
nuyoruz. Temennimiz, en kısa zamanda ba kanunun 
günün şartlarına uygun bir şekilde, bir an evvel Mec
lislerimizden çıkanlmasıdır. Bu tasarı kanunlaşıncaya 
kadar lüzumlu tedbirler alınmalıdır. Bilhassa geri kal
mış bölgelerde ve inşaat mevsimi kısa olan yerlerde 
çalışan müteahhitlere istihkaklarının ödenmesinde ve 
maâzenıe temininde öncelik verilmelidir. Bu şekilde 
işlerin daha Süratli yürüyeceği kanaatindeyiz. 

Mulhterem milletvekilleri, kalkınmakta olan Tür-
kiyemizde son yıllarda komşu ve uzak memleketler 
arasında, memleketimiz üzerinden kara, deniz ve ha
vadan geçen yoğun trafik akımı meydana gelmiştir. 
Bilhassa karayollarında, ağır tonajlı TIR kamyonları 
karayol'arımızın bozulmasına sebep Olmaktadır. TIR' 
fardan alman ücret ise, harcı borcunu ödemez durum
dadır. Gerek TIR kamyonlarından ve gerekse yurt içi 
seyahat yapan yabancı vasıtalardan ton/kilometre ba
şına yeterli ücret alınmalı ve bunu bir fonda topla
mak suretiyle teçhizat ve iş makinelerini yapacak fab
rikaların inşaatında kullanılmalıdır. 

Buraya kadar, zamanın imkânı nispetinde Bakan
ağa ait görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, son günlerde vukua ge
len hadiselerin nezaketini dikkate alan Grupumuz, 
vatanın ve milletin selâmeti için, başta parti liderleri 
olmak üzere, bütün Siyasilerden; kırıcı, tahrik edici 
beyanlardan kaçınmalarını hatırlatmayı mukaddes bir 
vazife sayıyor, bütçenin memleketimize, mütetivnSze 
ve Bayındırlık Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olması 
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temennisiyle saygılar sunuyorum. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Akdağ. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle gruplar adına ya

pılan görüşmeler bitmiştir. Kişisel görüşmelere geçi
yoruz. 10 dakika ile sınırlı olan bu görüşmelerde ilk 
söz Sayın Mehmet özkaya'da. 

Buyurunuz Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığının 1977 mali yılı Bütçesi 

üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzur
larınızda bulunmaktayım. Sözlerime başlarken he
pinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü gibi, Türkiye'nin kal
kınmasında önemli yeri olan kuruluşlara 10 dakika
lık bir zaman içinde tenkit ve temenni yöneltmek 
mümkün değildir. Bu itibarla, her gün biraz daha bü
yüyen ve büyüdükçe kabına sığmayan, istikbalin bü
yük Türkiye'sinin dert ve ihtiyaçlarını kısa da olsa 
dile getirmeye çalışacağım. 

Edirne'den Van'a, Samsun'dan Antalya'ya, Hak
kâri'den Ardahan'a kadar uzanan büyük bir ülkenin 
çocuklarıyız. Bü büyük ülkenin elbette büyük dertle
ri olacaktır. Bu dertlere, büyük ve müreffeh Türkiye 
idealinin şuurlu sahipliği içerisinde eğilirsek, çöze 
meyeceğimiz hiç bir problem yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye bayındırlık ala
nında büyük mücadeleler vermiş, Türkiye'de nereye 
bir taş konmuşsa, medeniyetçiliği kendisine bayrak 
yapan Demokrat Parti ve onun devamı olan Adalet 
Partisi zamanında konmuştur. Bu memlekette baraj
lar yapılırken, «Bu kadar elektriği ne yapacaksınız» 
diyenler olmuştur. «Yapamazsınız, bitiremezsiniz» 
diyenler olmuştur. Bu memlekette Boğaz köprüsü 
yapılırken, «Lükstür» diyenler olmuştur. «Yazıktır, 
günahtır» diyenler olmuş; duvarlara yollara, «Boğaz 
köprüsüne hayır» diye yazanlar, yazdıranlar olmuş
tur. Türkiye hçr şeye rağmen büyük bir medeniyet
çilik mücadelesi vermiştir. Türkiye bu mücadeleyi, 
Büyük Türkiye'yi, kafası almayan dar düşüncelilere 
rağmen vermiştir. 

Bir birecik köprüsü vardır, Fırat'ın azgın sula
rına kolye takmış, Türkiye'nin doğusunu batısına 
bağlamıştır. Bu köprü yapılırken, o zamanın Cum
huriyet Halk Partisi Gaziantep ti Başkam Refik Da
nış; «Bu köprü lüzumsuzdur» diyebilmiş, Türk mil
letine bu köprüyü lâyık görmemiştir. Bu köprünün, 

sandalcıların ekmeğini kesmek için yapıldığım söy
lemiş ve söyleyebilmiştir. Köprünün yapımında gö~~ 
revü bir mühendis, kışkırtmalar neticesinde şehit 
edilmiştir. Bugüne kadar yapılan mücadeleler kolay 
olmamıştır. Biz, bu zorlukların içinden azim ve ba
şarı ile çıkmayı başardık. Bundan sonra da aynı 
azim ile medeniyetçilik mücadelesini sürdüreceğimiz
den kimsenin şüphesi olmasın. 

Türkiye'de ne kadar büyük eser varsa, hepsinde 
Adalet Partisinin imzası vardır. Türkiye'de iyi ve gü
zel olan her şeyde Adalet Partisinin hizmeti ve eme
ği vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türk köylüsüne elektriği 
lâyik görmeyenler olmuştur. «Köylü elektriği ne ya
pacak» diyenler olmuştur. Bu gün çıkıp bu kürsü
den, «Karakaya barajına hayır» diyenler olabilir. 
Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Belediye 
Başkam bu büyük eseri, ineğe, evet ne yazık ki bir 
ineğe benzetecek kadar çağ dışı olduğunu göster
miştir. Bu eserler milletin gözünde küçük düşürül
meye çalışılmıştır. Bugün dahi, büyük eserleri kötü
lemek için muhalefet kendi içinde yarış içindedir; 
ama gerçek şudur ki, onlar kötüledikçe bu eserler 
daha da büyümekte, Türk milletinin gözünde daha 
da ölümsüzleşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, mücadelemiz bitmemiştir, 
devam etmektedir. Yaptıklarımızla yetinemeyiz. Da
ha iyisini, daha büyüğünü, daha güzelini yapmalıyız, 
yapmaya mecburuz. 

Türkiye bugün, dünyada en çok trafik kazası 
olan ülkelerden biridir. Türkiye bu kazalarda yüz
lerce can kaybına uğradığı gibi, milyonlarla ifade 
edilemeyen maddî zararlara uğramaktadır. Türkiye 
artık otobanlar yapmaya mecburdur. Türkiye'de araç 
sayısı tahminlerin çok üstünde artmış, yollar kifayet
siz kalmıştır. 

Bir karayolları seferberliği ilân edilmelidir. Or
dunun teknik ve insangücü potansiyelinden istifade 
yoluna gidilmelidir. Türkiye yollarının Avrupa stan
dartlarına erişmesi için, kaybedecek hiç bir zamana 
tahammülü yoktur. Büyük milletimiz, her şeyin da
ha büyüğünü, daha gelişmiş ve daha mükemmelini 
istemektedir. Bu, onun tabiî hakkıdır. 

• Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin tabiat şartları 
altyapı tesislerinin yapımında büyük zorluklar çı
karmakta, dolayısıyle altyapı maliyetleri artmakta
dır. Milletimiz her şeye rağmen medeniyetçilik mü
cadelesini kazanacaktır. Tarih önünde verdiği ekono
mik savaştan, her zaman olduğu gibi olduğu gibi mu
zaffer çıkacaktır. 
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Türkiye sanayileşmekte olan bir ülkedir. Sanayi 
için gerekli makineleri dışarıdan ithal etmektedir. Bu 
makine bedellerinin önemli bir bölümünü navlun 
teşkil etmektedir. Türkiye büyük bir denizcilik ülke
si olmaya mecburdur. Üç tarafı denizlerle kaplı olan 
bir ülkeyiz, bu konuda varlığımızı dahi gösteremiyo
ruz. Bunun için yeni limanlar yapmaya mecburuz. 
Mevcut limanları büyütmeye ve geliştirmeye mevbu-
ruz. 

Türkiye'nin demiryolları, ihtiyacının çok gerisin
de kalmıştır. Tüfkiye. demiryollarını geliştirmek 
zorundadır, modernleştirmek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, 2490 sayılı İhale Kanunu, 
teminatın günün şartlarına uymaması sonunda, iha
le edilen bütün hizmetlerin gecikmesine ve yarım kal
masına sebep olmaktadır. Dileğim, bu konuda deği
şiklik yapıp, ihale teminatlarım bugünkü şartlara 
göre büyüterek, müteahhitlerin işleri bırakmaların
dan dolayı uğrayacak zaman kaybını önlemektir. 

Burada yeri gelmişken, kendi seçim bölgemde 
bir dertten bahsetmeyi uygun görüyorum: Yavuzeli-
Araban yolu: 

Haritada Yavuzeli'ni 10 km. geçinceye kadar as
falt gözükmektedir. Aslında Yavuzeli yolu, eski ya
pılan yerler asfalt, ikinci yarısının stabilizesi dahi ta
mamlanmamıştır. Karadağ-Araban geçişine henüz 
başlanamamıştır. Arabanh hemşehrilerim, kendileri
ne gelmekte olan bir yük için, 500 km. ye 10 kuruş 
navlun öderken, 60 km.'lik bozuk yollar için de 10 
kuruş navlun ödemektedirler. 

Ayrıca, Gaziantep Hava Alanından geçen Elbey-
li hudut yolu da yarım bırakılmıştır. Sayın Bakanın 
bu meselelerin üzerinde duracağından şüphem yok
tur. 

Böyle geniş kapsamlı bir meselenin sınırlı ve kı
sa zamanlarda işlenebilmesi oldukça zordur. Bu ve
sile ile, sözlerime burada son verirken, Bayındırlık 
Bakanlığı 1977 malî Yılı Bütçesinin Türk milletine 
ve Sayın Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğrlu ol
masını Cenabı Allahtan temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Konuşmalara cevap vermek ve açıklamalarda bu

lunmak üzere, sayın Bakan söz istemiştir. Buyuru
nuz Sayın Adak. 

Efendim, konuşma süreniz 30 dakikadır. 
BAYLNDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK ıMar-

din) — Millet Meclisinin Sayın Başkan, ve sayın üye-
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leri; Bakanlığımın 1977 malî yılı Bütçe tasarısı hak
kında bilgi sunmak ve bu tasarının görüşülmesi do-
layısıyle sayın üyelerce Bakanlığıma yöneltilen soru
ları cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bakanlığınım görevleri : 
— Karayolları inşaatını, 
— Genel Bütçeye dahil kuruluşlara ve özel ida

relere ait yapı işlerini, 
— Demiryolları inşaatını, 
— Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
— Hava meydanları inşaat?tıs, 
— Akaryakıt ve tabiî gaz bora hatları ve tesis

leri inşaatını ve esaslı onarımlarım yapmak veya 
yaptırmak olarak belirtilebilir. 

Bütün bu hizmetler yurdumuzun ekonomik re 
sosyal alanlardaki gelişmesinin ve savunmamızın te
melini teşkil etmektedir. 

Hizmet politikası : 
Ulaştırma altyapıları ile Genel Bütçeye dahil ku

ruluşlara ve özel idarelere ait hizmet binaları olmak 
üzere iki anagrupta toplanması mümkün olan bu 
yatırımlarumzm. en uygun maliyetle ve en kısa za
manda tamamlanarak hizmete açılmasına gayret edil
mektedir. 

Bütün işlerimizde devam eden inşaatların bitiril
mesine öncelik verilmektedir. 

Ulaştırma altyapı yatırımlarının programlanması 
ve yapılmasında, sistemler arasında bir koordinasyon 
sağlanmasına imkân verecek şekilde hareket edilmek
te ve bunların birbirlerinân rakibi değü tamamlayıcısı 
olmalarına önem verilmektedir. 

Tatbikat : 
1. Karayolları : > 
Çağdaş anlayışa göre geometrik ve fizikî stan

dartları yüksek yol inşaatı çok pahalı bir iştir. Mem
leketimizin topografik ve iklim şartları bu pahalı
lığı daha da artırmaktadır. Bu hususlar dikkate alı
narak yurt ihtiyaçları* gözönünde tutulmak suretiyle 
ileri teknolojinin gerektirdiği şekilde lüks ve israftan 
da kaçınılarak, taşıdığı trafiğin icap ettirdiği seviye
de bulunmayan Karayolları şebekemizin standartları
nın yükseltilmesine, İslah edilmesine, kopukluklarım 
gidererek devamlılık sağlayacak şekilde eksiklikleri
nin tamamlanmasına ve genişletilmesine çalışdmak-
tadır. 

Ekonomik olup olmamasına bakılmaksızın bütün 
kasaba ve bucakların yaz ve kış geçit verecek şekil
de yola kavuşturulması, tozla mücadele etmek ve se
yahatte rahatlık sağlamak bakımından kaplamalı yol 
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tullerinin artırılması, turizmin gelişmesine imkân ve
recek şekilde turistik yolların inşa edilmesi, şehir ve 
kasabalarımızın şehir içi geçiş ve çevre yollarının pro
je ve inşaatı işlerinin süratle yapılması, trafiği çok 
artan güzergâhlarda mevcut yolların yetersiz kal
ması ve yeni yol yapılmasının lüzumlu olması hal
lerinde mevcut şebekenin dışında hız yolları vapıl-
ması anahedeflerimizdir. 

Hız yollarının gerek projelerinin yapılmasında ve 
gerekse inşa edilmelerinde Türk teknisyen ve Türk 
müteahhitlerinden istifade edilmektedir. 

Hız yolu yapımının ekipman, teknik güç ve inşaat 
masrafları bakımından büyük kaynaklara ihtiyaç 
gösterdiği gözönüne alınarak (1 Km. si takriben 60 
milyon liraya maî olmaktadır) Edirne •> Ankara - İs
kenderun, Ankara - Erzurum - İran hududu, Mer
sin - Adana - İskenderun • Irak hududu hız yolları
nın yapılması ilk sırada planlanmış olup proje ve in
şaatlarına başlanılmıştır. 

Türkiye, Avrupa ile Asya ktaları arasında je
opolitik ehemmiyeti büyük olan bir köprü mevkiin
dedir. Son yıllarda komşu ve uzak memleketler ara
sında gerek insan ve gerekse yük nakli olarak mem
leketimiz üzerinden geçen yoğun bir trafik akımı mey
dana gelmiştir. Bilhassa ağır tonajlı U R trafiği sebe
biyle, kendi ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayan ka
rayolu şebekemiz önemli bozulmalara maruz bırakıl
makta, bu sebeple büyük emek ve malî külfetlere kat
lanılmaktadır. TIR'lardan geçiş ücreti olarak alman 
bedeller karayolu şebekemizin bakımlı halde tutul
masına yetmemektedir. Bu işler için gerekli finans
man ve yardım sağlama çalışmaları sürdürülmekte
dir. 

Karayolları makine parkının yenilenmesi ve güç
lendirilmesi için 138 milyon dolarlık makine 
alımı projesinin uygulanmasına devam edilmiş 
ve 1 110 00*0, 000 TL. hk ihale yapılmış bulunmak
tadır. Bu proje için Eximbank'dan 30, milyon dolar 
kredi sağlanmış ve makineleri teslim alınmıştır. 

Ayrıca, 39 milyon doladık bir kredi anlaşması 
daha yapılmış ve ihale çalışmaları yapılmaktadır. 

tran Hükümeti ile 30 milyon dolarlık makine alım 
kredisi ön çalışması yapılmış olup, bu konudaki ça
lışmalar devam etmektedir. 

Karayolları Merkez Atelyesinde imkân nisbetin-
de bazı araçlar yapılmaktadır. İhtiyacımız olan yol 
makinelerinin yerli olarak yapılması arzumuz, kurul
makta olan yerli sanayi iîe kısa zamanda gerçekleş
miş olacaktır. 

1976 yılında Karayollarında 6913 Km. yol asfalt
lanmıştır. 1975 yılında ise 6692 Km. yol asfaltlan
mıştır. 

Bu meyanda iki büyük konu planlanarak pro
jelendirilmesine başlanmıştır : 

İkinci boğaz geçişi : 
Mecidîyeköy viyadüğünün geçen yıl bitirilmesi 

ile İstanbul Boğaz Köprüsünün kullanılma kapasi
tesi artmış, bazı günler kapasitenin tamamı olan 80 
bin vasıta 1 gün kullanılmıştır. Normal trafik, kış ayı 
olmasına rağmen, son ayda yaklaşık olarak 70 bine 
ulaşmış durumda olup, geçen yıla nazaran i% 30 bir 
artış göstermiştir. Seneye köprünün kapasitesine eri
şileceğinden bir takım kısıtlamalar gerekebilecektir. 

1976 başlarında, bu durumla karşılaşılacağı tah
min edilmiş, muhtelif idarelerin meseleyi bu açıdan 
görmemelerine rağmen, Bakanlığımızca 2 nci boğaz 
geçişi fizibilite etütleri yapılmasına karar verilmiş ve 
ihalesi yapılmıştır. 

Halen etüdü yapan firmanın çalışmaları ilerlemek
tedir. Araştırılan güzergâhlarda sondaj çalışmaları 
Karayolları Genel Müdürlüğünce 4 ekiple yürütül
mektedir. Sismik çalışmalar da Maden Teknik ve 
Arama Enstitüsünce tamamlanmış bulunmaktadır. İs
tanbul Nazım Plan Bürosunca Eylül 1976 ayında ve
rilmesi gereken, nüfus dağılımını gösteren yeni yer
leşme planı, Ocak 1977 ayı içinde verildiğinden fi
zibilite önrapor taslağı Nisan 1977 ayında elde edile
cektir. 

Çanakkale Boğazı Geçişi : 
Beyrtelmilel transit trafiğin ve bütün Anadolumm 

İstanbul ve Trakya île olan irtibatının Kocaeli üze
rinden geçmesinin bir çok problemler tevlit ettiğr-ve 
yollarda trafik kapasitesinin üstüne çıkılmasına se
bep olduğu tespit edilmiştir. Çanakkale Boğazı üze
rinden yeni bir geçiş sağlanarak Batı Anadolu ve 
Batı Akdeniz Bölgelerimizin İstanbul ve Trakya ile 
irtibatının bu yofla temini suretiyle Kocaeli üzerin^ 
deki trafiğin kısmen hafifletilmesi derpiş olunmuştur. 

Çanakkale Boğazı geçişi proje hazırlıklarına ge
çilmiş ve fizibilite etüdü, 11 ayda tamamlanmak üze
re, tekMf alınan 16 firmadan birine ihale ediSnriş-
tir. 

Karayollıan Genel- Müdürlüğünün dış ülkelerde iş 
yapabilmesi için kararnamenin yayınlanması üzeri
ne gerek Libya'da ve gerekse Suudî Arabistan'da yol 
inşa edebilmek için hazırhkiar tamamlanmış, teşeb
büslere geçilmiş ve ihalelere iştirak edilmiştir. Bu 
arada Libya'da takriben 250 milyon ürahk Misura-
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ta - Tarhuna yolunun 45 Km,'Kk kısmının yapımı 
ihalesi kazanılmış oîııp yalanda sözleşmesi yapıla
caktır. 

Deıniryolan : 
DemiryoEu yapımında sadece yapım bakımından 

ekonomik olma özelliği gözömünde tutulmamakta 
«işletmeci kuruluşların da ihtiyaçları nazara alınmak 
suretiySe işletmenin gereklerine de uygun olarak prog-
ramSortmız hazırlanmakta ve yatırmıîarınaızın bu 
esaslara göre yapılmasına gayret edilmektedir. 

Bu çalışmalarda bir taraftan günün tekniğine uy
gun varyantlar yapılmak suretiyle standartlar yük-
scMlmekte dilğer taraftan da yeni hatlar inşa edil
mektedir. 

Mevcut Ankara - tstanbul demiryolunun uzunlu
ğu 577 Rm. olup, haleni işlemekte olan en hızlı tren
lerin dahi bu yolda seyir süresi 9 saati geçmekte
dir. 

Çalışmaları sürdürülen ve Ariffye'yi - Sincan'a 
bağlayacak olan yeni demiryolu güzergâhında 577 
Km.'lik Ankara - İstanbul demiryolu 163 Km. kısal
tılarak 414 Km.'ye düşürülecektir. 

Çift hatlı ve elektrikli olacak bu yeni güzargâhta 
modern demiryokuRiğun yüksek standartları da tat
bik edilerek saateki hızı 200 - 250 Km. olan trenler 
işleyebilecek ve Ankara - tstanbul arasındaki seyir 
süresi 9 saatten 4 saate inmiş olacaktır. 

Bu güzergâhın ve Türkiye'nin en uzun demiryo
lu tüneîi olan ve 1980 yılında bitmesi planlanan 
9 300 m.'ÎLk -Ayaş tüneSi uzun bir inşa süresini ge
rektirdiğinden bu tünel ile Arif iye - Sincan demiryo
lu inşaatına başlanılmıştır. 

Tekmil Arifiyc - Sincan arasının inş&ası ise ileri
deki yılîarda yeterli ödenek temin edildiği takdirde 
1981 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

Arifiye - Sincan arası demiryolunun ikmali ile 
sadece Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehrin ir
tibatları kısaümayıp, Doğu Anadolunun Batı Î5e hızlı 
ulaşım bağlantısını sagîayan bir başlangıç olacaktır. 
Bu bağlantının devamım sağlayacak olan Ankara 
- Erzurum - Kars, Ankara - Diyarbakır - Irak hudu
du, Ankara - İzmir arasında da çift hatlı elektrikli 
ve yüksek standartlı demiryolu çalışmalarının ilk 
etabı olan harita ve güzergâh araştırmaEaırı ihale edil
miş olup, bunlara ait çatışmaların ve inşaatların bit
mesiyle gerek İstanbul - Erzurum arası ve gerekse 
İstanbul - Diyarbakır arasında demiryolu taşımacı
lığı 12-13 saate inmiş olacaktır. 

Bu yıü Ankara - İstanbul çift hat demiryolu in
şaatının bütün ihalelerinin yapılmasına çalışılacak
tır. 

Limanlar : 
Büyük bir dar boğaz içinde bulunan İstanbul lima

nının kısa ve uzun vâdede alınacak tedbirleri kap
sayan master planı, Bakanlığım, çalışmalarına ilâ
veten Boğaziçi Üniversitesine yaptırılmıştır. İlk ka
demede inşası zarurî olan Haydarpaşa limanı tev
sii 1977 programına teklif edilmiş olmasına rağmen, 
Bakanlığımız dışındaki kuruluşlar arasında farklı 
görüşlerin ileri sürülmesi ve bütçe imkânısızhkîiarı 
sebebiyle programa alınamamıştır. 

Konteyner taşımacılığına da imkân verecek olan 
850 milyon .liralık İzmir umanı tevsiatı, hazıîanmış 
olan master projeye göre yürütülmektedir. Halen 60 
mîüyon ve 350 milyon keşif bedeli birinci ve îkinci 
kısım inşaatları devam etmektedir. 

İlerideki ihtiyaçlara göre projeleri hazırlanmış 
olan Mersin ve İskenderun Eimamlarında inşaatlara 
devam edilecektir. 

Deniz taşımacılığının ucuz olması nedeniyle iç su 
yoluannda ve gölöerde bu taşımacıhğı geliştirebil
mek için diğer kuruluşlarla da temas edilerek uzun 
vâdeEi bir programla gerekli projelendirme çaîışına-
larma başlanmıştır. 

Hava Liman ve Meydanları : 

İç ve dış trafiğe açdi hava Himanları ve meydan-
Barmın, yaz - kış ve her türlü hava şartlarında gece 
ve 'gündüz ulaşıma imkân verecek şekilde, modern 
standartta inşası ve techizatlandınlaıası, çalışmala
rımızda esas aüınmaktadır. Büyük merkezlerde ha
va meydanları inşasına devam edilmekle beraber 
yurdun daha geniş sathının da hava ulaşımından 
istifadesini sağlamak gayesi ile kısa mesafede iniş 
kalkış yapabilen uçakîar için besleyici hava yolu 
sisteminin kurulması gayesi ile çalışmalar yapılmak
tadır. 

Yeşilköy hava limanında Avrupa'dski emsalleri 
gibi yılda 5 milyon yolcu hareketini karşılayabilecek 
birinci terminal ünitesi inşaatı devam etmektedir. 
Ayrıca Türk Hava Yollan Uçak Bakım Tesisleri 
de 1977 yılı içinde tamamlanmış olacaktır. 

Esenboğa Hava Llmanıiîıia geliştirme çalışma
ları, hazırlanmış olan master projeye göre yürütül
mektedir. 1976 yılında pist onarımı süratle bitiril
miş olup 1977 yılında da apron ve taksirat ©ratrını-
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lası ikmal edilecektir. Terminal tevsii ve ikinci pist 
inşaatı da e3e alınarak bu hava umanında hizmet
lerin daha iyi görülmesi sağlanmış olacaktır. 

îç ve diş trafiğe cevap verecek şekilde yapılmak
ta olan İzmir Kakîıç hava alanının pist, taksirat ve 
apron inşaatîarma devam edilmektedir. 

Yapı îş!eri : 
İklim şartFannı da gözönünıe alarak, teknolojik 

imkânlara göre fonksiyonları önpîanda tutulmak 
suretiyle yurdumuzun tarihî geleneklerine uygun ola
rak devlet ve diğer kamu blmaîarınm en" ekonomik 
şckfüde inşaası yapılar konusunda tenıeî prensipleri-
mâzdir. 

Bu maksatla inşaatlarda demir ve betondan ta
sarruf sağlamak üzere yüksek mukavemetli çelik kul
lanılması ve betonarme hesap metodlarında değişiklik 
yapılması için üniversitelerimizle ortak çalışmalara de
vam edilmektedir. Halen kullanılan betonarme demir
leri yerine yüksek mukavemetli çelikler kullanılması 
halinde, ülke çapında yılda 2 milyar lira civannda bir 
tasarruf sağlanmış olacaktır. Aynca, Yapı İşleri Böl
ge Müdürlüklerimizde araştırma laboratuvarları ku

rulmasına başlanılmış olup bu tesisler 1977 yılında 
tamamlanacaktır. Güneş enerjisinden faydalanılması 
tatbikatına da geçilmiş bulunmaktadır. 

Akaryakıt ve kömürden tasarruf için ısı tecridi ko
nusunda başlanan çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yapılarda prefabrîka kalıp ve yapı elemanı kul
lanılması gibi yeni tekniklerin tatbiki çalışnıalanna 
devam olunmaktadır. 

1973-1977 yıllarına ait 3 ncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 5 nci uygulama yılına giderken, bu pla
nın 1976 yıh programı ile ilgili olarak Bakanlığımızca 
yapılan çalışmalar ve sonuçlan hakkındaki bilgileri 
şöylece özetlemek mümkündür : 

Bayındırlık Bakanlığı 1976 malî yılı bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı : 2 735 871 000 TL. 
Karayollan Genel Müdürlüğü 9 102 480 000 TL. 

•11 838 351 000 TL. 

olup diğer Bakanlık ve kurumlardan aktanlan 
4 908 910 000 TL. ile birlikte toplam 16 747 261 000 
TL.'sına ulaşmış idi. 

Ocak sonu itibarîyle yal nz yatınm harcamaları : 

Karayollan Genel Müdürlüğünde 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde 

6 636 471 000 TL, 
3 264 649 G0O TL< 

Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanlan İnşaatı Genel Md.'de 

Toplam olarak 
olmuştun 

1 095 787 000 TL, 
10 996 907 000 TL, 

Gerçekleşme oranı % 101 
Gerçekleşme oranı % 62 

Gerçekleşme oram % 56 
Harcanmış 
Gerçekleşme oranı % 80 

Bu gerçekleşme nispetler] 1974 yılında % 76; 1975' 
de % 78 idi. 

1976 malî yıh sonu itibarîyle : 
Karayolları Genel Müdürlüğünde, : % 110 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde : % 80 
Demiryollan, Limanlar ve Hava 
Meydanlan İnşaatı Genel Müdürlüğünde % 70'e 

ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Bu suretle toplam olarak 15 600 000 000 TL. hiz
met gerçekleştirilmiş olacakür. 

691 — 



M. Meclisi B : 52 22 , 2 . 1977 O : 1 

Ocak 1977 sonu itibariyle Bakanlığımızca bu yıl içinde ihale edilen işlerin keşif tutarlan ve adetleri 
ise : 

Keşif tutarı Adedi 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 5 111 575 000 TL4 1 905 İş 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde : 5 235 842 000 TL. 1 130 İş 
Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünde : 2 266 257 000 TL. 76 İş 

Toplam olarak : 12 613 674 000 TL, 3 111 İş ihale edilmiştir. 
Bu rakamlar 1975 yılında : 8 256 240 000 TL. 3 012 İş idi. 

Dengeli kalkınma için yıllık programların tanzi
minde ve personel tayinlerinde geri kalmış bölgelere 
öncelik verilmektedir. Bu bölgelerde 1976 yılında iş
lerin yakından takibi suretiyle daha yüksek bir ger
çekleşme oranı sağlanmıştır. 1977 yatırım planlamasın
da Doğu'daki bölgelerimize daha fazla imkân aktarıl
mıştır. Meselâ Karoyallarımızın 17 Bölgesinden Do
ğu'daki 6 bölgesine 1973 yılında Karayolianmız Ge
nel yatırım bütçesinin % 23'ü tefrik edilmişken, 1977 
bütçesinde bu nispet % 32 olmuştur* 

Yatırımların Tahakkuku İçin Alınması Düşünülen 
Tedbirler : 

Bu hususta tadili ve yeniden çıkarılması derpiş olu
nan kanun taşanları şunlardır : 

1. Yatırımların tahakkukunda ve ileri teknolo
jinin uygulanmasında teknik elemanlara yaptırılan nor
mal çalışma gelenekleri dışında, çalışma veya yaşamı 
ağırlaştırıcı görevlerin değerinin yeterli olarak karşı
lanması, bu gibi görevlerin çekici hale getirilmesi, Dev
let sektöründen, özel sektöre ve kuruluşlar arasında 
teknik eleman kaymasını önlemek gayesiyle «Teknik 
Eleman Ödeneği» verilmesini düzenleyen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 4 maddelik kanun ta
sarısı hazırlanarak gereği yapılmak üzere 13 . 3 . 1976 
tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. Yatırımların za
manında, ödeneği dahilinde ve kaliteli olarak gerçek
leştirilmesinde teknik eleman meselelerinin en önemli 
faktör olduğu şüphesizdir. En kısa zamanda halli za
ruretine inanmış bulunuyoruz. 

2. Finansman sağlayarak belediye yollarının, 
ve sınaî imalâtının inşasını ve muayyen vade ile faizsiz 
olarak belediyeyi borçlandırıp devir ve teslimini yap
mak üzere Bakanlığımıza bağlı tüzelkişiliği haiz katma 
bütçeli «Belediye Yollaı Genel Müdürlüğü» kurulma
sı için hazırlanan kanun tasarısı görüşleri alınmak üze
re bakanlıklara gönderilmiştir. 

Görüşler peyderpey toplanmaktadır. Yakında gere
ği yapılmak üzere Başbakanlığa sunulacaktır. 

3J Devlet binalarının ve müştemilâtının bakım ve 
onarımlarının yapılması, tesis ve donatımlarının işletil
mesi, koruyucu bakım ve onarımlarının düzenli bir 
şekilde yürütülmesi, 1609 sayılı Kanun kapsamına gi
ren binalardan emaneten yaptırılacakların yapımı, fe
sih veya tasfiye dolayısıyle yarım kalanların ikmali 
ve işletmeye sunulması için Bakanlığımıza bağlı tüzel
kişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek 
üzere «Devlet Binaları İşletme, Baakım, Onarım ve 
İkmal İşleri Genel Müdürlüğü» kurulması için ha
zırlanan kanun tasarısı görüşleri alınmak üzere Ba
kanlıklara gönderilmiştir. Görüşler peyderpey toplan
maktadır. Yakında gereği yapılmak üzere Başbakan
lığa sunulacaktır. 

4. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu yerine, yeniden hazırlanan «Devlet İhale Kanu
nu» tasarısı kanunlaşıncaya kadar; 

— Kanundaki parasal miktarların günün şartları
na uydurulması, 

— Bankalarca verilen teminat mektubu limitleri
nin artırılması ve teminat mektuplarının muvakkat 
kabullerini müteakip % 50'sine kadar çözülebilmesi 
suretiyle, teminat mektubu piyasasında bir ferahlık 
sağlanması için hazırlanan iki kanun tasarısından bi
rincisi Başbakanlığa arz edilmiştir. 

İkinci tasarı görüşleri alınmak üzere bakanlıklara 
gönderilmiştir. Görüşler peyderpey toplanmaktadır. 
Yakında gereği yapılmak üzere Başbakanlığa sunula
caktır. 

Yüce Meclisimizin bu çalışmalarımızın neticesini 
almakta bize yardımcı olacağına inanıyoruz. 

1977 yılma ait işçilik, araç ve gereç rayiç cetvel
leri ile birlikte bu yıla ait inşaat ve tesisat birim fi
yatları neşredilmiştir. 
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1977 yılı ve ileriki yılların ihalelerine mütehavvil 
fiyat esasının getirilmesi için çalışmalarımız sonuçlan
dırılmak üzeredir. 

Devam etmekte olup da, 1977 yılına intikal etmiş 
yatırımların bazılarında aksamalar olmuştur. Bu du
rumlar üzerinde ehemmiyetle durulmakta ve kısa za
manda tamamlanmaları için alınacak tedbirlerin tes
pitine çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bakanlığım ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 

yılı bütçe teklifi diğer bakanlık ve idare bütçelerinden 
yapılacak transferler hariç olmak üzere : 

Bayındırlık Bakanlığı : 3 865 829 000 TL.; Ka
rayolları Genel Müdürlüğü : 13 200 000 000 TL. ol
mak üzere cem'an 17 Q65 829 000 TL. olarak huzu
runuza gelmiştir. 

1977 malî ydı içinde diğer Bakanlık ve idare büt
çelerinden Bakanlığım Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine 6 123 032 000 TL. nın aktarılacağı düşü
nülürse, Bakanlığım (Karayolları Genel Müdürlüğü 
dahil) 1977 malî yılı bütçesi 23 188 861 000 TL. sına 
baliğ olmaktadır. Bu rakam geçen yıla nazaran 
6 441 600 000 TL. Iık bir artış ifade etmektedir. 

Bu ödeneğin önemli bir kısmı önceki yıllardan 
devam eden işlerin tamamlanarak hizmete açılması 
için kullanılacaktır. 

Bakanlığın çalışmalarıyla, 1977 matt yılı Bütçe
sinin ana hattatım takdim eden sözlerime son veri
yorum. 

Bunun dışında, burada benden evvelki konuşma
cıların temas ettiği bazı mevzulara müsaadeniz olur
sa cevap vermek istiyorum. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün teknik eleman 
hususunda söyledikleri için, sözlerim arasında Bakan
lığını olarak yaptığımız hazırlıkları ve hazırladığımız 
kanun teklifini Üçüncü ayda neticelendirdiğimizi be
yan etmiştim. Temenni ederiz ki, bu hazırlıklarımız 
kısa zamanda Yüce Meclise intikal etsin. 

Kurs, yetiştirme ve saire hususlara gereken ehem
miyet Bakanlığımızca verilmekte ve müteaddit yerlerde 
gerek yapıların, gerek karayollarının kurstan devam 
etmektedir. 

2490 sayılı Kanunun yerine Devlet İhale Kanunu 
çıkana kadar, bu kanunun aksayan 3 - 4 maddesinin 
değişâdiğiyle ilgili kanun teklifimiz Başbakanlığa git
miş durumdadır. İnşallah kısa zamanda Başbakanhk 
Yüce Meclise sevk eder. 

Tahakkuk nispetlerinin azlığında, bizim birçok 
problemlerimiz yanında bazı bakanlıkların kendile-
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rine terettüp eden vecibeleri zamanında yapmamaları 
da rol oynamaktadır. Bilhassa Milfi Eğitim Bakan
lığının ve diğer bakanlıkların bize zamanında teslim 
etmeleri gereken yerleri zamanında teslim etmeme
leri, bu meyanda zikredebileceğimiz meseleler ara
sındadır. 

İstanbul - Konya - Adana demiryolu hattının da 
düşünülmesi temennisi üzerinde çalışacağız. Arka1* 
daşlanma gerekli çalışmalar için gereken direktifi ve
receğim. 

Demzyollarunn geliştirilmesi 'bizim de temenni 
ettiğimiz meseleler içindedir; ancak bize tanınan 
imkânlar, buradaki, liman inşaatmdaki hızımızı 
tespit etmektedir. 

YSE, Orman Yolları ve Karayolları arasındaki 
koordinasyon işi bizim de temennilerimiz arasında
dır. 

C. H. P. Sayın Sözcüsü Mustafa Kemal Çilesiz 
Bey, demiryolu çalışmalarınım kifayetsizliğini beyan 
ettilerJ Demiryolları üzerinde gerekli ehemmiyetle 
durulmaktadır; Ancak bütçede bize tanınan imkânla
rın dışına taşma imkânımız yoktur. Demiryolları için 
daha fazla imkân temin edildiği takdirde, hız, elbet
te ön planda düşündüğümüz meseleler arasındadır. 

2490 saydı Kanuna temas etmişlerdi; ben daha 
evvel bunun hakkında maruzatımı beyan ettim, 

Karayollarının plan ve programda planlanan he
defe ulaşmadığı şeklindeki beyana iştirak etmiyoruz. 
Demin yaptığım takdimde, bilhassa bu yıl, Karayol
ları bütçesinin % 110 nispetinde gerçekleşeceğini 
beyan etmiştim. 

Çalışma temposunun ağır olduğuna da, aym şe
kilde demin verdiğim rakamlarla iştirak etmediğimi 
beyan etmek tüterim; ancak şu şekildeki bir beyana 
iştirak ederim: 

Karayolları iş yapma gücüne uygun tahsisat al
mamaktadır. Ben, buna iştirak ederim. Nitekim 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1977'de 22 milyar 
lira talepte bulunmuş, kendisine ancak 13 milyar li
ralık bir ödenek tefrik edilebilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Peki efendim; TIR ücretleri için Bayın
dırlık Bakanlığı, fikrini ilgili kuruluşlara beyan et-
miştüv 

Tirebolu - Giresun yolu ihale edilmiştir. 
Dış iHcelerde yol yapımı meselesi üzerinde bir 

iki söz söylemek isterim: 
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Demin arz ettim; Karayolları Genel Müdürlüğü 
elindeki imkânlarda 22 milyar liralık iş yapmak ka
pasitesi olduğunu beyanla 22 milyar liralık millî büt
çeden talepte bulunmuş; ancak 13 milyar liralık para 
verilebilmiştir. 

O halde, bizim bir atıl kapasitemiz vardır. Bu 
atıl kapasitemizi yurt dışında kulamnak kanaatimizce 
en akıllı iştir. 

Nitekim, bizim bitişîğimizdeki Yunanistan bile 
senede 500 milyon dolarlık İran'da ve Suudî Arabis
tan'da iş yapmakta, 50 bine yakın işçisini orada ça
lıştırmakta, 3 bine yakın teknik elemanını o ülke
lerde istihdam etmektedir. 

Sayın D. P. Sözcüsü Ali Züîfikâroğhı Beyin bazı 
beyanları oldu, Ankara demiryolundan bahsedili
yor, «Bu propagandadır» diyor. 

Ankara - istanbul çift hat elektrikli demiryolunun 
bir parçasının ihalesi, bir tünelin ihalesi 800 milyon 
Mraya 1976 yılında yapıldı. 

Eğer bütçe imkânları müsait olur ise, demin ko
nuşmamda da arz ettim; topyekûn yolun ihalesine gi
rişilecektir. 

«İzmit geçişi hâlâ hallohnadı» diyorlar. İzmit 
geçişi hallolmuştur, karara bağlanmıştır ve ihale 
edilinıek üzeredir. 

«TIR'Iarda en büyük vazife Bayındırlık Bakanlığı
na düşer» şeklindeki beyanı üzerine, demin arz et
tiğim gibi, Bayındırlık Bakanlığı kendisine düşen gö
revi yapmış, TIR'tedan alınması gereken ücreti tes
pit etmiş ve ilgili kuruluşlara bildirmiştir; bunun dı
şında Bayındırlık Bakanlığına terettüp eden bir şey 
yoktur. 

«Trafik kazalarının çoğalmasına yolun sebep ol
duğu» şeklindeki beyana da iştirak edemeyeceğiz. 
Çünkü, şimdiye kadar olmuş trafik kazalarının sade
ce °/0 2 Mâ % 3'ünde yol suçu bulunmuştur, bunun! 
dışında başka sebepler % 98'i tutmuştur. 

Maraş'ta yapılması gerekli yatırımlar için beyan
larını daha evvel de söylemişlerdi, taleplerini yap
mışlardı. Bütçe imkânları elbette bizi bağlamaktadır. 
Bütçe imkânları nispetinde, bahsettiği yollara eğili-
nimıişîiir, gerekîi ehemmiyet verilmektedir. İnşallah 
bütçelerimiz daha ileri seviyelere yükselir, memle
ketin her tarafındaki ihtiyaçlar daha süratli bir şe
kilde temin .edilir. 

Müsaade ederseniz mâruzâtımı burada ikmal et
miş olayım. 

Hepimize saygı ve sevgilerimi sunanın. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lütfen ayrılmayın beyefendi. 
Efendim, şu ana kadar yazıh soruların dışında 

Sayın Hasan Yıldırım'ın ve Sayın Özer Ölçnıen'in 
sözü soru isteği Başkanlığımıza gelmiş bulunmakta
dır. 

Başka osru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayın 
Haşim Beni, Sayın Orhan Oğuz, Sayın Halil Kara-
otîı, Sayın Tankut Akalın, Sayın Nurettin Karsu, 
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Rıza Gençoğlu, Sayın 
Abdi Özkök, Sayın Mehmet Özkaya* Sayın Reşit Ül
ker ve Sayın Vahdettin Kara çorlu. 

Değerli arkadaşlarım, isimlerini alabildiğim ar
kadaşlarımı tekrar okuyorum: Sayın Hasan Yıldırım, 
Sayın Özer Ölçmen, Sayın Hasmı Benli, Sayın Orhan 
Oğuz, Sayın Halil Karaath, Sayın Tankut Akalın, 
Sayın Nurettin Karsu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
GençoğM, Sayın Özkök, Sayın Özkaya, Sayın Ülker, 
Sayın Karaçorlu. 

Bunun dışında soru sormak isteyen başka sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Yazılı ve sözlü soru sorma işlemi bitmiştir efen
dim. 

Sayın Bakan, bazı sayın üyelerin yazıh soruları 
var, okuyorum efendim: 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin soruları : 

«1. Ordu ili özellikle fındık ürünü yetiştirme 
ve ihracatta önde gelen illerimizden biridir. Durum 
bu olduğu halde, şu ana kadar ekonomik ve sosyal? 
yönden hakkı olan limana kavuşamamış bulunmakta-
dn\ Adı geen ilimizde liman yapılması düşünülmek-* 
tc midir? 

2. Ordu ilinin Ünya ilçesinde yaptırılması düşü
nülen liman, proje veya inşaat olarak hangi safha
dadır? 

3. Ordu ili, uçak yolcusu sayısı bakımından Ka
radeniz'de ön sıralarda bulunduğu halde, adı geçen 
ilimize bugüne kadar hava meydanı yapılamamıştır. 
Bu iMmize hava meydanı yapılması düşünülmekte mi
dir? 

4. Ünye - Akkuş - Niksar karayolunun yapım 
çalışmalarının sürdürüldüğü bilinmektedir. Adı ge
çen yolun standartlara uygun biçimde hangi tarihte 
bitirilmesi düşünülmektedir? 

5. Ordu - Gölköy - Mesudiye karayolu hangi ta
rihte bitirilecektir? 

6. Fatsa - Kumru, Fatsa - Kargan, Fatsa - Ay-
I bastı karayollarının asfaltlanması düşünülmekte mi-
I dar? 
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7. Gölköy - Aybash karayolunun program ve 
yapımının son durumu nedir?» 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendimi, müsaade ederseniz, bunların 
birçoğu bazı çakışmaları ve araştırmaları gerektirmek
tedir; yazıtı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yıhnaz'ın so-

ruîannı okuyorum: 
«Giresun limanının ihtiyaçlarının giderilerek tam 

kapasite iîe çalışmasını sağlayıcı tedbirler alınmış 
mıdır? Bu konuda 1977 yık bütçesine ödenek ay-' 
rılmış mıdır? 

2. Giresun -Alucra ilçesini Espiye ilçesi üze
rinden KurtbeM yoîu ile il merkezine bağlamayı dü
şünüyor musunuz? 

3„ 1956 yılından beri devam eden iş oîarak he
nüz 1/4'ü dahi standart hale getirilemeyen Giresun -
Dereli - Şebinkarahisar yolunun 1975 yılımda kesin 
geçiti bulunarak 1976 yılında yaz - kış işfer duruma 
getirileceği iki yıldır vaat edilirken, 1976 yılında 
100 metre kadar yol yapılmış olmasının nedenleri ne
dir? Bu yol ne zaman, hangi yıl işler, çalışabilir du
ruma gelecektir? 

4. Tirebolu - Dogankent - (Harşit) Torul yolu, 
Karadenizi ve Giresun limanını dahile ve İran'a bağ
layan en kısa ve elverişli yol olarak görüîüp dü-
şüîiüîmesine rağmen, neden yapımı için gereken ça
lışmalara ödenek tahsisline gidilmiyor? 1977 yılı 
bütçesinde bu yol için ayrılan tahsisatın miktarı ne-
dlir? 

5. Bulancak - Ayrım - Kovanlık yoîu, 1965 yı
lından beri yapılmamıştır. 34 kilometrelik bu yolun 
ihaleye verilerek yaptırılması yoluna gidilmişçe de 
burada ciddî çalışmalar yapılmadığı görülmektedir. 
Bu konuda ne gibi tedbirler alacaksınız?» 

Sorular bunlar Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, müsaade ederseniz, buna da 
aynı şekilde yazılı cevap vereceğim; tetkiki gerek
tirdiği cihetle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal GönüTün 

sorulan: 
«Seçim bölgem olan Ordu ilinin içi ve kazalarında 

50 yıldan bugüne kadar herhangi bir hükümetin yap
tığı trafiğe uygun yol mevcut değildir. 

Bu ilçelerden Ordu -. Uksbey - Gölköy - Mesudi
ye ve Aybash * Gölköy^ arası, Direkli - Fatsa arasm-

| da en büyük hizmeti yaptığını görmüş bulunuyoruz, 
Ancak, hava muhalefetinden dolayı, tahsisatı tam 

j harcanamadığmdan bu yollar tamamlanamamıştır. 
Gölköy - Aybastı arasında yol güzergâhı üzerinde 

100 000 nüfusun trafiği mevcut olduğu gibi, binlerce 
vasıtanın da geçtiği bir hakikattir. Bu yolun asfatlan-

I masının programa alındığı sayın Bakanlık mensupla
rından öğrenlUıniflir. 1977 yılı ilkbaharında başlanacak 
mıdır? 

Sayın Bakandan soruyorum: Bu hususta bölge
de değerli ve çok hazîı çalışması, geçtiğimiz yıl gibi 
devam edecek midir? 

Göiköy -. Direkli - Fatsa yolunun 1977 de Kara
yollarına devredileceği bildirilmişti. Bu sene yolda, 
Karayolları ekibi çalışacak mıdır? 

Sayın Bakanın kürsüden cevap vermesi mümkün 
değilse, yazılı olarak şahsıma cevabın verilmesini di
lerim» diyor. 

Buyurun sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Sayın milletvekilimize yazılı olarak müsa
ade ederseniz cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Çankırı Milletvekili sayın Arif Tosyalıoğîu'nun, 

sorularım okuyorum: 
«1. Çanları - Hgaz karayoluna 1975 yılında baş

landı. 1976 yılında müteaddit müracaatlarınıza rağ
men yarım kalmış yol, 1977 yılında bitirilecek midir? 

2. Yapraklı -. Çankırı yolunun viraj ve köprüle
rinin yapılıp asfaltlanması programda olduğu halde 
bugüne kadar başlanmadı. Sebibi nedir? 

3. Çankırı - Şaibanözü - Çubuk yolu programda 
olduğu halde o da yarım kaildi. Sebebi nedir, ne za
man başlanacaktır? 

4. Tosya - İlgaz * Kurşunlu yolunun altyapısı 
tamam olduğu halde, yola bugüne kadar başlanmadı. 
Sebebi nedûr? 

5. İsmet •> Çerkeş - Kurşunlu arasında yapılan 
yolun köylere bağlantısı kesilmiş olup, bu bağlantılar 
ne zaman yapılacaktır? 

Iîgaz - Çankırı arasında bulunan Kesecik, Aktaş, 
Eı'icek köyleri bağlantıları yol yapılması dolayısıyle, 
bilhassa Kesecik Köyünü ikiye bölmüş, içme suları 
kesilmiş, (iki mahalleyle irtibatı kesilen suyun irtibatı 
ne zaman bağlanacaktır?» diyorlar. 

Buyurun sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim yazıh olarak cevap vereceğim 
efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğhı'nun sorularını oku

yorum: 
«Kızılcahaman - Kırıkkale arasındaki çift yol ne 

zaman tamamlanacaktır? Bu yol üzerindeki alt ve 
üstgeçitler tespit edilmiş midir?» Buyuruyorlar. 

Buyurun sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, ben gene yazılı cevap vermeyi 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız, teşekkür 
ederim. 

Malatya Milletvekili sayın Hüseyin Deniz'in soru
larını arz ediyorum: 

«Malatya -> Hekimhan - Sivas karayolu inşaatı 
hangi safhadadır? 

Bu yol Malatya - Hekimhan bölümü içlin geçen 
yıl bütçeye konulan 25 milyon lira neden harcanma
mıştır.? 

1977 Bütçesine bu yol için konan ödenek miktarı 
ne kadardır? 

Malatya - Arapkir - Divriği karayoluna ne zaman 
başlanıp bitirilecektir?» şeklindeki sorularını yönelti
yorlar. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, yazıh cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazıh cevaplayacaksınız, saym Ba
kan. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bize yazıh olarak gelen so
ruları sayın Bakana yöneltmiş bulunuyoruz. Bazı saym 
üyeler sözlü soru sıralarında yazılı olarak bazı soru
lan yönettiler, sıralarında onları soracağım efendim. 

Sözlü soru olarak sıraya girmiş olan değerli ar
kadaşlarımdan ilk sıra saym Kars Milletvekili Hasan 
Yıldırım'da. 

Buyurunuz sayın Yıldırım. Kısa, açık gerekçesiz ol
masını rica ediyorum. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkanım, 
sorularım kısa ve açıktır, sanıyorum saym Bakan da 
sözlü olarak sorularımı yanıtlayabilir^ 

BAŞKAN — Efendim, ben genel olarak tabiî ifa
de ediyorum, kuralı hatırlatmak için. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Birinci sorum : 
Kars havaalanı inşaatına ne zaman başlanılacak ve 
takriben ne zaman hizmete girecektir? Birinci sorum 
bu, sayın Başkanım. 
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I 2 nci sorum : Hizmete açılması hayli geciken, 
I 3 sene, 4 sene önce hizmete açılması gereken, Kars il 
I hizmet binası ne zaman bitirilip hizmete girecektir? 
I BAŞKAN — İl hizmet binası karayollarının, onu 
I mu diyorsunuz? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Hayır efendim, 
I değil. 
I Sanıyorum ki, sayın Bakanımın da bilgileri de 
I vardır. 

I 3 ncü sorum: Kars -• Göle ilçemiz, Kars - Arda
han -! Posof ilçemiz 400 kilometrelik yol ile, Kars -
Arpaçay - Çildir ilçemiz arasındaki karayolunun as
faltlanması düşünülüyor mu? Bunları yanıtlamasını 
arz ediyorum. 

I Saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekür ederim sayın Yıldırım. 
j Saym Bakan, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, Kars, havaalanı inşaatı program-

| dadır. Bu sene 2 milyon liralık bir tahsisat konmuş
tur. Yanılmıyorsam 3 senelik bir inşaat müddeti var
dır. 

Bunun dışındaki suallere gene de, müsaade ederse
niz, yanılmamak için yazdı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. Teşekkür 
I ederim sayın Bakan. 

Saym Özer Ölçmen, buyurunuz efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan, 2 

sorum var saym Bakandan öğrenmek istediğim* 
Birincisi, Trafik Kanunuyla ilgilidir. İçişleri Ba

kanlığının hazırlayıp Meclisimizde gündeme aldığı
mız Trafik Kanunuyla Bayındırlık Bakanlığının mu
tabakatı var mıdır? Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığının hazırladığı bu Trafik Kanununu yeter
li görmekte midir? 

Yıllardan beridir üzerinde çalışılan ve Bakanlık-
lararası bir koordinasyonla trafik meselesini hallet
mek üzere çalışmalar yapıldığını bildiğimiz Ulaştırma, 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları arasındaki bir 

I görev bölümünü kapsayacak olan Karayolları Ulaştır-
I macılığı ve Taşımacılığı Kanunu ne olmuştur? 

Diğer sualim TIR kamyonlarıyle ilgilidir. Türki
ye'den geçen çeşitli TIR kamyonlarmdan, ülkesine 

I göre ton/kilometre başına kaç kuruş ücret alınmak-
I tadır? Alınmakta mıdır, alınmamakta mıdır? Bu bir. 

2 ncisi, bunların karayollarımızın alt ve üst yapı-
I larına verdikleri zararlar açısından, onarım ve ba-
I kim masrafları için karayollarının TIR kamyonların-
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dan alınmasını gerekli gördüğü ton/kilometre ücreti 
ne kadardır? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçmen. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim Trafik Kanununyle Bayındırlık 
Bakanlığının mutabakatı vardır. Müştereken 3 bakan
lığın koordinasyonuyle bu isteri düzenleyecek Kara
yolu Ulaştırmacılığı ve Taşımacılığı Kanunu, Ulaş
tırma Bakanlığınca yürütülmektedir. Bizim Bakanlı
ğımız sadece bu meselelerde fikrini beyan etmiş du
rumdadır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yeterli görüyor-
musunuz Sayın Bakan? Daha cevaplamadınız. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — İçişlerinin sunduğu tasan acil durumları 
önlemek bakımından yeterlidir; ama topyekûn tra
fik meselelerinin halledileceğini kabul etmek müm
kün değil; ama âcil durumlan önlemek için yeterli
dir. Bugünkü şartlar için, 

TIR'lardan alman ücret yeterli değildir. Ben bu
nu konuşmamda da arz etmiş/im. Yanılmıyorsam, bi
zim arkadaşların yaptığı tetkikte, kilometre başına 
70 kuruş civarında bir ücret alınması... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bakan, ki
lometre/ton mu? 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Kilometre/ton olarak efendim. 

BAŞKAN — Cevaplandı mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANİ FEHİM ADAK (De
vamla) — Evet» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Haşim Benli. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — 1. Tav

şanlı - Domaniç - Tahtaköprü - İnegöl yolu çalışma
sına ne zaman başlanacaktır? 

2. Çavdarhisar - Emet ve Tavşanlı ~. Emet yol
larının asfaltlanması yapılacak mıdır? 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHtM ADAK (De
vamla) — Yazılı arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı cevaplandıracaksınız, teşekkür 

ederim. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz, sorula

nınız bize yazılı olarak intikal etti, okuyorum: 
«1. Eskişehir ° Seyitgazi yolunun kaplanması 

bu yıl yapılacak mıdır? 

2. Mihalıççık yolunun Yunus Emre üzerinden 
Ankara asfaltına bağlanması altı yıldanberi yapılma
mıştır. Ne zaman bu yol yapılabilecektir? 

3. Kışın şiddetli geçmekte olduğu bölgelerdeki 
makinelerin daha mutedil iklimi olan bölgelerde kul
lanılması düşünülmekte midir?» diyorlar Sayın Oğuz. 

Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim, 
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. 
Sayın Halil Karaath. 
HALİL KARAATH (Bursa) — Sayın Başkan,, 

Sayın Bakandan şunları sormak istiyorum. 
Bursa'nın iki büyük ilçesi olan İnegöl ile Yenişe

hir arasında 26 km.lik bir yoi vardır. Bu yol İne
göl, Yenişehir'den başka İnegöl'ün Sakarya ile pek 
çok köyün irtibatını sağlayan bir yoldur. 26 km. lik 
bir yoldur. Harfiyata ve tesviyeye dahi lüzum gös
termeyen bir yoldur. Buna rağmen, bu yol sağlıklı 
bir ulaşım sağlayacak bîr yol değildir. Ulaşım bu 
yolda çok güç sağlanmaktadır. Bütün vasıtalar bu 
26 km. lik yolu takip etmeyerek Bursa'ya gidip tek
rar Yenişehir'e dönmek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Bu yolun ne zaman ele alınacağını Sayın Bakan
dan sormak isterim?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaath. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Yazılı olarak arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tankut Akalın. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan tek yolun, Londra 
Asfaltı diye anılan İstanbul - Edirne asfaltının yo
ğun trafiği kaldırmaması karşısında, Çatalca üzerin
den Saray - Vize - Kırklareli - Edirne'yi takip ede
cek bir yolun yapılması kararlaştırılmıştır. Büyük kıs
mı 1974 yılında programa alınmıştır ve Saray'dan iti
baren Vize - Pınarhisar - Kırklareli - Edirne hattının 
1977 sonunda bitirileceği programa keza dercedilmiş-
tir. 

Buna rağmen, yapım çalışmaları çok yavaş git
mekte, çok yetersiz çalışmalar görülmekte ve hatta 
yol yapılacağı iddiasıyle gelen ekipler, mevcut yolu 
da bozup son derece bozuk kalitede stabilize malze
mesini yol üzerine döktüklerinden, bu defa mevcut 
yolda dahi gidip gelmekte imkânsız hale gelmekte
dir. 

Kırklareli - Edirne kesiminde ise, henüz hiç bir 
faaliyet yoktur, tek bir çalışma eseri dahi bulunma
maktadır. 
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Acaba bu yol 1977 sonuna kadar tamamlanacak 
mıdır? Fiilen mümkün olmadığına göre, Sayın Bakan 
bu hattın ne zaman tamamlanacağını lütfederler mi? 

Diğer sorum; İstanbul - Edirne asfaltının Lüle
burgaz içinden geçen kesimimde, bütün ulaşım 500 
sene önce Mimar Sinan tarafından yapılan bir köp
rü üzerinden geçmektedir. Köprünün son derece ye
tersiz, ta 500 sene öncesinin şartlarına göre yapıl
mış oîuşu nedeniyle, özeîîiküe yaz aylarında yoğun
laşan trafik nedeniyle yüzfcrce metrelik kuyruklar 
halinde araçlar bu köprüden geçmek üzere kuyruğa 
girmektedirler. Yapılması kararlaştırılan köprünün 
inşaatına ne zaman başlanacaktır? 

Üçüncü sorum: İstanbul - Edirne asfaflh üzerin
de, Babaeski'yi takip eden 5 nci kilometreden son
ra Pehlivanköy üzerinden Uzunköprü'ye giden as
falt yolun çok dar oluşu nedenliyle bu yolun geniş-
îetJtoıesi düşünülmekte midir? 

Ayrıca, Kuştepe - Pehlivanköy, Pehlivanköy -
Akarca arasında Ergene'ye gelen suların ve Ergene' 
ye akan çayların yağışlı mevsimlerde taşma yapa
rak geçîte eüvermeyişi karşısında yapılması kararlaş
tırılan bu köprülerin inşasına ne zaman başlanacaktır? 

Dördüırcü sorum; Sayın Bakanın bir genel pren
sip vazetmesi imkânının olup olmadığım öğrenmek 
bakımındandır. Karayolları ekiplerinin feragatli, fe
dakâr çalışmalarını şükranla karşılıyoruz. İstiyoruz 
ki, karayolu çalışması yapılan., asfaMama çalışması 
yapılan güzargâha yakın köylere, anayoldaki kadar 
masrafı gerektirmeyen, elibette ki çok pahalı bir yol 
yapımıdır asfaltlama, o kadar pahalı bir asfaltla
mayı, çalışmayı gerektirmeyen ve fakat hiç olmaz
sa ve köyîüyü tozdan kurtaracak son derece basit, 
sathi b'r kaplama yoluna gidilmesi hususunda Sa
ym Bakan ilgililere gerekîi emri vermeyi düşünür
ler mi? 

Bu hususlarda cevap lütfederlerse minnettar ka
lacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akalın. 
Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHÎM ADAK (De

vamla) — Efendim, ilk üç suali yazılı olarak cevap
landıracağım. Son sualleri için, Saym Taııkut Beyin, 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Karayollarının vazifeleri kanunla tahdit edilmiş
tir. Köy yolu kendi vazifeleri dışında telâkki edil
miştir. Ancak köy yollarına girişler, muayyen bir mik
tar karayollarında karayolunu korumak bakımın-
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I dan ele alınmakta, bunun daha uzun mesafeye gö
türülmesine imkân bulunamamaktadır. 

TANKUT AKALIN (KırkBareli) — 200 - 300 -
400 metre g'bi saplamalar gerekiyor, 300 - 400 met-
reülk sapîaraa'ar okıyor. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, soru surdunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — 200 - 300 metrelik saplamaları yapmayı 
düşünüyoruz. Arkadaşlarımız 100'er, 200'er metre
lik saplamalar yapıyorlar; ama daha uzun boydaki 
yoülann kendi mevzuatımıza uygun olarak eîe aıîın-
ması mümkün değîMir. Ancak, Köy İşleri Bakanlığı 
bu meselede bizimle bir işbirliğine girer ise, o tak-

I dirde böyle yolarında tarafımızdan yapılma imkânı 
doğar. Aksi halde, bu işîer daha ziyade bizden çok 
YSE'yi Ogillendiren işler oluyor. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hazır şanti
ye oradayken... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Saym Nurettin Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Erzincan 
Hava Meydanı yapımı ilk programa göre ne kadar 

I gecikmelidir? 
2. 1976 yılı sonuna kadar yapılmış harcama 

1 miktarı nedir? 
3. Erzincan Hava Meydanı kesin olarak hangi 

I tarihte bitirilecektir? 

I 4. Refahiye - ILç - Kemaliye yolu işlemez bir 
durumdadır. (Bir çok köprüleri yok, ben arabamla 
geçemedim) Bu yolun köprülerinin ve kaplamasının 
yapılması düşünülüyor mu, ne zaman yapılabilir? 

I 5. Erzincan - Kemah - Kemaliye yolu ne du
rumdadır; hangi tarihte bitecektir? 

6. Mercan - Çayırlı - Erzincan yolunun 1975 -
I 1976 yılında asfaltlanacağı Sayın Bakan tarafından 

Belediye Başkanlığına bildirilmiş ve bana şifahen 
I söylıenmrşîi; bugüne katlar bu söz yerine gelmedi. 
I Sayın Bakan bunun için ne düşünüyorlar? 

Son bir sorum Sayın Başkanım; Devlet görevini 
yapan b'r kişi, örneğin bir bölge müdürü izin alıp 

I Hacca giderken bıraktığı bir tamim gazetelere inti
kâl etmiş ve bende de fotokopisi var, şimdi yanım
da değil evde. Görevini, yerine bıraktığı vekili için 

i yazdığı tamimde ikiye bölmüş durumda. Bir kısim 
İçin, şu şu şu görevleri yapabilirsin, şu şu şu görev-
îer ben dönünceye kadar yapılmayacak, beni bek
leyeceksin, deniyor ve akabinde bir ay izine aynlı-

I yor. 
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Devlet iş!eri halk için... 
BAŞKAN — Sayın Karsu, isim verebilecek mi

siniz bize? îsim vermeyecekseniz soruyu tevcih et
meyeceğim, boşuna yorulmamanız için söylüyorum. . 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bende var; 
Ankara Beşinci Börge. Tahmin ediyorum Saym Ba
kan bunu biliyorlar, gazetelerde yazılı. Boşuna de
ğil Sayın Başkanım bu soru. 

BAŞKAN — Efendim, hiçbir sorunuz boşuna 
değiü. Sayın Karsu, bir meseleyi ortaya koymak için 
söylüyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — isim üzerin,-
de durmuyorum; prensip üzerinde duruyorum. Lüt
fen sorumu bekleyin. 

BAŞKAN — Evet, yani bir prensip sorusu soru
yorsanız anlarını. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Ba
kandan şunu soruyorum: Bir müdür veya herhangi 
bir görevlli bir yere gidebilir. Gittiği zaman yerine 
bir vekiî bırakabilir. Bu vekiline, bıraktığı yetki kısıt
lanabilir mi, kısıtlanamaz mi? Özelikle bu konuda? 
Bumu öğrenmek istiyorum Sayın Başkanım, Hüküm 
vermeye gerek var mı bilmiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben bir şahıs hak
kında bir işîem soracaksınız, zatiâlinM yormamak 
için, prensibinizi arz etmek için ifade ettim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, daha evvel sordukları suaîer 
yine bir tetkik gerektirdiği için yazık olarak cevap 
vereceğim. 

Bahsettikleri tamimden salisen haberdar değiMm. 
Lütfederlerse ben o tamimi tetkik eder, hangi yet
kileri vermediğini hangilerini verdiğini tahkik ede
rim. Bazı yetkiler eğer müstacel değil ise devredil-
meyebiSr. Benim kanaatim de budur; ama müsta
cel ise elbette ki devredilmesi gereklidir. Beş ay sora
ra yapılacak bir işi, diyelim ki 15 günlük bir gay
bubet esnasında, devrediyorum demenin zaten man
tıkî bir manası da olmaz. Bu bakımdan, neleri dev
retmiş, neferi devretmemiş; ben on"an ancak bil
dikten sonra dediklerinize cevap verebilirim. Şayet 
lütfederseniz o tamimi... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, di
ğerlerini yazılı olarak yanıtlayacaksınız herhaiide. 

Saym Ekrem Kangal. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan,, 

Sayın Bakan Sayın özer öüçmen'in Trafik Kanunuy
la ügiSİ suaEne cevap verdiğinde, bunun şlmdlEk âcil 
ihtiyaçları karşılayacağını söylemişti. Halbuki ge-
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nel ihtiyaçları karşılaması düşüncesindeyiz. Bu yön
den Bakanağın bir hazırlığı var rai? Daha geniş kap-
snnrn bir Trafik Kanunu hazırlamak için Bayın
dırlık Bakanlığında bugüne kadar ne yapılmıştır? 

2. Demiryolu işletmeciliği bugün için Ulaş
tırma Bakanağında, yapımı ise Bayındırlık Bakan-
Iiığındsidır. Bu, hizmeti aksatma bakımından, koor
dinasyonu gerektirme bakımından bir sakınca do
ğuruyor mu? Hem işletmenin, hem yapımın tek 
bakanlıkta toplanması için bir düşünceniz, bir çaba
nız var mıdır? 

Saym Başkan üçüncü sorum: İstanbul Boğazına 
yapılacak ikinci köprünün inşaat tarzında Bayın

dırlık Bakanhğıyle Ulaştırma Bakanlığı arasında bir 
ühitüaf olduğunu gazetelerden okuyoruz. Bu konu 
doğru mudur? Böyle bir ihtilâf varsa, nasıl bir çö
züm yoiu bulunacaktır? 

Sayın Başkan, birkaç da yerel suallerim olacak 
Sayın Bakandan. 

Sivas - Maîatya yolu ne zaman bitirilecektir? 
1977 malî yılında hangi güzergâhlar arasında inşaat 
vardır ve yolun biten kısımları ne vakit asfaltlana
caktır? 

Gürün - Sivas yolu ne vakit başlayacaktır? 
Yine, Sivas - Suşehri - Koyulhisar yolu ne vakit 

başlayacaktır? 
Kangal - Divriği yoîu güzergâhı değişecek midir? 
Son su'a'Cm Kangal - Tercan demiryolu ne zaman 

bitecektir? Programda bir gecikme var mıdır, varsa 
sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kangal. 
Sayın Bakan buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHÎM ADAK (De
vamla) — Efendim, âcil ihtiyaç, tabiî zamana göre 
değişebilen bir ihtiyaçtır. Hiçbir kanun bütün dev-
reüeri kapsar diye bir iddia içinde olmak mümkün 
değildir. 

Trafik Kanununun birçok yönleri vardır. Trafik 
Kanununun karayolEarıyle ilgili yönü, diğer yöniie-
riden daha aşağıdadır. Bu bakımdan, bizim Bayın
dırlık Bakanlığı olarak, tek başımıza bir Trafik Ka
nunu oluşturmamız, meydana getirmemiz her halle 
düşünülemez, doğru da olmaz. 

Bunu temin için bir koordinasyon kurulu kurul
muştur vaktiyle. Bu koordinasyon kurulunun da ça-
Icşmaîan vardır, zaman zaman da yan yana gelmiş, 
bir şey meydana getirmiştir. Bu meydana getirilen 
nesne tam ihtiyaca cevap verir mi vermez mi konu-
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sunda bazı bakanlıkların bazı meselelerde tereddütle
ri ve ihtilâfları doğmuştur. Bu bakımdan tam bir çö
züme ulaştırılamamıştır. 

Ben, hulâsa olarak şunu arz edeyim: Bu sadece 
Bayındırlık Bakanlığının meselesi olmadığı için, sa
dece Bayındırlık Bakanlığı yönünden meselenin hal
ledilmek üzere ele akması doğru değildir kanaatin
deyim. Bu bakımdan, suali bu şekilde müsaade eder
seniz cevaplandırmış olayım. 

Demiryoîîarının işletme ve yapımının aynı ele 
devredilmesi meselesinde, kanaatimce her iki şeklin 
de tatbikatı mümkündür. İnşaatın bir elde, işletme
nin, bir elde yapılması mümkündür veya her ikisi
nin aynı elde toplanması da yine mümkündür. İşlet
me tamamen farklı bir meseledir. İnşaatın işletme ile 
aynı kadro içinde yürütülmesi elbetteki düşünüle
mez; o kastedilmiş değildir. İnşaatı yürütecek üni
teler elbette ki, yine bulunacaktır. İşletmeyi yapan 
ünite elbette yine bulunacaktır. 

Bu ikisinin tek bir otorite altında toplanmasının 
kanaatimce çok büyük bir yaran olmaz. Şöyle ki; 
esasen işletmeciyle yapıcı arasında bir ihtilâf mev-
zuubahis değildir. İki senelik tatbikatım esnasında 
böyle bir ihtilâf bana intikâl etmedi, bize intikâl et
medi asgariden. Bu bakımdan, her iki halde de bu
nun düşünülmesi mümkündür. Mevcut tatbikat için
de yürütülmesi de normaldir. 

Boğaz Köprüsünde Ulaştırma Bakanlığı ile ihti
lâftan bahsediliyor. Böyle bir ihtilâf kesinlikle mev
cut değildir. Esasen ben takdimimi yaparken, zanne
dersem bu meseleye kısmen temas ettim. Biz ikinci 
Boğaz Köprüsünün bir ihtiyaç halinde olduğunu dü
şündük ve geçen ilkbaharda ilgili bakanlıkları da
vet ederek bir toplantı yaptık. Bu davet ettiğimiz ba
kanlıkların, ortaya koyduğumuz fikre karşı herhan
gi bir fikirleri olmadı. Henüz bu meselelerde hazır
lıkları da haklı olarak yok. Çünkü, meselenin bizi zor
ladığı vakıa idi. Birinci Boğaz Köprüsünden geçiş
ler muayyen bir nispeti tutunca, planlanandan çok 
daha evvel kendi kapasitesini doldurunca, otoma-
tikman mesele, bizi zorlayan bir mesele idi. Bu şart
lar içinde biz, meseleyi aldık ve yürüttük. Herhangi 
bir ihtilâf mevzuubahis değildir, Zaten mesele, bi
rinci derecede Karayollarını ilgilendiren bir mese
ledir. 

Bunun dışındaki suallerinize müsaadenizle yazın 
olarak cevap arz edeceğim; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Rıza Gençoğlu, buyurunuz efendim. 
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RIZA GENÇOĞLU (Denizli) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan öğrenmek istediğim üç sualim var: 

1. Denizli - Kale - Muğla yolu geçmiş yularda 
programa alınmıştır. Hatta büyük bir bölümü de 
yapılmıştır, küçük sanat yapılarının da briçoğu yapıl
mıştır. Bu yolun bir yönüyle de askerî bakımdan 
elzem olduğu söylenmektedir. Bu yol akim kalmıştır, 
acaba ne zaman ele alınacaktır? 

2. Çameli ve Güney ilçelerinin asfaltları ne za
man yapılacaktır? 

3. Yine, Denizli - Çameli - Fethiye yohı prog
ramdadır. Bu yol çok ağır seyretmektedir. Karayol
larının programında olması münasebetiyle de vilâyet 
girememiştir. Halbuki, bu yol güzergâhında birçok 
köyler vardır. Ağır yürümesi dolayısıyle ilk progra
ma da alınmamasından dolayı, bu köylerde, kış ay
larında bir ters doğum, bir yaralama olduğu zaman, 
vatandaş, şehirdeki doktora hastasını yetiştireme
mektedir. Bu bakımdan, bu yol bu sene bitirilecek 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, soruları yazılı olarak cevapla
yacağım. 

BAŞKAN — Yazık olarak cevaplayacaksınız. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abdi özkök, buyurun efendini. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını istediğim iki 
sorum vardır: 

1. Trafiği çok yoğun olan Ankara - İstanbul yo
lu Bolu ilinde, çok kalabalık olan Yeniçağa kasa
bası içinden, Bolu il merkezi içinden, Kaynaşk Bu
cak kasabası içinden, Düzce içinden ve bu arada pek 
çok büyük köyün içinden geçmektedir. Buralarda alt, 
ya da üst geçitler olmadığından, pek çok kaza ve 
ölümler olmakta, ekonomik yönde de vakit israfı
na yol açmaktadır. Bu nedenlerle buralar için Ba
kanlıkça geçit yapmak düşünülüyor mu? 

Trafiği çok yoğun yollardaki tüm geçitler için 
Bakanlığın görüşü nedir? 

2. Bolu'nun Köroğlu dağında, Kartalkaya yö
resinde büyük ve Türkiye'nin en önemli kaynak ve 
dinlenme tesisleri yapılıyor ve bitmek üzeredir. Bü
tün bu bölge aynı zamanda ormanlık ve turistiktir. 
Bu sebeplerle, Bolu'dan Köroğlu Dağına giden yolun, 
ayrıca aynı istikâmetteki ve yine turistik, hem de or
man ve tarım ürünleri yönünden çok ekonomik olan 
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Bolu, Seben ve Nallıhan karayolunun köy yohı şek
linden çıkarılıp, daha sağlam hale getirilmesi, ya da 
asfaltlanması düşünülüyor mu? 

Bu bakımdan bir etüt yaptırıldı mı, yaptırılması 
düşünülemez mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök, 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim, trafiği çok olan yollarda, mes
kûn yerlerde gerekîi geçitlerin yapımının lüzumu
na biz de inanıyoruz. Ancak, bütçe imkânları için
de hareket etme durumumuz mevzuubahistir. Yakın 
tarihlere kadar şehir için geçitleri için ayrılan tah
sisatlar oldukça mahduttu. Bu sene daha büyük bir 
hamle yapılmıştır. Ümit edelim ki, en mühim yer
lerden başlamak üzere bu meselenin kısa zamanda 
halledilmesine gayret edilir. 

BAŞKAN — Teşekkür etlerini Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Özkaya da sorularını bize yazın 

olarak ulaştırmış bulunuyor. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — İkinci sualinin ce

vabım alamadım Sayın Başkan. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Diğer suallerinizi ben yazdı olarak cevap
landıracağım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, yani Sayın Bakanın burada 
sözlü olarak yanıt vermediği konular yazılı olarak 
cevaplanacaktır kuralı zaten var. 

Sayın Mehmet Özkaya'nın suallerini okuyorum 
efendim: 

«1. Senelerdir tamamlanamayan Tarsus - Po
zantı yolu hangi senede bitecektir? 

2. Gaziantep - Eübeyli yolunun asfaltlanması 
hangi tarihte yapılacaktır? 

3. Kilis - Musabeyli ve PoIateK nahiyelerinin 
yollarının asfaltlanması düşünülüyor mu? 

4. Kilis - Öncüpmar hudut yolunun asfaltlan
ması programa alınmış mıdır? 

5. Oğuzeli - Karkamış il yolunun karayollarına 
alınması düşünülmekte midir? Hangi tarihte ger
çekleşebilecektir» diyor Sayın Mehmet özkaya. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, Tarsus - Pozantı bağlantısı, dü
şünülen otoyollun bir parçasıdır. Ben konuşmamı ya
parken, bu yolun bir kilometresinin takriben 60 - 70 
milyon liraya maîolabileceğini beyan etmiştim. Bu 
bakımdan, millî bütçe imkânları içinde ne kadar bir 
tahsisatın bu tarafa aktarılacağını peşinen kestirmek 
mümkün değildir. 

Karayolları bu sene 22 milyar lira talep etmiş
tir,. ancak 13 milyar Krank bir ödenek tefrik edile
bilmiştir. Bunun büyük bir kısmı devam eden pro
jeler içindir. Bu bakımdan, büyük bir malî imkân 
temin edildiği takdirde, ki bir dış imkân üzerinde ça-
bşmaüarımız devam etmektedir, bu yolların hızlanması 
mümkün olabilecektir. Bu çalışmaların neticesinde 
ancak bu suale cevap verme imkânım olabilecektir. 

Bunun dışındaki sualler yine teknik programla 
ilgili suallerdir. Onları yazalı olarak arz edeceğim 
efendim. 

BVŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim Sayın 

Bakandan TIR kamyonları ile ilgili sorularımın ce
vaplandırılmasını rica edeceğini. 

Taşıma ücretlerinin her kilometre için ton başına 
40. kuruştan 25 kuruşa indirilmesine, bu konuda 18 
ülke ile anlaşma yapılmasına rağmen, İran ile bir tür
lü anlaşmaya varılmadığı doğru mudur? 

İran'a yük götüren kamyonların, yapılan bir araş
tırmaya göre 1976 yılında 959 trafik kazası, 192 ölüm, 
49 milyon zarar olduğu söylenmektedir. Bu doğru 
mudur? 

1972'de 10 bin olan kamyon geçişi, 1976'da 100 
bin kadar tahmin edilmektedir. İran, 1 200 000 000 
dolar kredi vereceğim, diye işe başladığı zaman an
laşma yapmış, sonra TIR filosu kuralım diye yeni 
bir fikir ortaya attı, Doğru mudur? 

İran ile yapılan anlaşmanın uygulaması ve TIR 
sorunu ne safhadadır? Biliyorsunuz, «Hükümetin 
TIR politikası iflâs etti», diye gazetelerimiz manşet
ler atmaktadırlar. 

Trafik konusunda, Sayın Bakanın da bildirdikleri 
gibi, Bayındırlık Bakanlığının büyük ilişkisi vardır, 
Karayolarıyle Bayındırlık Bakanlığının eskiden be
ri ilişkisi vardır ve bugün elimizde bulunan en mü
kemmel istatistikleri, Karayolları 1950'den beri yayın
lamaktadır ve daha ihtisas sahibi gözükmektedir. 
Zaten Karayolları Türkiye'nin en güçlü, en başarılı 
kuruluşlarından birisidir, trafikle de ilişkisi olacak
tır. 

1971'de Meclisimizde bir trafik araştırması ka
bul edilmiştir. Araştırma Komisyonu kurulmuş, gö
revini bitirmiş, raporunu vermiştir. Burada, trafik 
kazalarım önlemenin hangi koşullarda yapılacağı 
açıkça belirtilmiştir. Ondan da anlaşıldığına göre, 
Sayın Bakanın konuşmalarından dolayh olarak öy
le anlıyorum, iş yasalardan ziyade uygulama mese
lesi olarak gözükmektedir. 
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Şimdi bu görüş altında, TIR kamyonlar!, bilhas
sa çok gidip geMiğim için biMiğîın İstanbul - Anka
ra karayolunda böyBe, tabiî diğer yollarda da öyle 
olacak; bkbirlerinin arkasına kendi ülkelerinde yap
madıkları şekilde konvoy olmaktadırlar. Kendi üî  
kellerinde; Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Avustur
ya'da, Almanya'da yapmadıkları şekilde konvoylar 
olmaktadırlar; Türk vatandaşları da sıkıntı içinde, 
'burhan geçmeye çalışırken öSmektedirler. 

Bu TIR kamyonları için kurallar yetmiyorsa, da
ha açık bir kura! getirerek, bunEarm arasındaki me-
sairenln tayini için, Hükümet olarak, Bayındırlık Ba
kanlığı olarak değil, Hükümet olarak düşünülmek
te midir? 

İstanbul - Ankara arasında ve Türkiye'nin bazı 
bölgelerinde bu trafik araştırmasının b'r ürünü ola
rak radar getirilmiştir. Radar çok etkiîli bir araçtır. 
Çünkü hızlı giden, katiyen inkar edemez; ama ra
darlar bütün üîkeelrde... 

BAŞKAN — Tabiî açıklama yapmıyorsunuz de-
ği! mi Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önleyici bir nite
lik taşıdığına göre, radarla kontrol yapılan böke
lerde sık sık «Bu yolda radarla kontrol yapılır» diye 
levhaüar konulmasını doğru buluyormusunuz? 

Bir de, bazı ülkelerde, yoMa bsrakıîaa araçlara 
çarpma kazaları olmaktadır. Bazı ülkeler buna çare
yi şunda bulmuşlardır: Mecburî olarak bütün araç
ların Önüne ve arkasına şerit kesiyorlar, fosforlu şe
rit. O takdirde, aracı terk ettiğinizde bile, arkadan 
gelen vasıta ışıkîarıyle bunu görmek suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, çok yararlı; fakat so
ru biçimine dönüştürün lütfen. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Türkiye'nin mil
lî koşularına göre, ulusal koşullarına göre bütün 
araçlara bu fosforlu çizgilerin, başka ülkeîerde ya
pıldığı gibi konulmasını uygun görür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Bakan buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim, trafik konusunun Karayolları ile 
i3:şkisi elbette inkâr kabul etmez; ama yasalardan 
ziyade icraatla önlenmesi şeklî, tabiî eski yasaların 
koyduğu cezaî -'sınırlar malûm; bugünkü şartlar için
de hiçbir şey ifade edemez noktaya gelmiştir, benim 
.eküınsa geîebiîen. Dolayısıyle yasaların statik haMe 
kaması meselenin çözümlenmesine imkân vermez. 

Elbette yasalar da günün şartlarına uygun olarak de-
ğişiıiriüecekiir, değiştirilmektedir. Yeni icraat da bu
nun gereğidir. 

TIR konvoyları ve TIR nakliyesi hususundaki 
temenniler, kanaatimce üzerinde düşünülmesi müm
kün olan hususlardır. Bu meseleler üzerinde, bizden 
daha ziyade EgiSi kuruluşların durması gereklidir. 

Buyurduğunuz ikinci husus da, bu fosforlu çizgi
ler hususu da, iEgiIi kuruluşların daha ziyade mesele 
üzerinde durması gerekli hususlardır. 

Maruzatım bu kadardır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Karaçorlu da, sorularını bize... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, İran' 

la TIR konusuna ilişkin bir sorum vardı efendim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, böyle bir soru vardı, 
Saym Bakan... 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Şimdi, TIR mevzuunda memleketimizde bu 
ücretlerle ilgili kuruluşlar, Ulaştırma ve Maliye Ba
kanlıklarıdır. Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarının 
ve Dışişleri Bakanlığının işbirliğiyle bu dış münase
betler ve dışarılarla anlaşmalar tanzim edilmektedir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Uyutulmak
tadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim?.. 

Efendim, benim Bakanlığımla ilgili bir mesele de
ğil tabiî. O... 

BAŞKAN — Siz buyurunuz efendim. Böyle bir 
usulümüz yok zaten. Soruyu da, Sayın Evliyagil size 
tevcih etmediler zaten. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — ... O arkadaşlarımızın bütçeleri mevzuba
his olduğu zaman, elbette o arkadaşlarımıza soruldu
ğu takdirde onlar da gereken cevapları verecekler
dir. 

Trafik adedinden bahsettiler. Rakam vermemekle 
beraber, çok artan TIR trafiği bir vakıadır. Kredi me
selelerinde de ümit ettiğimiz hızda bir gelişme maa
lesef yoktur; İran'la olan kredi muamelelerinde ve 
kredilerin yürütülmesinde ümit ettiğimiz hızda bir ge
lişme mevcut değildir. 

Maruzatım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sivas Milletvekili Saym Karaçorlu'nun suallerini 

okuyorum : 
«1. Amper Elektrik Anonim Şirketinin taahhü

dünde olan Millî Sarayların elektrik tesisatının kont-
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rolunu da Bakanlığınız deruhte etmektedir? Ancak, 
yapılan işlerin şartnamelere uyulmadığı Bakanlığımı
za intikal ettirilmiştir. Dosyalar dolusu bu yazışma
lar karşısında, işi bizzat yerinde görmek lüzumuna 
inanılmış mıdır? Birinci soru bu. 

2. Tarihî kıymeti itibariyle bir daha yenisini yap
mak mümkün olamayan bu sarayların zemin katı işe 
yaramaz hale getirilmiştir. En mühim hacimler kul
lanılamayacak durumdadır. Bu durum, sarayların ta-
rîlıî hüviyetini tahrip değil midir? 

3. İdare, bu işlerden dolayı rüşvet şayialarıyîe 
töhmet altında bırakılmıştır. Bakanlık bu hususta icap 
eden tahkikatı yapmış mıdır, yapmışsa ne safhada
dır?» 

Bunlar Millî Saraylarla ilgili sorular efendim. Ben, 
zabta geçtikten sonra kanaatimi ifade etmek isteye
ceğim ayrıca. 

«4. Yapılan işler, derhal mukavelenin feshini in
taç edecek mahiyette olmasına rağmen, saraylann 
mahvına sebep olacak işler neden devam ettirilmek
tedir? 

5. Atide bir Çırağan Sarayı haline gelmesi mel
huz o'an sarayların elden çıkmasında mesul kim ola
caktır? 

6. Sayın Bakan, bir mühendis olarak, Dolma-
bahçe Sarayının zemin katını ve diğer işleri bizzat ye
rinde görmüşler midir? Görmem?şlerse, dosyalar do
lusu yazışmalar karşısında neden bu lüzumu duyma
mışlar, hiç olmazsa kontrol etmemişlerdir?» diyor Sa
yın Karaçorlu. 

Sayın Bakan biliyorsunuz, bu konu Mîllet Meclisi 
Başkanlığını büyük ölçüde ilgilendirmektedir. Hele 
hele ikinci soru ve beşinci soru, aşağı yukarı tama
men Başkanlıkla ilgili görülüyor. Sizinle ilgili kısım
ları da var. Cevap verecekseniz, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, malumu âliniz, işlerimiz taah
hütle yaptırıldığı takdirde, müteahhitler bu işlerini bi
ze teslim edene kadar ve teslim ettiklerinden de mu
ayyen bir müddet geçene kadar bu işlerden doğacak 
her türlü mesuliyet müteahhitlerimize aittir. 

Bununla beraber, bu, işlerin başshoş bırakılması 
manasım taşımaz. Bu meselede de hatalardan bahse
diliyor, bu hatalar üzerinde duruluyor; yerîi yerfnce 
tespit ediliyor. Ancak, bazı imkânsızlıklar da mevcut
tur. Diyelim ki, bir tesisatın geçeceği yerin seçimi 
meselesi, her halükârda bazı yerlerde bazı mahzurlar 
doğurmaktadır. Bütün bunların içerisinde Bayındırlık 
Bakanlığı olarak gerekli alâka gösterilmektedir ve de

diğim gibi, şartnamelere aykırı, şartrıamelerce kabu
lü caiz olmayan şekildeki bir icraattan tamamen mü
teahhitlik müessesesi mesul olmaktadır. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Kontrolü Ba-
kanlığınza aittir Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Ben arz ettim efendim; bazı müşküller var
dır, bazı zaruretler vardır; bazı zaruretleri izale ede
bilme imkânı yoktur. Yani diyelim ki, bir kablonun 
geçmesi için yer yoktur; bu kabloların geçmesi için 
bazı tertipler alındığı takdirde bazı iîâve zorluklar do
ğurmaktadır; tavana asılıyor, tavan kaldırmıyor; kon
solların altından geçirme imkânı olmuyor, yere in
diriliyor, bu sefer başka problemler doğuruyor. As
lında mesele, bütün iyi niyetlere rağmen, bazı mah
zunları bünyesinde ihtiva eden bir meseledir. 

Bununla beraber, dediğim gibi, şayet teknik şart
namelerin dışında bir operasyon yapılır da bir zarar 
vaki olursa, elbette bu, kendi müteahhidine racidir. 

Meselelerin üzerinde defaatle durulmuştur. De-
faatle teknik heyetler teşkil edilmiş ve meseleler eni
ne boyuna düşünülmüştür. Bazı yerlerde yapılanlara 
ilâve... 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Sayın 
Bakan, yanlış aksettirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaçorlu, sorularınızı sordu
nuz; cevap kapsamı Bakanın ihtiyarında efendim. 

Soru cevaplandırıldı mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKAN! FEHİM ADAK (De
vamla) — Evet. Müsaade ederseniz benim maruzatım 
bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sorma işlemi bitti. 
Sayın Eker'in bir sorusu var; ama Sayın Eker, 

soru sorma işlemi bittikten sonra teşrif ettiğiniz için 
sorunuzu yöneltemiyorum; fakat Sayın Bakana özel 
olarak gönderiyorum efendim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Te
şekkür ederim efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
ben de rica etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Değer, zatıâliniz de soru sor
ma işlemi bittikten sonra teşrif ettiniz. Bu imkân... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Bakan 
kürsüde beyefendi. İçtüzüğün 61 nci maddesini oku
yun. Rica ederim efendim... 

BAŞKAN — Efendim hayır. Şöyle : Bu konuda 
bazı sayın üyelerle maalesef anlaşmazhğa düşüyoruz. 
Sayın Bakanın konuşması bittikten sonra biz yazılı 
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ve sözlü sorulan alıyoruz. Yazılı sorular gelmiş olu
yor, sözlü soruları da, sayın arkadaşlarımıza, «kim
ler soracak?» diye soruyoruz ve salonda bulunan sa
yın üyeler isimlerini yazdırıyorlar. Bu saym üyelerin 
isimlerini biz alıp okuduktan sonra, soru sorma işle
minin bittiğini ifade ediyoruz. Bundan sonra teşrif 
eden sayın arkadaşlarımıza, maalesef bu olanağı ta
nıma imkânımız, uygulamamız bakımından yok. 

Çok teşekkür ederim Saym Değer. 
Tabiî yazılı olarak soru sorulabilir, cevap alına

bilir. 
Son söz Sayın Vehbi Meşhur'un. 
Buyurunuz Sayın Meşhur. 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Karayolları Genel Müdürlüğünde son yıllarda iş

çileri bölme eylemleri, yeni sendikalar türetme giri
şimleri işçiler arasındaki huzursuzluğu geliştirmiş ve 
dolayısıyle üretim duraklamıştır. Yeteneksiz birçok 
kişi önemli yönetim kademelerine getirilmiştir. 

Bu teşkilâtın 15 bin civarında mevsimlik işçileri 
vardır. Her çalışma dönemi başında bu işçilere çağrı 
yapılır, öncelikle bu işçiler işe alınır. Sendika ile ak-
tedilen toplu sözleşmenin de en önemli maddelerin-
dendir, eski işçilerin öncelikle işe alınması. 

Son yıllarda bu eski işçiler işten uzaklaştırılıp, yer
lerine, onun bunun kartıyla yeni işçiler alınmakta
dır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkı 
büyük oranda yenilenmiş olmasına rağmen, bu teçhi
zattan gereği kadar faydalamlamamaktadır. Yurt içi 
seyahatlerimizde, makinelerin her yerde park edilmiş 
halde bekletilmekte olduğunu görmekteyiz. 

Yolların bakımı ihmale uğramıştır. Yollardaki çu
kurlardan seyahat edilememektedir. Bu çukurlar ka
zalara da sebebiyet vermektedir. Birçok yol yaz -- boz 
tahtası olmuştur. Yeni asfaltlanan yolun 2 - 3 ayda 
harap olduğunu görmekteyiz. Kaliteli iş yapmak ge
rekir. Aksi halde, harcanan paralar israf edilmiş 
olur. 

Değerli milletvekilleri, ilçelere ve bucaklara her 
türlü hava koşullarında gidilebilmelidir. Bu açıdan, 
kar mücadelesi yapılan yol ağı genişletilmelidir. 

Karayolları ağındaki şehir ve kasaba içi yollarını 
geliştirmek ve yenilerini yapmak için 1974 yılında 
önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tür çalışmalar gev-
şetümiştir. 

Büyük trafik tıkanıklıklarına sebep olan şehir ve 
kasaba geçitleri yeniden ele alınmalıdır. 
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fi yollan istenen düzeye getirilememektedir. Ece-
vit Hükümeti zamanında il yolları için 200 adet dozer 
alınmıştı; bu dozerler diğer hizmetlere kaydırılmış ve 
il yolları yine ihmal edilmiştir. 

ti yollan Türkiye'nin sosyal gelişmesinde çok 
önemlidir. Çünkü bu yollar köy yollannın gelişmesini 
sağlamaktadır. 

Devlet yollannın yeniden onanlıp beton asfalt ha
line getirilmesi zorunludur, bugünkü trafik şartları 
altında. 

TER taşımacılığı konusunda Hükümet ileri" geri 
bir sürü adım atmış ve işi çok karmaşık hale getir
miştir. Paralı yollar oldukça faydalı olabilir. Ancak, 
bu tür yollann yapımı kannca hızıyla gitmektedir. 

Gördüğümüz şu ki, Karayolları Genel Müdürlü
ğü arşivlerindeki projeler, ne var ne yok ortaya dö
külmekte, büyük hamlelerden bahsedilmekte; ancak 
ortada, yapılmış bir şey gözükmemektedir. Seçime 9 
ay kala yine büyük sözler, büyük hedefler, hepsi kâ
ğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. 

1950 yılından beri Karayollarında «Görülmemiş 
hamleler» şarkısıyla toplumun beyni yıkanmıştır. 25 
yıl sonra görülüyor ki, bozuk ve kısa bir şebekeden 
başka bir şey yok. 

Türkiye'de 800 bin araç var, sokaklardan geçilmi
yor. Bu araç sayısı 10 yıl içinde 4 milyon olacak. O 
zaman Türkiye'nin hali ne olacaktır? Üstelik bu gü
rültülü dönemde demiryollan alanında hiç bir şey 
yapılmamıştır. 

Şimdiye kadar görülmedik yollarla da KarayoIIa-
nnda suiistimallerden söz edilmekte; hatta bu tip 
olaylar gazetelere yansımaktadır. Bir süre önce 
Karayolları Ankara Bölgesinde, Bölge Müdür Muavi
ni, kardeşlerinin kurduğu bir şirkete komisyon başka
nı olarak iş ihale etmiştir. Karayolları personelinin 
bu tip hukuk dışı girişimlere karışmaları, kuruluşun, 
yılların sağlamlaştırdığı dürüst, verimli çalışma düze
nini kökünden sarsacak önemdedir. Bu konu üzerine 
Saym Bakanın dikkatini çekerim. 

Değerli arkadaşlanm, ulaşımı, karayoluna ağırlık 
. veren bugünkü düzenden, deniz, demir ve karayolu 

arasında uyumlu bir dengeye kavuşturacak yeni bir 
düzene ulaştırmak için araştırmalar yapılmalı ve bu 
konuda somut politikalar saptanmalıdır. 

Kamu kesiminin proje sorununa bir çözüm sağ
lamak için Devlet Proje Ofisi kurulmalıdır. Bu ofis, 
yerli teknik güçten yararlanılarak oluşturulmalıdır. 
Bu amaçla, teknik personel sorunu bir an önce çö-
zümlendirilmelidir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 
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için Devlet Planlama Teşkilâtının yatırımcı bakanlık 
ve kuruluşlara yardımcı olması ve bunlarla yakın iş
birliğinde bulunması gerekmektedir. Bu yardım ve iş
birliği bugüne dek sağlanamamıştır. 

Müteahhit sorununa çözüm getirebilmek için, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünde olduğu gibi, Yapı İş
lerinde de devletin rakip müteahhit gibi çalışması sağ
lanmalıdır. Bunun için gerekli yasal değişiklik yapıl
malıdır. Ancak, bu çok küçük işleri de üstlenip, kay
nakları kötü kullanıma yol açmamalıdır. Bu işler 
belirli nitelikleri olan müteahhitlere yaptırılmalıdır. 

Bütçenin milletimize ve memleketimize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meşhur. 
Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı Büt

çesinin tümü üzerindeki görüşmeler sonuçlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alaca

ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bölümleri okutup onayınıza sunacağım : 

A) BAYINDIRLA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(Prog.) 
Bölüm 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 26 616 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... K&-. 
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat alım, bakım 
ve onarım işleri 208 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet yapılan yapım - bakım 
ve onarım işleri 724 095 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma yapılan inşaat - ya
pım ve onarım işleri 2 869 137 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlanna dağıtıla
mayan transferler 37 060 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı-: 633) (1) 

BAŞKAN — Karayollan Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunda onayınızı 
alacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Karayollan Genel Müdürlüğünün 
1977 malî yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 200 000 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Geenl yönetim ve destek hiz
metleri 210 160 000' 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenfer... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine ikmal ve ambarlama 
hizmetleri 1 900 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 490 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Karayolan planlama, proje ve 
keşif hizmetleri 350ı 0/00 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım 
hizmetleri 8 350* 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

113 Yol tesis balam hizmetleri 2 369 340 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabui eden
ler... Kabul etmeyenler... Kat 
bul edilmiştir. 

90$ Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler - 20 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveîiyle birlikte onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul emmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyî okutuyorum : 
Madde 2. — Karayolları Genci Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (13 200ı 000i OıÛi&ı) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Ura 

2 Vergi dışı gelirler • 442 0*00000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 12 758 C90, 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-! 
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveli ile birlikte onayınıza 
saıryorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Ba cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. -̂ - Karayolları Genel Müdürlüğünce' ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
ba! edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka

nunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nei bendi gere
ğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, Ha
zînece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci 
bendi gereğince devlet bütçesinden Karaycî'arj Genel 
Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka>-
buî edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya

bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak 
bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım ve 
baksmı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere giriş
meye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma 
ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer 
ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara ilişkin 
diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye 
yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve 
esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 

tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ve bakı
mı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların 
kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola 
giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin, 
(Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından ve-
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ya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hizmet
lerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yap
tırılması ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak veya bu kanunun 6 ncı madde
sinde belirtilen işlerle ilgili olarak tahsil olunacak 
paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut ve
ya yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakanlığın
ca ödenlek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre, tahakkuk eden miktarı ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi 
yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka

nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı* 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraf
tan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açı
lacak 112 - 2 - 04 - 0/0(0 (geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin yapım ve onarımı) altprogranu ve pro
jeleri ile 113 - 1 - 03 - 0/00 (geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve 
faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerin! beklemeksizin bütçenin ilgili proje ödenek
lerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili pro
jesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı 
ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

[ 10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 101. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi bilâhara 

açık oyunuza sunulacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Bayındırlık Ba

kanlığının Bütçesi üzerindeki görüşmeler Meclisimiz
ce tamamlanmıştır. Bütçenin, Bakanlığın seçkin men-

[ suplarına ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız 

uyarınca Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet yerlerini al
mış durumdalar. 

Efendim, grupları ve şahısları adına söz alan sa
yın üyeleri sunuyorum : 

D. P. Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen, M. S. P. 
Grupu adına Sayın Ahmet Tevfik Paksu, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Orhan Yılmaz, A. P. Grupu adı
na Sayın Rıza Gençoğlu söz istemişlerdir. 

Kişîsel olarak; Sayın Mehmet Özkaya, Sayın 
Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan 
ÖzçeliTt, Sayın Kemal Önder, Sayın Ekrem Kangal, 
Sayın Fahri Özçelik, Sayın Osman Aykul, Sayın Mi-
kâil İlcin, Sayın Sabrf Tığlı, Sayın Veli Bakirli, Sa
yın Osman Yılmaz Karaosnıanoğlu, Sayın Etem Eken, 
Sayın Kadri Özpak, Sayın Nedim Korkmaz ve Sayın 
Tufan Doğan Avşargil söz istemişlerdir. 

İlk söz D. P. Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen' 
indir. 

Buyurunuz Sayın Dikmen. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN (Trab

zon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Ticaret Bakanlığı, 'ç ve dış ticaretimizi tanzîm, 

kontrol ve idare etmek ve kendisine bağlı Ziraat Ban
kası, Haîk Bankası gibi vesair kuruluşîarın da ka
nunlar ve kararlar dairesinde çalışmalarını tanzim et
mek suretiyle fonksiyonunu ifa ermektedir. 

Aslında, bu dar tarifin dahi manasının büyüklü
ğünü anlamak mecburiyetindeyiz, Ortak Pazar'la fev
kalâde münakaşalı ilişkiler içerisinde bulunduğumuz, 
kalkınma hamlelerinden bahsettiğimiz böyle bir dö
nemde Ticaret Bakanlığını, dağınık görevlerini yeni
den toplamak ve millî iktisat politikamız açısından 

I faal hale getirmek mecburiyetindeyiz. 
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Bakanlığın da ehemmiyetini, başında bulunan Ba- I 
kanın ve mensuplarının bu mazeretler dışında mutla
ka kabul etmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerek
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı de
nince evvelâ aklımıza dövizle ilgili, kalkınma ve sa
nayimizle ilgili olduğu için dış ticaret dengesi, itha
lât Ve ihracatımız geliyor. 

Ben, zaman ölçüsü içinde fazla imkâna sahip ol
madığım için, ancak kısa bir kaç rakamla durumu 
ifade etmek istiyorum : 1976 yılında dış ticaret açı
ğımız 3 250 000 000 ve 1977 programına göre de 
D. P. Grupu olarak bizim tespitlerimiz açısından 4 mil
yar olarak görüyoruz. Yani, Cumhuriyet tarihinin en 
'büyük dış ticaret açığını 1977 yılında idrak etmiş ola
cağız. 

Muhterem milletvekilleri, dış ticaret dengemizin 
Cumhuriyet tarihinde en büyük açığı vermesinde, bu 
Hükümetin ihracatı geliştirmedeki beceriksizliği önem
li bir etken olmuştur. Döviz geliri sağladığımız sadece 
4 kalem klâsik ihraç malımız olan pamuk, tütün, fın
dık ve kuru üzüm, Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
yerinde saymakta, bunlara sunta hariç, Yahya bey
efendinin suntası hariç, yeni bir ilâve yapılamamak
tadır. 

45 milyonluk bir Türkiye'nin sanayileşme ve kal
kınma hamlesini hâlâ işlenmemiş olarak ihraç ettiği 
tütünden, pamuktan ve fındıktan sağlayamayacağı bel
lidir. Ağır sanayi hamlesi iddialarını yapanlar, 1976 
yılını Türkiye'de dönüm noktası ilân edenler, en kü
çük bir kazada kurdelâ keserken, bundan önceki hiz
metlerin hepsini unutanlar bu noktaya dikkat etme
ye mecburdurlar. Harcayacakları dövizin nereden gel
diğini bilmeye mecburdurlar. 

Hammadde kaynaklarını işleyerek, ihracat konu
sunda hükümetler başarı sağlayamamışlardır. Türkiye 
hâlâ vapur dolusu tarım ürünleri ihraç ediyor, kar
şılığında ancak 1 kamyon makine alabilen bir ülke 
halinde sayıyor ve Frintaş'ın 100 tane TIR kamyo
nu da Orman Çiftliğinin orada çürümeye yüz tutu
yor. Bu halde kalınmasında, içerideki yönetim bece
riksizliği kadar, dışarıda da dostlarımızla iyi ilişkiler 
kurmamanın, İhsan Sabri Çağlayangil metodu, «Made-
in Çağlayangil» haricî münasebet tesislerinin netice
sinde, yabancı dostlarımızdan gelen baskılar da bü
yük rol oynamaktadır. 

Türkiye'nin mamul mal ihraç etmesini engellemek 
İsteyenler vardır. Bunların başında da Ortak Pazarlı 
dostlarımız gelmektedir. Pamuk ipliğinde uğradığı

mız durum, hepimizin gözleri önündedir. Güney Ame
rika ülkeleriyle ilgili talidirler kaldırıldığı halde, ikinci 
derecede üye olan Türkiye, 70 bin ton pamuk ipliği 
ihracının ancak %06'sını yani 390 tonunu bu ülkelere 
satabilmektedir. 

İhracatımızı köstekleyen bu dış baskılara, hükü
metin anlaşılmaz, kararnamelerle taktığı çelmeleri de 
eklersek, ihracat gelirlerimizin artmasına imkân ol
madığını kolayca tespit etmiş Oluruz. 

Buğdayda, zeytinyağı ve çimentodaki fiyaskola
rı, Türk Hükümetinin bu ihraç kalemlerine indirdiği 
ağır darbeleri görmemezlikten gelemeyiz. 1975 - 1976 
yıllarında büyük buğday istihsalimiz oldu. Bakanlık
ların görevleri birbirine kaydırılmaktan başka bir iş 
görmemektedir bu Hükümet. Hangi umum müdürlü
ğü benim partime alır da, benim partizanlarımı yer
leştirir, namuslu bürokrasi içinde çalışan devlet me
murunu da onların tahakkümü altında sokarım, he
sapları içerisinde, vekâletlerin görevleri birbirinden 
kıskanılmakta, birer tane daha umum müdürlüğün 
kaptırılması marifet sayılmaktadır. 

Silolarımız kâfi gelmedi, buğdaylarımızı almaya. 
Toprakların altına gömdük, hâlâ toprak altında duru
yor, binlerce ton buğdaylarımız; ama bunun yanında 
muhterem arkadaşlarım, Türkiye dışarıdan kısa va
deli, fakat yüksek faizli borç alıyor. Ağır sanayi ham
lesinden bahsedenler de, dış ticaret açığı hesaplarını 
unutanlar da bu noktaya dikkatle eğilmeye mecbur
durlar. Soytarılık değildir devlet idaresi. Türk köylü
sü 5 bin, 10 bin, 20 bin liralık krediyle, gübre imkân
larını zorlayarak, 2 sene bekleyerek, normal yollar
dan alamadığı traktörünü karaborsadan almaktadır 
hâlâ. Bu imkânlarla buğday istihsal edecek, siz top
rak altında bulunan buğdaylarımızın firesini hesap 
etmeyeceksiniz, Avrupalardan dövize çevrilir mev
duatlar peşinde koşacaksınız. Kısa vadeli, fakat yük
sek faizli borçlar aramaya uğraşacaksınız. Bu arada 
da, buğdaya yatırılan sermayenin faizini de, firesini 
de hesap etmeyeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun hesabını bu Hükü
met veremez. Devlet idaresini laubaliliğe çevirenler, 
kanunsuzlukları geçer akçe haline getirenler, bir gün 
kendileri de kanunsuzluklarla karşı karşıya kalıp, ka
nunların duvarına kafalarını çarpabilirler. 

Mesuliyet anlayışı içerisinde devlet idaresinde, her 
vekil ve hükümet rolünü oynamak mecburiyetinde
dir; hatta niilletvekilleri. Teşriî görevin en büyük ne
ticesi, sebebi hikmeti, millet adına bu icrayı kontrol 
etmektir. Bunun vicdan huzuru içerisinde olmaya 
medburdur bu Meclisin üyeleri. 
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Muhterem milletvekilleri, uzun zamandan beri et 
İhracına Ticaret Vekâleti müsaade etmiyordu. Et - Ba
lık Kurumu, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığına mı geçsin, Ticaret Bakanlığın da mı katsın?.. 
Geçsin, ama nihayet Ticaret Vekâleti et ihracına mü
saade ediyor, öteki vekil gürültü çıkartıyor. Hüküme
tin içindeki iki vekil, Türkiye'de etin kilosunu kasap
ta 80 liraya satmanın hazırlığını, sakatata Et - Ba
lık Kurumu vasıtasryle zam yapmayı bir kenara ko
yuyor, ondan sonra da bu kime ait olsun?.. Canlı 
hayvan ihracına müsaade edeyim mi, etmeyeyim mi, 
İki vekilin arasında anlaşma yok. Bunun da hesa
bını verirsiniz. 

Zaten, baş rahatsız oldu mu, ne vücudun, ne ayak
ların, ne kolun, ne gözün hareketini kontrol etmeye 
imkân yoktur. Bu Hükümetin başı da kanserlidir, tü
mörlüdür, bu başa giren tümör ayaklara kadar, 
tırnaklara kadar sirayet ettiği için, bu vekâletlerin 
durumu böyledir. 

Muhterem arkadaşlarım, zeytinyağı 70 bin ton ci
varında tahmin ediliyor, istihsal elde duruyor. Zeytin 
müstahsilinin durumunu ve 1977'nin istihsalini hesap 
eden yok. Stokçu bir hükümet, «dışarıya yarım ki
loluk kutularda zeytünyağınızı ihraç edeceksiniz» diye 
tahdit etmişler. Avrupa 2 kiloluk, 5 kiloluk zeytinyağ-
larmı alıyormuş; ama neticede bizim zeytinyağlınız 
elimizde kaldı, Yunanistan, İspanya ve İtalya zeytin
yağı piyasalarımızı da ele geçirdi. Zeytin müstahsili
nin durumunu kim tayin edecek? 

Mıihterem milletvekilleri, çimento da böyle bir fi
yaskodur. Türkiye'de şirket kurduracaksınız yaranla
rınıza, teşvik tedbirlerinin müdafaasını Demokralük 
Parti üyeleri kadar, meşru hudutlar içerisinde müda
faa eden olmadı. Türk ekonomik nizamını, iddia edi
yorum ki, meşruiyet ölçüleri içerisinde ve memleketin 
selâmeti açısından, Anayasa muvacehesinde, en güç
lü müdafaa eden ekip, 15 seneden beri Demokratik 
Parti Gnıpundaki ekip olmuştur; ama bu teşvikler 
yağma içlin, devleti iflâsa götürmek, idareyi lauba
liliğe, eş - dost kayırmaya çevirmek için müdafaa 
edilmeli. Dışarıya çimentoyu vergi iadesi ile ihraç 
ettireceksiniz, aradan zaman geçmeyecek, Türkiye' 
ye dışarıdan çimento ithal ettireceksiniz, aynı adam
lara veya yakınlarına. Devlet olmanın, hükümet ol
manın hikmeti ile, haysiyeti ile bu tatbikatı bağdaştı-
ramazsınız. 

İhracatımızın bütün bu üzüntü verici durumu ya
nında, ithalâtta da aynı facialar cereyan etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet partileri bir iş
portacı pazarlığı içerisindedirler. Devletin ve nlilletin 

— 709 

22 i,2 . 1977 0 : 1 J 

kesesinden hangi furyayı temin ederim hesapları içe
risinde devlet, partinin kilometrelerce gerisinde kal
mıştır. Parti hesapları, bin yıllık Türk Devletinin üs
tüne çıkarılmıştır. Adalet Partisi ile Millî Selâmet 
Partisinin ithalât kotalarını kendi partileri kontrolü
ne alabilmek için yaptıkları kavga, nerede ise hükü
met meselesi haline getirilmişti, Hükümet düşecekti. 
Bu çekişme, halk arasında iyice yaygınlaşan ithalât 
kotaları yolsuzluklarım da teyit eder mahiyettedir. 
Bir telefonla, emeksiz, bu işin komisyonculuğundan 
vurgun vuranların çoğaldığı ve işin yeni bir meslek 
türü haîine geldiği herkes tarafından biliniyor. Ti
caret Vekâleti de, teşvik dairelerinin bir kısmım ken
di üzerine alan Sanayi Vekâleti de, Başvekâlet ve 
Başvekâlet Yardımcılıklarını paylaşanlar da, bu hu
susta kendilerini temize çıkarmayı mecburdurlar. Kö
tü tanınmıştır Hükümetin gidişatı, kötü olmadığını 
kendisi ispat etmeye mecburdur, millet değil. Millette 
kanaat, kötü olarak damgalanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, her ortağın kendine ait 
bakanlıklara doldurduğu parti militanları, o kuru
luşun esas bürokrat kadrosunu da tarafsız, devlet 
hizmeti göremeyecek şekilde tahakkümleri altına al
mışlar ve bu suretle ilgili partilerin ilçe başkanları
nın pusulaları, dairelerimizdeki mesuliyet taşıyan amir
lerin sözünden ve kanaatlerinden daha geçerli hale 
gelmiştir. Bu Hükümetin çalışma felsefesi, hukukun 
ve kanunların değil, menfaatin üstünlüğü üzerine ku
rulmuştur. Nitekim bu Hükümet de yakasını, kanun
suzluklara bir gün bu sebepten kaptıracaktır. Rüşve
tin, yolsuzluğun, ihtikârın sonunun hüsran olduğunu 
bilmeye mecburdurlar. 

Petrol meselesinde de durum aynıdır. İthalâtımız
da petrol bir milyar dolara yakın bir yer tutuyor; 
ama yerli üretimde zerre kadar bu Hükümet döne
minde artma yok, düşme var. 

Bu sebeple, üretim ve ihracat maddeleri yapımızı 
esastan değiştirecek tedbirleri almaya mecburuz. Ya
tırımları bu istikamette yoğunlaştırmak mecburiyetin
deyiz; ihracatımızı ilkel durumundan kurtarmak için. 
Mesuliyet taşıyanlar Türkiye'ye bir yenilik getirme
lidirler. Vekâlet koltuklarında, senelerce oturmak ma
rifet değil. Başvekile de, Hükümete de saygımız var; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin vekilidir, tabiî say
gımız olacak. Millete daha fazla saygımız var;' mil
letin hakkını, vebalini taşıyoruz. Sandalyelerde sene-
feri geçirmenin kıymeti yok. Dünya ilerliyor. Madem
ki, dünya bir bütündür diyoruz, bütün olan bu dün
yanın kurallarım da bilmeye mecburuz, yağma yok. 
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Anayasanın 105 nci maddesi, vekillerin, başvekil
lerin mesuliyetini tayin ediyor. Ayrıca, Ticaret Ba
kanlığının bu, ihracatı artırmak konusunda, nasıl ki 
ihracatımızın temelinde değişiklik yapmak mecburi
yeti varsa, yurt dışındaki teşkilâtında çalıştırdığı ele
manlara da dikkat etmeye mecburdur. Yaran kayır
maya imkân yoktur. 

BiJgisi olmayan, lisanı olmayan, becerikliliği, fera
seti olmayanları ona göre işlerde çalıştırmaya mecbur
sunuz. Türk hariciye'sindeki sistemi diğer vekâletleri
mize şikayet ettirenler utanmak mecburiyetindedirler. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, ihracatımızı artırmak bakımından, dı
şarıdaki elemanlarımızın gayretli olması, yeniden şe-
kiKendiriîmesi lâzımdır dışarıdaki teşkilâtımızın. İhra
catını artırmak isteyen yabancı ülkeler, dış temsilci
liklerine en kıymetli elemanlarını gönderiyorlar, pazar
lama bilen elemanlarım gönderiyorlar. Ticaret Bakan
lığı bu hususa hangi gün, ne ölçüde riayet etmiştir, 
misalleri ile bu kürsüden bize izah etmeye mecbur
durlar. 

Bu meyanda, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezimiz 
var. Faaliyetleri durmuş, hiçbir ses yok. Maddî ba
kımdan tatmin mi edeceksiniz, yeniden teşkilâtlan
dıracak mısınız, mevcut teşkilâtı takviye mi edecek
siniz, bir noktaya getirmeye ve ihracatı geliştirme ted
birlerini memleketimizde dağınıklıktan kurtarmaya, 
müesseseîeşffirmeye ve tek elden rol oynar bir mües
sese haline sokmaya meclbursunuz. Bu fonksiyonu ifa 
etmeye mecburdur Ticaret Vekâleti Ve başındaki ve
kil. Vazifeyi yaptığınız müddetçe mutebersiniz, vazife
yi yapamadığınız yerde mücadelenizi vermeye mec
bursunuz, ayak uydurmaya değil. 

Muhterem milletvekilleri, Frintaş ismiyle yurt dı
şı taşıt şirketi kurduk; yurt dışında taşıma yapsın, 
meyve ve sebzelerimizi taşısın diye, Ziraat Banka
sından milyonlarca kredi tahsis ettik, yüzlerce, koca
man apartman büyüklüğünde TIR kamyonları ver
dik, şirket kurduk, işte devlet işletmeciliği. Bunu ku
ranlar bugün hesabını vermeye mecburdurlar. Bakan
lık da hesabını vermeye mecburdur. Bu, yüzlerce TIR 
kamyonunu tahsis ederken, 5 000 lira için bugün Ada
nanda kapısına haciz memuru gönderdiğiniz beyaz si
nekten bunalmış Adanalı üreticinin hakkını hesap 
etmeden, Ziraat Bankası kredilerini milyonlarca bun
lara tahsis ederken, vicdanî mesuliyet duygusu içeri
sinde hareket etmeye mecburdunuz. Orman Çiftliği
nin orada bu TIR kamyonlarını çürütmeye hakkınız 
yok. Vapurlar dolusu pamuk, vapurlar dolusu fındık 

22 . 2 . 1977 O : 1 

İhraç ederek Türk milletinin alınteri üzerinde bunları 
aldık. Bunun hesabını da bu Hükümet ve Vekâlet 
vermeye mecburdur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınma
sında ve sanayileşme çabasında, istihdam sorununda, 
ödemeler dengesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile olan ilişkilerimizin de büyük önemi var. - Nere
sinden, 20 dakikada hangi meseleyi izah edeceğiz -
Ama Türkiye 'hiçbir halk temin edememiş. Niye? Çün
kü efendim, Sanayi Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı 
var, Ticaret Bakanlığı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Ziraat Oda
ları, hepsinin teşkilâtları var. Mümkün mü birinin 
diğerine karışması, olur mu beyefendilerin bu kıskanç
lığı içeririnde vazifelerine el atmak? Peki bunu koor-
d'me edecek olan bir organı kurmaya gene bu hükü
metler Ve bu vekiller mecbur değiller midir? Türki
ye'yi Ortak Pazar'da tek bir fikir ve görüş etrafında 
temsil etmek mecburiyetindedirler. Her kafadan bir 
ses çıktığı takdirde, Avrupa Ekonomik Topluluğun
da Türkiye temsil edilemiiyorsa, Hükümet Türk mil
letin! temsil edemiyor demektir. Fuzulî yere işgal du
rumunda olmaya haklan yoktur o zaman. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu noktada yetkili 
bir kuruluşun veya koordinasyon organının Türkiye' 
de ortaya konmasına bu Hükümet ve vekiller ve Ti
caret Balkanı itina göstermemiş, alâka göstermemiş
lerdir. 

İslâm ülkeleriyle olan ve Ciddî bir şekilde ekono
mik işbirliği kurulması istenen durum da dejenere 
edilmiştir. Çünkü, Hükümetin politikası ilk fırsatta de
jenere etmiş, olumlu hiçbir adım attırmamıştır. Me
seleyi bîr mahalle kongresine çeviren ve parti propa
gandası seviyesine indiren kişilere Hükümet etme 
imkânını verirseniz, başka türlü bir netice beklemek 
hayalperestlik olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye konu
şumla bu Hükümet korkaktır. Hangi hususları tespit 
etmem lâzım gelir diye dahi bir cesarete sahip de-
ğiMllî. Korkan insanlar, Türk milletinin kaderini, kay
nayan bu dünyada yüklenemezler. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 
EKREM DÎKMEN (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, Ziraat Bankası ajans müdürlerinize dikkat 
ediniz, parti ilçe başkanlarının emrinde çalışmasınlar, 
teftiş heyetleriniz var; Devlet bankasıdır bu. Çııko -
BirKk'e mal satan Adana çiftçisi; 5 bin, 10 bin, 15 
bin liradan dolayı, banka borçlarını erteledi diyor-
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sunuz, kapısını haciz memuru çalıyor. Ama hangi 
yetki ile? Ticaret Bakanlığından soruyorum, yetkili
lere soruyorum : Hangi vicdanla, iflâs halinde ol
duğu söylenen Adana Millî Mensucat Sanayiine, 50 -
60 milyon liralık pamuğu, hem de 5 nci dereceden ipo
tekle satma hakkım kimden âldınız? Hangi vicdanla 
buna karar verdiniz? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Onlar da cep
he taraftarı. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sunta mesele
sinde de öyle yaptı Sayın Bakan. Sayın Bakana, Ana
yasanın 105 nci maddesini okumak istiyorum; «Baş
bakan, hükümetin genel siyasetini yürütür. Bakanlar 
Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte so
rumludur. Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca 
sorumludur». 

Burada sorulan sualler karşısında Sayın Bakan, 
geçen sene, Yahya Demirel meselesiyle ilgili, sunta 
meselesinde teftiş heyetinin rapor verdiğini, bir şey 
olmadığını beyan etmiş, onu kapatmaya çalışırken de, 
şaşırmıştı. 

Lüzum yok, burada Sizin, başkaları için sararıp 
solmanıza, kızarmanıza. Hakkı müdafaa edin. Hak, 
halkın arasındadır, halkın temsilcileri arasındadır. 
Sandalyeler geçicidir (D. P. sıralarından alkışlar) ama, 
Anayasanın 105 nci maddesi muvacehesinde sorum
luluğunuzu atamazsınız, kurtaramazsınız. Ne Başve
kil kurtarır sizi, ne' Yahya Demîrel kurtarır; ne Ada
na Milli Mensucat Sanayii kurtarır; ne bu Hükümeti 
kuranlar, ne de erken seçim isteyen Sakıp Sapancı'lar 
sizli kurtarır. Sizi kendi iradeniz kurtarır, haklı olma
nız kurtarır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen bitirir misli
niz efendim? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu Meclisten neler geldi, geçti? İhsan Gür-
san, rahmetlik oldu, bir saatte Maliye Vekilliğini bı
raktı* personel rejiminden dolayı. İşte, bir personel 
rejimi, Türkiye'yi mahvetti. Metheden, Nuri Ba-
yar... Şimdi «Bu değiştirilsin» diye, partisi bağırıyor. 
Neler geldi geçti? Kalp krizi geçiren arkadaşlarımız 
var, namus erbabı; millet için, hak için, Anayasa niza
mı, Türkiye'nin üç sene, beş sene sonrası için günlük 
hesapların dışında mücadele verdiler; Devleti, hay
siyetleriyle temsil etmenin vebalini düşündüler. 

Günlük hesaplarla, vekâlet koltuklarını, lüzumsuz 
yere, meselelerin üzerine eğilmeden, doldurmaya gay
ret etmenin hiçbir faydası yoktur. Hele, parti hesap
larını, dört parti halinde, milletimizin millî menfa
atlerinin üstünde, iflâs memuru şefi gibi, iflâs masası 
memuru gübi tasfiyeye tabi tutmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Baki kalacak Olan bu Devlettir... 

Muhterem arşadaştamn, 20 dakikanın içerisin
de bu hâdiseleri sıraya koymaya imkân yok» Ne 
yapalım? Matbuat meydanda, TRT meydanda. 
Demokratik Partililer olarak, 15 seneden beri, bu 
Meclisin içerisinde hukuk müdafaası peşindeyiz. Sa
tın almak için uğraşan bedbahtlardan tutunuz da, se
simizi kesmeye uğraşan ekranlara kadar... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen... 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Şunu ifade 

etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, beni dinler misiniz? 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlayayım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, süreniz geçti efen* 

dim. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — İsterseniz şim

di keseyim. 
BAŞKAN — Geçti efendim, süreniz geçti, rica 

ediyorum; zaten çatışma süresi bile doldu. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türk Milleti, bu istikrasızlıkların, pa
halılıkların, gayri ciddiliklerin içerisinde mustariptir. 
Büyük partileri güve vurmuştur. Partiler, hukuktan, 
haktan ayrılmışlardır. Böyle bir düzende, böyle bir 
durumda, namus ve ciddiyet sahibi insanlar alay 
konusu ohır; ama sonunda alay konusu olacak olan
lar, bugün alay edenlerdir, alay edilenler değü 

Bu hisler içerisinde, memleketimizin, en ufak 
bir felâketin eşiğine gitmemesi hususundaki en halisa
ne temennilerimizi ifade etmekle beraber, memleketi
mizi, böyle, badireye sokmak kararmdaynuş gibi de
vam edenleri ikaz ediyor, Demokratik Parti Grupu 
adına Yüce Meclise saygılarımızı ve selâmlarımızı 
sunuyorum. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, öğleden evvela çalışma sü

remiz dolmuştur. 
Bütçe görüşmelerine devam etmek üzere ve saat 

15.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanına Saati : 13,30 
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İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Menululı Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Hail Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci oturumunu açıyorum. 

IILj — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — 1977 Malî Yıh Bütçe Kanun tasarı

sının görüşmelerine kaklığımız noktadan devam edece
ğiz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Buradalar. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde, gruplar adına ya

pılan görüşmeler devam ediyor. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın konuşmacı 

görüşlerini bildirmişti. Sıra, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Ahmet Tevfiik Paksu'da. 

Buyurun Sayın Paksu* 

M. S. P. GRUPU ADINA AHMET TEVFİK 
PAKSU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilıen; 

İç ve dış ticaret ile alâkalı hususları tanzimi, ida
re ve murakabe etmekle vazifeli Ticaret Bakanlığının 
Bütçesi hakkında Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Sözlerime başlarken, Ticaret Bakanlığının sık 
sık değiştirilen bir mevzuata ve teşkilâta sahip oldu
ğunu, bu sebeple de, henüz oturmamış bir bakana 
1de manzarası arz ettiğini belirtmek isterim. 

Hemen her hükümet döneminde, ya yeni ilâve
ler yapılmış veya Ticaret Bakanlığı teşkilâtının bir 
kısmı diğer bakanlıklara devredilmiştir. 

Halen ziraî kredilerle Türk tarımının bellibaşh 
desteği olan Ziraat Bankasının, Ticaret Bakanlığına 
bağlı olarak çalışmasının verimli bir çalışma olup 
olmadığı üzerinde tereddütler mevcuttur. Arzumuz, 
Ticaret Bakanlığının, diğer bakanlıklarla iç içe gir
miş hizmetlerinin bir an önce ciddî bir statüye ka
vuşturulmasıdır.) 

Birçok bakanlıklarda, Ticaret Bakanlığında bulu
nan dairelerle aynı işi gören müdürlükler mevcuttur. 
Bunlar, muamelelerin çoğalmasına ve hizmetlerin 
aksamasına yol açmaktadır. 

Su ürünleri ve avcılığı, kooperatifler, teşvik uy
gulama, standardizasyon işleri buna misal olarak 

gösterilebilir. Bu hususa kısaca temas ettikten son
ra, ticaretin esası hakkında görüşümüzü ifade et
mek istiyorum: 

Ticaret yapmak, her Türk vatandaşının hakkıdır. 
Milletlerin yükselmesinde hür teşebbüsün önemi bü
yüktür. Devlet elindeki imkânları iyi kullanarak, 
fertlerin yapıcı kabiliyeti ile birleştirildiği takdirde 
milletler yükselebilir. Fertlerim kabiliyetini hiçe sa
yan ve her şeyin devlet eliyle yapılmasını isteyen ko
münist sistem ile, çalışmadan, yalnız sermayesi ile, 
faizcilikle kazanç temin eden kapitalist sistem bünye
mize uygun değildir. 

Komünist sistemde hür teşebbüs olmadığı için, 
faiz sistemi de mevcut değildir. Kapitalist sistemde 
hür teşebbüs bulunmakla beraber, bu hür teşebbüsü 
sömüren sömürücü faiz sistemli de mevcuttur. 

Şu hale göre, iki sistemde, yani komünist ve 
kapitalist sistemde iyi yanlar mevcuttur. Bizin için 
en faydalı olanı, sömürücü faizin bulunmadığı ve 
hür teşebbüsün bulunduğu ticaret sistemidir. Bu sis
temde, sermaye, sömürücü değil, emekle birlikte 
teşvikçi olacak ve insanların birbirlerine yardımcı ol
masını sağlayacaktır. Söz buraya gelmişken bir hu
susu da söylemeden geçemeyeceğim: Yukarıda arz 
ettiğim gibi, Millî Selâmet Partisi olarak, hür teşeb-
büten yanayız. Ancak, burada karşımıza fertlerin 
ahlâklı olması durumu çıkmaktadır. 

Millî Selâmet Partisi olarak, kurulduğumuz gün
den beri üzerinde ısrarla durduğumuz, önce ahlâk 
ve maneviyat meselesi, kendini burada da göster
mektedir. Dünyanın en iyi sistemi de olsa» fertleri 
ahlâklı olmayan bir cemiyette iyi netice almak müm
kün değildir; Öyleyse, ne yaparsak yapalım, önce 
ahlâklı, ciddî bir nesli yetiştirmeye mecburuz. Bir 
tarafta fakir fukaranın ihtiyaç maddelerini saklaya
rak, bundan kazanç temin etmeye çalışan muhteki
ri, kanunun görmediği yerde kim yola getirecektir? 

. Kendi kazancı için, devletin, milletin ve diğer in-
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sanların zararına çalışan zavallıya kim tesir edecek
tir? «Ben tok olayım, kazanayım, israf edeyim; 
başkası ne olursa olsun» diyen nasipsizi kim ikaz 
edecektir? 

İşte, bütün bunların cevabı, her yerde ve her 
işte olduğu gibi, fertlerin imanlı ve ahlâklı olma
sına bağlıdır. Şu halde, Türk Milletinin ve bütün 
insanlığın en büyük meselesi, insanların iyi yetiş
tirilmesini temindir.; 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, mevkii ve 
yapısı itibariyle, her türlü ticaret imkânına sahip bir 
ülkedir. Bu imkânlara, mületimizüı zekâsı, çalış
kanlığı hususu da eklenince, devlete yalnız, bunla
rı organize etmek vazifesi kalmaktadır. 

Türkiye'de ticaret hizmetleri arzu edilen şekilde 
gelişmiş değildir. Devletin, kendi sorumlulukları
nı tam mânasıyle yerine getirdiği söylenemez. Türki
ye, birçok istihlâk maddelerini istihsal eden bir 
memleket olduğu gibi, hızlı şehirleşmeyle de katvı 
şı karşıya bulunmaktadır. 

Şehirleşmede, mallar, istihsal edildiği yerde tü
ketilmediği için, pazarlama, mühim bir husus ola
rak karşımıza çıkıyor. Pazarlaması iyi yapılmayan 
malların kalitesi düşmekte ve bu suretle büyük ka
yıplara uğramaktayız. Şu halde, elimizdeki mal 
ve imkânları en iyi pazarlama sistemine göre ayarla
mak, ticaretimiz için büyük önem taşımaktadır. 
Ticaret Bakanlığının bu hususta gereken hassasiyeti 
göstermesini beklemekteyiz. 

Ticaret Bakanlığı, içte ve dışta ticareti geliştir
mek, müteşebbislerin mallarım değerlendirmek ve 
bilhassa dış pazar bulmada yol gösterici ve yardımcı 
olmak, hayati ve zarurî ihtiyaç maddelerini yeteri 
kadar ve zamanında normal fiyatlarını temin edebil
mek vasatım hazırlamakla vazifelidir. Müdahaleci ve 
formaliteci olmaktan, mümkün olduğu kadar kaçı-
nıhnalıdırj İhraeaattaki müdahalesi teşvik ve yar
dım, ithalâttaki müdahalesi ise, ihtiyaçları tespit ve 
ithalâtı ona yöneltmek olmalıdır. Ticaret Bakanlı
ğının, ihracaatı teşvik bakımından ve bilhassa forma
litelerin azaltılması hususunda birçok tedbirler aldı
ğım bilmekle beraber, bunları kâfi görmüyoruz. Dö
viz imkânları mahdut olan ve her yıl milyonlarca 
dolar açık veren dış ödeme dengesini normal seviyeye 
getirmek için bütün imkânlar seferber edilmelidir. 
Yoksa, dışarıda borcunu ödeyemeyen itibarsız bir 
ülke haline gelmek, kaçınılmaz olacaktır. Bugün ih
racaatı iki milyar dolara ulaşamayan, ithalâtı 5 mil
yar doların üzerinde bulunan Türkiye için elbette 

çok ciddî tedbirlere ihtiyaç duyulmalıdır. Bu devrede 
kaScınmanuz için lüzumlu olan zarurî ihtiyaç madde
lerini ithal mecburiyetinde olduğumuza göre, elimiz
de çare olarak, ihracaatı artırmak ve zaruri olma
yan tüketim maddelerinin ithalini önlemek imkânı kal
maktadır. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye mec
buruz. 

Bunun için, ihracatta önemli saydığımız bazı hu
suslara kısaca temas etmek istiyoruz: Bize göre, ih
racatın çok önemli iki unsuru vardır. Birincisi, ih
raç edilecek mallara sahip olabilmek; ikincisi, bu 
malları en iyi şekilde satabileceğimiz pazarlar bul-
maktir^ 

Mevcut ihracatımıza baktığımız zaman görüyoruz 
ki, ihracatımız üç esaslı grupta toplanmaktadır: Bun
lardan birincisi, ziraî maHanmız, ikincisi sınaî mal
larımız, üçüncüsü yer attı mallarımız. 

1975 yılında, ihracat olarak, ziraî mallarımız 792 
milyon dolar; snfaî mallarımız 503 milyon dolar; 
yer altı servetlerimiz, madenlerimiz 105 milyon do
lar olarak gözükmektedir ki, bunun yekûnu 1 mil
yar 400 milyon dolardır. 

1975 ithalâtımız ise, 4 milyar 738 milyon dolar
dır̂  Fark ise, 3 milyar 337 milyon dolar olarak gö
zükmektedir. 

1976 yılında ise, 10 aylık ihracatunız şu kekikle 
gözükmektedir; ziraî mallarımız 1 milyar 030 mil
yon dolar, sınaî mallarımız 490 milyon dolar, yer altı 
mallarımız 89 milyon dolar. Yekûn: 1 milyar 609 
milyon dolardır.! 

10 aylık ithal ise, 4 milyar 182 milyon dolardır; 
fark 2 milyar 573 milyon dolardır. 

1976 yılının tüm açığı ise, 3 milyar 150 milyon 
dolar civarında gözükmektedir. 

Yukarıdaki rakamlara baktığımızda, ihracatımı
zın % 64'ümi ziraî mallar, % 30'unu sınaî mallar, 
% 6'sım da yer altı kaynaklarımız teşkil etmektedir. 
Bundan da görünmektedir ki, ihracatımızın çoğunu 
ziraî mallarımız teşkil etmektedir. Ziraî mallarımız 
mahdut okluğuna göre, ihracatımızı geliştirmek için 
mutlaka sınaî mamullerimizin ihracına önem vermeye 
mecburuz. 

Ayrıca, yer altı servetlerimiz için de aynı şeyleri 
söyleyebifiriz. 

Bu sahalardaki ihracatımız bugüne kadar ham 
madde ve yarı mamul madde olarak gerçekleşmiştir. 
Bu hususu nazarı itibara alarak, süratle bütün mal
larımızı mamul madde olarak ihraç etmek imkânına 
kavuşmahyızv 
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Bu suretle, aradaki farkın memleketimizde kal
ması temin edilecek ve ihracat bedel yükselmiş ola
caktır. 

İhracatı artırmak için, halen tatbik edilmekte olan 
teşvik tedbirlerinin yanı sıra, yukarıda arz ettiğimiz 
gibi, formaliteler asgarî hadde indirilmeli, ihracat
çı müteşebbislere daha rahat çalışma imkânları sağ
lanmalıdır. Bilhassa yurt dışında büro ve temsilci
likler açmak ve mal depolamak isteyenlere azamî ko
laylık sağlanmalı ve mallarımız müşterinin ayağına 
götürülerek, istendiği zaman satışı temin edilmelidir. 
Bu suretle, devamlı müşteri temini ve mal temim 
imkân dahiline girmiş olacaktır. Bu devir, sürat dev
ridir, zamanında teslim edilmeyen malların değeri 
çok düşmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bilhassa ihracatımız 
için en müsait nazar Orta Doğu ve Afrika ülkeleridir. 
Ticaret Bakanlığı, bu ülkelerdeki temsilcilikleri göz
den geçirmeli ve süratle takviye etmelidir. 

Memnunlukla müşahede ediyoruz ki, gerek Hü
kümetimiz ve gerekse ihracatçı firmalarımız son yıl
larda Müslüman Asya ve Afrika ülkeleriyle yakın te
mas ve işbMiği içinde bulunmaktadırlar. Aradaki 
engeller kaldırıldığı takdirde, ihracatımızda patla
ma seviyesinde gelişmeler olacağına inanmaktayız. 

Şimdiye kadar yaptığımız temaslarda, bu ülkelerin, 
Türkiye ile her türlü münasebetlerini en yüksek sevi
yeye çıkarmak istediğini müşahede etmiş bulunuyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu tespitleri yaptıktan 
sonra, Batı ülkeleri ve Doğu bioku ülkeleriyle olan 
ticarî münasebetlerimiz üzerinde kısaca durmak isti
yorum. 

Bilhassa son yıllarda, başta Sovyet Rusya olmak 
üzere, Doğu bioku ülkeleriyle ticarî imkânların az 
da olsa inkişaf kaydettiği görülmektedir. 

Dünyanın, artan ulaştırma imkânlarıyle bir şehir 
hükmüne geçtiği bu devirde, bütün ülkelerle menfaat
lerimize ve bağımsızlığımıza gölge düşürmeyecek 
tarzda yapılan ticarî münasebetler normaldir ve mut
laka inkişaf ettirilmelidir. 

Batı blokuna gelince: Birçok ticarî ve iktisadî top
luluk anlaşmaları ve ikili anlaşmalarla bağlı olduğu
muz Batılı devletler, ticaretimizin büyük ekseriyetini 
teşkil etmektedirler. 

Ehemmiyetine binaen, AET, yani Ortak Pazar 
Topluluğuyla olan münasebetlerimize temas etmek
te fayda mülâhaza ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 1963 yılında 
imzalanan, 1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaş-
masıyle, Ortak Pazara namzet üye olmuştur. Ha
zırlık devresini tamamladıktan ve devrede yüklendi
ği vecibeleri yerine getirdikten sonra asıl üye ola
caktır. 

Bu Anlaşmayı bir gümrük ve ticaret anlaşması 
olarak görmek yanlıştır. Bu Anlaşma, iktisadî açı
dan, gümrük birliğinden de ileri bir ekonomik bir
leşmeyi hedef almakta ve siyasî açıdan, ileride ku
rulması muhtemel Avrupa Birleşik Devletinin mey
dana gelmesini icap ettiren bir anlaşmadır. 

Millî Selâmet Partisi olarak, böyle siyasî bir 
bütünleşmeyi kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimi
zi her zaman ifade etmiş bulunuyoruz. İktisadî yön
den yapılan anlaşmalar, Türk Milletinin zararına iş
liyorsa, bunun için de gerekli tedbirleri almaya 
mecburuz. 

İthalâtımızın % 45'ini yapmak mecburiyetinde 
olduğumuz ve bugün fiilen % 70 civarında ithalâtı
mızı yaptığımız Ortak Pazar ülkeleriyle ticaretimiz, 
kanaatimizce, aleyhimize işlemektedir. 

Ortak Pazar ülkelerine ihracatımız, ithalâtımız 
yanında çok küçük kalmaktadır. 

Aslında, Türkiye'nin, bu hazırlık dönemine Or
tak Pazar ülkeleri tarafından kendileri seviyesine ulaş
masını, anlaşma icabı olarak sağlamak mecburiyeiin-
dedirler. Ortak Pazar ülkeleri bu vecîbelerini yerine 
getirmediği gibi, birçok «Üçüncü Dünya» devletleri
ne tanıdığı kolaylığı ve haklan Türkiye'ye tanıma
mış bulunmaktadır. 

Son zamanlarda bu hususu müşahede eden Hü
kümetimizin, anlaşma hükümlerinin Türkiye aleyhin
de işlememesi için yeni çalışmalar içine girdiğini öğ-
renmş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Netice olarak, Türk milletini iktisaden bağlı hale 
getirmek isteyen hükümlerden süratle kurtulmak, 
anlaşmayı, menfaatlerimize uygun hale getirmeliyiz. 

Unutulmamalıdır ki, bu devirde siyasî isiüiklâl, 
ancak iktisaden bağımsız olmakla mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, dış ticaretimizi netice 
olarak şöylece hülasa etmek mümkündür: 

Dış ticaret açığı giderek büyümektedir. Mal ih
racımız, hızlı bir şekilde artan ithalât gereklerini kar
şılayamadığı gibi, işçi gelirlerinde görülen gerileme, 
dış açık ve finansmanını büyük mesele haline getirmiş 
bulunmaktadır. 

1969 yıhnda ithalât ile ihracat arasındaki fark 
264 milyon dolar iken, 1973 yılında bu fark 782 nuU-

— 714 — 



M. Meclisi B : 52 22 . 2 . 1977 O : 2 

yon dolara, 1974 yılında 2 milyar 245 milyon dolara, 
1975 yılında 3 milyar 337 milyon dolara yükselmiştir. 

Keza» 1976 yılında da bu fark 3 milyar doların 
üzerinde bulunmaktadır. 

1969 yılında ihracat, ithalâtın. % 67'sini karşılar
ken, 1973 yılında % 63'ünü, 1974'te % 40'ım, 1975 
te % 35'ini ve 1976 yılında ise ancak % 40'ım karşı
layabilmektedir. 

Biriken borçlar eğer çoğalmaya bu süratle devam 
ederse, çok vahim neticelere müncer olacaktır. Ya
pılan ithalâtın, Türkiye'de ihracatı arttırıcı ve itha
lâtı önleyici esaslara yöneltilerek, ödeme dengesinin 
düzeltilme imkânının bulunacağına inanmak istiyoruz. 

Muhterem milletvelrîlleriı sözlerime son vermeden 
önce, ithalât ve ihracatımız için Üçüncü Beş Yılık 
Plan dönemlinde yapılan tahminlerin, esasa hiç uyma
dığını ve % 300'e varan yanılmalar olduğunu müşa
hede etmekten üzüntü duyduğumu belirtmek iste
rim. Türkiye, büyük bir inkişaf ve atılım içerisinde 
olan bir ülkedir. Dördüncü Beş Yıllık Pİan dönemi 
içerisinde bu hususlar gözönünde bulundurularak, 
büyüyen Türkiye'nin durumununa uygun çalışmalar ya
pılması elzemdir. 

Bu arzu ve temennilerle, Ticaret Bakanlığı Bütçe
sinin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan niyaz eder, hepinize hürmet ve muhabbetleri
mi sunarım. (M.S.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Paksu. 
Görüşme sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına sayın Orhan Yılmaz'da. 
Buyurun sayın Yılmaz. 
C.H.P. GRUPU ADINA ORHAN YILMAZ 

(Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İki yıldan beri görevde bulunan Cephe Hükümeti, 
1977 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce Kurulunuzu. Grupum adına saygıyla selâmlı
yorum. 

Cephe Hükümeti, Kuruluş Protokolünde ve Prog
ramında, Türkiyedeki hayat pahalılığına, mal dar
lığına ve her türlü yokluğa son verileceği büyük 
harflarle yazılmış, ilân edilmiş ve Başbakanın ağzın
dan da binlerce kez söylenmiş; ama buna karşın, bu
nun tamamen tersi olmuş. Demire! ne zaman Başba
kan ve Adalet Partisinden de birisi Ticaret Bakam 
iken ne oluyorsa, yine öyle olmuş ve öyle olmakta de
vam edecek. 

1970lerde, ithalât -• ihracat oyunlarıyle gayri müs-
lim işbirlikçilere, ortak oldukları Demirel ailesiyle 

birlikte nasıl Hazine soygunculuğu yaptınlmışsa, 
dosyalı muhalefet çıkışlarma neden olan olaylar gö
rülmüşse, yine aynısı olmuş; bu kez devreye bira
der yerlerine yeğen, Mıgırdıç yerine de Arden gir
miştir. 

«Hayat pahalığı, yoklukları kaldıracağız» diyen 
Cephe Hükümeti Ticaret Bakanlığı Bütçesini görüşür
ken, et kuyruğunda bir kilo ete hasret ölen yurttaşlar 
görüyoruz. Şeker gibi, pirinç gibi, çimentonun kiloy
la satıldığını görüyoruz. Demir stoklarının dağlar gi
bi, yığılıp, yükselip karaborsaya kaydığını görüyoruz. 
Motorin, benzin, gaz, bez, tuz, yoklukları gördük. 
Köylülerimizin tarlası yerine, bazı işbirlikçilerinin 
fabrikalarında, yapay gübrelerin tıoyaya dönüştüğünü 
gördük. Traktör, kamyon, kamyonet ve lastik karabor
sasının içinde bizzat Cepheci Hükümetin bakanlarım 
gördük. 

Önceleri, «zam» kelimesi yoktu; fiyat ayarlamaları 
görüyorduk. Temel gıda maddelerinde fiyat ayarlama-
larıyle, tüketici fiyatlarındaki artışlar % 20'nin üzeri
ne çıkmıştı. Ekmekte, margarin yağda, zeytin ve pey
nirde, çay ve kahvede % 100 fiyat artışları görüldü. 

Şimdi ise, «zam» kelimeleri duyuyoruz. Odun, kö
mür gibi, halkın sağlığı ile ilgili yakacak maddeleri 
% 100 zamlı ve karaborsa. Elekliğe % 20, bütangaz 
tüplerine % 100, Et. - Balık Kurumu mamullerine 
% 40 zam geldi. Sümer bank mallarına toplam °/0 75, 
konutlara % 100, kiralara % 100, ev eşyalarına % 
40 zam geldi. (İstanbul Milletvekili Mustafâ Kara'non 
anlaşılamayan bir müdahalesi) 

Evet beyefendi, geliyor daha gelecek, kuyrukla 
bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümeti, 1977 Yıh 
Bütçesi Yüce Meclislerde görüşülürken, büyük oranlı 
zamlar da görünmeye başladı. Türkiye'deki fiyat artış
larının nedenlerini, Hükümet ve sermaye çevreleri, 
tamamen ücret artışlarında, taban fiyatlarında gör-
Enektedirler. Oysa, Maliyet ve fiyat artışlarının daha 
etkin nedenleri vardır. Ücret artışlarının dışındaki 
bu nedenleri maliyet unsurlarında ve kâr marjların
da aramak lâzımdır. Çünkü, üretim faktörlerinde, iş
çilik dışındaki faktörlerin üretimden aldıkları pay, 
kâr da dahil, işçilikten daha büyük bir artış göster
miştir. Yıllık ekonomik raporlar bizi doğrulamakla
dır; ama Adalet Partisinin, Cephe Hükümetindeki sa
yın Ticaret Bakam, bu açıklık ve doğruluğa karşın, 
iç içe oldukları sömürücü sermayenin dilini kullanma
ya işçilik ücret artışlarını suçlamaya devam edecek
tir. Bu nedenle biz, gereken durumlarda, temel ihtiyaç 
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maddelerinin fiyatlarının devlet desteğiyle düşük tu
tulmasını, bu amaçla temel ihtiyaç maddelerinin Dev
letçe stoklannıasını, kamu kuruluşlarınca düzenleme 
satışları yapılacağını, devlet kesimindeki işletmelerin, 
üretimlerini, tüketicilere ve yatırımcılara düşük fi
yatla ulaştırmak üzere, bu işletmelerin bir ortak da
ğıtım ve pazarlama örgütü kurmalarını ve satış mer
kezlerini bütün yurtta yaygınlaştırmalarım geçerli ve 
gerçekçi çözüm yolu olarak kabul ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisiyle, halk, iktidarım oluş
turduğunda, bir avuç çıkarcının aşın ve haksız vurgu
nu yerine, halkın korunması sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ekonomik kal
kınmadan, dış ekonomik ilişkilerden söz ederken, ağır
lık noktasında sürekli olarak ithalât, ihracat ve dış ti
caret açıklan yer almaktadır. 1977 yılı ithalât progra
mı, 2,2 milyar dolarlık yatırım mallan, 3,3 milyar 
dolarlık ara mallan ve 275 milyon dolarlık da tü

ketim mallarından oluşmaktadır, özellikle, bazı ithal 
maddeleri üzerinde spekülasyonların fiyat artışlarına 
etkili olduklarım kabul etmek gerekmektedir. İtha
lâtta da gereksiz artışlar var. İthalâtın dokunulmaz
lık kazandığı, ithal edilen malların yaklaşık % 95' 
inin yatınmmalı, hammadde ve bunun gibi kalemler
den oluşmasından ileri geldiği, bu nedenle «İthalâtın 
azaltılması düşünülemez.» savı da doğru değildir. 

Ekonomimizi dışa bağımlılıktan, döviz israf ve kay
bından, dış ticaret açığından kurtaracak ve gerçek 
ulusal kalkınmayı sağlayacak bazı önlemleri örnekler
le gösterebiliriz: Ulaştırma ve enerjide hizmet, üre
tim, ülke kaynaklarına dönüştürülmelidir. Mal ve yol
cu taşımacılığında ağırlık, karayolu taşımacılığın
dan kaydırılmalıdır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
kelerinde yük taşımacılığının % 20'si karayoluyla ya
pılırken, Türkiye'de bu oran % 75 t̂ir. Karayolu ta
şımacılığının pahalı olması yanında, bu durum, pet
rol tüketimi ve kamyon üretimi açısından, hiç lü
zum yokken, büyük döviz kayıplarına yol açmaktadır. 
Enerjide de, sanayide de durum böyledir. Otomotiv 
sanayii, traktör yerine binek otomobili imal etmekte
dir. İthal edilen bazı yatırım mallan Türkiye'de üre
tilebilir. 

Bizce, kasıtlı teşvik uygulamalan, girişimciyi, ya
bancı yatırım mallan kullanmaya yöneltmektedir. 
Toplu sözleşmelerin işçiye sağladığı pazarlık gücü kar
şısında işçiden tasarruf eden makineler kullanmaya 
başlanması, bunların ithali için döviz kaybı, işsizlik 
artışı, ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. İthalâtın 

tümünün kalkınmaya dönük olmadığı da anlaşılmak
tadır. 

Şimdi, sayın Bakandan soruyorum: Maden işlet
mecilerinin binlerce adet iş makineleri ithal için döviz 
istemlerini, bazılarınınkini de usulsüz olarak, nasıl 
kabul ettiniz? Sadece Ahmet Rasim Gündüz isimli ma
denciye, usulsüz, 1 145 571 dolar nasıl verdirdiniz? 

Cephe Hükümetinin ihracat politikası da cılız ve 
başarısızdır. Bu durum yeni değildir. «İhracat, eko
nomimizin en önemli darboğazıdır» diyen Demire!, 
bu durumun baş sorumlusudur. İhracat açığımızın, 
raporda da yazıldığı gibi, yapısal nedenlerden ileri 
geldiğini kimse inkâr edemez. Yasaya uygun olmayan 
biçimde vergi iadeleri oldu, yine de bunlarla prog
ramlanan, umulan düzeyde ihracat olmadı. Başbakan, 
yıl ortalarında ihracatın 3 milyar dolara ulaşacağını 
söylüyordu. Gerçekleşmedi, 1 750 000 000'da kaldı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sanayi ürün
leri, ihracatımızın yapısı itibanyle, görünümü klasik 
sınıflamada, sanayi ürünü olarak gösterilen, bir kıs
mı da sanayi ülkelerinin üretimden vazgeçtikleri mal
lar olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenlerini 12 
yıldan beri, Adalet Partisinin, «Kalkmıyoruz, kalkın
dık, büyüyoruz, büyüdük» gibi sözlerle izledikleri, te
melden sakat yatınm politikalannda, iç ve dış tica
ret anlayışlannda aramak gerekir. İhracatta artış sağ
layabilmeyi, sadece bol üretimle olası görmek de yan
lıştır. 

Tarım ürünlerimizin durumu ortada : Buğdayı 
toprağa gömmüşüz; işte bol üretim; ama satamamı-
şız. Komşularımız, dost ve kardeş ülkeler, Müslü
man ülkeler, Romanya'dan buğday unu ve mamul
leri olan gıda maddelerini yüzbinlerce ton miktar
larda alırlarken, Türkiye, buğdayını toprakta bekle
tiyor. Biz, pazarlama teknolojisi, kalite üstünlüğü ih
racat sigortası, yasalarda ve işlemlerde gerekli dü
zenlemeler yapılarak hızh ulaşım ve iletişimle sonu
ca gidilebilir görüşündeyiz. 

Burada, AET ile ticarî durumumuza göz atarsak, 
1975 yılında Dokuzlarla olan ticaretimizde, açığımı
zın 1 723 000 000 dolar olduğunu görürüz. AET Ue 
olan ilişkilerimizdeki güçlükler, zannedilmesin ki, 
sadece tanm ve sanayi ürünlerimize uygulanan ödün-
lü işlemler, gümrük indirimleri ve ithal engellerinden 
ibarettir. İngiltere'nin, pamuk ipliği ihracatımıza kar
şı tutumunun altında başka nedenlerin de obuası dik
katlerden kaçmamalıdır. AET, Türkiye'nin hammad
delerinden, ucuz işgücünden yararlanmayı ve kendi 
sanayi ürünlerini Türkiye'de kolaylıkla, satmayı amaç-
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lamaktadır. Uluslararası entegrasyonda önceleri mal 
alımları olarak başlayan ilişkilerin, topluluk üyeleri 
arasında giderek sermaye akımına dönüşmesi vardır. 
0 takdirde, ülke çıkarlarına uygun, ulusal bir sanayi
in kurulması kuşkuludur. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkeler, gelişme sü
recindeki ülkelere dış ödemeler dengesindeki zorluk
ları, ihracattaki tıkanıklıkları gidermek için hep aynı 
reçeteyi önerirler: Devalüasyon yapılacak, içte istik
rar önlemleri alınacak, ithalâtta liberasyona gidile
cek ve dış yardımlardan yararlanılacak. 

Türkiye, böyle reçetelerle 27 yıldan beri tedaviye 
çalışılıyor; ama hepsinde de bir şeyler ohıyor. 1947' 
leri, 1958'leri, 1970'leri ve sonuçlarını hatırlayalım^ 
Görünüş odur ki, Cephe Hükümeti de aynı yoldadır. 
Para değerinde kur ayarlamalarıyle yapılan düşürme
ler, yabancı paraya kur garantileri ve yabancı sermaye
ye seranatlar ortadadır. Bazı tarım ürünlerini ihraç et
menin kolay yolunu bulmuştur Sayın Bakan: Damping 
yapıyor; kuruüzümde, fındıkta açıkça görüyoruz. 
Üreticinin elinden mal çıktıktan sonra da fiyatlar 
yükseliyor. Üzüm, asgarî ihraç fiyatı 600 dolar ola
rak .ilân ediliyor, üreticiden 10,5 lira fiyatla destekle
me alımı yapılıyor. Tüccar bir - iki günde 30 bin ton 
üzümü tescil ettiriyorlar; ama piyasadan üzüm almı
yorlar. TARİŞ 10,5 liradan aldığı üzümleri 7.41 ku
ruştan tüccara devrediyor. Dış piyasadan 700 dolar-
olan üzüm fiyatları da yükseliyor, bunlar bir ay için
de oluyor ve tüccar 7.41 kuruştan devraldığı üzüm
leri, 15 lira karşılığında ihraç ediyor* Köy Koop'da, 
1 100 dolardan alıcı bulmasına karşın, tescil ettiremi-
yor. «Devlet eliyle fert zengin etme» diye, buna diyo
ruz. 55 bin ton üzüm ihracının 15 bin tonunu TARİŞ 
yapıyor, 40 bin tonunu da tüccar yapıyor. 

Fındıkta da benzeri oluyor. Destekleme alımını 
14,5 liradan ilân ediyorlar; Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği, kiloda, üretici maliyetinin 13.88 kuruş oldu
ğunu, dış piyasa fiyatlarıyla da İtalya'nın, İspanya* 
nın rekolteleriyle de, gelecek istemleri de dikkate ala
rak, destekleme fiyatının 18 lira olması gerektiğini 
kesin olarak ortaya koyuyor. Temmuz ayının 15'inde 
Ordu'da bölge toplantısı düzenliyor; Hükümet, fın
dık taban fiyatını geç olarak, 14,5 liradan ilân edi
yor ve Fiskobirlik Genel Müdürlüğünde üç yıl görev 
yapan, fındık üreticisini tanıyan Sayın Bakan, bu 
üreticiye, «Aslında, Avrupa'da fiyatlar çok düşük. 
Bu fiyatların bizde karşılığı 11 liradır; ama biz sizi, 
Hazineden 3,5 lira vererek koruyoruz. Onun için, 
fındığınıza 14,5 lira verdik» diyor. Bu, doğru değildir. 

Çünkü, tüccar piyasaya girmiş, 14 liradan, 14,5 lira
dan fındık alıyordu. Tüccarı kim sübvanse edecek
ti? Gerçekten, Avrupa'daki fiyatm karşılığı Türkiye' 
de 11 lira olsaydı, tüccar istekle fındık alır mıydı? 
Döviz sıkıntısı içindeki Hükümet, fındığı, üzümü, pa
muğu değerlendirmeyi, piyasayı canlandırmayı elbette 
beceremezdi. Nitekim öyle oldu ve çok ucuz fiyatla 
sterling, liret gibi, değeri düşük paralarla fındık ih
racı yapıldı. Hazine milyonlarca lira zarara girdi. 
«Sibiş» ve «Comecon» adlı aracı firmalar, 1976 yılı 
ürününü tamamen aldı; ama bu fındıklar halen 
Fiskobirlik depolarında. Tüccar ise, ucuz fmdık sa
tılmaması için Hükümeti uyarmıştır. 

Sonuç : Şimdi, Avrupa'da fmdık fiyatları çok 
yükselmiştir. Tüccar, iç piyasada 16-17 liraya fındık 
almaya başlamıştır, işte belgesi, Sayın Bakana suna
cağız, mahallî gazetedir; bu gazetede durum bütün 
açıklığıyla yazılmaktadır, kendilerine takdim edece
ğim; ama Sayın Bakan, çok fındık satmakla övüne
cek, fındığı kaç liradan satıp satmadığına bakmaya
cak; fakat üreticiyi, köylüyü düşünseydi, bütün uya
rılara karşın, dört aylık bir geleceği ve Avrupa'daki 
fiyat yükselmelerim anlamamazlıktan gelmezdi. 

Sayın Ecevit döneminde, Türkiye tarihinde ilk 
kez, 200 - 210 dolardan fındık ihraç edilmiştir. Az 
ihraç etmiştir; fakat yüksek fiyatla ihraç edildiğin* 
den, aynı döviz gelirini, aynı kazancı sağlamıştır. Üre
ticiye de yılda 50 kuruş değil, tam 380 kuruş fazla 
fiyat vermiştir. Sayın Ecevit Hükümeti, tütünde, pa
mukta, üzümde, fındıkta, çay yaprağında, antepfıstı-
ğında, zeytinyağında % 50'ye yaklaşan bir fiyat ar-
tışıyle ve buğdayda, arpada, yulaf ve çavdarda da 
% 100'e yaklaşan bir fiyat artışıyle, tarihte ilk kez 
Türk köylüsünün, üreticisinin yüzünü güldürmüştür. 
Ayçiçeği üreticisi, zeytin üreticisi gülmüştür, mem
nun, mutlu olmuştur. Emeğinin değerini, hakkını al
mıştır. Kıbrıs Barış Harekâtına karşın, köylümüzün 
ürününün değerlendirilmesini Cephe Hükümeti halen 
hazmedemiyor. Dış piyasaya mal satmadaki tutarsız
lıklarını bizim yüksek taban fiyat politikamıza baha
ne ediyorlar. İki yıldır bu Hükümet köylüye hakkım 
vermedi. İşte tütün fiyatları... Anason akınlarında da 
aracının kayırıldığı, halen Antbirliğin üreticiye olan 
30 000 000 lira borcunu ödemediği bildiriliyor. 

Yağ konusu var : İlân edilen ham yağ ithal fiya
tı 12.25 lira. Tariş bu fiyattan ithal ediyor; dış fiyat 
5 ilâ 8 lira arası; tüccar da bu fiyattan ithal ediyor. 
İşledikten sonra, iç piyasada resmî fiyat 14 liradan 
satıyor. Burada Tariş'in durumu ne olacak? Fon ku-
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rutması kaldırılınca da, yağ ithalâtı yapan Cumalara 
100 milyonlarca lira blıden kazaiKİudıyor. Ham yağ 
imal eden fabrikaları çalışamaz hale getirmiş. Ayçiçe
ği ve zeytin üreticisini de perişan etmiştir. Sayın Ba
kanın cevapları merak edilmektedir. Bilmek isteriz. 
Yağın maliyetini sadece ayçiçeğine verilen fiyat mı 
yükseltmektedir?. 

Pamuk konusunda, Sayın Ecevit'in, üreticiye yük
sek fiyat vererek aldırdığı pamuklar, bu Hükümet dö
neminde maliyet fiyatından pamukçulara, iplik fabri
kalarına devredilmiştir. Oysa, fiyatlar maliyetin üs
tündeydi. Şimdi, dış piyasaya ihracat yapmama paha
sına, dış piyasa fiyattan üstünde pamuk ahmı satımı 
yapılmaktadır. «Ecevit döneminde alınmış; pamuk 
ihracatında Tariş vergi iadesi almamıştır. Çünkü, 
Ecevit dönemi pamuklarından zarar olsun, gidip hal
ka söyleyelim, Ecevit'i kötüieyeiim...». Bu çirkin par
tizanlıktır, bunu yapmayalım. 

Fiskoblıîikçe yayınlanan son raporda, Ordu ve 
Trabzon'da kömür satışlarından bahsediliyor. 

Fiskobiriik niçin Giresun'da kömür satışı yapma
maktadır? Bunu bilmek istiyoruz. 

Tarım Satış Kooperatiflerinde yapılan seçimler, 
Adalet Partisinin partizan tutumunu her yerde orta
ya koydu. Birlik yöneticiliğine getirilenlerin de duru
mu aynı. 

Sayın milletvekilleri, Frintaşm Devlet Demiryolla
rına devri sırasında, mallarının kayıt değeri mi, yoksa 
rayiç değeri mi esas alınacak? Niçin bu işlemler geci
kiyor? Kooperatif birliklerin şirkete ortaklsk payları 
koydukları para nasıl ödenecek? FiskoMrliğin 11 mil
yonu ne olacak? Bunian yanıtlayın Sayın Bakan; biz 
ve halkımız bilmek istiyoruz. 

Traktör karaborsası ve HEMA Şirketinin imti
yazları sürecek mi? Bunları açıklayınız Sayın Ba
kan? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir 
HASTAŞ oyunu oldu. Ticaret Bakanlığı, bu HAS-
TAŞ Şirketini Genel Kurul toplantısına çağırma yet
kisi olduğu halde bu HASTAŞ konusu Türkiye sı
nırlarının da dışına çıktığı halde ve Türkiye'de küçük 
tasarrufların biriktirilmesiyle bazı büyük işlerin ya
pılacağı yolunda halkın eğilimi de günden güne arttı
ğı bir sırada, bu HASTAŞ oyunu, maalesef, Ticaret 
Bakanlığı tarafından gölgeleniyor, bu oyun gösteril
mek istenmiyor. 

Şimdi, Sayın Bakandan rica ediyorum, soruyo
rum: HASTAŞ konusunda Türk Ticaret Kanununun 
kendisine verdiği yetkiyi kullanacak mıdır, kullan
mayacak mıdır? 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri, Türkiye'nin 
dün olduğu gibi, bugün de Adalet Partisinin elinde 
gerek başvurular, ekonomik araçlar açısından, gerek
se yapılmış olan kalkınma biçimi tercihi bakımından 
tam bir çıkmaza girmiştir. Dövizler eridi. Sayın Ge
nelkurmay Başkanı açıklıyor, kulak verin: «Savunma 
ihtiyacımız için araç, gereç ve silâh alımında en bü
yük sıkıntıyı dövizsîziikten çekiyoruz» diyor. Bizi bu 
duruma, Devlet eliyle özel sektör ve her mahallede 
bîr milyoner yaratma ham hayali ve düşüncesi getir
miştir. 1977 yılında çok daha bunalımlar olacaktır. 

Bütçe genel olarak ele alındığında, açık finansma
na gidildiği, ithalâtta liberasyona gidildiği anlaşılmak
tadır. Bu nedenlerle, halkımıza, ulusal ekonomimize 
olumlu sonuçlar, refah ve sosyal adalete uygun gelir 
dağılımı ve pay getirmeyecek ve ülkeyi daha da çok 
bunahma sürükleyecek olan bu bütçeye, Ticaret Ba
kanlığı bütçesine ak oylarımızı vermeyeceğiz. 

Teşekkür eder, Yüce Kurulunuzu saygıyla selâm
layım. ( C H. P. sıralarından a!kışlar> 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıza Gençoğlu; 

buyurunuz Sayın Gençoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA RîZA GENÇOĞLU (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1977 malî yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Adalet Partisi Grupunun görüş ve temennilerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı Devlet 
ve millet hayatında görev ve sorumluluğu büyük 
olan, ekonomik hayatında ve kalkınma politikasın
da ağsr bir mesuliyet taşıyan, ithalât ve ihracat işle
riyle Türk ekonomisine yön veren, taban ve destek
leme fiyatiarıyle fukarayı, zayıfı, küçüğü koruyan, 
Ziraat Bankası kanalıyle, nüfusunun % 60'ını teşkil 
eden Türk çiftçisini koruyan, Halk Bankası kana-
hyle, her türlü esnaf ve küçük sanayiciye yönelik hiz
metleriyle Türk ekonomisine katkıda bulunan, yön 
veren, güçlendiren fevkalâde önemli bir bakanlık
tır. 

Bilindiği gibi, Hükümet Programımızda temel 
hammadde ve zarurî ihtiyaç maddelerinin yeteri kadar 
piyasada bulundurulması, mal darlığı ve yokluğunu 
önleyecek etkili tedbirlerin alınması hedef alınmış
tır. Ehemmiyetle belirtelim ki, Ticaret Bakanlığınca 
temel hammaddelerle, zarurî ihtiyaç maddelerinin pi

yasa durumu yakından takip edilerek, darboğazlara 
sebebiyet verilmemiş ve memleketimizde hiç bir ma
lan, kıtlığı hissedilmemiştir. 

— 718 — 



M. Meclisi B : 52 22 . 2 . 1977 O : 2 

Saygıdeğer milletvekilleri, sözümün burasına gel
mişken, benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın sözcüsü, «kıtlıkların, yoklukların, pa
halılıkların alıp yürüdüğü bir devir» diye hitapta bu
lundu. 

Elhak bu doğrudur. Doğrudur da, yanlışlığı ta
rihindedir bunun. Hakikaten, devrimizde birçok kıt
lıklar, yokluklar olmuştur, pahalılıklar olmuştur, 
kuyruklar olmuştur; ama bunun tarihi 1974 yılıdır. 

HÎKMET BALOĞLU (tçel) — Aman ne espriydi. 
RIZA GENÇOĞLU (Devamla) — Onun için, 

devrimizde, zamanımızda hiç bir malın yokluğu veya 
kıtlığı veya hiç bir malın bulunmaması mümkün de
ğildir, imkân dahilinde, değildir. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Öyle bir attın ki, 
lâmbayı kırdın. 

RÎZA GENÇOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, yokluk, kıtlık, pahalılığı yaratan kendi-
rcizsiniz. Pahalılığı, söylediğiniz zamanda da ilân et
tiniz önceden. Sırf yokluğu, sırf kıtlığı, sırf kuyruğu 
meydana getirmediniz, aynı zamanda, malları paha
landıracağınızı daha önceden haber vermek suretiy
le aracıların, tefecilerin para kazanmasına da imkân 
sağladınız devrinizde. 

AHMET HAŞİM BENLt (Kütahya) — Sizde 
haber vermeden oluyor zamlar. 

RIZA GENÇOĞLU (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, mevcut ekonomik durgunluğu giderecek 
yatırımlara hız verilmiş, döviz kazandırıcı yatı
rım ve işletmelerin tam kapasite çalışmaları sağlan
mıştır. 

Dış ödemeler dengesindeki bozulmayı dengeleyici, 
ihracatı ve işçi dövizlerinin yurda gelişini teşvik edi
ci tedbirler alınmış, özellikle ihracata dönük ve dö
viz kazandırıcı hizmetlere önem verilmiştir. Bütün 
bunlara rağmen, dış ödemeler dengesindeki sıkıntılar, 
ihracatımızın, arzu edilen seviyeye çıkarılmadığın
dan doğmaktadır. Bir de, çok süratli kalkman memleke
timizde, kalkınma ve diğer ihtiyaçlarımızın artması 
nedeniyle ithal etmeye mecbur kaldığımız malların 
çokluğundan ileri gelmektedir. 

İhracat, memleket ekonomisinin belkemiğini teş
kil eder. İhracatı artırmak için neler lazımsa, her 
şeyden evvel bunları yaratmak ve yapmak mecburi
yetindeyiz. Bütün sayın üyelerin kabul edeceği gibi, 
üretimi artırmak çabalarını sürdürürken, bilhassa zi
raî ve sınaî üretimleri kendi ihtiyacımızdan kat kat 
fazla üretmek mecburiyetiyle karşı karşıya olduğu
muzu belirtmek lâzımdır. 

Sanayi malları üreten ünitelerimiz, memleketi
mizde, henüz arzu edilen noktaya gelmemiştir. Ta
rım ürünleri üretimi ünitesi olarak, insan ve toprak 
yeterince mevcut, su ve gübre varlığı henüz memle
ketimizde arzu edilen seviyeye ulaşmış değildir. Mem
leketimizdeki her karış toprağın sulanması ve her 
sulanan tarlaya kâfi miktarda gübre verilmesi, üre
timi artıracak ve son hadde çıkaracak başlıca fak
tördür. Onun için, gübre fabrikaları, şeker fabrika
ları yapma gayreti içine girilmiştir ve bu fabrikalar 
yapıldıkça, Anadolunun dört köşesindeki vatandaşla
rımız iş imkânı bulacak, üretim imkânları çoğalacak 
ve böylelikle millî gelir artacak ve millî gelir dağılı
mı daha geniş bir sahaya, sosyal adalete uygun bir 
şekilde dağılacaktır. 

Gelişen ve kalkınan Türkiye'nin süratle artan 
ihtiyaçlarına cevap vermekle kalınmayacak, birçok 
üretilen mallarla ihraç imkânian doğacaktır. Bunun 
ötesinde, ihraç edilen mallarda pazarlama, malın dış 
görünüşü, yani takdim şekli, cazibesi, malın ambalaj
lanması fevkalâde önemli bir rol oynamaktadır, ih
racat ürünlerinin ihracatım mümkün kılacak, cazibe
sini ve değerini artıracak organizasyonlar üzerinde 
dikkat ve itina ile durmak gereklidir. Dış ticarette bu 
çalışına ve uygulamalar yerine getirildikçe, ekonomi
mizin fevkalâde parlak ve iyiye gitmesinde kimsenin 
şüphesi olmasa gerektir. 

Bugünkü çalışmalar bu düzeyde geliştirilmekte
dir. Cumhuriyet Hükümetimizin ve Ticaret Bakanlı
ğımızın çalışmaları bu yönleri ile takdire şayandır. 

1974 yılının 1 532 000 000 dolar, 1975 yhnın 
1 400 000 000 dolar ihracatının gerçekleşmesine rağ
men, 1976 yılının 2 milyar dolara ulaşmış olması se
vindirici ve geleceğe ümitle bakmamız yönünde de
ğer ifade edicidir. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin ekonomisi 
hakkında kötümser olmaya lüzum yoktur. Bugünün 
Türkiye'si, dünün Türkiye'si değildir. Bugünkü, Tür
kiye katlanmasının mukayesesini, bir Amerika, bir 
Almanya ile yapmak ve onları örnek almak bizi kö
tümserliğe iter. Hedefimiz, onları da geçmek olmalı
dır. Biz on sene evvel, yirmi sene evvel, yolu olma
yan, sulaması olmayan, enerjisi olmayan, içmesuyu 
olmayan, fabrikası olmayan, günlük ihtiyacını temin 
edemeyen noktalardan buralara geldik. Yarının sı
kıntısız ve ferah Türkiye'sini yapmak ve yaratmak he
pimizin hedefi olmalıdır. Emin olunuz ki, o devletler de 
bu devirleri geçerken, Türk Devleti, Türk Milleti ka
dar süratli geçememişlerdir. Bugünün sanayileşmiş 
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dünya devletleri, Rusya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı, Al
manya'sı, ürettikleri sanayi mallan için pazar ara-
maktalar ve bu pazarlan bulmak için her türlü im
kânlara başvurmaktadırlar. Onun için, biz evvelâ pa
zar olmaktan kurtulmalıyız ve bunun için de yatırım
ları hızlandırmaya mecburuz. Ne yapılıyorsa, bu 
memleket için ve bu millet için yapılmaktadır. Baş
lanılan hiç bir iş yarım kalmamıştır. Yapılanın hiç 
bir kimseye zararı yoktur. Herkese, her şahsa, her 
vatandaşa ve milletimize faydası vardır. 

Onun için, yapılan bir eseri kötülemek, çalışan 
bir fabrikayı çalıştırmamak, her şeyi kötü göstermek, 
asil bir vicdanın müsaade edeceği bir husus olmama
lıdır. 

Tenkitler yapılırken, Bakanlık neleri yapmıştır, 
neleri yapmamıştır? Yaptıklarında, noksan veya yan
lış olanlar varsa, doğrusu nasıl yapılmalıdır? Bakan
lık ne gibi çalışma yapmalı ve tedbirler almalıdır ki, 
daha iyi ve ekonomiyi daha güçlü kılmalıdır? Bunlar 
ortaya konulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Bakanlığa bağlı, 
Ziraat Bankası ve Halk Bankasından bahsetmek isti
yorum. 

Tarımsal bir ekonomik karakter taşıyan memleke
timizde nüfusun °/0 65'i tarımla uğraşmaktadır. Ta
rım kesimi, millî gelirin % 25'ini, ihraç gelirinin de 
yaklaşık % 70'ini sağlamaktadır. Bu büyük toplulu
ğa hizmet götüren Ziraat Bankasının her yıl artan 
kaynak ve imkânlarının Türk çiftçisine yardıma ol
duğu görülmektedir. 1976 yılında 50 milyar lirayı bu
lan bu yardımlar, 1977 yılında 70 milyar olarak da
ha da çok Türk çiftçisinin hizmetine, emrine sunul
muş olacaktır. 

Çiftçi lehine birçok değişiklikler yapılarak, zirai 
mücadele, ilâç kredileri, toprak - su kredileri, yem 
bitkileri kredileri, ziraî kalkınma kredileri, köy hay
vancılığı ve yaş meyve, sebze kredileri geliştirilmek
tedir, Temennimiz, asrımıza uygun bilgiye dayanan, 
dar gelirli, fakir küçük çiftçiye daha yaygın, kırta
siyecilikten uzak kredi tevziine imkân aranmalı ve 
böyelikle, varsa, dengesizlikler kaldırılmalıdır. Kü
çük dar gelirli çiftçilerimiz 50 000 - 100 000 lira kre
dilerle büyük işler başarabilecek kabiliyettedirler. 

Türkiye Halk Pankası, her türlü esnaf ve sanat
kârın, küçük sanayicinin tek finansman kaynağıdır. 
Son iki yıl içinde büyük gelişmeler kaydeden banka
nın kaynak toplamı 10 milyar liraya ulaşmıştır. Ge
niş şubeleşme hareketi içinde Esnaf Kefalet Koope
ratifleri vasıtasıyle, esnaf ve sanatkâra, 6 milyara 

yaklaşan bir kredi sağlamıştır. Son iki yıl içinde 
% 200'ü geçen artış oram ile büyük hizmet ifa et
miştir. Birçok yerlerden kaynak temin ederek küçük 
sanayiciye, esnafa, Esnaf Kefalet Kooperatifleri men
suplarına verilen kredi hadlerinde artış sağlanmış ve 
hem de yeni teşekkül ve kuruluşlara kredi tahsisleri 
yapmıştır. Şoförler için verilen taşıt edinme kredileri 
büyük ölçüde artırılmıştır. 

Bankanın, geçen yıllara nazaran daha büyük bir 
kârla 1977'ye girmesi, bankanın gelişmesini açıkça 
göstermektedir. 

Temennimiz, Halk Bankasının daha çok esnaf ve 
sanatkâra daha yaygın bir şekilde hizmetlerini ifa et
mesi ve bunları yaparken de, sürate önem vermesidir. 

Muhterem milletvekilleri, son yıllarda traktör pi
yasasında sıkıntılar bulunmakta ve talepler karşıla
şmamaktadır. Yılda takriben 100 bin traktöre ihtiyaç 
olan memleketimizde üretim 45 bin civarındadır. Ba
kanlıkça ithal imkânları aranmakta ve ithal edilen trak
törlerle ihtiyaç karşılanmaya çalışılmaktadır. Buna rağ
men, satışlarda gayri meşru yollara tevessül olunduğu 
şikâyetleri devam etmektedir. Traktör satan birçok 
firmalar Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini mağdur 
etme gayretleri içindedir. Geçmiş yıllarda, «Türki-
yemizin ihtiyacı olan traktörü kamu kesimi mi yap
sın, özel sektör mü yapsın?» münakaşaları, bugünkü 
traktör sıkıntısını yaratmıştır. Aslında, bize göre her 
ikisi de yapsın. Yapılandan, olandan hiç kimseye za
rar gelmez. Traktör sıkıntısının giderilmesi için âcil 
tedbirlerin alınması hususunda dikkat ve itina göste
rilmesini temenni ediyoruz. 

Memleketimizde, Türk köylüsünün ürettiğ: malla
ra verilen taban fiyatlarını ve destekleme alımlarını 
kâfi görmekle beraber, Türk çiftçisinin ürettiği bütün 
mallara, bilhassa fasulye, nohut gibi, müstahsilin ye
tiştirdiği mallara da taban fiyat uygulanmasını te
menni ve arzu ediyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ayrılan bu kısa zaman 
içinde, Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı kuurluşlar 
hakkında Adalet Partisi Meclis Grupunun görüşleri
ni arz etmeye çalıştım. 

Sayın Bakan ve Bakanlığın muhterem mensupa-
rı ile, her iki bankayı liyakatla yöneten değerli tem
silcileri tebrik eder, başarılı çalışmalarını gönülden 
desteklediğimizi belirtirim. 

Ticaret Bakanlığı 1977 yılı Bütçesinin ülkemiz 
ve yüce milletimize hayırlı olmasını diler, Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan gö

rüşmeler sona ermiş bulunmaktadır. 
Kişisel olarak söz isteminde bulunan arkadaşları

mızdan ilk söz, Sayın Mehmet özkaya'da; buyurunuz 
Sayın özkaya. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi aVz etmek üzere huzurları
nızda bulunmaktayım. Sözlerime başlarken hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çok çeşitli ekonomik mese
lelerimizi bünyesinde toplayan Ticaret Bakanlığımı
zın bütün meselelerine, zamanımın dar olması nede
niyle değinmek imkânından mahrumum. Ancak, bu 
konularda, faydalı olabileceğini ümit ettiğim birkaç 
konuya temas etmekle yetineceğim. 

Değerli milletvekilleri, kalkınma savaşı veren ül
kemizin en önemli meselesi dış ticaret açığıdır. Tür
kiye, kalkınmasını gerçekleştirebilmek için dışardan 
makine almak mecburiyetindedir. O halde, ithalât 
zarurîdir; plan hedeflerinde gösterildiği ölçüde ger
çekleştirilecektir. Bu hadisenin çözümünü ihracatta 
aramak lüzumuna değinmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, hangi malını ne
reye satabileceğini, o pazarın potansiyelini, rakipleri
ni ve muhtemel rakiplerini bilmek zorundadır. Tür
kiye, modern pazarlamanın bütün gereklerini bilim
sel olarak uygulamak zorundadır. Pazarlama zorlaş
mıştır. Bu iş, tecrübe, bilgi ve başh başına yetenek 
isteyen bir uzmanlık haline gelmiştir. 

Bu itibarla, Türkiye'nin yurt dışındaki 36 tica
ret müşavirliği ve 10 ticaret ataşeliğinin miktarı artı
rılmalı, bilhassa, Türkiye'nin ihraç mallarım talep 
eden ülkelere yeni müşavirlik ve ataşelikler açılma
lıdır, 

İhracatçı ile kuruluşlar arasında azamî işbirliği 
sağlanmalıdır. Burada, üzerinde önemle durulması lâ
zım gelen hususlardan biri de, bu ataşe ve müşavir
lerin, bu işin teorik ve pratik bütün yönlerini bilen 
uzmanlardan oluşmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki gıda satandart-
ları, Avrupa'nın çok gerisinde kalmıştır. Bilhassa, na
renciye ürünleri, Türkiye'nin önemli ihracat kalem
lerinden biri haline getirilmelidir. Bu hususta karşı
mıza kalite standardı ve kalite kontrolü çıkmaktadır. 
Bu konuda yapılan olumlu çalışmalar fayda vermeye 
başlamıştır. Meselâ, limon ihracı 1975 yılma göre, 

1976 yılında % 49'Iuk bir artış göstermiştir. Bu ge
lişmeyi memnuniyet verici olarak karşılıyorum. 

Türkiye'nin 1976 yılındaki ikili ticaret anlaşma
larına verilen Önemi ve bu alanda imzalanan çok sa
yıda ticaret anlaşmalarını memnuniyetle karşılıyorum. 
Bilhassa sanayi ürünü ihraç edebileceğimiz Afrika 
ülkeleriyle yapılacak ticarî ilişkiler için tasarıların hız 
kazanmasını Sayın Bakandan önemle rica ediyorum. 

Kardeş Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz artırılmalı, 
bütün ihraç mallarımızın her türlü muamelelerinde 
azamî kolaylıklar gösterilmeli, daha fazla çeşitli ürün 
ihracatı cihetine gidilmelidir. 

Beyaz sabun piyasasını etkileyen sebepleri bura
da açıklamakta fayda umuyorum. Sabun imalâtında 
kullanılan hammaddeler, yurdumuzdan temin edilen 
yağlar ve kimyevî maddeler dışında, ithal etmek mec
buriyetinde kaldığımız yağlardan, donyağı ve asitgre 
yağlarından meydana gelmektedir. Bu yağlardan bi
rincisi donyağı, ikincisi asitgre yağıdır, Donyağınm 
gliserini alınmadığı için, bu yağdan yapılan beyaz 
sabun daha beyaz, daha berrak çıkmaktadır. Bu bah
settiğim donyağı, yüzlerce sabun sanayicimiz içerisin
den yalnız, Türkiye'de dört veya beş tane büyük fab
rikaya verilmektedir. Böylelikle, yurdumuzdaki sa
bun fiyatının tüketiciye yüksek fiyatlarla intikal et
tirildiği görülmektedir. Aynca, yüzlerce sabun sana
yicimizin, donyağı ithalâtına izin verilmemesi nede
niyle, gerek kalite, gerekse fiyat rekabeti yapma im
kânından mahrum bırakıldığı gibi, büyük adaletsiz
liğe de yol açılmış bulunmaktadır. Bu adaletsizliğin 
kaldırılacağından şüphem yoktur. 

Bakliyatın Devlet tarafından desteklenmesine ge
lince: Türkiye'deki bütün üreticiler Devletin himaye
sine alınmıştır. Yalnız fasulye, nohut, yeşil ve kırmı
zı mercimek üreticileri kalmıştır. Bunlardan en çok 
üretilen kırmızı mercimek, iki seneden beri gündem 
dışı konuşmalarımda, Devlet destekleme alımları 
kapsamına alınmasını dile getirdim. Sayın Bakanım 
maalesef bu konuda bana yardımcı olmadılar. 

Bu sene Gaziantep ve çevresinde kırmızı merci
mek rekoltesi 120 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 
Bu miktarın °/0 30'u iç tüketimde harcanmaktadır. 
Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği bu se
ne % 80 kredili 65 bin ton kırmızı mercimek mu
bayaa etmiştir. Üreticinin elinde halen 30 bin ton mer
cimek kalmıştır. İhracat politikasında takip edilen 
yanlış tutum yüzünden mercimek darboğaza girmiş
tir. önemli bir mercimek pazarımız olan Mısır, tu
tarsız fiyat politikası yüzünden Suriye'ye kaptırıl-
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mıştır. 470 dolardan aşağı ihracat yapılmamak isten
miş, neticede, mercimek stokları eritilememiştir. Ye
ni mahsul çıkadursun, mubayaa edilen mercimeğin 
önemli bir bölümü Güneydoğu Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği depolarında beklerken, üretici de musta
rip olmuştur. 

Bu uyarıların ışığında, kırmızı mercimeğin Devlet 
destekleme kapsamına alınmasını Sayın Bakanımızdan 
bir kere daha rica ediyorum. 

Tenkitlerimizin yanı sıra, Sayın Başbakanımın, 
yıllardır kangren olmuş kuru ve yaş üzüm konusuna 
gereken ehemmiyeti vererek, Devlet destekleme alım
ları kapsamına alınmalarından şükran ve sitayişle 
bahsetmek isterim. 

Sayın Bakanımdan, üzerinde hassasiyetle durma
sını istediğim diğer bir konu da, Gaziantep fıstığı 
taban fiyatı ile ilgilidir. Bugün iç piyasada kuru ka
buklu fıstık 54 liradan satılmaktadır. Yeni taban fi
yatı tespit edilirken, bu pisaya gerçeğinden hareket 
edilmeli, üretici, emeğinin karşılığını almalıdır. Her 
yıl Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 
ahnan ham zeytinyağı, bu yıl aynı kuruluşun alım
lara iştirak etmeyişinden dolayı, üreticinin elinde ka
lacağı bir sırada Sayın Başbakanımızın yerinde müda
halesi ile, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şir
ketine sağlanan 65 milyon tutarındaki alım kredisi ile, 
Devlet destekleme alımları fiyatının ancak iki lira al
tında gerçekleştirilebilmiştir. Bu kredi için Ziraat 
Bankası müdür ve elemanlarına huzurunuzda şükran
larımı ifade eder, yurt çapında çalışmalarından ötü
rü bütün mensuplarını tebrik etmenin mümkün olma
dığım belirtmek islerim. 

Türkiye Halk Bankasının da çalışmalarım övmek 
yerinde olur, kanaatindeyim. 

Zeytinyağında Devlet destekleme alım fiyatı 18 
lira olarak gerçekleşse dahi, ihracı yapılabilmesi için, 
bugünkünden daha fazla vergi iadesine gidilmelidir. 
Zeytin müstahsili büyük zorluklarla ve büyük mali
yetle, zeytin istihsal etmektedir. Bu istihsalden elde 
etmiş olduğu gelir, maliyeti bile karşılayamamakta
dır. 

Bu yüzden, birçok üreticinin, zeytin ağaçlarım 
söktüğünü ve hububat ekimine gotiklerini gördüm. 
Tespit edilecek taban fiyatının, bu, memleket gerçek
leri ışığında yapılması gereğine inanıyorum. 

Sözlerime burada son verirken, Ticaret Bakan
lığı 1977 malî yılı Bütçesinin, Türk Milletine ve sayın 
Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını Cena
bı Haktan temenni eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Cevap vermek üzere, buyurun Sayın Ticaret Ba

kam Halil Başol. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ticaret Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi münasebe

tiyle değerli fikirlerini serdeden grup sözcülerini ve 
şahsı adına konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 

Yapılan tenkitler ve temenniler, 1977 yılı Tica
ret Bakanlığı Bütçesinin tatbikatı sırasında çok dik
katli değerlendirilecek ve bütün tenkit ve temenniler
den istifade edilmenin gayreti içerisinde bulunula
caktır. Bunun için, fikirlerini serdeden, tenkitlerini 
ileriye süren bütün arkadaşlarıma teşekkür etmeyi 
bir borç biliyorum. 

Ticaret Bakanlığı, 1976 yılında, gerek iç ticaretin 
düzenlenmesi hususunda, gerek dış ticaretin gelişti
rilmesi hususunda başarılı sonuçlar almıştır. Bu ba
şarıları örtmeye çalışan bazı sözcü arkadaşlarım var-
dır. Elbette bizim başarılarımızın övgüsünü yapacak 
değillerdir. Örtmenin gayreti içerisinde bulunacaklar
dı!. Ancak, bazı gerçekler var ki, kolay örtülmüyor 
ve o gerçekler yine orta yerde duruyor. 

Arkadaşlarımın bazılarının, yaptıkları konuşmalar
da yanlış bilgiye dayandıklarını görüyorum, hatalı ra
kamlar verdiklerini görüyorum. Bir kaç tanesini or
taya koymak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup sözcüsü, 
konuşmasının daha başında, «Bugün ekmekte, mar
garin yağda, zeytin ve peynirde, çay ve kahvede % 
100 fiyat artışları görüyoruz» buyuruyorlar. 

Bunu ev kadınlarımız da duyacak. Margarinde 
1974'ten bu yana bir kuruşluk zam getirilmemiştir. 
4 liraya hâlâ, margarin almıyor? Yüzde yüz zam var
sa, neresinde var? Bunu anlamak mümkün değil. Ta-
mamıyle yanlış bilgi de diyemiyorum, maksatlı da di
yemiyorum. Belki bir hata yapmıştır. Ben değerli ar
kadaşımı tanırım, hatasını düzeltmiş oluyoruz bu su
retle. 

Ayrıca, «İthalâtta, 1974 yılından sonra, büyük ar
tışlar olmuştur» buyuruyorlar. 

«1974 yılında ithalâtta artış olmamış, da, ondan 
sonra ithalâtımızda artışlar olmuş.» 

Bu da yanlış bilgi. Aslında, ithalâtımızdaki en 
yüksek sıçrama dönemi 1974 yılıdır. Değerli sözcü ar
kadaşım, tabiî, «1974'te petrole zam geldi; bu neden
le artış fazla oldu» diyebilirler. Bu bir ölçüde de doğ
rudur; ama petrol zamlanyle beraber, 1974 yılının, 
1973 yılına göre, artış nispeti % 81'dir. Yani, % 81 
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oranında ithalâtta artış olmuştur. Bunun % 40'ının 
petrolden geldiğini hesaplayıp, düşecek olursak, % 41 
oranında, 1974 yılında petrolden soyutlanmış bir it
halât artışı görürüz, % 41. Ondan sonra 1975'te itha
lât artışı % 25'tir. 1976'da da ithalâttaki artış oranı 
% 8,2'dir. Demek ki, 1973, 1974 yıllarında en yüksek 
artış, 1973'te de % 33'tür artış; 1974'te % 81. Biz 
onun 40'ını düştük, c/c. 41'ini verdik. Demek ki, itha
lât artışı, «Spekülatif maksatlarla ithalâtı artırıyorsu
nuz» şeklindeki beyanlara katılmak mümkün değil. 

Eğer spekülasyon var ise, daha evvelki yıllarda 
vardır. Hele 1976 yılında ithalâtımız % 8,2 oranında 
artarken, «spekülatif ithalât yapılmış» demek, mut
laka mesnetsiz lâf söylemek demek olur, tabiî, 

Bir konuyu daha itina ve titizlikle işlediler, Cum
huriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü. Bu konu da: 
Türkiye'de yağ ithalinden doğan kazançlar konusu ve 
üreticinin perişanlığı konusu, Cumhuriyet Halk Parti
sinin tarım ürünlerine verdiği yüksek fiyatlar ko
nusu. Tabiî, enteresan. 

Yazılı metinde görüyoruz: 1974 yılında buğday, 
piyasalarda 250 kuruş; Cumhuriyet Halk Partisi 215 
kuruş fiyat veriyor. «Buğday fiyatına % 75 zam yap
tım, sizin» diyor. Niye? Bir sene evvelki taban fiyatı 
120 kuruşmuş da, ona nispet ederek söylüyor. 

Pamuğa 8 lira fiyat veriyor Cumhuriyet Halk Par
tisi. Halbuki, 1973 yılında, beğenmedikleri hükümet 
zamanında pamuk fiyatı 10,5 lira. Cumhuriyet Halk 
Partisi diyor ki, «Ben pamuğa c/c 30 küsur zam yap
tım.» 

ı Anhyonım yani, 10,5 liradan 8 liraya pamuk fiyat
ları indiği zaman, zam neresinden çıkıyor? 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 4 li
raya satıldı. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tabiî, o 8 liranın hikâyesi de başka; zamanımız ka
lırsa, o hikâyeleri de anlatacağız, tabiî. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsünün bir 
talihsizliği var: Fındık bölgesinin milletvekili olması. 
Fındık konusuna da temas ettiler ve «Bizim zamanı
mızda fındık fiyatlarına çok yüksek taban fiyatı ve
rildi ve dışarıdaki fiyatlar da bizim zamanımızda 210 
dolara kadar çıkarıldı» buyurdular. 

Doğrudur. 
Fındık satış politikası üzerinde, Giresun'da bulun

duğumuz zamanlar kendileriyle ayrı düşünmüyorduk; 
ama, şimdi ayrı partilerin yanında bulunduğumuz için, 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsünü, benim 
aleyhimde bulunan tüccarlarla aynı paralelde göriiyo-
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I rum. Bizim, fındık ihracat politikamızı, tüccarlar su
reti katiyede tasvip etmemişlerdir. Devamlı benim 
aleyhimde bulunmuşlardır. Genel Müdür olduğu za
man aleyhimde bulunmuşlardır, Ticaret Bakanı ol
duğum zaman aleyhimde bulunmuşlardır. Niye? «Dış 
fiyatları fındıkta, yükseltmiyorsunuz» diye. 

Tabiî, onların gayesi başkadır; Dış fiyatları gerek
siz biçimde yükseltin; bazı yollardan, kendileri daha 
düşük fiyatla ihraç etsinler. Bu suretle de, Fisko - Bir
lik ihracaat devresinden çıksın.» Onların gayesi bu
dur. 

Onların gayesi budur; ama Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın sözcüsünün gayesi nedir? Ben onu tes
pit edemedim. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Üreticinin bol 
fındığının değerlendirilmesi. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi, diyor ki, «Biz, satın aldığımız fiyatla ihra
caat yaptık. Bu sebeple, fındık ihracaatında hiç zarar 
etmedik. Halbuki, Sayın Bakan düşük fiyatlarla ihra
caat yaptırdı ve bu suretle zarar etti.» 

Şu zararı ve kârı hesaplayıverelim de, ola ki, Gi
resunlular da dinler; Sayın Yılmaz'ın konuşmalarını 
biraz daha açıklığa kavuşturmuş olalım. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Çok memnun 
olurum Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi, 1974 yılında 255 000 ton kabuklu fındık 
üretimi var. 1974 yılında, mevsim itibarîyle - İstatistik 
Enstitüsünün rakamlarına göre - fiilen ihracaata ko
nu olan içfındık tutan 79 000 ton. 79 000 ton, 160 000 
ton kabuklu karşılığıdır. Bir sene evvel yine mevsim
lik içfındık ihracatımız 124 000 ton. Demek ki, 1973'te 
tonluk ihracaat, bu şahane fiyat politikası sonucunda 
79 000 tona inmiş, 44 000 ton noksanlaşmış. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Fiyat nasıl Sa
yın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Fiyat yüksek, doğru. Şimdi, 44 000 tonun bedeli 
ne? 1 milyar Türk lirası; orta yerde zarar yok. Şim
di, aynı politikayı Ticaret Bakanı Halil Başol da uy
gulamış olsaydı... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Fındık dayanık
lı Sayın Bakan, bir yılda zarar etmez. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, çürüttüğünüzün, fındıkların hesabını sizden 
daha iyi biliyormuş; dayanıklı olduğu için çürüyor 
galiba! 
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Şimdi, sene 1975, 355 000 ton fındık rekoltesi. Bu 
sene 400 000 ton bekliyoruz; ama sureti katiyede sı
kıntımız yok; 400 000 ton da olsa satacağız. Şimdi, 
355 000 ton 1975 rekoltesi. Sizin hesabınızla, 150 000 
tonu satacağız. Aslında, 150 000 tonu da satamayız; 
bu yüksek fiyat. Evvelâ, 124 000 tonluk seviyeden, 
79 000 tona satışı indirmiş, bir sene daha devam 
edersek, 59 000 tona iner; ama biz o kadar kötüm
ser olmayalım. Yine 79 000 tonda kaldığım kabul ede
lim. 350 000 tonun, 200 000 tonu elde stok. 200 000 
ton fındık, 3 milyar Türk lirası. Aynı politikayı uy
guluyoruz. Bu sene 210 000 ton fındık rekoltesi var
dır, yani 1976 yılında. 1976 yılının 210 000 tonundan 
da 150 000 tonunu satacaksınız, 60 000 ton stok, o 
da 3 milyar lira. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
gerçekleşmedi. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tabiî, bu stoklar şimdi yok. Orhan bey çok ra
hat. Çünkü, o politikayı takip etmedik de, yok. Eğer 
o politikayı takip etmiş olsaydı, şimdi elimizde 
300 000 ton kabuklu fındık stoku olacak idi. Günden 
güne tüketici ülkeler daha az fındık yiyecekler idi. 
Daha az fındık yiyecekler; çünkü çikolatanın içeri
sine koyuyorlar, lüks mal. 

Bunu i uzun süre anlatmaya çalıştım, 
Şimdi ben ne yaptım; benim kusurum ne? 200 

dolarlık satış fiyatını 165 dolara indirdim; 165 do
lardan 175 dolara kadar çektim. 255 bin tonluk re
koltenin sadece yansım ihraç eden Ecevit Hükümeti 
yerine, bizim Hükümetimiz 355 bin tonluk rekoltenin 
tümünü ihraç etti. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 210 bin tonluk rekoltenin tümünü ihraç 
etti; Sayın Ecevit Hükümeti devrinden kalmış olan 
40 bin ton fındık hâlâ depolarımızda, onu da ihraç 
etmenin gayreti içerisinde bulunuyoruz. (A. P, sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi, fındığın kaderi budur. Fındığın kaderi, 
dışarıdaki yüksek fiyatta değildir. Fiyatları yükseltti
ğiniz zaman, fındık tüketimi azalacaktır. 100 gram 
çikolatanın içerisine 3 adet fındık koyarsanız, çiko
latalı fındık olur, 8 tane koyarsanız yine çikolatalı 
fındık olun 

Bu meseleyi iyi etüt etmeden, «Efendim, biz çok 
yüksek fiyatlar bulduk». Neye rağmen buldunuz? 
Eğer aynı yüksek fiyatların peşinde bizim Hükümeti
miz de koşmuş olsaydı, şimdi Karadeniz'de, insanla
rın oturduğu evler dahil, herkesi dışarıya çıkarsanız, 

satamadığımız fındıktan yine de koyacak yer bula
mazdınız^ 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Yok Sayın Ba
kan, katılamıyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL .BAŞOL (Devamla) 
— Efendim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cüsü, bu sene 1 750 000 000 dolarlık ihracat yapıl
dığını söylüyor. 

Yıllık ihracatımız 1 960 000 000 dolardır; onu 
da tashih ederseniz teşekkür ederim. Burada 11 ay

lığı almış; ama yıllık olarak ifade etmiş. Bir hata 
olabilir bu-

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Evet, 11 aylık 
olarak* 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
—« Ben tashih edilsin diye söylüyorum. 

Tabiî yanm saatin içerisinde bütün konulara de
ğinmem mümkün değil. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Bakan, 
bizim de 20 dakikada dokunamadığımız noktalar ol
du. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— 20'şer dakikadan üç arkadaşım konuştu. Zaran 
yok, değinebildiğimiz kadarına değinelim. Fazla iğne
lemek istemiyorum. Yalnız, tuhafıma giden önemli 
bir şey var: 

Sayın Ecevit çıkıyor, yağ ithalât politikasının bo
zukluğundan bahsediyor; Senatoda sözcü arkadaşı
mız çıkıyor, yağ ithalâtında her tarafı zengin ettiği
mizden bahsediyor; benim Bakanlığımın Bütçesinde 
geliniyor, burada, yine yağ meselesi... 

Cumhuriyet Halk Partiisnin, sanıyorum, şu yağ 
meselesine çok enteresan bir alerjisi var. Biraz da hak 
veriyorum; ama eğer ben olsaydım, bu alerjik dav
ranışın içerisine hiç girmezdim. 

1974 yılı: Türkiye'de ramazan günü yiyecek yağ 
yok; Sayın Ecevit iktidarda. «50 bin ton yağ ithal 
ediliyor» diye Hükümet resmî beyanlarda bulunuyor; 
ama aylarca yağ bulunmuyor piyasada; 40 milyon 
insan karaborsadan yağ alıyor; bu 40 milyon insan 
karaborasacı eliyle soyuluyor; Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında vurgunculuk olmuyor, soyguncu
luk olmuyor! 

Mutfağa uzanmış artık; karaborsa, en zarurî ih
tiyaç maddesine uzanmış; bunun çaresini bulamıyor. 
Şimdi, bu çareyi bulan kimseye karşı öfkesi var. Ne
den karaborsa yine de devam etmiş olsaydı, Cumhu
riyet Halk Partisi, «Eh, biz de karaborsayı sürdür
dük, bizden sonra gelen Hükümet de sürdürdü. De-
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mek ki, bunu önlemek çok güçmüş» deyip, savunma
ya mı geçecekti ve Türk milleti de bunu makbul bir 
mazeret mi kabul edecekti? Hayır. Böyle bir şey yok. 
Bu alerjiden kendinizi kurtarınız. 

Dışarıdan yağ ithal etmişiz; gelenlere, belli şart
lar içerisinde, herkese yağ ithali yetkisi vermişiz. Ya
ğı ithal etmişler; «ucuz almışlar, pahalı satmışlar» 
diyorlar. 260 liradır bir büyük teneke yağın fiyatı. 
235 liraya da satılmıştır, 220 liraya da satılmıştır. 
Serbest rekabet rejimini, serbest piyasa rejimini iyi 
yürütebiliyorsanız, siz, Devlet olarak, «260» da de
seniz, fiyatlar 220'ye iner. Piyasaya sorunuz: 220' 
den yağ satılmıştır; herkese vermişiz. 

«Tahsis ticareti yapılmış» deniliyor. 
Tahsis ticareti nerede yapılacak? 450 bin ton ci

varında, yağ ithali için belge vermişim. Bunun 250 
bin tonu gerçekleşmiş, 150 bin tonu gerçekleşmemiş, 
tahsislerin bir kısmı gerçekleşmemiş. Böyle bir yerde 
tahsis ticareti olmaz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Döviz yok 
ki gerçekleşsin. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, ayçiçeği bölgesinin sayın milletvekili Kah
raman konuşuyor. Biraz sonra, ayçiçeği soygununun 
zamanınızda sürdürüldüğü bazı tablolarını gözlerini
zin önüne sereceğim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Siz yetiştir
diniz soyguncuları. Demirel yetiştirdi. 6 ayda soygun
cu yetişmez. 

TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Kahraman, siyasî hayatının % 90'ını ayçi
çeği soygununa borçludur. Eğer, Sayın Kahraman, 
ayçiçeği soygununu ve ayçiçeğiyle ilgili bir fabrika
törü diline dolamamış olsaydı, belki şimdi aramızda 
bulunmayabilirdi. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Demek ki, doğru
yu söyledi. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
—• Şimdi, doğruyu söylemiş de... 

Şöyle bir bakalım... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz kısıtlı efen

dim. Yani, başka bir açıklama yapacaksanız tabiî. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Çok teşekkür ederim Sayın Başkan uyarınıza. 
BAŞKAN — Rica ederim, 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Ama, şu yağ meselesini dörtbaşı mamur, eleştir
mek istiyorum. Sonra, ihracatımıza ve ithalâtımıza 
yeniden döneceğim, 
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1973 yılından kalan 61 bin ton ayçiçeğini, 1974 
yılının Şubat sonu ve Mart aylarında 302 kuruşa koo
peratifler satmıştır. 1974 yılı: Ecevit iktidarda. Ve 
Nisan aynm hemen içerisinde 570 kuruşluk hamyağ 
fiyatları 7 liraya çıkarılmıştır. Kooperatifler, elindeki 
60 bin ton ayçiçeğini satmıştır. Hemen 20 gün sonra, 
570 kuruş olan ham yağ fiyatları 7 liraya çıkarılmış
tır, 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Onlar 1974 
senesinde olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, rica ediyorum.. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Borsalarda 300 kuruştan, 400 - 420 kuruşa 
çıkmıştır ayçiçeği fiyatları. 61 bin tonda 61 milyon 
lira, ihale ile bu malları alan tüccarların cebine git
miştir bir kalemde, 20 gün içerisinde. Hem de Sayın 
Kahramanın tenkit ettiği firmanın, sanıyorum 10 
milyonun üzerinde burada bir hesabı vardır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sizin adam
larınız zengin oldu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Açıkça da verebilirim, eğer arzu edilirse. 

İşte, soygun budur. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Hangi hükümet? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Efendim, hükümet değil. Hükümetin elinde 
bir birlik var. Birliğin mallarım satıyor, sattırıyor ve 
20 gün sonra yağa zam yapıyor. 20 gün evvel yağa 
zam yap, fiyat yükselsin de, Birliğin mallarını o za
man sattır. İşte, soygun bu ve sizin zamanınızda de
vam eden soygun bu. Bütün herkese.. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — O günün Ticaret 
Bakanı şimdi senin kabinende. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Ticaret Bakanı mı? Ha, o zaman Köy İşleri 
Bakanının elindeydi. Onu da tashih edelim; bu işi 
o zaman Köy İşleri Bakanının elindeydi. 

Şimdi, arkadaşlarım, görüyorum, ben bazı ger
çekleri orta yere koyduğum zaman, sinirleniyorsu
nuz; ama gerçektir bunlar. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Niye sinirlenelim? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Hayır, «Yanlış söylüyorsunuz» derseniz, 
yazılı da veririm. Sayın Ok'un yazılı, elimizde vesi
kası da var, saym İlgün'ün elinde. Bu böyle, bu bir 
başarısızlıktır, bunu sineye çektiniz. Başarısızlık, 
herkesin başına gelen bir şey. Yani, «Akgünler» ki
tabını yazdıktan sonra, millete öylesine bir beyanda 
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bulunduktan sonra, başarısızlık kaderdir, alın yazı
sıdır. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yazılı olarak ve
rilen cevaplar tutarsızdır Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi, bakınız, ihracatımızın çok kötü döne
me girdiğinden bahsediyor arkadaşlarım. 

İhracatımızın Î975 yılında tutarı, 1 532 milyar 
dolar, 1975'te 1 401 milyar dolar; 130 milyon dolar 
düşmüş. 1976'da 1 960 milyar dolar, 559 milyon do
lar artmış bir yılda. Şimdi, tabiî 1974, 2 milyon do
lar; ama 1974 yılının birinci altı ayında, ihracatı
mız % 40 artıyormuş. Birinci altı ayında 882 mil
yon dolar, 1974. İkinci altı ayında, Cumhuriyet Halk 
Partisi gelmiş, tedbirler almış, sihirli tedbirler ve 
ikinci altı ayda 630 milyon dolar ihracat yapılmış. 
Birinci altı ayda 882 milyon dolar, ikinci altı ayda 
Sayın Ecevit Hükümetinin aldığı tedbirler hükmünü 
icra etmiş, ihracatımız 650 milyon dolara düşmüş. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Bakan, 
Kıbrıs olayı etkilemiş. Çok büyük başarı o. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — 1975 yılında biz gelmişiz: Birinci altı ayda 
638 milyon dolar ihracat; ikinci altı ayda 773 milyon 
dolar. Yani 1973'te; demek ki... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — 1974'ün hazır
ladığı ortam üzerine.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sık sık müdahale et
meye başladınız, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — 1975'te biz daha erken iktidara gelmiş olsay
dık, mutlaka ihracatımız 532 milyon doları geçecek
ti. Bunun delilini kim veriyor? 1976 yılındaki ihra
cat rakamı veriyor. 2 milyara yaklaşmış, 40 milyon 
dolar daha olsaymış, 2 milyar olacakmış. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yağmurun 
başarısı. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Efendim, tabiî, bunu küçültmek lâzım, Tarım 
ürünleri ihracatı.. Sonra, buğday ihraç edilmemiş. 
Buğday ihraç edilmemiş; ama 2 milyar dolara yak
laşmış. Elimizde de 500 milyon dolarlık buğday var 
şu anda Türkiye'de. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Buğdayı nerede 
saklıyorsunuz? Anlat da öğrenelim. Soğuk hava 
deposunda mı? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — O da ihraç edilecek, üzmeyiniz kendinizi. Buğ
day zarurî ihtiyaç maddesidir, fındık gibi değildir. 

Tabiî, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü, 
buğdayla fındığı karıştırıyor. Fındığı ihraç etmez
seniz, bir iki sene içerisinde bir daha ihraç etme im
kânı da bulamazsınız; ama buğday öyle değildir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Naylon altında 
yatan buğdayları gidin de görün. Sakladığınız yer de 
belli oldu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha temas 
etmek istiyorum: İhracat konusunda bazı madde po
litikalarında arkadaşlarımızın tenkitleri oldu. Bun
lardan bir tanesi kuru üzüm tenkidi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Buğdayı niye at
ladınız? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Buğdaya bu kadar değindim, yeter, izin ve
rirseniz.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Soğuk hava depo
sunda mı saklıyorsunuz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Bana bir buçuk saat verirseniz, genişliğine ce
vap verebilirim, cevap veremeyeceğim hiç bir konu 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, üç dakikanız var sayın 
Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam-
la) — Efendim, kuru üzüm, 1975 yılında işte bu -
1974'ten bahsettiğim için bana kızıyorsunuz; ama ne 
yapayım - 1974'ten 70 bin ton kuru üzümün 60 bin 
tonu bize devredilmiş, ihraç edilmeden. 750 dolar
dan satalım sevdasındaymışmız o zaman; 630 dolar
dan da, bütün malını, Yunanistan rahat rahat satı-
yormuş, Türkiye'yi bir kenara çıkarmış. 

Biz, 620 dolara indirdik, bu 62 bin tonluk kuru 
üzümün 40 bin tonunu sattık. 20 bin tonu çürüyor. 
Günahı varsa, o zamanki Hükümetin politikasının 
boynuna. Şimdi 75 olmuş 110 000 ton kuruüzüm 
rekoltesi. 110 000 tonun tümünü satmışız, sıfır stok. 
1976 olmuş; 1976 üzüm rekoltesi 80 000 civarında; 
dünya üzüm fiyatları 575 dolar. 600 dolarlık bir fi
yat tespit etmişim ve 7 Eylülde, hafızam beni yanılt
mıyorsa, ihracata başlamışız. 

Şimdi, 10 Eylülde bir yağmur yağmış, Amerika' 
da bir de 29-30 Eylülde bir yağmur yağmış; Ameri
ka, üretimini, bir ay sonra 230 000 tondan 100 000 
tona düşürmüş. Arkadaşlarım diyorlar ki, «Siz bu 

i 
fiyatı ilân ederken, bir ay sonra Amerika'da yağmur 
yağacağım niye düşünmediniz?». 
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ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Bakan, 
tarihler arasında çok fark var, tarihler öyle değil. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Efendim, düşünemem, bilemem. Tarihler öyle
dir aynen. Ayın 7'sinde ihracata başladık ve 29'unda, 
30'unda, 10'unda yağmur yağdı; ondan sonra ben, 
fiyatı 700 dolara çektim. 700 dolardan mal satılmı
yor; ama ne zaman 29-30 Eylülde yağmur yağıyor, 
kesinlikle, mahsulün % 60 mı yok ediyor, 230 000 
tonluk rekolte 90-100 000 ton civarına düşüyor, o 
zaman anî olarak fiyatlar yükseliyor. 

Şimdi, bana deniyor ki, «Amerika'da yağacak 
bu yağmuru, bu felâketi önceden niye bitmediniz?» 

Ee.. kerametim yok benim. Geçen sene 100 000 
ton malı sattığımızın başarısı bir yana, evvelki sene 
sizin çürüttüğünüz fındıkların günahı bir yana, bu 
benim gaibi bilmemekten dolayı yapmış olduğum tat
bikat bir yana. 

Şimdi, «1 100 dolara çıktı» deniyor. 
Açık ve kesin olarak, Yüce Meclisin, bir hususu 

bilgilerine arz etmek istiyorum: 1 000 dolar, 1 100 
dolar, 1 200 dolar gibi fiyatlarla bugünkü dünya ku
ruuzüm üretimi tüketilmiyor. Nitekim, kuruüzümün 
ikinci badiresidir bu. Birinci badiresi, 17 liraya ka
dar kuruuzüm fiyatları çıktığı vakit yine bu sıralar
da oturan arkadaşlarım, 20 liraya çıkacak, 30 liraya 
çıkacak kuruuzüm, satmayın kuruüzümünüzü diye 
Ege'de dolaştıklarını ben biliyorum. Ondan sonra, 
kuruüzümün 10 liranın altına da düştüğünü hep be
raber biliyoruz. 

Binaenaleyh, şu anda Yunanistan'ın elinde da
ha 35 000 ton kuruuzüm stoku var, satamamış. Bi
zim elimizde de 7-8 000 ton kuruuzüm stokumuz 
var. Bu mübarek nesneyi de pudink dedikleri çöre
ğin içerisine koymak suretiyle yiyor Avrupa; ama 
bu çöreğin içerisine on tane de kuru üzüm konursa 
ismi pudink oluyor, beş tane de koyarsınız yine pu-
din oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı ithalât 
rakamlarında, ihracat rakamlarında başarılı sonuç
lar vermiştir. İç piyasada başarılı sonuçlar elde et
miştir; taban fiyatlarında başarılı vermiştir, iç piya
sada başarılı sonuçlar elde etmiştir, taban fiyatların
da başarılı sonuçlar elde etmiştir; ama bütün bu ba
şarılı sonuçların, özellikle dış ödemeler dengesi ko
nusunda, dış ödemeler dengesinin sıkıntılarım orta 
yerden kaldırdığını iddia etmek gibi bir davranışın 
içerisinde bulunmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Uzun seneler daha Türkiye, dış ödemeler denge
si problemi çekecektir. Eğer, ihracata bizim verdiği
miz hızı bundan sonra da devam ettirmek mümkün 
olursa, o zaman dış ödemeler dengesindeki sıkıntı
larımız da giderek yavaşîayacaktır. İhracattaki bir 
yıllık artış, altı sene evvel tüm ihracatımız kadardır. 

Bu, az artış değildir. Daha fazlasını gönlümüz is
tiyor; ama, istiyoruz ki, bu ihracat gelişmesinin ger
çeğini balçıkla sıvamıya kalkışmayalım. Yetersiz bu-
lalım; ama «Biz daha iyi yaptık» demeyelim. Çün
kü, sizin yaptığınız da, bizim yaptığımız da ortada
dır. Daha iyi sonçlar alınacaktır. Türkiye'nin ekono
mik politikası fevkalâde büyük bir potansiyel taşı
maktadır. Bunu harekete geçirdiğimiz takdirde, dış 
ödemeler dengesindeki sıkıntılarımız da ortadan kal
kacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, kürsüyü terk etmeyin; bazı arkadaş

larımızın yazıh sualleri var. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
benim de sorum var. 

BAŞKAN — Efendim, ben zaten alacağım Sa
yın Mavioğîu. 

Sayın Bakandan bazı arkadaşlarımızın yazılı so
rulan Başkanlığa ulaştı. Sözlü soru sormak isteyen 
arkadaşlarımın isimlerini alacağım; sayın Mavioğîu, 
Sayın Özkök, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Kande-
mir, Sayın Arif Tosyahoğhı, sayın Karsu, Sayın Ay-
kul. 

BAŞKAN — Sayın üye var mı efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz Grup olarak 
sorduk sayın Başkan. Grup olarak sorduğumuz su
alin cevabını alamadık, verilmedi. Demek ki, vere
miyorlar. 

1 Marttan sonra hepsini teker teker, ayrı ayrı 
soracağız; Millî mevzuatı da, Frintaşı da, zeytinya
ğını da.. 

BAŞKAN — Başka sayın üye olmadığına göre, 
yazılı ve sözlü soru işlemini bitirmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakan, yazılı soruları okutturuyorum efen
dim. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile 
dilerim. 22 . 2 .1977 

Ordu Milletvekili 
Memdulı Ekşi 
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1. Fındık Tarım Satış Kooperatifi depoların
da, 1976 ve daha evvelki yıllara ait fındık mahsulü 
kalmış mıdır? 

2. 1977 yılı fındık mahsulü alımlarından ev
vel kredi kurumları kanalıyla, üreticiye kredi veya 
avans vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız 
kredi ve avans tutarı ne kadardır? 

3. 1977 ydı fındık taban fiyatlarının açıklan
ması tarihi belli midir? Belirlenmiş ise, hangi tarihte 
açıklanacaktır? 

4J Fmdık dikim sahalarının sınırlandırılması 
konusunda Hükümetinizin düşüncesi nedir?.» 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
TİCARET BAKAN HALİL BAŞOL (Devam

la) — Cevap vereyim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, Fındık Tarım 
Satış Kooperatiflerinin depolarında halen 1976, 1975 
ve 1974 ürünü fındıklardan mevcudumuz vardır. 

Ancak bunlar, 1976 ve 1975 ürünü fındıktan şu 
anda bitmiş olacak dereceye inmiştir. 1974 fındıkları 
bundan 20 gün evvel, 18 bin ton iç, 40 bin ton ka
buklu civarındaydı. Bunların satışı, kalitelerini kay
betmiş olmaları dolayısıyle çok ağır gitmektedir; 
ama, bir kısmının yine ihraç edileceğini sanıyorum. 

İkinci kısma gelince; sadece Fiskobirlik kanalı ile 
değil, destekleme görevi yapan Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri kanalı ile, «üreticiyi güçlendirme» 
namı altında kredi verilmektedir ve bu kredilendir-
meye de devam edilmektedir. Geçen sene 2 100 000 000 
lira civarında olan bu kredi hacmi, bu sene 
3 000 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Şahıs hadlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır, 
yükselmeler yapılmıştır, yalnız tek tek rakam vere
meyeceğim. Yalnız, bir önemli prensibi söyleyeyim; 
bu kooperatiflere mal getiren üreticinin bir sene ev
vel veyahut da üç senenin ortalaması alınmak sure
tiyle getirdiği mal bedelinin % 25'ine kadar üretici
ye, «üreticiyi güçlendirme kredisi» olarak verilmek
tedir. Özellikle fındık bölgesine bu sene bu krediyi 
biraz daha erken vermeye çalışacağız. Sanıyorum ki, 
bugünlerde yazıları yazılmak üzeredir ve kooperatif
ler birliğine de şahıs hadleri hususundaki hesaplarını 
yapması için söyledim, nisandan, evvel - her zaman 
1 nisanda dağıtılırdı - kredilerinin dağıtılmasına im
kân sağlanacaktır bu yıl. 

1977 yılı fındık taban fiyatlarının ne gün tespit 
edileceğini ifade edemem. Findik taban fiyatları, diğer 
taban fiyatlarında olduğu gibi, Hükümet kararname
leri ile neşredilmektedir. Bir nevi, «Hükümet bu ka

rarnameyi ne zaman imzalayacak ve ilân edilecek» 
gibi, hükümetin bir bakanına tevcih edilmiş bir soru 
vardır.: 

Bunu bilmem mümkün değildir. Zamanında ilân 
etmeye Hükümet olarak gayret sarf edeceğiz. Bunu 
söyleyebilirim. 

Fındık sahalarının tahdidi konusunda, Ticaret Ba
kanı olarak, geç kalındığı kanaatindeyim. Bu konu
yu ciddiyetle, ısrarla ele ahp, belli arkadaşlarımız, 
Parlamentodan geçirirlerse, taban fiyatları konusunda 
genellikle daha çok muhtaca değil, daha az muhtaç 
olanlara, hatta hiç muhtaç olmayanlara Hazineden 
birtakım transferler yapılmasının önüne geçeriz. 

Taban arazideki fındık verimi dekar başına 200 -
250 kilodur; halbuki, Karadenizin % 45'e kadar va
ran meyilli arazilerinde fındık verimi dekar başına 

• 60 kilodur. Siz bir lira zam verirseniz fukaranın ce
bine 1 lira fiyat zammından 60 lira girer; ama ova
larda fındık eken vatandaşın cebine 250 lira girer. 
Bu çelişkiyi de önlemiş oluruz. O zaman fındığı, ih
raç edebildiğimiz, pazarlayabild iğimiz ölçüde yaygın
laştırmak bizim elimizde olur. 

I Sanıyorum bu konudaki cevaplarım arkadaşları 
i 

tslmin etmiştir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Bir başka soru var, okutuyorum : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanının yazılı 

cevap vermesine aracılığınızı derin saygılarımla dile
rim. 

Çanakkale Milletvekili 
Hasan Sever» 

«1. 1975 - 1976 yıllarında ithalâtı yapılan bitki
sel ham sıvı yağların türü, yıllarına göre miktarı, it
halâtı yapan firmaların isimleri, ithalâttan yararlan
dıkları tonajları ne kadardır? 

2. 1975 - 1976 üretilen zentinyağı miktarı, Ta-
riş'in aldığı miktar, üreticinin elinde kalan miktarlar, 
verilen birim fiyatlar, dünyada geçerli fiyatlar ve ih
racı yapılan tonajlar ve ihraç fiyatları yıllara göre 
nedir? 

3. 1975 - 1976 pamuk rekoltesi, asgarî alım ta
ban fiyatları, kooperatiflerin, Sümerbank'ın, özel ke
simin aldığı miktarlar, ihracatına müsaade edilen 
miktarlar, ihraç fiyatı ile ihracatçı tüccar ve firmala
rın adlanyle şu anda dünyadaki geçerli fiyatlar neler
dir? 

— 728 — 
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4. Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin üye sayısı 
nedir? İllere göre dağılışı nasıldır? Birliğin elindeki 
ayçiçeği (stoklar) ne kadardır? Verdiğiniz ayçiçeği 
taban fiyatları 1975, 1976 yıllarında nedir? Taban fi
yatlar gerçekleşmiş midir? Özel kesim alım fiyatları 
ne olmuştur? 

5. Sıfır gümrükle 1975, 1976 yularında hangi 
maddeler ithal edilmiştir? Tonajları ve verilen döviz
ler ne miktardadır? 

6. İhracatta vergi iadesi, ithalâtta özendirici ver
gi bağışıklıkları devam ediyor mu? 1975 ve 1976 yıl
larında yapılan tahsisler varsa isimlerini. 

7. Susama neden taban fiyat vermeyi şimdiye 
kadar düşünmediniz? Düşünüyor musunuz?». 

BAŞKAN — Efendim, sayın Sever yazılı cevap is
tiyor. Tabiî, sözlü de cevap verebilirsiniz saym Ba
kan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Saym Başkan, bunların büyük bir kısmı Ticaret 
Bakanlığınca ilân edilmiş hususlardır, taban fiyatları 
ve saire; ama büyük bir kısmı da rakama dayanmak
tadır. Bu nedenle, izin verirseniz yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Elbette efendim, rica ederim. 
Teşekkür ederim. 
Bir başka sayın üyenin soruları var, okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa, 
Seçim bölgem olan Ordu ilinin yüksek rakımlı 

iç kazalarda külliyetli patates ekimine çok önem ve
rilmiştir. 

1976 yılında yalnız Gölköy kazasının Gölköy ma
hallesinde 20 milyon kilo patates mevcuttur. 

Diğer ilçelerde de patates mevcudu hayli kaba
rıktır. 

Kaderini patates mahsulüne bağlayan vatandaşla
rın durumu için ne düşünülmektedir? 

Bu millî servet heder mi olacaktır? 
Patatesin vatandaşlara yararlı olmasını sağlayacak 

mahreç bulunmak suretiyle, ihraç edilecek midir? 

Sayın Bakanım, vatandaşların patatesleri, donma 
ve çürüme korkusu mevcut olduğundan, sayın Baş
bakana ve zahâlinize muhtarlar tarafından dilekçe ile 
başvurulmuştur. 

Bu müracaatlara ne cevap verilmiştir? 
Gölköy ilçesinde patates mahsulüne uygun bir ku

ruluş düşünülüyor mu? 
Şayet düşünülüyorsa, tetkik için teknisyenler gö

revlendirildi mi? 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Müdür
lüğünde bu durumu iyi bilen ehliyetli teknokratlar 
mevcuttur. Bunlara yetki verildi mi? 

Bu ilde bazı kooperatifler ve esnaf kefaletleri 
mevcuttur. 

İsmini söyleyebileceğim bir ilçenin küçük ve kör
pe esnaf kooperatifinin üzerinde, sayın Genel Mü
dürün şahsî iğbirarından dolayı, husumetini sürdüre
cek mi? 

Bu hissî davranıştan acaba uzaklaştı mı? 
Şayet, bir milletvekilinin talebi Genel Müdürün 

kendine ağır geliyorsa, kooperatifi kapatmasını düşü
nüyor mu? 

Küçük ve topraksız sanatkâr ilçeler, ihtiraslı Ge
nel Müdürün pençesi altında ezilecek midir? 

Sayın Bakana, ilçelerin talebini yerine getireceğini 
söz vermiş ise de, maalesef oyalama taktiği ile üç se
neyi buldurmuştur? 

Devam ettirerek ezmeyi sürdürecek mi? 
Kürsüde zamanın darlığından cevap veremezse, 

yazılı olarak şahsıma verilmesini rica ederim. Saygı
larımla. 

Ordu Milletvekili 
Mustafa Kemal Gönül» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son kısımda bir genel müdürden bahsediyorsunuz 

• Sayın Bakanın bu genel müdürü tahmin edeceği ka-
naatlyle mi isim vermeksizin ifade ediyorsunuz? 
Çünkü, cevap alma olanağımız, sadece, bu genel mü
dür arkadaşımızın bih'nmesiyle mümkün. 

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Kefalet 
kooperatiflerinin, sayın Başkan, genel müdürlüğü de
ğil de, kooperatifleri yöneten genel müdürlük var
dır. Onun bu olduğu belirtilmektedir yani. 

BAŞKAN — Evet. Yani, bu sorudan da anlaşılı
yor ki, benim kuşkum biraz yerinde. 

Evet Sayın Bakan, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, patates konusunda sayın arkadaşı
ma teşekkür edemiyorum, bana açıklama fırsatı ver
dikleri için. 

Gerçekten, patates konusundaki kamuoyu olu
şumu, gerçeği yansıtmamaktadır. Bunlardan bir kısmı, 
«Vergi iadesi orta yerden kaldırıldığı için patates ih
raç edemedik» demektedirler; bir kısmı, «Patates ih
racatı yasaklandı, onun için patates satılmıyor» demek
tedirler. Gerçek şudur: 

1975 i 1976 yıllarında, kuraklık dönemi sebebiy
le, Avrupa'nın patates ihtiyacı karşılanamamıştır. 
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Bu suretle, Avrupa büyük ölçüde patates talebinde 
bulunmuştur. Aslında, Türkiye'de, Avrupa'da yenecek 
cinsten patates üretimi de fevkalâde sınırlıdır; ama 
buna rağmen, sanayi hammaddesi olarak kullanmak 
için Türkiye'den 1975 ve 1976 yıllarında 30 bin tonun 
üzerinde patates ihraç edilmiştir. 

Patates fiyatları bir ara 325 dolar/ton'a kadar yük
selmiştir. 325 dolara kadar patates fiyatları dış piya
salarda yükselince, patates ihracı üzerindeki % 10 -
15 vergi iadesi tarafımdan kaldırılmıştır. Tabiî, bu 
arada, bir taraftan içeride patatesin pahalılığından 
şikâyet edenler, aynı zamanda, «Ticaret Bakanı vergi 
iadesini niye kaldırdı? İhracat durdu» diye şikâyette 
bulunmuşlardır. 

Ters yönde iki şikâyet de vardır orta yerde; ama^ 
1976 yılında Avrupa'da beklenen patates üretimi, tah
minin üzerinde gerçekleşmiştir. Ağustosa kadar Av-
rupada yağmurlar yağmamış olmasına rağmen, Ağus
tostan sonra başlayan yağmurlar patates üretimini 
geliştirmiştir ve 1976 yılının ortalarından itibaren, yeni 
rekolte nedeniyle, patates fiyatlarında düşmeler baş-
göstermiştir ve şu anda patates fiyatları 325 dolar
dan 150 - 155 dolar seviyesine kadar inmiştir. Tabiî 
dünya fiyatları inince, ihraç etmek amacıyle, bazı 
gazetelerin de «Patateslerinizi satmayınız, bu sene 
7 - 8 liraya kadar satabilirsiniz» gibi neşriyatı kar
şısında, üretici, elindeki malı tutmuştur. Tabiî, olay 
bu şekilde cereyan edince, dünya piyasaları da orta 
yerde düşünce, muhalefete bir suçlu gereklidir; o suç 
da, çeşitli beyanlarla orta yere konmuştur: Kâh, ver
gi iadesini kaldırmış olmamdan şikâyet edilmiştir; 
kâh da, patates ihracatını yasaklamış olmamdan şi
kâyet edilmiştir. 

Patates ihracatı hiç bir zaman yasaklanmamıştır. 
Patates ihracatının yasaklandığına dair bir belgeyi ba
na getirdiği takdirde bir arkadaşını, ben yerimi terk 
etmeye hazırım. Bu kesin; ama patates üzerindeki 
% 15 vergisi, patatesin 300 dolar, yani 4,5 - 5 lira 
gibi, Türk parasıyle para yaptığı dönemlerde, vergi 
iadesi, üzerinden kaldırılmıştır. Son, patates fiyat
larının düşmesinden meydana gelen buhran sonucu
nu, yine de, üreticiye etkisi bakımından, hafifletmek 
amacıyle Hükümetimiz, patatesin iki kuruluş tara
fından üreticiden satmahnmasını ve bir kısmını iç 
pazarlarda, bir kısmını dış pazarlarda değerlendir
mesini uygun bulmuştur. Bu nedenle çıkarılan karar
name sonucunda patates alımları başlatılmıştır. Niğ
de'de, Nevşehir bölgesinde ve Sakarya ve Bolu böl
gesinde alımlar başlamıştır; ama tabiî, hiç bir zaman, 
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üreticinin ümit ettiği 3 lira gibi 3,5 lira gibi fiyatlarla 
değil. İhracat tipi ve belli boylamada oîan patate
sin fiyatı 2 lira, ondan sonra boyları ve vasıfları de
ğişen patatesin de 2 liradan aşağı doğru fiyatları tes
pit edilmiştir; bu fiyatlardan patates satınahnmaya 
devam edilmektedir. Bu patateslerin alınan kısımları 
süratle iç pazarlara intikal ettirelecektir. «Patates pi
yasasında tıkanıklık vardır, patates satamıyorum» 
diye bir tarafta duran vatandaşlar var; bir tarafta 
da, 3,5 liraya patates yiyen vatandaşımız var. Fi
yatlar üzerindeki tereddütler,» «Acaba yükselecek mi? 
Daha fazla yükseleeck mi?» şeklindeki tereddütler, 
patates üreticisinin zararının anasebebidır; ama bu 
tereddütler de piyasa gelişmesinden doğmuştur. Yal
nız, Ordu'da patatesin satınahnmaya başlayıp baş
lamadığı hususunda bilgim yok. Bana intikal eden
leri, bununla ilgili kuruluşlara iletmiş bulunuyorum. 

Diğer meseleler konusunda Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılı mı cevaplayacaksınız? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayır, yazılı cevap vermeyeceğim, doğrudan ce
vap vereceğim. 

Sayın Gönülün beyan ettiği ifadelerde, bir genel 
müdürümüzün, bazı kooperatifleri ezme hususun
daki davranışlarından şikâyet ettiler. 

Kendilerinin biraz hissi olduğunu zannediyorum. 
Evvelâ, böyle bir davranışı ben tespit etsem, ona ben 
müsaade etmem, böyle bir davranışı ben tespit et
sem, ben müsaade etmem; ama bazı bürokrasinin 
ağır çalışmasından doğan sakıncaları bir yere ham
letmiş olabilir Sayın Gönül arkadaşım, bu mümkün
dür. Yoksa, şunun ezilmesi veyahut da bu koopera
tifin ezilmesi meselesiyle, bizim, kooperatifçiliği des
teklemek hususundaki gösterdiğimiz gayretler çeliş
ki haline düşer; böyle bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir başka soru var, okutuyorum : 

(Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başkanlığınız ara

cılığı ile Ticaret Bakanı tarafından cevaplandırıl
ması gereğini saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

1. Güneydoğu Kooperatifleri Birliğince 1976 yı
lına ait mercimek mahsulünün tümü, Kooperatifin 
parası kâfi gelmemesi nedeniyle müstahsilden alınıp 
bitirilememiştir. Halen müstahsilin elinde Koopera
tife verebileceği ümidiyle 25 - 30 bin ton mercimek 
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bekletilmektedir. Aynca bu Birliğe mercimeğini ver
miş ve fakat halen parasını alamamış birçok vatan
daşlar vardır. Bu duruma göre : 

a) Güneydoğu Kooperatifleri Birliğine verebile
ceği ümidiyle müstahsilin elinde bekletilen mercimek 
birlik tarafından alınacak mıdır? Bu konuda düşün
ceniz nedir? 

b) Mercimeğini Kooperatife vermiş ve fakat 
parasını halen alamamış kaç alacaklı müstahsil var
dır? Alacaklı müstahsile Kooperatifçe ödenmesini 
gereken para miktarı kaç milyon liradır? 

c) Kooperatif yetkililerince verilen bilgiye gö
re Bakanlığınızca bu Güneydoğu Kooperatifleri Bir
liğine Genel Müdürlük emrine 25 milyon lira kredi 
tahsis edildiğinde, hem borçlar ödenecek ve hem de 
müstahsilin elinde kalan mercimek alınabilecektir. 
Bakanlığınız bu konuda ne düşünüyor? 25 milyon 
Türk Lirası isteğini karşdıyabilecek misiniz? 

d) Güneydoğu Kooperatifleri Birliği Üzüm Suyu 
Fabrikasında çalışmakta olan 10 vatandaş işçinin gö
revine son verilmiş, işten çıkarılmışlardır. Hatta Ada
let Partili yönetim kurulunun istek ve baskısı ile 
daha birçok işçi vatandaşların bu işyerinden, işinden 
çıkarılacağı da söyleniyor. Sayın Başbakan Demi-
rePin birçok kez «Biz fukaralığı gidermeye, işsizliği 
önlemeye çalışıyoruz» gibi beyanları karşısında bu 10 
vatandaşın görevine son verilmiş olması, daha da bir
çoklarının çıkarılacağının düşünbnesi, Sayın Başba
kanın kamuoyuna verdiği söze ters düşmüyor mu? 
Bu konuda Bakanlığımızın düşünceleri nelerdir? 

e) Güneydoğu Kooperatifleri Birliğinin ortağı bu
lunan ve hatta Kooperatifte görevli bulunan Meh
met Kıhç adındaki bir vatandaşın Kooperatife 600 
kilogram mercimek verip, karşılığında 10 ton mer
cimek parasını Kooperatiften çektiğini Gaziantep'in 
mahalli basım yazdı. Bakanlık olarak bu konuya eğil
diniz mi, sonuç ne merkezdedir? 

f) Ticaret Bakanlığına geldiğiniz günden bu ya
na Güneydoğu Kooperatifleri Birliğine kaç kişi işçi 
ve memur alınmıştır, kaç kişinin görevine son veril
miştir? 

g) Güneydoğu Kooperatifleri Birliğine 1976 yılı 
içinde alınmış olan mercimeğin kaç tonu aracı tüc
cardan, kaç tonu gerçek müstahsilden alınmıştır? 

h) Yönetim Kurulu üyesi ohıp, Güneydoğu 
Kooperatifleri Birliğine mercimek ve üzüm veren 
kaç kişi vardır? Varsa, verdikleri mercimek ve üzüm 
kaç tonu bulmuştur? 

i) Ayrıca Kooperatif Birliğinde görevli bazı me
mur ve işçilerin de, dolayh yollardan simsarlarla iş

birliği yaparak, müstahsile alım işinde güçlük çıkarıp 
müstahsilin malını ucuza kapatarak ve hatta % 10 
hasara dahi uyulmayıp en yüksek baş fiyatla koope
ratife devredip ve hem de aynı gün paralarını çek
tikleri söylenmektedir. Bu söylentiler sanırım Ba
kanlığınıza kadar intikal ettirilmiştir? Bakanlık ola
rak girişiminiz oldu mu? 

Memur veya işçi olarak kooperatifteki görevli 
kişilerden gerçekten kooperatife mercimek ve üzüm 
satmış olanlar var mıdır? Varsa sayı ve isimlerini 
bildirebilir misiniz? 

Teşekkür ederim.» 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı veya sözlü cevap 

verme olanağınızı hatırlatıyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, büyük bir kısmını sözlü olarak ce
vaplandırmak istiyorum. 

Sayın Güneş'in beyan ettikleri veyahut sordukları 
hususların büyük bir kısmı bana da intikal etmiş bu
lunuyor. Geçende Gaziantep'i ziyaretimde de ayrıca 
bana söylediler. 

Ziraat Bankasının müfettişleri, bugünlerde Güney
doğu birliklerinin bütün muamelelerini teftiş etmek 
üzere görevlendirilmişlerdir. 

Burada, satınahnan mercimeğin ne kadarının üre
ticiden ne kadarının tüccardan alındığım soruyor de
ğerli arkadaşımız. 

Tamamının üreticiden alınması gerekir. Üretici 
dışından mercimek alınmamıştır. Yalnız, kulağıma 
geldiği kadanyla, ispatlanmayan • müfettişler ispat 
ederler, bilemiyorum iddialarla, köylüden ucuz fi
yatla mercimek alan birtakım kimseler, yine köylü
ye gidip, «Bu mercimek benimdir» diyerek, köylü
nün hesabına mercimekleri kooperatiflere verdiğini 
bana ifade ettiler. Yani, mercimek gerçekten köylü
nün değil de, böylesine dolayh bir yolla kooperatife 
veriliyor. Bu olabilir; ispatlanır ise eğer, bu işi yapan 
eksperler ve diğerleri hakkında gerekli işlemler yapı
labilir; ama genellikle ispat edüemez. Köylü gelmiş
tir, «Benim mailindir» demiştir. 

Son olarak, bundan bir hafta evvel Gaziantep'e 
gittiğim zaman talimat verdim; bütün üreticilerin ge
tirdiği mercimeklerin miktannı ve para olarak tuta
rını vergi dairelerine bildirmelerim istedim. Bu suret
le, bazı üreticiler, tüccarm mahnı, kendi malı imiş 
gibi kooperatife gönderiyorlar ise, hiç değilse vergi 
bakımından takibe uğratdırlar diye. 

25 milyon liralık kredinin mercimek alımına yete
ceğini sanmıyorum. Yabuz, bu sene mercimek alımı 
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konusunda Güneydoğu birlikleri 20 000 ton civarın
da mercimek alacaklarım programlamışlar idi. Mer
cimek rekoltesinin yüzbinlerce tonun üzerine çıka
cağını düşünmemişler idi. Birdenbire çok yüksek bir 
rekolte ile karşılaşılmış olmak, gerekli olan organizas
yonun yapılmamış bulunması nedeniyle bu söylentile
re mesnet teşkil edecek birtakım organizasyonsuzluk-
lar da olmuştur. Çünkü, 20 000 ton mal alacak olan 
Güneydoğu Bakliyat Kooperatifleri Birliği, şu anda 
67 000 - 70 000 ton civarında mercimek satmalnuştır. 
Almayı düşündüğünün üç mislini satmalnuştır. 

Mahallî gazetelerde birçok yazılar vardır. Onla
rın hepsini müfettiş arkadaşlarımız gidecek mahallin
de tetkik edeceklerdir. Her hangi bir yolsuzluk var
sa, muhakkak el konulacaktır. 25 milyon lira olarak 
gönderilen para, bir dönem içindir. Bu 25 milyon li
ranın mercimek ilâve alımına yetmeyeceğini sanıyo
rum. Yalnız, üreticinin elinde mercimek kalıp kalma
dığı hususunda da tereddütüm var. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Vardır Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Üreticinin elinde kalmışsa, yine de, tüccarın elin
deki mallar üretici malıymış gibi kooperatife intikal 
eder endişesi içerisindeyim. Gönderdiğim müfettişler 
bu endişemi zail ettikleri takdirde, üretici elindeki 
malın tamamım alacağız; arkadaşım müteessir olma
sınlar, ve emin olsunlar. 25 milyon lira, 30 milyon li
ra kredi meselesi önemli değildir. Biz, yeter ki, üre
ticinin elinde mevcut mal olduğunu tespit edelim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — İşten çıkarılma konusuna gelince : Kesin ola
rak bilgim yok. Eğer bu sıralarda işten çıkarılan kim
seler varsa, bana, kimlerin çıkarıldığım verirlerse, 
sebeplerini de değerli arkadaşıma bildiririm; ama se
bepsiz olarak bir kimsenin işten çıkarılmasına karşı 
olduğumu da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir başka soru var. 
«Sayın Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı bütçesi müzakereleri sonunda 

Sayın Bakana aşağıdaki sorularımın tevcih edilmesi
ni istirham ederim. 22 . 2 . 1977 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

1. — İhracatımızda düşüklük olduğu bilhassa mu
halefet tarafından iddia edilmiştir. Doğru mudur? 

2. — İthalâtımızda her sene bir artış görüyoruz. 
Bunun neden ileri geldiği ve ekonomimize artışın mı, 
yoksa eksilişin mi faydalı olacağı hususundaki gerçe
ği ayrıntılarıyla açıklar mısınız? 

3. — (Ayçiçeği soygunu) iddianın içyüzü nedir?» 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmalarınız sıra

sında 1 ve 3 ncü soruya cevap verdiniz. Başkanlık bu 
görüşte. 2 nci soruyu lütfen yazılı veya sözlü olarak 
cevaplayabilirsiniz efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Yani, yalnız ithalâtımız konusunu cevaplandırma
mı istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 1 ve 3 ncü soruları ce
vapladınız zaten açık açık efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi, ihracatımız konusunu gerçekten biraz evvel 
ifade etmiştim. İhracatımızda seneler itibariyle artış
lar olmuştur. İ971 yılından itibaren ihracat gelişme
si meydana gelmiştir; fakat 1974'te birdenbire ihraca
tımız durgunluk dönemine girmiştir; 1975 yılma ka
dar büyük durgunluk içerisinde idi ve 1975 yılından 
itibaren ihracatımız gelişmeye başlamıştır. 

İthalânmızdaki artış elbette bir yandan hızlı sa
nayileşme çabalarının gerektirmiş olduğu yatırım mal-
larıyle ilgilidir; bir yandan, kurmuş olduğumuz sana
yinin hammaddeleriyle ilgilidir. Yalmz, yatırım mal
ları ithalâtımız, 1974 yılında, hammadde ithalâtımıza 
nazaran daha fazla artış göstermiştir. Bu da memnu
niyet verici bir sonuçtur. İthalânmızdaki 1976 yılı ar
tışı normal bir artıştır. Bundan daha fazla da ithalât 
artışı Türlüye için gereklidir, ihracatımızın çok daha 
hızlı artması da gerekli olduğu gibi. Çünkü, gelişen 
bir ülkede daha fazla yatırım malına ihtiyaç olacak
tır. Elbette, ekonominin yapısal meselelerinden doğan 

ithalât artışı veyahut ihracatın yeteri kadar gelişme
mesi konusu tartışmaya değer bir konudur; ama bu
gün bütün çevrelerde bu konu tartışılmaktadır. Açık 
ve seçik olarak, ekonominin yapısal dengesizliğinin 
hangi noktalarda olduğu belirlenememektedir. Bazı
ları, ihracata dönük bir sanayileşme kurulmasının ge
rektiğini ifade ederken, bazıları da, ithalât ikamesi 
gereği olarak kurulan sanayiin de bir nevi ihracat ar
tışı sağlayan bir sanayi olduğu iddia edilmektedir. 
Bunun dengesinin en iyi noktasının hangisi olduğu 
meselesi, gayet tabiî uzun sürede tartışılacaktır. Onun 
için, ithalâtımızdaki artış devam edecektir. Yalnız, 
ithalâtımızı son senelerde etkileyen gayet tabu ki, pet
rol ürünlerindeki süratli artış olmuştur. Bu ürünlerin 
Avrupa'daki makine ve yatırımla ilgili diğer teçhiza-
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tın fiyatlarına da inikas etmesi ithalât rakamlarımızı 
çok artırmıştır. 

Diğer kısımda bir şeyden bahsetmek istiyordum, 
onu arkadaşıma söyleyeyim: Ayçiçeği konusunda ta
ban fiyatı yarışması meselesi üzerinde duruluyor. 

Ayçiçeği 1974'te çok iyiymiş de, bizim zamanımız
da ayçiçeği üreticisi perişan olmuş. 

Aslında, böyle bir perişanlık 1974 yılında varit
tir; 1973'ün dışında 1974'te varittir. Nasıl varittir? 
375 kuruş taban fiyatı vermiştir Sayın Ecevit Hü
kümeti ayçiçeğine. 375 kuruşluk taban fiyatı verdiği 
zaman, piyasada ayçiçeğinin fiyatı 480 kuruş idi. Ya
ni, tüccar, üreticinin ayçiçeğine 480 kuruş vermiştir. 
Sayın Ecevit Hükümeti 375 kuruş vermiştir. Sayın 
Ecevit Hükümeti... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — «Bugün fındık
ta olduğu gibi» deyin. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tüccarın yaptığını ancak... 

Değerli arkadaşlarım, «480 kuruş tüccar veriyor; 
üreticinin cebine giren paraya bak» diye seslenen ar
kadaşlarım olmuştur geçen sene. Ben, üreticinin ce
bine giren paraya bir bakmak istiyorum : 

Şimdi, 375 kuruş taban fiyatı ilân ediliyor. Aynı 
günlerde borsada 480 kuruş ayçiçeği ve köylerde ko
nuşuluyor, deniliyor ki, «Hükümet 375 kuruş verdi. 
480 kuruşa borsada alınıyor. Acaba 7,5 liraya ka
dar ayçiçeğinin fiyaü çıkar mı serbest piyasada?» 

Bekliyoruz, görüyoruz. Bir sene sonra hayatım 
idame ettirecek parası bulunmayan orta halli ve far 
kir çitçl, bu 480 kuruş civarında malını satıyor. Ta
biî şükrediyor, Hükümetin eline kalmadığı için, 375 
kuruşa satmadığı için yine şükrediyor, 480 kuruşa 
malını satıyor. Aradan 5 ay geçiyor, hali vakti yerin
de olan çiftçinin elinde bir miktar stok var, bir de 
480 kuruşa üreticiden mal alıp da stok yapmış terzi, 
bakkal dükkânı var, vesaire var, küçük spekülatör
ler var. Biz Hükümet oluyoruz». Bizim Hükümet ol
duğumuz günlerde 650 kuruşa çıkıyor ayçiçeği. Yani, 
1975 yılının ilk üç ayında 675 kuruşa çıkıyor. Şimdi, 
Devlet 375 kuruş fiyat veriyor, 480 kuruş tüccar ilk 
açış fiyatını veriyor, aradan beş ay geçiyor, 675 ku
ruş oluyor ayçiçeği. 

Ayçiçeği üreticisi olarak böylesine bir piyasada 
malını elinden çıkaran divane saydır. Korkunç zarar, 
kilo başında 2 - 2,5 lira zarar; ama ayçiçeği üreticisi 
480 kuruşa malım sattığı vakit, aslında 2,5 lira ka
zanmamış, bir lira kazanmış. Buna mukabil, beş ay 
erken sattığı için de 2,5 lira kaybetmiş. Bu, ayçiçeği 

piyasasında, yağ piyasasında meydana gelen 1975 
buhranım orta yere koyuyor. 

1975 yılında biz Hükümet olarak, 5,5 lira veri
yoruz ayçiçeğine... 

ORAL MAVlOĞLU (tçel) — Yani, düşürüyor
sunuz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sizin pamukta yaptığınız gibi. 

Şimdi, 5,5 lira veriyoruz ve ben, Ticaret Bakam 
olarak «Bizim verdiğimiz fiyatın üstünde ayçiçeğini 
hiç kimse satamayacak; biliniz. Bu, Ecevit Hükümeti 
değil, Demirel Hükümetidir. Bizim dönemimizde spe
külasyon yoktur, soygun yoktur, söylenenlere bakma
yın» dedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Beyan ettim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Altı ayda. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Kah

raman. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Şimdi, bu beyanım üzerine, 550 kuruşun üzerine 
ayçiçeği satılmadı; ama hiç kimse de ayçiçeğini sat
madı. «Olmaya, gene 10 liraya çıkar ayçiçeği. Ece
vit Hükümeti nasıl 375 kuruşken 675 kuruşa çıkart
tı; olmaya, yine ayçiçeği 10 liraya çüsar» diye, herkes 
ayçiçeğini ambarında bekletti. Biz de o zaman yağ 
konusunda ithal kapdannı açtık. 

Sanıyorum bizim kusurumuz bu. 
Siz, piyasayı, geldiniz tıkadınız; köylüyü, elinden 

malı satamaz hale getirdiniz, çünkü, satan zarar edi
yor, ayçiçeği köylünün depolarında, satmıyor; biz 
yağ ithal ediyoruz, yağ sıkıntısını önlüyoruz; yağ 
alerjisinin esas sebebi de buradan geliyor; ama hiç 
bir kimse bizim tespit ettiğimiz fiyatın önemli dere
cede üstünde ayçiçeğini satmadı. 

İşte, düzgün piyasa bu, soygun olmayan piyasa 
bu. Fukara da 5,5 liraya götürdü verdi, zengin de 
5,5 liraya götürdü verdi. 

Bizim 5,5 lira fiyat ilân ettiğimiz zamanda, 580 
kuruşa spekülatif amaçlarla alman ayçiçeği de yine 
540 kuruşa satıldı. 

BAŞKAN — Cevaplandı mı efendim soru? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— ... ve bu sene de bütün ayçiçeği, kooperatiflere gel
di; - geçen sene kalan ayçiçeği dahil - ve kooperatif
lerde 575 kuruş fiyatla satınalınmıştır. 

İstikrarlı bir piyasa getirilmiştir. Bu piyasa istik
rarı sürdürülebilir ise, lüzumsuz stoklar ve speküla-
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tif stoklamalardan dolayı lüzumsuz ithalâta da gerek 
kalmayacaktır. 

«Elinizde yağ vardı, yağlı tohum vardı, niye ithal 
ettiniz?» diye soruyorsunuz; vardı ama üreticide var
dı, piyasaya gelmiyordu, mutfağa girmiyordu. 

Cevaplarım bu kadar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir başka soru var efendim: 
«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafmdan ce

vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Malatya Milletvekili 
Hüseyin Deniz 

Kayısıya taban fiyat verilmesi konusunu ele ala
cağınızı 1976 bütçe müzakerelerinde ifade etmiştiniz. 

Bakanlığınızca bu konuda gerekli inceleme yapıl
mış mıdır; neticesi nedir?» 

BAŞKAN — Soru bu Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Devamla) 

— Sayın Başkan, kayısıya taban fiyatı verilmesi hu
susundaki talepleri inceleyeceğimi vaat etmişimdir. 
Vereceğimi vaat edemem; çünkü, taban fiyatı vermek 
Ticaret Bakanının elinde değildir. Elimde olmayan 
hiç bir şeyi vaat edemem. 

Mesele incelenmiştir. 

Türkiye'de taban fiyatı istenilen çok madde var
dır; fakat dayanıkh olmayan maddelere, uzun süre 
depoda kalmak, pazarlamak için uzunca bir zaman 
verebilen maddelerin dışındaki maddelere taban fiya
tı verilmesi şu anda, kanaatimce büyük sakıncalar do
ğurur. 

Kayısıya olduğu gibi, narenciyeye de taban fiyatı 
istenmektedir. Fiyatlar dünya piyasalarında iyi gittiği 
zaman, taban fiyatına... 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Burada 
kuru fasulyeyi de hatırlatmak isterim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Fasulye, mercimek gibi uzun süre dayanabilen 
maddelere taban fiyatı düşünülebilir, verilebilir; ama 
yaş meyve ve sebze türünden olan birtakım madde
lere, gerekli teşkilâtı kurmadan, gerekli pazarlama 
imkânlarını, muhafaza imkânlarını geliştirmeden ta
ban fiyatı konmasının sakıncalı sonuçlar vereeği ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazdı sorular bitti efendim. 
Şimdi, sözlü soru yöneltecek olan arkadaşlanmı-

mıza sırasıyle sorularım sorma fırsatı vereceğim. 

Sayın Oral Mavioğlu, buyurun efendim. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanın cevaplandırmasını istediğim dört tane 
sorum var: 

1. 1976 yılında narenciye üreticisinin ne den
li güç durumda kaldığı, Sayın Bakanımız tarafından 
bilinmektedir talimin ediyorum. Nitekim, Devletin, 
konuyu bütünylc ele almaması ve üreticinin sorunla
rına eğitmemesi neticesi doğmuş olan bu durum, 
televizyon ekranlarına dahi enine boyuna yansımış
tır. 

Şimdi, bu güç durumda kalan narenciye üreticile
rinin, narenciye bahçelerini söküp atmalarını önle
mek için, acaba üretici kooperatiflerine verilen ihra
cat kredisinin hiç değilse bir yd ertelenmesini, üre
ticiyi koruma balonundan düşünüyor musunuz? 

2. Kısa vadeli hesap yaparak ve bir çırpıda bü
yük kazançlar sağlamayı kendisine amaç edinen bir
takım ihracatçılarımız vardır. Bunlardan bir kısmı da 
narenciye ihraç etmektedirler. Bu tutumları nedeniyle 
dış piyasada Türk narenciyesinin taleplerini azalt
maktadırlar. Zira birbirinden farklı ihracatla... 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, gerekçesiz olsun, 
rica ediyorum. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Başka türlü sorma
ma imkân yok, şu küçük gerekçesiyle Sayın Bakanın 
cevabım almaya çahşacağım. 

Bu bozuk mallan nedeniyle ve kısa süreli kazanç 
elde etme amaçlarıyla Türk narenciyesinin dış pazar
daki durumunu güçleştiren ve somut örnekleriyle Ba
kanlığa da yansımış olan bu olaylar karşısında, bu 
tip ihracatçıların ihracat belgelerini almayı düşünü
yor musunuz? Böyle bir örnek var mıdır? 

3. FRİNTAŞ m, mallarını, Devlet Demiryolla
rına devredeceği söylenmektedir; müzakerelerinin ya
pıldığı söylenmektedir. 

Acaba, bu devredilecek mallar kayıt değeri üze
rinden mi, yoksa rayiç değeri üzerinden mi düşünül
mektedir? Bu konuda da özel bir merakım vardır, 
cevaplandırmanızı rica edeceğim. 

4d HASTAŞ Holding diye bir kuruluşumuz var. 
Birçok ortağı da mevcuttur. Anasözleşmesinin 40 ncı 
maddesi, sanıyorum Ticaret Bakanlığına, gerekli gör
düğü takdirde, Genel Kurulunu toplama yetkisi ve
riyor. İki-yıldır ortaklarının sürekli başvurmalarına 
rağmen, bu Genel Kurul toplantısının yapılmadığı 
söylenmektedir. 
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Acaba, Ticaret Bakanlığı, HASTAŞ m 40 ncı mad
desindeki yetkiye göre, HASTAŞ Genel Kurulunu 
toplamayı düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mavioğlu. 

TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Mavioğlu önemli bir noktaya temas ettiler: 
Gerçekten bu sene narenciye ürününde üreticilerin sı
kıntıları var. Bu sıkıntılar yine dünya piyasa şartların
dan doğuyor. Tabiî, «dünya piyasa şartları» deyip de, 
hemen geçmemiz mümkün olmuyor. Ben bir arkada
şımı Güney bölgelerine gönderdim; İzmir'e doğru, 
Mersin'den başlayarak bütün ihracat bölgelerindeki 
sıkıntıları tespit etmesini istedim. Bana bir rapor da 
hazırladılar. 

Bu sene, geçen seneye nazaran daha az ihracat 
yapılmamış olmakla beraber - limon hariç - yine de 
birtakım sıkıntılardan bahsedilmektedir. 

Limon ihracâtımızda biraz sınırlandırma vardır. 
Bir de üretim artışı vardır, geçen senelere nazaran. 

Bu iki sebepten dolayı, ortaya birtakım sıkıntı
lar çıkıyor. 

Sanıyorum ki, pazarlama konusunda, Türkiye ola
rak yeterli değiliz. Yaş meyve ve sebze pazarlaması 
konusunda yeterli değiliz. İyi makinelerle, istenilen 
malı istenildiği zamanda sevk etme konusunda tec
rübeli değiliz. Hepsini kötü niyete yorumlamak müm
kün değil; ama tecrübeli bîr narenciye ihracatçısı da 
değiliz. İhracatçımızın da tecrübesi yok, kurulmuş 
olan kooperatiflerimizin de tecrübesi yok. Koopera
tiflerden de şikâyet alıyorum, sattıkları yerlerden; İh
racatçılardan da şikâyet alıyorum. Tüm standardı uy
gulamak imkânına da sahip değiliz şu anda; Türkiye' 
de, çıkan narenciyenin tümünü standardize edecek 
makinelerimiz yok. 

Aslında, şahsî kanaatimce, hem iç piyasada, hem 
dış piyasada değerlendirilen bütün narenciyenin stan
dardize edilmesi gereklidir, belli boylarda. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Şu anda olanak 
var. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi, bir kısım makinelerimiz var, bazdan yapı
yorlar; ama buna rağmen, bunlar, çok derinden tek
niğini bilmemekle beraber, enteresan makineler, ba
zısı sadece boylama yapıyor. Bu boylama, standardize 
anlamına gelmiyor; ama bir kısım makineler boylama 
yaptıktan sonra mahsulün kısa sürede suyunu kay
betmemesi amacıyle, bazı yeni ameliyeler de yapı
yorlar. Bunların Türkiye'de yeteri kadar bulunmadı

ğım tespit ediyor arkadaşını, raporunda. Özel olarak 
ihracatçılardan, kasıtlı kötü mal sevk edildiğini tespit 
ettiğim takdirde, kendisinin ihracatta bulunmasını 
önleyebilirim. Onu arkadaşıma rahatlıkla söyleyeyim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Bakanlığa yansı
mıştır efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Yalnız, böylesine bir olayın cereyan ettiğini bilmi
yorum. Böylesine bir olay cereyan ettiği zaman bana 
haber verilirse, teftiş ettiririm, tespit ettiririm, elbet
te Türk narenciye ihracatına, kendi özel çıkarlarını 
düşünerek darbe vurmaya kadar giden bir kimseyi 
cezasız bırakmak mümkün değildir. 

Arkadaşımızın bir sualim daha söyleyeyim: Zan
nediyorum, kooperatiflerin aldığı krediler, ihracat 
kredileridir. İhracat kredilerinde, çıkan kararnameye 
göre, belirli sınırlar vardır, belli ölçüler içerisinde ih
racat yapmak zorundadır. Sanıyorum, erteleme yap
mak için % 60'ım ihraç etmesi lâzım, taahhüt ettiği 
malın ve tamamiyle ihracat kredilerinde sorumluluk
tan kurtulmak için % 80'ini ihraç etmek lâzım, uzat
mayla beraber. Mamafih, bu sene ihracat konusunda 
verdiğimiz kredileri yeniden, senenin özel şartlarına 
göre bir değerlendirmeye tabi tutacağız; ama bu de
ğerlendirmenin sonunda nasıl bir davranış içerisine 
gireceğimizi şimdiden söylemem mümkün değil. 

FRİNTAŞ m Devlet Demiryollarına devredildiği 
doğrudur. FRİNTAŞ bir çıban gibi, uzun senelerden 
beri tenkit edilegelmiştir. Maalesef, bu kuruluşun üze
rine de, Hükümet olarak, bizden başka da eğilen ol-
maımştır. Onu da açıkça söyleyeyim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Başka Hükümet 
olmadı ki zaten. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tabiî, kötü yönetim dolayısıyle, FRİNTAŞ iflâs 
etmiştir, borçlarını ödeyememiştir, vesairedir. Bu, bir 
ekonomik zarardır. Bunun aksini söylemek mümkün 
değil; ama FRİNTAŞ m bir fonksiyonu vardır. FRİN
TAŞ o fonksiyonu yapmıştır. FRİNTAŞ m 1969'da 
— hafızam beni yanıltmıyorsa - kuruluşu sırasında, yaş 
meyve ve sebze ihracı konusunda taşımacılığın öncü
sü olarak kurutmuş bir anonim şirkettir. 

Şimdi, Türkiye'de 1969'Iara nazaran büyük taşı
ma filoları var, o güne nazaran. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Öncülük yaptı. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Bu öncülük görevini yapmıştır FRİNTAŞ, bu ön
cülük görevini yaparken de kendisi batmıştır. 
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Şimdi, FRİNTAŞ in vasıtalarına haciz konulmuş, 
Eğer, «Bir anonim şirket statüsündedir» diye kendi 
haline bırakılırsa, yapılacak iş şuydu : FRİNTAŞ if
lâsını ilân edecekti; bir iflâs masası kurulacaktı. İf
lâs masasına gelen kişiler, bunlan haraç mezat sat
mak suretiyle değerlendireceklerdi. Buna da, bizim 
Ticaret Bakanlığı olarak, hâkim olmamız mümkün 
olmayacaktı. 

Bunu önlemek amacıyle doğrudan doğruya bir 
kamu kuruluşuna devretmeyi uygun bulduk ve bir 
kamu kuruluşu tarafından bunların çalıştırılmasını, 
kiraya verilerek çalıştırılmasını uygun bulduk. Bu se
beple, Devlet Demiryollarına devri için kararname 
çıkardık. Devir... 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Devir, kaydı de
ğer üzerinde mi yapılacak? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, kaydı değer üzerinden yapılacaktır. 

HASTAŞ konusunu arz ediyorum: HASTAŞ da, 
FRİNTAŞ gibi, bir başka sıkıntılı konumuz. Bana, 
«HASTAŞ ta alacağım var. Bu alacağımı tahsil et» 
diye gelen birkaç tane vatandaş oldu. 

Alacakları, hisse senedinden doğuyor tabiî ortak 
olarak. Bunlar, bazen HASTAŞ ı zorlamışlar, etmiş
ler filan. Birkaç kişiye de hisse senetlerinin bedelim 
vermişler; fakat zannediyorum şimdi hisse senetleri
nin bedellerini verecek durumları da yok. HASTAŞ 
tan şikâyet eden de çok. Eğer, HASTAŞ in Genel Ku
rul toplantısını yapmak, HASTAŞ meselesini halletmek 
anlamına gelecekse, bunu derhal yaparız. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Çok büyük fay
dası olur. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Yalnız, ben aynı kanıda değilim. Öyle olmasa bile, 
yine de toplarım, talep varsa. Ona uygun talep varsa, 
derhal toplarım. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Lütfedersiniz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hiç endişem yok. Bugüne kadar iç ticaret kesimine 
böyle bir talebin gelip gelmediği bana intikal etmedi. 
Toplarım ve benim elimde bir yetki varsa, o yetkiyi de 
sonuna kadar kullanırım, HASTAŞ için. Ondan endi
şeniz olmasın. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Çok büyük yarar 
sağlanır. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Onu hemen tetkik ettireceğim, bir şeyi varsa. Bu
nun Genel Kurul toplantısında, ortakların bir araya 
gelmeleri için, ben gelenlerden rica ettim; dedim ki, 
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«Birçok kimselerin hisse senetlerini siz toplayın, siz 
hâkim olun». Birçok kimselerin hisse senetlerini top
layıp, bazı kimseler şirkete hâkim olmuşlar; daha 
doğrusu, senetleri de almadan, vekâletlerini almak su
retiyle hâkim olmuşlar. «Siz gidin arayın, vekâletle
rin °/0 50'sini toplayın, yönetimi elinize geçirin; size 
yardımcı olurum» demiştim. Sonradan bana gelmedi
ler. 

Böyle talepleri re'sen yapabilecek güçte isem, ya
parım. 

ORAL MAVİOĞLU (içel) — Büyük yararlar sağ
lanmış olur. 

TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Mavioğlu, böyle bir imkân olursa, hay hay, 
toplantıya çağırırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özkök, buyurun efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, sorum 
patates konusu üzerindedir. Bir arkadaşım, patates 
konusunda sorular sordular, Sayın Bakan da bunu 
vesile bilerek teşekkür ettiler ve açıklamalarda bu
lundular; ama bu açıklamalardan ben tatmin olmadı
ğım için sorumu soruyorum: 

Halkın doyumunda ve sanayide önemli yeri olan 
patatesin, Tarım Bakanlığınca dış ülkelerden tohum
luk da getirilmek suretiyle üretimi artırılmış ve bu yıl 
memlekette 2,5 milyon tonun üzerinde patates üretil
miştir. 

Şimdi, özellikle, patates yetiştiren Bolu'da Nevşe
hir'de, Kayseri'de, Niğde'de ve Sakarya'da yüzbin-
İcrce ton patatesin, satılamadan, üretici köylünün 
elinde ilkel depolarda kalarak filizlenmekte, çürü-
mekte olduğu görülmektedir. Bunun üzerine Hükü
met bir bildirge yayınlayarak, «Filiz belirtileri gös
termemiş, ölçüleri uygun bulunan...» 

BAŞKAN — Bu bir konuşma oluyor Sayın Öz
kök. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Şimdi soruya geliyo
rum. 

BAŞKAN — Yani, arkadaşlarımdan şunu özellik
le rica ediyorum... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Bakana yardımcı 
olmak için söylüyorum. 

BAŞKAN — Soruyu konuşma şekline dönüştüre
rek, sayın bakanlara tevcih etmesinler. «Soru, gerek
çesiz, kısa olacak» diye diğer Başkan arkadaşlarımız 
ve ben de çok rica ediyoruz; yani bir muayyen süre 
içerisinde bu bütçeyi bitirmek zoronluğundayız aynı 
zamanda, Sayın Özkök, 
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Buyurun, rica ediyorum. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — ... bu patateslerin Top

rak Mahsullerince alınacağı ilân edilmiştir. Buna gö
re : 

1. Muhtelif bölgelerdeki üreticilerin elinde kal
mış olan tüm patates miktan ne kadardır ve bunlar 
alınabilecek midir? Alman patatesler nerelerde, han
gi depolarda uyumlu şartlar içinde depolanacaktır? 
Nerelere ihraç edilecek ve ne şekilde kullanılacaktır? 
Yoksa, bu ilân bir oyalama ya da bir avutma mı
dır? 

2. Bu yıl karşılaşılan ve üretici köylüyü büyük 
zararlara sokan patates ürününün gelecek yıllardaki 
taban fiyat, alım, depolanma, pazarlama ve ihraç du
rumu üzerinde Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

3. Patatesin, ihraç edilemeden, alanının kulla
nılabilmesi için ispirto, dekstrin, nişasta sanayiinin 
kurulması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

4. Patates üretimi hakkında yurt çapında bir 
planlama sözkonusu mudur? Yoksa, üretici, patates 
ekmeme pahasına da olsa, başıboş mu bırakılacak
tır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, gayet kısa olarak cevap vermek is
tiyorum. 

2,5 milyon ton patates üretimi sadece Tarım Ba
kanlığının teşvikinden dolayı olmamıştır. Fiyatların 
teşvikinden dolayı olmuştur. Patates fiyatları, yapmış 
olduğumuz tespitlere göre, buğday fiyatlarının % 59' 
si civarında idi. Buğday fiyatları seviyesine çıkınca, 
patates fiyatları patates üretimi artmıştır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sadece kurak yılda de
ğil, geçen yıl da iki milyon ton civannda idi. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Geçen yıllarda patates sorunumuz yoktu. 

Şimdi, patates için gerekli birtakım tedbirler al
mak lâzım; ama bizim şu anda aldığımız tedbir, oya
lama tedbiri değildir, gerçek tedbirdir, mümkün ol
duğu kadar patates üreticisini kurtarma tedbiridir. 
Ne dereceye kadar kurtarabiliriz? Hazırlığımız yok; 
üreticinin mevcut depolarından faydalanacağız. İç 
pazarda daha ucuz patates satmak suretiyle tüketime 
arz edeceğiz. Dışarıda ihraç imkânları bulursak, bir 
kısmım da ihraç edeceğiz. Bugünden nereye ihraç 
edeceğiz, kime ihraç edeceğiz, nasıl ihraç edeceğiz, 
hangi depoda bulunduracağız? Bunun cevabını ver

mem mümkün değil. Belki de alımlar bittikten sonra 
cevap verilecek bir husustur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ömer Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını iste
diğim bazı sorularım var. 

1; Tanın Kredi Kooperatiflerindeki gübre da
ğıtımını zamanında yaptırmak için ne gibi tedbirler 
aldınız? 

2. Geçen yıl çiftçimiz yeteri kadar gübreyi bu
lamamış, bu yıl da ayın duruma düşmemek için ne 
gibi çalışmalarınız var? 

3. Yağh Tohumlar Kooperatiflerinin, ayçiçeği 
alımında yapılan suiistimallerin kontrolünü yaptırma
yı düşünüyor musunuz? Bunun için Bakanlık müfet
tişlerimiz var mı? 

4. 1975 yılı yağlı tohumlarını almış olduğunuz 
63 000 ton ayçiçeğin!! ne yaptınız? 

5. 1976 yılında Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin 
mubayaa ettiği 300 000 ton ayçiçeğini ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

6. Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin kuracağı 
ekstrasyon yağ fabrikasının temeli ne zaman atıla
caktır? 

7. Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin yaptırmak
ta olduğu yağ tankerlerinin mütealhhüd'i kooperatif 
yöneticilerinin yakınıdır. Bu işte yapılan suiistimalle
ri önlemeyi düşünmüyor musunuz? 

8. Yağlı tohum olan rapttsaya taban fiyatı ver
meyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan... 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— En son sualini anlayamadım? Neye taban fiyat 
vermeyi düşünüyor muyum? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Rapitsaya. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Rapitsaya. 
Gübre dağıtımı konusunda geçen sene birtakım 

sıkıntılarımız olmuştur. Sayın Kahraman arkadaşımız 
haklıdır. Bu sene geçen seneden de esinlenerek, daha 
fazla gübre ithal etmek ve belli bölgelere daha fazla 
gübre sevketmek gibi tedbirlerimizi aldık. Yalnız, bu 
konuda üretici fevkalâde hassas; iki - üç ay evvelin
den gübresini hazır Olarak bulamadığı takdirde telâ
şa kapılmaktadır. Sanıyorum, bu sene böylesine bir 
telâş bahis konusu olmayacaktır, 
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63 000 ton olarak satmalına» ayçiçeği yağa dö-
nüşiilrülmüştür, Devletin yağ stoklarında durmakta
dır. 

30*3 000 ton olarak bu sene satmalımın ayçiçek-
leri de yağa dönüştürülecektir ve yağ olarak satıla
caktır. Tüccarlara satıp da, sonra yağa zam yapma
yacağız. 

Yağ tankları suiistimali : özellikle Sayın Kahra-
man'dan onu istirham edeceğim : Yağ tankları yapı
lırken hangi suiistimal yapılmış? Bana lütfen bir ip
ucu versinler. 

ÖMER KAHRAMAN ( Tekirdağ) — Getirece
ğim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ayçiçeği alınırken hangi suiistimal yapılmış? Ba-
-.-A İpucu versinler, derhal müfettiş gönderir, tahkik 
ettiririm ve sorumlularının da cezalarım veririm. 

Rapitsa konuşundu, şu anda daha yaygın bir ekim 
sahası olmadığı için, bir şey söylemem mümkün de
ğildir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Rauf Kandemir. 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığı camiasından ge
len ve bu Bakanlığın çeşitli problemlerini bizzat yaşâ -
yan ve de çok iyi bilen bir zattır. Bakanlık kademe
lerinde ve bilhassa Dış Ticaret Dairesi örgütünde Dev
letin bütün imkânlarından, içeride ve dışarıda, yarar
lanmak suretiyle yetişen, liyakatli ve değerli eleman
ların Bakanlık Kuruluş Kanununun yetersizliği nede-
niyel ve de tatmin edilemedikleri için, özel sektörün 
çok özendirici tekliflerine dayanamayarak bu kesime 
transfer olmaktadırlar. Bu hazin durum karşısında : 

1. Bu transfer hâlâ devam ediyor mu? 
2. Transferin önlnemesi ve Devletin büyük feda

kârlıklarla kendi yetiştirdiği bu değerli elemanların
dan bizzat kendisinin yararlanması için Bakanlıkları
nın Teşkilât Yasasında geciken ve gerekli düzeltmele
rin yapılması gereğine inanıyorlar mı? 

3. Bu konu ile ilgin olarak girişilen ya da giri
şilmesi derdest olan bir çalışmaları var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kandemir. 
Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Saym Başkan, değerli elemanların özel sektöre 
trassfer olduğu meselesi sadece benim Bakanlığımın 
işi değildir. Bu transfer vardır. Bunu önlemek her za

man mümkün olmuyor. Çok fazla, hızlı bir biçimde 
değildir. Sadece benim zamanımda bir değerli yetiş
miş arkadaşımız ayrılmış, emekliliği dolmadan ayrıl
mış ve başka yerde iş almıştır. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Önce Nâzını 
Hikmet'in mezarım getirecek, sonra onları düşüne
cek. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Dalokay'uı 
Belediyeye getireceği 10 bin inekten ne kadarı ithal 
edilmiştir; edilmişse bedeli ne kadardır? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Belediye Ge
lirleri Yasası ile ilgili bir soru efendim. (A. P. sıra
larından «Yazılı cevap» sesleri) 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayır, bk tanesi önemli, yazılı cevafba bekletemem. 
Yağ ithali, yani tereyağından bahsediliyor tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, süt ve yağ ithalinden bah
sediyor. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Efendim, süt ve yağ ithali bahis konusu değil
dir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Daha ziya
de inek yağı. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— «Sayın Dalokay'uı getirmeyi vaat ettiği inekler gel
miş midir, gelmemiş midir?». 

Tetkik edeyim, yazılı Olarak bildireyim. 
BAŞKAN — Sayın Osman Aykul. 

Bakanlık Teşkilât Kanunu üzerindeki çalışmala
rımız ve hazırlıklarımız tamamdır. Ancak, Bakanlar 
Kuruluna sevketmedik. Meclis gündeminin fevkalâde 
yükîü olması, Bakanlar Kuruluna sevkederek Mecli
se getirilmesinin, kadük olmasından başka bir işe ya
ramayacağı içindir. Ayrıca, Bakanlığımızda diğer ka
nun taşanları, iç ticareti ve dış ticareti düzenleme ka
nun tasarıları, tüketiciyi koruma kanun tasarıları gibi, 
hazırlanmış tasarılar vardır; ama, Meclis gündeminin 
çok yüklü bulunması nedeniyle bunları da sevketme
dik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arif Tosyaîıoğhı. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ankara Be
lediye Başkanı Dalokay her vatandaşın yağ ve süt 
ihtiyacım karşılayacaklarını taahhüt ve vaat etmişler
dir. Bu taahhüt yerine getirilmediğine göre, yağ ve 
süt ithal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, Sa-
ym Bakandan şu soruları sorup, cevabını ahnak isti
yorum : 

1976 üreti'in yılı sonunda, Ticaret Bakanlığı, üre
tici olan köylülerden ve aracı tüccarlardan kaç ton 
ve kaç miryon liralık anason almıştır? Ticaret Ba
kanlığına anason satan köylülerin büyük çoğunCu-
ğunun alacağı olan para niçin ödenmemiştir? Şu an
da Ticaret Bakanlığının anason üreticilerine borcu 
kaç liradır? 

.Ticaret Bakanlığının, özellikle aracı tüccarlardan 
e'mış oîduğu anasonların, anason samanı, kum ve 
gübre île karışhrıîdığı doğru mudur? Bu anasonları 
tabii] ettirmeyi ve Slgiîiler hakkında soruşturma yap
mayı düşülüyor masunuz? 

Anason aîımîanndalki usulsüzlükler ve rüşvet olay
ları hdkkında ne glıbi bir işlem yapacaksınız? 

Şu anda satılmayarak, stok olarak bekletilen kaç 
ton anason vardır? Türk anasonlarını niçin satamı
yorsunuz? 

Şu anda İhraç edilmeyerek bekletilen kaç kilogram 
güîyağı vardır? Gülyağîannın ihraç edilmeyişinim se
bepleri nelerdir? Güîyağı ihracatında, üretici olan 
köylülere öncelik hakkı düşünüyor musunuz? Şu anda 
İhraç edilmeyen kaç kilogram güîyağı vardır; güîyağı 
fiyatları kaç liradır? 

Gül üreticisi köylüler gül çiçeklerini zamanında 
satamronalkta ve parasını zamanında alamamaktadır
lar. Bu yüzden ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyor
sunuz? 

Teş&kkür ödettim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Sayın Bakan... 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Sayın Başkanım, bu soruya yazılı olarak cevap 
vermek istiyorum. Yalnız, bir konuda, tüccarların ana
son getirdiğini ve sattığım beyan etti değerli arkada
şımız. 

Bu hususta, elinde somut birtakım deîİiler varsa, 
bana vermesini özellikle rica edeceğim. 

Alınan anasonun içer&Cne yabancı maddeler ka
rıştırıldığı husıtsuridaM idd'iaîarı ben de duydum ve 
halen konu teftiştedir; ama teftiş sonuçlarına yardım
cı olurlarsa, ellerinde somut birtakım beîgeler ve de
liller varsa, bana verirse arkadaşım, Sayın Başkan, 
çok memnun olacağımı arz ediyorum. 

Diğer konulan yazılı olarak cevaplayayım. 
OSMAN AYKUL (Burdur) '— Anasona yabancı 

madde karıştırıldığı, tahlil sonucu ortaya çıkar, öteki 
delilleri de vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Karsu, buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kanım, aracılığınızla Sayın Bakandan bir tek soru so
racağın. Sorum şu : Sayın Bakan konuşmasında, dış 
t'icaTûf'm'izin, dışa dönük ihracatımızın daha doğrusu 
olumlu bir yönde geliştiğini, bu bakımdan büyük gay
ret sarfetîikîerini, burada kendilerinin ifadelerinden 
öğrenmiş buramıyoruz. 

Şiîridi, şu sorumun yanıtlanmasını işitiyorum : Bu 
ülkede - biilçöden de anlaşıldığına göre - dış açığı
mız günden güne büyümektedir. Bu büyüme bir ev
velki 'seneı&n iki katı, üç katı şeklinde neredeyse, 
teceîîi etme yoluna gitmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakan, bu Hükümetin ticaret poîiti-
kaSsinı yürüten bir bakan olarak, bu dış açığımızın bu 
şekilde, giitgüde büyüdüğü müddetçe, memleketin bir 
felâkete gittiğini görmekte. 

Bunun için, acaJba dengeli bir dış politikanın, ti
caret politikası, yanS ileride alacağımızla, satacağımı
zı dengeleyecek bir duruma getirmek için ne gibi ön
lemler düşünüyorlar? Ne gibi önlemler akmışlardır? Bu
nu Sayın Balkandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Bu, konuşmalar arasında cevaplandı sanıyorum; 

ama Sayın Bakan, benîm dikkatimden kaçmışsa, lüt
fen... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bir kaç kedime ile arz edeyim. 

Diş ticaret açığımızın arttığı doğrudur. Dış ticaret 
açığının kısa zamanda kapanmayacağı hususunda be
nim ifadelerim de doğrudur; ama eğer ihracatımız-
dakfi artışı, ithalâtimızdaki artışa nazaran hızlandı
rır isek, iyi bir sanayileşme politikası izler isek, uzun
ca bir dönem sonra, kesin olarak bir şey ifade ede
miyorum; ama iki üç sene gibi, dört sene, beş sene 
gübi de değii, daha uzunca bir dönem sonra dengeli 
bir dsş ticaret politikasına girebiliriz. 

Yalnız, benim ifadelerimde bu sene memnun oî-
m'aanızı gerektiren bir hutsu's vardı : İhracahmızdakı 
artış 559 000 000 dolar; ama ithalâtimızdaki artış 
bir sene evveline nazaran, 390 000 000 dolar, ya 380' 
dir, ya 390'dır; yani, iîhalâtm mutlak rakam olarak 
arhşi, ihracatın müîTaik rakam olarak artışından dalıa 
az, ilhalât artışı dalha az. BirM % 8,2 ile 390 000 000 
dolar, bir sene evvele nazaran dalha fazla ödeme 
yapmışız; 559 000 C00 dolar da, bir sene evvele na
zaran, ûvika fazla döviz girdiği sağlamışız ihracattan. 

— 739 — 



M. Meclisi B : 52 22 . 2 . 1977 O : 2 

Bu bir sevindirici olaydır, meseleyi çözücü olay 
değildir. Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret denge
sindeki sorunlar süregelmektedir. Hatta, bugün dış 
ticaret dengesi meselesi, gelişmesini tamamlayan ül
kelerin de ciddî bir meselesidir. Ço'k kısa zamanda 
halledilecek bir mesele değildir, kesin olarak zaman 
vermek de mümkün değildir. 

Arz ederim. 
»NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne gibi ön

lem almıyor dedim, Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. 

P. sıralarından alkışlar). 
Sayın Özkaya burada mı?.. Yok. 
Son söz Sayın Ömer Kahraman'ın, Buyurunuz 

Sayın Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saym üyeleri; 

1977 malî yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 

Ticaret Bakanlığının yurdumuzun iç ve dış ticare
tini düzenlemekle görevli olduğunu hepiniz biliyorsu
nuz. 

İç ve dış ticaretlerini düzenleyerek, ekonomisini 
kuvvetlendirmiş ulusların toplumları da huzur için
de; devletleri ve kuvvetli, siyasetlerinde de istikrar 
görülmektedir. Zamanımızın azlığından bizdeki du
rumları özetlemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümetinin bu en 
yetersiz Bakam Sayın Başol, ne iç ticareti, ne de dış 
ticareti düzenleyebilmişim (A. P. sıralarından «Ayıp 
ayıp» sesleri). 

tç ticarette her mala zam yapılmış, pahalılık ateş
ten gömlek haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın, bu
gün aldıkları bir malı bir hafta sonra aynı fiyata al
maları mümkün müdür? 

1975 Senato seçimlerinde; «Ben Başbakan oldu
ğum müddetçe hiç bir mala zam yapılmayacaktır» 
diye radyo ve televizyonlarda bangır bangır bağıra
caksınız, seçim biter bitmez, her mala bir değil, kısa 
sürede «iki üç defa fiyat ayarlaması» adı altında zam 
yapacaksınız, Dünya fiyatları en yüksek bir seviye
de olduğu bir dönemde Sayın Ecevit Hükümetinin 6 
kalem mala yaptığı zamları, bu kürsüde şimdiki Tica
ret Bakanı Sayın Başol anlata anlata bitiremiyordu. 

Şimdi hükümet olarak, imzalayıp yaptığınız zam
ların... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yerinde. 
NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Hatip gülerek ko

nuşuyor, o da inanmıyor. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Saym Baş
kanım, bu gürültü içerisinde gerçekleri duymak iste
miyorlarsa kulaklarını tıkasınlar. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hatibi din
leyelim lütfen. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Şimdi hükü
met olarak imzalayıp, yaptığınız zamların yanmda, 
stokçuların ve tüccarların yaptığı zamları da düşü
nürsek, bu Bakana, «En yetersiz Bakan» dediğime 
hak verirsiniz sanırım. Bunu yalnız ben değil, Sayın 
Başol'un kendi partilileri olan Salomon ve Özdoyu-
ran'lar da söylüyor. 

Şimdi soruyorum; Fiyat Kontrol Komitesi nere
de? 

300 bin liralık bir Ford kamyon 600 bin liraya 
satılmıyor mu? 

302 Mercedes otobüsler 500 bin, 600 bin lira fark
lı fiyatlarla satılmıyor mu? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Onu kim satı
yor, onu söyle? 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — 68 bin lira* 
hk traktöre üç defa zam yapıp, 100 bin liraya çıka
ran siz değil misiniz? Bu 100 bin liralık traktör 150 
bfn liraya satılmıyor mu memleketimizde? 

ihtiyaç belgelerini kaldırıp, karaborsayı teşvik 
eden siz değil misiniz? 

Renault, Murat, Anadol otomobillerine kaç defa 
zam yaptınız? 

Beğenmediğiniz Ecevit Hükümeti zamanında bu 
yerli montaj otomobiller 60 bin liraya satılmıyor 
muydu? Bugün 120 bin liraya ak borsa, 160 bin lira
ya karaborsa siz almıyor musunuz? 

Gümrük, Maliye, Ticaret müfettişleri, suntaların 
mobilya diye satıldığım tespit etmedi mi? Daha ne
ler sayayım, 10 dakikada değil, günlerce saysam bit
mez bu iç ticaretteki laçkalıklar. 

Sayın milletvekilleri, dış ticarete geliyorum; ihra
catta «Yergi iadesi» adı altında kimler zengin edil
di? 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana hiç 
vadeli ithalât yapılmış mıdır burada? Ama bu hükü
met zamanında vadeli ithalâta da gidiliyor. 

Sayın Irmak Hükümetinden devir alman ve işçi
lerimizin gönderdikleri dövizlerden elde bir şey kaldı 
mı? 

Bugün Ordumuzun araç, gereç ve ihtiyaçlarını it
hal edecek döviz bulabiliyor musunuz? 
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Dış ticaret açığımızın en yüksek seviyede oldu
ğunu inkâr edebiliyor musunuz? 

«Enflasyonu durduracağız» diye her yerde Bakan 
ve Başbakan beyanatlar veriyor, bunu sağlayabildiniz 
mi? Bunlara eklenecek daha çok şeyler var; fakat za
man yok. 

Değerli milletvekilleri, biraz da Köy İşleri Bakan
lığından koparılarak, bu Bakanlığa bağlanan Tarım 
Kredi Kooperatifleri ile Yağlı Tohumlar Kooperatif
lerine geliyorum. 

ARİF TOSYALIOÖLU (Çankırı) — Fazla kaçır
mışın, fazla. Hararetin fazla. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Sizin kulak
larınız duyuyor mu bilmem? 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin traktör satışlarında, gübre 
satışlarında çiftçilerimize güçlükler çıkarılmaktadır. 
Çiftçilerimize geçen yıl yeteri kadar gübre verilme
miştir. Bazı çiftçilerimiz 100 - 150 kuruş fazla vere
rek karaborsadan gübre almışlardır; Sayın Bakan bu
nu az evvel burada söylediler. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Her 
yerde gübre dolu, her yerde var; hiç konuşma. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Bunu Sa
yın Bakan benim kadar bilmektedir. 

HAŞAN SEVER (Çanakkale) — Bu kırat'm güb
resi değil, sentetik gübre; öyle söyle ona. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Dekara 15 
kilo gübre; Trakya çiftçisinin kullandığı gübrenin ya
nsı bile değildir. Önceleri çiftlik sahiplerine dekara 
25 kilo gübre verilmiş, sonradan bu miktar 15 kiloya 
düşürülmüştür. Küçük çiftçilere ekim başladığı halde 
gübre dağıtımı yapılamamış, birçok çiftçilerimiz ya 
gübresiz ekime veya zamansız ekime zorlanmışlardır. 
Aynı uygulama devam etmektedir, inceleme yaptığı
nız zaman sizler de görürsünüz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Güb
re doîu yahu, dolu. Her yerde var. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Var, sizde 
ya;'. Çiftçiye sor bakalım. 

Bitkinin kardeşlenmeye başladığı zaman atılan çi
men gübresi de zamanında dağıtılmamaktadır. Mem
leketimizin iklim şartlarına göre çok çeşitli bölgeleri 
düşünürsek, ziraatçilerin yazdığı zamanı beklemenin 
faydası yoktur, aksine milyonlarca zarar vardır. Güb
re dağıtımı erken ve yeterli olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, elli binden fazla ortağı olan 
Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliği 1975 yılında 
63 bin ton ayçiçeği satın almış; Ticaret Bakanının 
yanlış ve fazla yağ ithalâtı yüzünden bu mallan sa
tamayınca özel fabrikalarda yağ çıkartmış. Bozulmak
ta olan yağlan ne yapacağı bilinmemektedir. 1976 yı
lında 300 bin ton civannda ayçiçeği toplatılmış, bun
ların da ne olacağı belli değildir. 

Bundan 5 - 6 yıl önce Tekirdağ'ına yakın bir yerde 
Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliği, ekstrasyon 
yağ fabrikası kurmak için 530 dekar yer almıştır. 
Özel sektörün baskısıyle fizibilite raporları vesairesi 
hazır olan bu fabrika halen kurulamamaktadır. Ge
çen yıl yağ fabrikası kuroyoruz, diye davul zurna ile 
insanları toplamışlar ve birkaç tane yağ deposu te
meli atmışlardır. Bunîan da yönetim kurulu kendi 
yakınları olan bir müteahhite verdiği için, yapılan 
su?stimaller İle hem iş geciktirilmiş, hem de koopera
tifler zarara sokulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, Yağlı Tohumlar Koopera
tiflerinin ayçiçeği alımında yapılan yolsuzluktan ve 
çıkarılan güçlükleri bu kürsüde 21 . 12 . 1976 tari
hinde yaptığım gündem dışı konuşma ile dile getir
miştim. Sayın Bakan kulağının üzerine yatarak ken
di partileri ile ilgili bu suistimallerin tahkikatım yap
tırmamış, konuşmama cevap dahi vermemiştir. Bu 
kooperatifleri yozlaştırmak için bazı kooperatif düş
manlarının ve menfaatçilerin suistimalleri takip edil
mezse kooperatifler yozlaşmaz mı, Kooperatif ortak
larında güvensizlik doğmaz mı? 

Zamanımın azlığından gerçeklerin bir kısmını söy-
leyebildim. Sözlerime son verirken Sayın Ticaret Ba
kanını ayçiçeği ve yağlı tohum yetiştiricilerinin düş
manı ilân ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 

Değerli arkadaşlanm, Ticaret Bakanlığı üzerinde 
grupları adına ve kişisel olarak söz alan arkadaşlan-
mın sözleri bitmiş bulunmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
si hususunda onayınızı alacağım : Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutup onayınızı alacağım efendim. 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 42 690 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dış Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 70 793 ,000 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 İç Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 55 747 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-̂  
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 15 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarının 
za sunuyorum: Kabul eden^ 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşme
leri sona ermiştir. Bütçenin, Bakanlığın değerli men
suplarına ve Türk ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasmı 
diliyorum. (Alkışlar) 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1977 malî yılı 

Bütçe kanunu tasarısının Orman Bakanlığı kısmına 
gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Gruplar adına; Sayın Hüsnü Cahit Koçkar Millî 

Seîâmet Partisi Grupu adına, Sayın Hasan Bütüner 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Müfit 
Bayraktar Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Adnan 
Akarca Demokratik Parti Grupu adsna söz istemiş
lerdir. 

Kişisel olarak; saym Haş'm Benli, sayın Hasan 
Tosyalı, saym Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Özçeük, 

sayın Ekrem Kangal, sayın Fahrî Özçelik, saym Os
man Aykul, sayın Kadri Özpak, sayın Sabri Tığlı, 
sayın Mehmet Özkaya, saym Yılmaz Karaosmanoğ-
lu, sayın Elem Eken, sayın Nedim Korkmaz, sayın 
tufan Doğan Avşargil söz istemişlerdir. 

İlk söz Millî Selâmet Partisi Grupu adına saym 
Hüsnü Cahit Koçkar'da. 

Buyurun saym Koçkar, 

M.S.P. GRUPU ADINA HÜSNÜ CAHİT KOÇ
KAR (Amasya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Orman Bakan
lığı ve bağlı kuruluşlarının 1977 malî yılı bütçeleri 
üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Grapum ve şahsım adına Yüce Meclisi hürmetle
rimle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzdaki orman 
varlığı sunî olmayıp, tabiî ormanlardır. Kısacası Al
lah'ın büzlere bir lütfü, ihsanıdır. Bugün biz değil vasi 
ormanlar yetiştirip vaîan sathım yeşillendirmek, mev
cut orman varlığımızı muhafazada dahi acze ve hata
ya düşmüş bir milletiz. Yıllarca ormanlarımızı sorum
suzca tahrip etmiş, yerine yenisii yetiştirmek şöyle dur
sun, toprağını dahi muhafazaya kadir oSamamışız. 
Beşikle mezar arasındaki hayatımızın her safhasında 
muhtaç olduğumuz ormanlarımızı tahrip edip, bugün 
hiç de iç açıcı olmayan ormanlarımızla iktifa etmek 
mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmışız. 

Nüfusumuzun hızîa artması, dış ticarî ilişkileri
mizle millî gelirlimizin yükselmesi, orman varlığına ve 
mahsulâtına duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu 
sebepledir ki, ormanlarımızı dikkatle korumak, ya
nan ve tahribe uğramış orman sahalarım ağaçlandır
mak, imar ve ıslah etmek mecburiyetiyle karşılaşmış 
bulunmaktayız. 

Son ölçülere göre yurt ormanlarının 20 115 114 
hektar olduğu, bunun % 41'ine tekabül eden 8 145 000 
hektarının iyi vasıflı, %59'una tekabül eden 11 970 000 
hektarının ise bozuk evsafh orman olduğu acı bir 
gerçek olarak karşımızdadır. 

Ormanlarımızın 10,8 milyon hektarı koruluk; 
9,3 milyon hektarı baltalık ormandır. 

Dikili servete gelince; koruda 802,3 rniüyon met
reküp, baltalıkta 101,4 milyon metreküp olmak üzere 
cem'an 903,7 milyon metreküptür. Bu servetten; 10,3 
milyon metreküp endüstriyel odun, 19 milyon ster 
karşılığı 11 milyon metreküp yakacak odun elde edi
lecektir. 

742 — 



M. Meclisi B : 52 22 t 2 ._ 1977 O : 2 

1976 yılında tüm kunriuşlarıyle başarılı hizmet 
veren ve plan hedeflerini gerçekleştiren Orman Bakan
lığına, Koalisyon Hükümetimiz 1977 ödenekleriyle 
atılını yapma imkânı vermiştir. Bakanlığın, bu imkân
ları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. 

Bakanlığın bütçesi 1976 yıhna kıyasSa, 721 453 000 
İka mutlak artışa tekabül eden, % 346 oranındaki 
artışla, 929 914 000 Türk lirasına ulaşmıştır. 

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bütçesi 
de 838 353 000 Türk lirasıdır. Döner sermaye bütçesi 
olarak, 8 600 000 000 Türk lirasıdır. Geçmiş yılarla 
mukayese yapıldığında, 1977 bütçesinde personel gi
derleri, aynı seviyede kalmak saatiyle yatırım ödenek
leri katma bütçe ödeneklerinde % 40'a, döner serma
ye ödeneklerinde ise %30'a, ulaşmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzdaki orman
ların ehemmiyetini artıran husuflardan birisi de, or
man içi ve bitişiğinde 15 000 köyün bulunması ve bu 
köylerimizde yaşama düzeyi en düşük 8 milyon 
vatandaşımızın yaşamasıdır. İnanıyoruz ki, planlı kal
kınma espiıiisi olan «Kalkınma köyden başlama
lıdır» prensibine uyarak, Orman Bakanlığı bundan 
önceki yıllarda Olduğu gibi, bu yıl da orman köyleri
mize gerekli hizmetleri götürecek, iş ve geçim imkânı 
sağlayacaktır. 

Çalışmalarında - komisyon raporunda belirtildiği 
üzere - yurttaşlarımızın sağlık ve esenlik içinde yaşa
malarım, çeşitli ekonomik ve sanayi kollarının emniyet 
içinde çalışabilmelerini, yurt savunmasını, tarım ve 
hayvancılığın gelişmesini, ekonomik, küMürel ve turis
tik bakımdan büyük faydalar sağlayan ve özellikle ik
lim, su ve toprak muhafazasında büyük bir denge un
suru olan ormanlarımızın varlığının korunması, de
vamlılığının sağlanması ve sahasının artırılması hususu
na dikkat ve itina gösterecekler; lüzumlu personel, 
malzeme, alet, makine, yol ve diğer tesisleri tamam
lanarak, imar ve ıslah edilmesi, verimlerinin artırılma
sı ve işletmesi suretiyle yurdun, yakacak odun madde
siyle diğer orman ürünlerine duyulan ihtiyacın kar
şılanması, orman sanayiin geliştirilmesi, ihtiyaç mad
desi ürünlerin dış piyasalara ihraç edilmesi; bu hiz
metle birlikte, ormanların çeşitli kollektif hizmetlerin
den yurttaşların faydalandırılması, halk - orman iliş
kilerinin geliştirilmesi, orman köylerinin sosyo - eko
nomik sorunlarının çözümlenmesi için, Anayasa, kal
kınma planı, hükümet programı ve ilgili düğer mev
zuatın öngördüğü amaç ve tedbirleri daha etken ve 
süratli bir şekilde almayı ön planda tutacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı Bütçe
sinde 1977 yık için 8,8 milyon metreküp üretim he

defi tespit edilmiştir. Bu, 1976 yılma nazaran 2,5 
mih/on metreküplük bîr artış ifade etmektedir. Üretim 
ve taşıma birim fiyatlarındaki artışla üretim giderleri 
1 milyar 300 milyon Türk lirasına ulaşmış bulunmak
tadır. Bu, orman köylüsüne yapılan önemli bir katkıyı 
ifade etmektedir. 

İstihsalin zamanında yapılabilmesi, istihsal edilen 
emvalin depolara nakli, yolların mevcudiyetine bağlı
dır. 114 000 km. yola ihtiyacı olan Orman Bakanlı
ğının, daha 76 000 km. orman yohıyle 12 000 km. 
köy yoluna ve 45 000 km .üst yapı inşaatına ihtiyacı 
vardır 1976 yılında 4 590 km. olan yol programı, 1977' 
de 6 000 km olarak tespit edilmiş ve 1 000 km. de 
köy yolu programlanmıştır. Yol makinelerinin yeni
lenmesi ve tahsisatının buna göre konulmuş olması 
memnuniyetimizi mucip olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, orman sınırlarının belir
lenmesi, hem orman sahasımn tespiti ve hem de 
orman - halk münasebetleri bakımından büyük ehem
miyet arz etmektedir. Bu husus geçmiş yıllarda ih
mal edilmiş, hassasiyetle üzerinde durduğumuz vatan
daş - devlet ilişkileri dahi bu yüzden haleldar olmuş
tur. 1974 yılında 14 komisyon, 12 ekip ile 113 000 hek
tar sahanın kadastrosunun yapılmış olmasına mukabil, 
1976 yıhnda 33 komisyon ve 165 ekip ile 1 100 000 
hektar sahanın kadastrosunun yapılmış olmasını tak
dirle anıyor; 1977 yılında 50 komisyon ve 250 ekiple 
2 000 000 hektar sahalım kadastrosunun planlanmış 
olmasını şükranla karşılıyoruz. Orman amenejman 
planlarının yapımındaki heyetlerin adedinin de artım-
Iarak, iç hacminin genişletilmesi çalışmalarım, müspet 
atılmış adımlar olarak gördüğümüzü ifade etmek is
tiyorum, 

Muhterem mÜletvekilleri, orman varlığımızı her 
yıl kemiren ve milletimiz için bir afet olan orman yan
gınlarına da kısaca temas etmek istiyorum. Malumla
rınızdır ki, her yıl ülkemizde binlerce orman yangını 
olmakta, 10 000'lerce hektar ormanımız kül olup git
mektedir. Yangınların önlenmeslinde ve tahribatının 
azaltılmasında en büyük amil, yangını zamanında ha
ber alabilmektir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki; 
Bakanlık bu hususta büyük hassasiyet göstermekte, 
Başmüdürlükleri telsizle teçhiz etmiş bulunmaktadır. 
Arzumuz odur ki, bu hususta hiç bir fedakârlıktan 
kaçınılmamalı, haberleşme vasıtalarının en mütekâmi-
liyle Orman Teşkilâtımız donatılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yıhnda kurulmuş olan 
Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü büyük ge
lişme göstermişilir; başarılarının anian bir hızüa deva
mım temenni etmekteyiz. 
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Ağaçlandırma çalışmalarına gelince; malumlarınız
dır ki, tahrip edilmiş orman sahamız 64 000 hektardır. 
Bugünkü tempoyla ancak iki asra yakın bir zamanda 
ağaçlandırabileceğimiz anlaşılmaktadır. Bu sebeple
dir ki, ağaçlandırma faaliyetlerine haz verilmesini ar
zu etmekteyiz. Bugün için orman varlığımızın muha
fazası, devamlılığının sağlanması, ağaçlandırılması, 
bakım, imar ve ıslahı, erozyonla mücadele, erozyo
nun kontrol altına alınması en önemli mescleîeîilmiz-
den birisi halline gelmiştir. Bu hususa Bakanlığın 
hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz. 

OR - KÖY (Orman - Köy) İlişkileri Genel Mü
dürlüğü 1976 yılında programında olan iki ilçenin 
kalkınma planlarım hazırlamıştır. 38 ilin, 65 ilçe
nin 1 965 köyün de etüt çalışmaları bitirilerek, plan
lama çahşmalanna başlandığını ve 1977 yılında da 
34 ilin, 46 ilçesinin, 1 835 köyün de etüt ve plan
lama çalışmaları programlanmıştır. OR - KÖY, ça
lışmalarında ilçeleri tümüyle ele almaktadır. Bu pren
sip ise aksaklıklar doğurmakta, öncelik ve ivedilik 
tanınması icap eden bazı köyler bu yüzden mağdur 
olmaktadır. İlçenin programa alınması beklenilme
den o köylerin programı yapılabilmelidir; OR - KÖY 
pazarlama işlerinde de köylerimize yardımcı olmalı
dır.! 

Orman Genel Müdürlüğünün katma ve döner ser
maye bütçesi yekûnu 9 milyara yaklaşmaktadır. İs
tihsalde çalışan orman köylüsüne 1,5 milyar Türk Li
rası işçilik ücreti ödenmesi; ayrıca zatî yapacak ve 
yakacakla pazar satışı haklarının karşılığı yüksek meb
lâğlara baliğ olmaktadır. Bu miktar 1974 yılında 
1,5 milyar Türk Lirası; 1976 yılında 2 600 000 000 
Türk Lirası olmuştur; 1977 yılında 5 600 000ı 000 
Türk Lirası tahminlerini sevinçle karşılamaktayız. 

Her şeyden evvel ormanlarımızın korunabilmesi, 
orman - köy ilişkilerimizin rasyonel bir şekilde dü
zenlenmesi, millî gelir dağılımındaki paylarını âdil 
ölçüler içerisinde almalarına bağlıdır. 

Bu hususta Orman Bakanlığının üzerine düşen 
görevi, imkânları nispetinde yapmakta olduğunu mem
nuniyetle görüyor; diğer kamu kuruluşlarının da ay
nı gayret içerisinde olmaları lâzım geldiği kanaatimizi 
bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Ailecek, çoluk çoeuğuyîe istihsalde çalışan orman 
köylüsünü mağdur etmemek için, vahidî fiyatların 
günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenme
sinin istifadeli olacağına inanıyorum. 
, Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirmezden 

evvel bir hususa daha temas etmek istiyorum: 

i Kanunen her yıl bütçeden bir miktar paranın or
man köylerinin kalundırılması için özel bir fon ola
rak ayrılması gerekirken, maalesef bazı yıllar bu lâ-
zimeye riayet olunınamaktatlır. Bu yıl bu para mut
lak ayrımıalj, fukaralığın, yokluğun, geri kalmışlığın 
kol gezdiği orman köylerimizin kalkınmasına sarf 
olunmalıdu'. 

Muhterem milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, 1976 
yılında gayretli ve semereli bir çalışma yapmış olan 
Bakanlığın güzide mensuplarına huzurlarınızda teşek
kürlerimi bildiriyor, Bütçenin hayırlı, uğurlu olma
sı temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(A. P. ve M, S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçkar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha

san Bütüner. 
Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından alkış-

Sak'.) 
I C. H. P. GRUPU ADINA HASAN BÜTÜNER 

(Amasya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Orman Bakanlığının 1977 yılma ait Büte Kanun 
Tasarısı hakkında C. H. P. Grupu adına görüş ve di
leklerimizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın miîtetvekileri, Anayasamız ormanlara gere
ken önemi vermiştir. Orman Bakanlığının 1595 sa-
ytîı Kuruluş Kanunuyle Devlet, ormanların korunma
sı, ormanlardan yararlanma, ormanların işletilmesi, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, orman sanayiinin ge-

I SIştMSmesli amaçlarını üstlenmiştir. 

Bugün orman Varlığımızın saha olarak 20 milyon 
hektar oMuğu varsayılmakta ve bunun, ülkemiz yüz
ölçümünün % 24'ü olduğu söylenmekte, böylece bir 
iyimserlik yaratılmak istenmektedir. Oysa durum, 
yaratılmak istenen görüntünün tam tersinedir. Ger
çekten ülkemizde bu 20 milyon hektar alanın ancak 
6 milyon hektarı orman sahaîarıyle kaplı ölüp, ve
rimli orman görünümü içindedir. % 7 oranım geç
meyen orman sahalarımızda ağaçlandırma ve erozyon 
işlerinin süresiz kılınması ve devamlı surette Orman 
Bakanlığınca bu iki hizmetin gereğince yerine getiril
memesi nedeniyle Türkiye'de bir orman tüketimi ve 
gitgide sahaların ormansızlaşması belli ölçülere var-
mıştu<ı 

Değerli milletvekilleri, bugün plan hedeflerine 
göre % 40'ın atında kalan ağaçlandırma, bugünkü 
hızla bu sahalar yüzyıllar sonra ağaçlandırılmış ola
caktır. Tüm bu örnekler bugün ülkemizde uygulan-

I makta olan ekonomik politikanın çarpıklığını göster-
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mektedift Bu ekonomik politika, ülkemizde uygulan- I 
inakta olan çarpık kapitalizmin bir ürünüdür. Bir 
yandan ucuz hammadde sağlamak amacıyle ülke kay
naklarım zorlayan yerli sanayi ve ticaret çevreleri, 
öte yandan kendi ülkesinin doğal dengesini korumak 
için gereksinmelerimi başka kaynaklardan sağlamaya 
çalışan yabancı ülkelerin sömürgeci emelleri, yurdu
muzda orman talanım hızla arttırmaktadır. Bu emel
ler için doğal olarak, Devlet ve organları kullanıl
maktadır, özellikle ormancılık kesiminde zor ve zah
metli işler Devlet organları aracılığı ile yaptırılmakta; 
çalışması az, kârı yüksek işler ise aracılarca yapıl
maktadır. Bu uygulamanın sonucunda en çok zara
ra uğrayanlar ise, orman ürünü üreten ve tüketen 
çalışan kesimler olmaktadır. 6831 saydı Orman Ka
nununun «istihsal ve satış işleri» başlıklı bölümüne 
göz arttığımızda 28 nci maddede «ormancılık tekniği 
ve kıymetlendirme icapları zarurî kılmadıkça Orman 
Genel Müdürlüğünce hiç bir nevi mamul ve yan ma
mul yapılamayacağı gibi, orman dışında şehir ve ka
sabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis olu
namaz.» dendiğini görürüz. Yani orman idaresi işin 
en zor yanı olan altyapı, dikim, yol, kesim, çekim 
işlerini yapıp, ürünü aracıya ya da imalâtçıya tes
lim ederek tüketicinin ezilmesini ve aracının açık kâr 
sağlamasını göz ardı edecektir^ 

Orman işçileri ile orman ürünü tüketicilerinin ezil
mesi yasadaki 34 ncü maddenin uygulanmasından da 
daha açık ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yoksul 
kredi alamayan örgütsüz ve üretim araçlarından yok
sun olan orman işçisi bu yolla tefecinin eline düşü
rülmüş, orman ürünleri tüketicisi hale ise, ürününün 
pahalılığı nedeniyle yakacak odun bile bulamaz ol
muştur. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. «Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında «ormanlar, sana
yileşmenin geerktirdiği talepleri yurt içinde dar bo
ğazlara yol açmaksızın karşılama anlayışı içinde işle
tilecektir» denmektedir. Yürürlükteki yasalara göre 
«bu sanayi» orman idaresinin bulamayacağı ve sırtın
da kambur olarak taşımak zorunda olduğu sanayi 
olacaktır. Gerçekten bugün ülkemizde bulunan or
man ürünleri sanayi sektörü çok yüksek maliyetlerle 
çalışmakta, atıl kapasiteler imalâtı pahalandırmakta, 
orman ürünleri israfı engellenmemektedir. Buna kar
şın sektör, her yıl daha bol ve daha ucuz ürün iste
mektedir. Orman ürünleri sanayi sektörünün en tipik 
ve kontrolsüz tüketicisi olarak bugün Türkiye or
manları üzerinde gerçekten ağır bir tüketim baskısı 
kurma düzeyinde olan SEKA kurumunu gösterebi
liriz. Bu kurum orman ürünü artığı tüketmesi, işle-
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mesi gerekirken, güzelim tomruklan zaman zaman 
beğenmemekte, devlet gücüne dayanarak devlet or
manlarım sömürmektedir. 

Sektörün ağır baskılan ile ormanlarırmz, verim 
güçlerinin üstünde üretime zorlanmaktadır. Bir avuç 
kapitalist aşın kazanca kavuşurken, üreten ve tüke
ten yoksul halk ezilmektedir. Ülkemizde bir metre
küp tomruğun üretim maliyeti 300 Türk Lirasını 
geçmezken ve bunun içinde işçilik gideri 150 Türk 
Lirasını bulmazken, bir metreküp tomruğun fiyatı 
60Q ile 1 30t0 Türk lirasını; yan mamul kerestenin 
ise metreküp fiyatı 5 bin Türk lirasını geçmektedir. 
İşte bu nedenle orman işletmeciliğinin sömürgeci bir 
nitelikte olduğunu önce sürüyor ve bu yararlanmaya 
son verilmelidir diyoruz. Yani ormanlar halk yara
rına, halkla birlikte işletilmelidir. Orman ürünlerinin 
üretim ve pazarlama, orman içi ve köylülerinin yı
ğınsal örgütleri denetimindeki kooperatifler aracılığı 
fle yapılmalıdır. 

Kredi kuruluştan aracıkğıyle borç vererek sömür
me yönetimi de ustalıkla uygulanmaktadır. Örneğin; 
Türkiye'nin 1968 - 1973 yıllan arasında dış borç ve 
kredi olarak aldığı 1 970' 000 000ı dolarlık dış kredi
nin, 1 203 000ı 000ı dolarlık bölümü faiz, anapara ve 
hizmet ödemeleri olarak yeniden geldiği yere dön
mektedir. 1937 yılından bu yana sürdürülen orman 
kadastro çalışmaları, ne orman içi halkın toprağa 
kavuşturulup kalkındınlmasına, ne de kalıcı bir dev
let ormanı mülkiyetinin korunmasına olanak sağlama
mıştır. Tanm, sanayi, turizm ve yoğun yerleşme ya
kınında yapılan orman kadastro calışmalarryle işte 
bu yörelerde ormandan yer kapmış çıkarcıların mül
kiyetleri pekleştirilmektedir. Söz konusu uygulama, 
MC Hükümetinin iktidarda olduğu günümüzde, yağ
maya daha büyük boyutlar kazandıracak biçimde 
sürdürülmektedir. Nitekim geçtiğimiz yıl, 1744 sayılı 
Yasanın uygiilanmasına ilişkin, yönetmelik kapak ka
pılar ardında, yangından mal kaçırırcasına değiştirile
rek orman yağmasına yeni-kapılar aralanmak isten
miştir. 

Değerli milletvekilleri, 1977 yılı ödeneğine bakar
sak, 1976 yılına kıyasla Orman Bütçesinin bir sıç
rama yaptığım görürüz. 208 466 000 liradan, 
922 914 000 liraya çıkarılmıştır. Bu artış oram % 
346'dır. Artıştaki en büyük pay, Ağaçlandırma ve 
Erozyon Genel Müdürlüğüne verilmek suretiyle akıl
cı bir davranış takip edilmiştir. 922 914 000 Türk 
Liralık bir ödenek için de, 435 605 Q0fy] Türk Lirası 
harcamalanna, 44 090 000, lirası da cari harcamalara 
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ayrılmıştır. Böylece geçen malî yıla kıyasla yatırım 
harcamalarında :% 638 oranında bîr artış olmasına 
karşılık, cari harcamalardaki artış % 1,2 oranında 
dır. Bu memnuniyet verici bir durumdur. Ancak plaı* 
hedeflerinin gerisinde kalan ormancılık hikmetleri 
için, bu yatırım •tutarının çok yetersiz kalacağını da 
belirtmek isteriz. Plana göre, orman potansiyelimin 
güçlendirilmesi esastır, Bir ve İkinci Beş Yıllık Plan
lama dönemlerinde !% 5,6 gelişme öngörülmüş; ger
çekleştirme ise bunun biraz daha üzerinde % 6,2 ol
muştur. Bununla beraber ülke kalkınmasında bü
yük katkısı olan ormanlar için, çok büyük yatırımlara 
ihtiyaç vardır. Planlı-dönemde odun tüketiminin hız
la artması needniyle yakacağın yanında kâğıt sana
yiinin de ihtiyacı olan odunum yerine ikame mad
delerime kaymakla ülkemiz için zorunluluk vardır. 
özellikle linyit üretimimin artırılması suretiyle odunun 
yakacak olarak kullamlmasîiım önlenmesi gerekir, 
görüşündeyiz. Kâğıt sanayinde tomruk yerine ağaç
ların diğer bölümlerinin kullanılması ve yararlanıl
ması Planlama tarafından da öngörülmektedir ve 
yararlıdır da. Tezeîden geçmişte kaybedilen kesimi 
de telâfi etmek suretiyle plan hedeflerine uygun 
ağaçlandırmaya gidilmelidir. 

Değerli millet vekilleri; bu Bakanlığın nasıl parti
zanca yönetildiğini, Bakanlık bünyesinde neler olup 
bittiğini somut örnekleriyle belirtmek isterim. Bakan-
lüc ve genel müdürlükler üst düzeylerinde Bakanın 
geçmişte çalıştığı yerlerde tanıdıkları atanmaktadır. 
Bakanlık işleri kişisel ilişkilere bağlı olarak yürütül
mektedir. Teminindeki güçlük zammı, Bakan tarafın
dan hangi kıstaslara göre verilmektedir? Müsteşar, 
müsteşar yardımcıları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri Bakanlık müşavirleri ve özel kalem müdürü
ne Orman Genel Müdürlüğünden sağlanan orman 
mühendisi kadrosuna vekâleten baktırılarak ve büyük 
projelerde çalışıyor gösterilerek 4 X 1 125 —- 4 500 
liralık yan ödeme vermektedir. 

C. H. P. Hükümetleri döneminde, görev yaptıkla
rı için müşavir; başmühendis, uzman ve benzeri gö
revlere getirilen teknik elemanlara yan ödeme karar
namelerinde öngörülen 650 puanlı «Temininde güç
lük zammı» Bakan tarafından nasıl ve neden azaltı
larak verilmektedir? Genel bütçeden maaşlı eleman
ların döner sermayeye ait hizmet evlerinde daha az 
maaşlılar ve haklı olanlar çıkarılarak, diğerlerinin 
oturtulmasının nedeni eski dostluklar ve arkadaşlık
lar mıdır? Bakan, Orman Bakanlığının sahibi midir, 
maliki midir? Orman başmüdürlüklerinde bulunan 

tamirhane işçilerinin çoğu Dlsk'e bağlıdırlar. Sayın 
)rman Bakanı toplu sözleşmeyi aylardır bir sonuca 
sağlamamıştır. Acaba, Bakanın «Türk - tş'e geçsin
ler, zammı verelim.» beyanatı doğru mudur? Bu 
maçla tamirhane müdürlerinden işçilere baskı yap
maları istenmekte midir? 

Bakanlık, Planlama Dairesi ve Devlet Planlama 
Teşkilâtında birlikte düzenlenip sonuçlandırılan ve 
»rman sanayiinin yerlerini belirleyen çalışmada açık-
anan fabrikalardan kaçı kurulmuş olup veya kaçının 
"emeli atılmıştır? Bu çalışma Bakam tarafından be
nimsenmemiş ise, Bakanlığa gelen orman sanayi pro
jelerine hangi kıstaslara göre «Evet ya da hayır» 
denilmektedir? 

Sanayi Bakanlığı, Orman Bakanlığının envanter 
durumunu bilmeden nasıl sanayi teşvik belgesi veri
yor? Orman Bakanı ormanların envanterini bilme
den, nasıl evet veya hayır diyebiliyor? 

Bakanhğın çeşitli kademeleri orman ürünleri için 
taban fiyatları hesaplamaya uğraşmaktadırlar. Taban 
fiyatları, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin istenilen yer 
ve nitelikte üretimini sağlamak için etkili bir araçtır. 
Halbuki ormandan üretilecek ürün çeşitleri hiç bir 
zaman değişmez. O halde, Bakanın bu girişiminin bir 
nedeni olmalıdır. Köylüye ürettiği yakacağın % 100'ü 
zaten veriliyor ve işçilik için Orman Genel Müdürlüğü 
ödeme yapıyor. Bu yeni buluş ile köylüden taban fi
yatı üzerinden ürünler yeniden satınalınıp istenen yö
rede uygun görülenler memnun edilmeye çalışılacak
tır. Orman Bakam bu tutarsız düşüncesinden hemen 
vazgeçmelidir. 

Orman Bakanının imza ettiği ve bölgesel proje
lerle uygulamasını kabul ettiği anaplan yörelere indir
genmiş ve projelere bağlanmış mıdır? Bütün orman-
.cıhk faaliyetlerini kapsayan bu çalışmaları taşrada 
kimler ve hangi örgüt koordine etmektedir? 

Değerli milletvekilleri; 
1975 yılında Orman Genel Müdürlüğü, merkez 

kuruluşu 7 daire Başkanlığı ve 33 şubeden oluşurken 
1976 yılında daire başkanlıktan 13'e, şubeler 63'e çı
karılmıştır. Bu artış daire başkanlıkları % 85, şube
ler için % 90'dır. Genel müdürlükleri % İOO artmış 
msdır? Yoksa mevki, yan ödeme, yüksek kadro, loj
man ve özel binek araba verilerek memurlar avlan
maya mı çalışılmaktadır? Bu yeni kuruluşlar, hangi 
işlerin değişen hacimlerini karşılamaya yöneliktir? 
Orman Genel Müdürlüğünde yaklaşık 3 bin teknik 
eleman çalışmaktadır. 1975 yılında 1 919 kişi, 1976 
yılında ise 2 103 kişi yer değiştirmiştir. Toplam tek-
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nik eleman kadrosunun böyie değiştirilmesi, merkez 
ve taşra parti kuruluşlarım memnun etme gayretin
den başka nasıl açıklanabilir? Bütün bu atamaları gü
nü gününe izleyen teknik elemanlar da büyük bir hu
zursuzluk içindedirler. Merkezdeki yönetici kadrola-
rmdaki atamalar yürütmeyi tamamen sarsacak ve ak
satacak hacimde olmuştur. Bu kadar büyük değişik
likler, partizanca tutumdan başka ne ile açıklanabi
lir? 

1976 yılında 1/10 tarifeli zatî ihtiyaç 7 milyon 442 
bin 418 ster ve serbest piyasaya 7 milyon 251 592 
ster ve toplam 15 milyon ster yakacak odun üretimi 
planlamış. 1/10 tarifeli zati ihtiyaç, oy kaybetme
mek için her şekil çareye başvurularak hak sahiple
rine verilmiş fakat serbest piyasada ancak 3 966 843 
ster yakacak odun satılabilmiştir, 

Bu basiretsiz düzenleme, yakacak odun tonunun 
1 000 ile 1 250 liraya yükselmesine neden olmuştur. 
Kendisine fiyatların yüksekliği ve ürün kıtlığı konu
sunda çeşitü uyarı ve müracaatlar yapılmaktia birlik
te Orman Bakanı umursamaz tutumunu sürdüregel-
miştir. 

1976 yılında, üreîüm programını 2 347 000 met
reküp noksanı ile gerçekleştiren ve 1974 yıh üretim 
düzeyine bile ulaşamayan Orman Genel Müdürlüğü, 
1977 yılı yapacak üretimini 8 816 000 metreküp ola
rak bütçesinde göstermektedir. Bunu hangi olanak 
ve önlemlerle gerçekleştirecektir? Gelir bölümü yük
sek gösterilerek, seçim yılı olması nedeniyle, gider
lerle uygunluğu sağlamak için kâğıt üzerinde yanıl
tıcı bir ayarlamaya gidilmiştir. 1976 yılındaki üretim 
noksanhğı nedeniyle, SEKA, PTT, TEK ve kendi ku
ruluşu OR-ÜS karşılayamamış ve hepsini güç duru
ma düşürerek yatırımları aksatmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünün bu yıl ciddî olduğu
na nasd inanabiliriz? 1976 yıh PTT Genel Müdürü 
tel direk tahsisi 60 700 metreküptür. Buna karşılık 
yapılan teslimat 22 820 metreküptür, % 37 oranında 
gerçekleşmiştir. PTT açığının bir kısmını ithalât yo
luyla karşılamak zorunda kalınmıştır. 

Bu durum, ulusal kalkınma planı ormancılık sta
tüsü ile tamamen çelişkilidir. 1970 yılı bütçesinde 
70 000 metreküp tel direk getirileceği ve PTT'ye tes
lim edileceği yazılmıştır. Bunun için ne gibi önlem
ler alınmıştır. 

Yine, 1976 yılı tel direk tahsis miktarı 65 084 met
reküptür. Teslimat 21 802 metreküp olup ancak, 
% 33,ü gerçekleşmiştir. 

1977 yılında Orman Genel Müdürlüğü tel direk 
üretimini 203 916 metreküpe çıkaracağını bütçesinde 
göstermektedir. Bu hedefe ulaşmak için ne önlemler 
alınacak ve TEK yatırımlarının aksaması nasıl sağ
lanacaktır? 

1976 yıh TKİ modern direk tesisi, 325 882 met
reküp olmakla birlikte, teslimat 223 820 metreküp
tür. 

Değerli milletvekilleri, her yıl yaklaşık 6 000 km. 
oüarak planlanıp, ancak 3 000 km. dolayında gerçek
leştirilen yol yapımı için istenilen harcamalar 6 000 
km. yi hedef almaktadır. Gerçekleşme oranı % 50 
olduğuna göre, ödeneğin yarıya indirilmesi, ya da 
harcama yerlerinin gösterilmesi gerekir. 

Her fırsatta orman köylüsünün yanında olduğu
nu açıklayan Orman Bakanı, 19976 yıh fiyatlarına, 
1977 işçilik ücretlerini yapacak olan °/0 10 yapacak 
için % 16 artırırken, sermayeden nakliyecilere % 80' 
den daha fazla ödeyeceğini bütçesine koyarak özen 
göstermektedir. 

Eğer ORKÖY fonlannı kullanarak, ormancılık 
üretim kooperatiflerim kursaydı, taşıma araç ve ge
reçlerini sağlasaydı, orman köylüsünün yanında ol
duğunu göstermiş olurdu. 

Aylardan beri haritada ve fotometri işyerinde sü
ren grev sonuca bağlanamamış, işçilerin istekleri ye
rine getirilememiştir. 1977 yılındaki amanejman ça
lışmaları da, bu büronun hazırlayacağı meşçere ha
ritaları olmadan yürütülemeyecekiir. 

1975 ve 1976 yıllarında yapılan yalıtımların ve 
verilerin, kredilerle orman köylülerinin gelirleri han
gi düzeyde, hangi düzeye çıkarılmıştır? Bu, bilinme
mektedir. 

Yine 1970 yılı yatırımlarıyle hangi köylerin gelir 
düzeyleri ne kadar yükselmiş, güçlenmiş olacaktır? 
Bu, belli olmamaktadır. ORKÖY yatırımlarına ve 
kredilerine konu yörelerde, köyler hangi kıstaslara 
göre öncelik almaktadır? Bu da belli değildir. 

Orman Genel Müdürlüğünün noksan üretimi ne
deniyle, aynı Bakanlığa bağlı orman ürünleri, Sana
yi Genel MüdürKiğüne 1976 yıhnda 572 000 metre
küpün gelmesi gerekirken, yaklaşık 4 000 metreküp 
teslimat yapılabilmiştir. 

Elektrik teslimatı nedeniyle Ardeşen, Bafra, De
mirköy ve Akkuş fabrikalarında hammadde stokları 
yetersizdir. Diğer fabrikalarda ancak, 2 - 3 aylık 
stok vardır. Haziran 1977'den önce Orman Genel 
Müdürlüğünce bu fabrikalara ürün verilemeyeceğine 
göre, fabrikaların çalışması aksayacaktır. Bunun için 
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ne gibi önlemler alınmıştır? Yeterli hammadde veri
lememesi nedeniyle birim maliyetleri günden güne 
yükselen orman ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü 
fabrikalarında fiyatlar, 4 000 - 4 500 Türk Lirasına 
varmıştır. 1976 yılında dört kez fiyat yükselmesi ya
pılması zorunluğu hammadde yetersizliğindendir. Özel 
sektöre yetişebilmek, kereste piyasasını düzenlemek 
zorunda olan ve en az iki vardiye ile çalışması gere
ken bu kuruluş hangi önlemlerle düzeltilecektir? 

Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğünün 
ürttlği çeşitli ürünlerin faaliyetleri ve her bîrinden 
işçiliğinin payı nedir, bilinmemektedir. Geliri gideri
ni karşılayamayan bu kurumun yevmiyelerinde 101 li
ra artış bekleyen işçilerin isteğini karşılaması nasıl 
mümkün olacaktır, bu bilinmemektedir. 

Orman Ürünleri Genel Müdürlüğü, ülkenin ihti
yacı olan ürünleri üreten bir kuruluş olmaktan çık
mıştır. Çünkü daha çok keresteyi SEKA üretecektir 
ve hatta daha iyileri özel sektörde üretilecektir. 

Değerli milletvekilleri, millî parklar içinde yapı
lan konutlardan kimler yararlanmaktadır, bu bilinme
mektedir. Orman Mühendisleri Odası Genel Kurul 
toplantısında militan toplayıp genel müdür ve millet
vekillerinin makamında istiskal, zorlamak, azarla
mak... 

BAŞKAN — Sayın Bütüner, süreniz bitti efen
dim. 

HASAN BÜTÜNER (Devamla) — Onlarla kav
ga etmek gibi, bir milletvekilliği düşmanlığını taşıyan 
Orman Genel Müdürünün yerinde kalması hazindir, 
Bu davranış Bakanca himaye görmüştür. 

Değerli milletvekilleri; geçimlerini ve kaderlerini 
ormana bağlayan, orman köylülerinin ve içinde ya
şayan insanların orman üzerindeki tasarruflarına ve 
hatta mülkiyet haklarına Devletçe el konulduğuna 
göre bu insanları, insanlık haysiyetine yaraşır bir dü
zeye ulaştırmak Devletin görevleri başında gelir. 
köy - kent uygulamalarına, özellikle orman köylerin
de ağırlık verilmelidir. Buradaki köylerin süratle kal
kınması için Devletin tüm olanakları seferber edil
melidir. Kalkındırma fonu genişletilmeli, yeterli ve 
âdil krediler verilmeli ve iş alanları sağlanmalı, koo
peratifçilik teşvik edilmelidir. C. H. P. olarak Devlet
çe orman köylülerinin işbirliğini sağlarken, bu köyle
rin ekonomik bağımsızlığını, güçlü kooperatiflerle 
gerçekleştirebilmek, ürün, emek ve sermaye ölçüsü
nün.... 

BAŞKAN — Sayın Bütüner, süreniz geçti efen
dim, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyiniz. 

HASAN BÜTÜNER (Devamla) — .... yarattığı 
artık değerlerle bu köylerin halkına adaletle dağıt
mak, köy - kentleri kurmak suretiyle yerleşim birim
lerinin sayısını azaltmak, ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmalarım güvence altına almak, vergisini 
ödediği halde mülkü üzerinde tasarrufta bulunmayan 
yurttaşlara bu hakları teslim etmek, orman yağma
sını durdurmak ve etkin biçimde bir koordinasyon 
sağlayarak ormanlarımızı geliştirmek, ülke kalkınma
sına olan katkısını en yüksek düzeye çıkarmaktır. 

PTT'nin direk ve SEKA'nm tomruk ihtiyacını bu
gün ormanlarımızla karşılanmasının mümkün olduğu 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Bütüner, yem yeni konulara 
geçmeyin rica ediyorum, sürenizin geçtiğini söyledim. 

HASAN BÜTÜNER (Devamla) — .... dışardan 
ithal yolunu kolay görerek dövizlerimizin dışarıya 
akmasını da sakıncalı bulmaktayız. 

C. H. P. iktidarlarında halk ormanın düşmanı de
ğil, dostu olacaktır. C. H. P. Grupu ve şahsım adına 
Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütüner. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Müfit Bayraktar, 
buyurn efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüş ve düşüncelerini sunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, 1937 yılında 3204 sayılı Teşkilât 
Kanunu diye kabul edilen Orman Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığının bünyesinde yer almasına rağmen 
bilâhara Sayın Demirel'in emirleri ve inhası netice
sinde kurulmuş oPan Orman Bakanlığına bağlanmış
tır. Bugün bu Bakanlık başarılı bir şekilde hizmet 
vermektedir. Bakanlık beş genel müdürlüğü uhdesine 
a!mış olup, binlerce köye ve milyonlarca orman köy
lüsüne kısa zamanda hizmetler götürmüştür. Bu ba
şarılı hizmetleri sevinçle görmekteyiz. Daha çok hiz
met götürebilmeyi sağlayabilmek, yatırım hedeflerini 
daha büyük boyutlara ulaştırmak amacını güden Or
man Bakanlığı, hazırlamış olduğu bu bütçesi ile geç
miş yıllara nazaran büyük fark yapmıştır. 

tik defa bu yıl bütçesi 2 186 000 Türk Lirasına 
u^cşmiştır. Bu bütçede yer alan Orman Genel Mü-
lüriüğü büiçesi de aynı görüşe ve esasa dayanarak 
hazırlanmış olup, Orman Bakanlığı Bütçesi içerisinde-
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ki en büyük paya sahiptir. Bu Genel Müdürlükde ilk 
defa 1 257 000 000 liralık bütçeye sahip olmaktadır. 
1974 yılında, yani C. H, P. devrinde Orman Genel 
Müdürlüğünün Bütçesi 444 milyon lira idi, buradan 
da anlaşılacağı veçhile 1974 yılına göre Orman Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi % 300 gibi bir artış meydana 
getirmektedir. Bu rakamlar orman köyüne ve köylü
süne ne denîi hizmet götürüldüğünün gerçek ifadesi
dir. Keza, diğer Genel Müdürlüklerin de bütçeleri
nin hizmetlere orantılı hesap edilerek huzurlarınıza 
getirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Böylesine güzel bir bütçenin hazırlanmasında baş
ta Saym Bakan Kapanlı oîmak üzere, emeği geçen 
bütün teşkilât mensuplarına teşekkür etmeyi borç bi
lirim. 

Orman Bakanlığmm vazgeçemeyeceği iki büyük 
anadavası vardır : Bunlardan birisi Yurt ormanları
nın devamlılığını sağlamak, kalkınma pianlanndaki 
hedefe ulaşmak ve ormancılık ilim ile tekniğini sürekli 
kılmak amacıdır. 

Diğeri ise, orman içinde ve civarında yaşayan sa
yıları 10 milyonu aşkın orman köylüsünü ekonomik 
ve sosyal yönden kalkındırmak gayesidir. 

Onun içindir ki, bu amaç kapsamı ile bu gaye kap
samı içinde bulunan sorunlara en güzel cevabı, bu 
teşkilâtın mensupları hizmetleri ile verebilmektedir
ler. 

Bu hizmetleri görmek istemeyenlerle bu hizmet
leri bilmezlikten gelen kimseler ve partiler, daima 
çıkmış ve bu kürsülerde çok şeyler söyleyerek fa
kirlik, fukaralık edebiyatı yapmışlardır. C. H, P. de 
bunlardan bir tanesi olmuştur. Gel gör ki, C. H. P. 
iktidara gelmiş, orman köylüsü de umutlanıvermiş-
tir. Bol vaatler karşısında derhal kalkınabileceğimi sa
nan ve hemen bîr traktör alabileceğini hesaplayan 
ve kesim ile çekimden de bol para kazanabileceği 
ümidini taşıyan orman köylüsü, umduğu şöyle dur
sun, bulduğu ve kesmekte olduğu 30 *• 40ı kök ağacı 
dahi arar olmuştur. Umduğu dağlara kar yağdığını 
gören orman köylüsü, bu yetmiyormuş gibi zam fur
yasına tutulmuştur. Zamlar, ardı ardına geliyordu. 
C. H. P. ne demişti, orman köylüsü nasıl geçinecek
ti?. Oysa ki, orman köylüsü böylesine dar boğazlara 
itilmişti. Orman köylüsünün dertlerini istismar eden
lerin, orman köylüsüne nasihatlan bile nasip olma
mıştır. Orman Bakanlığı mutsuz ve umutsuz olan 
orman köyüne ve köylüsüne bilinçli politikası <i!e çok 
şeyler bahşetmiş, orman köylüsünün ufuklarını açmış 
ve orman köylüsünü bedbinlikten kurtarmıştır. C.H.P. 

devrinde, yani 1974 yılında 1 metreküp kesim ve çe
kim için orman köylüsüne ortalama 122 lira ödenir
ken, bugün 200 TL. ödenmektedir. İşbaşına gelmiş bu
lunan bugünkü Bakanlık mensupları, devraldıkları 
bütçeden C. H. P. nin veremediği ve orman köylüsün
den kıskanmış olduğu kesim - çekim zammını % 25 
o'arak verebilmiştir. İki defa orman köylüsünün 
emeğine zam yapan, dolayısıyle orman köylüsünün 
yaptığı işe fazla para ödeyen Orman Bakanı haklı 
olarak orman köylüsünün sevgisini ve muhabbetini 
kazanmıştır. İstihsal işlerinden 100ı C&Q, lira kaza
nan orman köylüsü vardır. Yine bugün alınmış olan 
isabetli tedbirler neticesinde, yüksek fiyat ile orman
dan kış kesimi yapılmaktadır. Bu kış kesimleri için 
de özel zamlı vahidî fiyat uygulayan Orman Bakan
lığı, üretimde, sürütmede ve son depoya olan nakli
yatta, ayn - ayn % 20'ye varan zammı öngörmüş
tür. Böylelikle, 1 m3 tomruğun kesim - çekimi ve 
nakliyatı için orman köylüsüne ortalama 250 lira öde
nebilecektir. 

Orman köylüsü sevinçlidir. Orman köylüsü tak
dir hakkını daima iyi kullanmıştır ve kullanacaktır. 
Orman köylüsüne değer ve haysiyet, Demokrat Parti 
ve Adalet Partisi zamanında verilmiştir. Okul, yoL 
su, elektrik gibi hizmetler de bu iki devirde götürül
müştür. El'an dahi aynı görüşle hizmetler ulaştırıl
maktadır. Bütün hizmetlerin damgası, Demokrat Par
ti ve Adalet Partisidir. 

Adalet Partisi köylere elektrik götüreceğim dedi
ği zaman, bu kürsülerden bağıran ve «Köylü çıra 
yakmaktan memnundur. Kazalarımızda elektrik yok
ken, köye elektrik götüremezsin.» diyen ve «Devlet 
imkânlarım köye ve köylüye peşkeş çektiriyorsun» 
diye haykıran kişilerin varlığı da görülmüştür.. 

Böylesine akılcı yollan tanımayan, hissî tutum ve 
icraatlara yer veren kişilerin varlığına rağmen, Ada
let PartisS, orman köyüne ve köylüsüne elektriği 
armağan etmiştir. El'an da bu müspet icratını sür-
dih'egelmektedir. 3 000'i aşkın orman köyü bugün 
elektriğe kavuşmuştur. Orman Bakanlığı da köylerin 
elektriğe kavuşabilmesi hususunda gereken çabayı 
sarfetmişiir. Köylerin ve köylünün kalkınmasını sağ
layabilmek için kurulmuş bulunan Orköy Genel Mü
dürlüğü, varlığını orman köylüsüne tescil ettirmiştir. 
Lüzumlu bir genel müdürlük olduğunu ispat eden bu 
Genel Müdürlüğük 1 838 orman köyünün etüt ve plan
lamasını yapmış ve hedefine ulaşmıştır. 

Bu Genel Müdürlük, C. II. P. zamanında da 
mevcuttu; ama, orman köyünü ve köylüsünü unut-
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muşta. Elinde imkân, kasasında para bulunmasına 
rağmen, imkânlar ve para âdeta orman köylüsün
den esirgenmişti. Nitekim 1974 yılında, yani C. H. P. 
devrinde orman köylerinin kalkındırılması için fon
dan ancak 17 milyon lira harcanabilmlştir. 1975 yılın
da bu rakam 174 milyon liraya, 1976 yılında 435 mil
yon liraya ulaşmıştır. Orman köylüsü mutlu hale 
gelmiştir; ancak yeterli değildir. Zaman kaybına 
meydan verilmeden kaybolmuş olan zamanların te-
îâflsi imkânları aranmalıdır. Bu rakamlar orman 
köylüsüne sağladığımız imkânlar açıkça göstermek
tedir. 1977 malî yılı bütçesinden fona ayrılan meb
lağ île katma bütçede yer aîan miktar 1 milyara ulaş
maktadır. Bu, Bakanlığın dolayısıyîe ilgili Genel Mü
dürlüğün bir zaferidir. Bu Genel Müdürlüğün bu 
müspet icraatından yararlanmış olup da hizmet ya
rışına girmiş olan orman köylüsünün, yakın bir ge
lecekte tüm olarak mutlu günlere kavuşacağını Yüce 
Heyetinize müjdelemek isterim. 

Bugün orman köyüne ve köylülerine elektrik, te
levizyon hatta cennet yatağı, koltuk takımları, elektrik 
süpürgesi girmeye başlamıştır. Bu durum köy ve köy
lümüzün sosyal yönden geliştiğinin gerçek bir ifade* 
sidir. 

Muhterem millet vekilleri, maalesef bugün yurt or
manlarının fiilî hududu ile hukukî hududu çakış-
mamaktadır. O nedenle, Devlet ile vatandaş arasında 
yıllar yılı mülkiye! ihtilâfı süregelmiştir. Bu ıstırabı 
yakinen bilen ve orman - halk ilişkilerini yakınlaştır
mak isteyen Sayın Bakan, orman kadastro çalışma
larına büyük çapta hız vermiştir. 1974'te sayıları 14 
o!an komisyon adedini 1976'da 33'e çıkarmış; sayıları 
42 olan ekip adedini ise 165'e ulaştırmıştır. Tak
dim edilen bütçede ise orman komisyonlarının sayısı 
52 olarak saptanmıştır. 

Orman köylüsünün uhdesinde bulunup bağ, bah
çe, fındık tarlası gibi ziraat arazisine tahvil edilmiş 
arazileri orman hududu dışında bırakan orman tah
dit komisyonları, başarı iîe hizmet vermektedir. Öv
güye değer bir çalışma yapan ve orman köylüsünün 
çilesine son veren bu komisyonların mensuplarına 
huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir görev addederim. 

195$ yılından önce kaderleriyle başbaşa bırakıl
mış olan orman köylüsü bugün mülkiyetine saMp 
olabilmenin mutluluğu ve mahkeme kapılandnan kur-
tuümanın sevinci içindedir, îşte ba durumda olan or
man köylüsüne kân ne derse desin, kim ne söyler
se söylesin; orman köylüsü, kimin yaranda kimin 
ardında olduğunu çok iyi bilmektedir. Bir hakikattir, 

D. P. devrinde, çilekeş orman köylüsünün suçlarına 
ait af çıkartılırken, affın karşısında olan C. H. P. idi. 
Yine bir gerçektir, 1961 Anayasasına «Orman saçla
rının affeddemeyeceğine» dair hüküm koyduran ve 
affı öni'eyici tedbirleri getiren C. H. P.'dir. Dahası 
var; Adalet Partisince Yüce Meclise sevkedlien Or
man Suçlarına İlişkin Af Yasasına da karşı çıkan 
yine C. II. P. idi. Nasıl oluyor da bu C. H. P., bu
gün, «orman köylüsünün yanında olacağız» diyebili
yor ve orman köylüsünün dertlerini istismar edebili
yor? 

Hükümet olur olmaz anarşist ve komünistlerin 
affını kapsam içine aîan ve fakat onnan köylüsünün 
uğradığı para cezasını, ortağı ile birlikle, kapsam dı
şında bırakan C. H. P. değil miydi? 

Gariban orman köylüsü bütün bu gerçekleri ya
şadıkları için, bunları bizden daha iyi bilmektedir. 
O nedenle orman köylüsü, Cumhuriyet Halk Parti
sinin bol vaatiü sözlerine «yalandır» demektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçede önem arz eden 
genel müdürlüklerden bir tanesi de Ağaçlandırma Ge
nel Müdürlüğüdür. Bu Genel Müdürlük, memleketi
mizde mevcut olan 20 milyon hektar ormanın bozuk 
bulunan 11 milyon hektarını ağaçlandırmak çabası 
ve gayreti içindedir. Bunun yanında, acilen çözüm 
bekleyen 7 milyon hektar bozuk orman bir büyük 
sorun olarak durmaktadır. Aynca 3,5 mıilyon hektar 
vüsatindeki orman içi ağaçlaması ile her yıl yan
makta olan binlerce hektarlık sahalann ağaçlaması 
önem taşımaktadn*. Bu hedefler dikkate alınmak su
retiyle hazırlanmış olan bu bütçede, Ağaçlandırma 
Genel Müdürlüğü, sunî temsil iîe birlikte 880 milyon 
lira pay almaktadır. Kısa bir süre içinde başarılı 
hizmet veren bu Genel Müdürlük 1974 yılındaki ağaç
lama çalışmalarına göre % 100ı bir artışla 1976'da 
64 bin hektar ağaçlama yapmıştır. Geçmişteki hiz
metlere göre bu icraat takdire şayandır. 

1977'de 50$ milyon fidan dikimini hedef alan 
Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 121 adet fidanlığa 
sahiptir. Fidan üretimi için lüzumlu olan tohum üre
timini de, hedeflerine oturtmuş olduğu görülmek
tedir. 55 su havzasına aynlarak yapılagelmekte olan 
tohum üretimi etüt, proje çalışmaları basan ile, yü
rütülmektedir. 

Bütün bu olumlu çalışmalara rağmen, ağaçlama 
çalışmaları dar boğazlardan kurtulamamıştır. Çün
kü, yıllar yılı ihmal edilmiş olan bu çalışına sahası 
yeni yemi ele alınmıştır. Açığı kapatabilmek ve za
man israfını telâfi edebilmek için, yurt çapında 

— 750 — 



M. Meclisi B : 52 22 . 2 . 1977 O : 2 

ağaçlama seferberliğinin yapılmasında yarar olacağı 
kanaatindeyiz. Gelecek yıllardaki bütçelerde bu sa
haya daha fazla paramın ayrılması, boyutların daha 
büyük alınması kanaatindeyiz. Ağaçlama faaliyet
lerinin gera'ş tutulmuş olması ile işsizlik oranını da 
bîr nebze olsun düşürmüş olabiliriz görüşündeyiz. 
Ağaçlamada ordu iş gücünden ve imkânlarından 
yararlanılmasının da imkânları araştırılmalıdır. Bu
gün entegre sanayinin ihtiyacı bulunan hasep kar
şılanıyor ise de, yarın ciddî bir sorun olarak karşı
mıza çıkabilir. Lif ve yonga levha üretimi yapan fab
rikaların ihtiyacı için ve hatta gelecekteki ihtiyaç
ları da hesap edilerek hızlı büyüyen ağaç türleri di
kilmelidir ve geliştirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 10 milyon orman köylü
sünün yakacak ve yapacak ihtiyaçları Orman Genel 
Müdürlüğünce karşılanmaktadır. Keza, kesim, çekim, 
vahidî fiyatla iş yine bu Genel Müdürlükçe veril
mektedir. İmkânlarını orman köylüsünden esirgeme
miş olan ma Genel Müdürlüğün, yetkili mensupları 
ilk defa bu yıl orman köylüsüne 722 bin metreküp 
gibi büyük rakamı hedef tayin etmiş ve bu miktar 
tomruğu orman köylüsüne yapacak kereste olarak 
vereceğini ilân etmiştir. 

Yine bu Genel Müdürlük cesaretli ve bilinçli ic-
raatlarıyle binlerce orman köyüne yol götürebiîmiştir. 
Hatta ilk defa bu yıl başlayacak olan asfalt yohı da 
birçok köye götürecektir. Hedefimi iyi tayin eden, me
selelere vukuf ile el atan bugünkü Bakanlık yetkilileri, 
orman köyünün ve köylüsünün yol derdine son verme
yi amaç edinmişler, bununla ilgili olanak 3 miîyar 200 
milyon liralık projeyi Devlet Planlamaya sunmuşlardır. 
Bu projenin gereği olan 392 dozerin, 1 071 grayderin, 
404 kompresörün, 106 loderin ve 1 660 damperli kam
yonun gelmesi halinde sevinç payı büyük olacaktır 
ve dert kalmayacaktır. Orman köylüsü bu müjdeli 
haberi heyecan ile beklemektedir. Böylesine büyük 
bîr programı hazırlamış öîan Sayın Bakana ve Bakan
lık müntesiplerme bir kez daha huzurlarınızda teşek
kür ederiz. 

Değerli milletvekilleri;, gelecekte, dikkate alınma
sında yararlı gördüğümüz bazı hususları arz edeme
den geçemeyeceğim. Her ne kadar kamım mevzuu 
ise de, kesim, çekim yapan orman köylüsünün % 25 
alacaklarının, isteyene para, isteyene de tomruk ola
rak verilmesi imkânları zorlanmalıdır. Teşkilâtın ih
tiyacı olan telsiz, teleks şebekeleri yaygınlaştırılma
lıdır. Orman - halk ilişkilerinde rolü büyük olan Or
man Bölge Şefleri, kooperatif konusunda eğitilmelidir. 

J Milyarlarca lira parayı taşıyan ve sarfeden kâtip ve 
mutemetlerimize daha çok imkân sağlayabilmenin 
yollan araştırılmalıdır. Meslekte boşluğu dolduracak 

I ve yatırımlarda fiilen bulunacak olan elemanların 
yetişîirilebilmesi hususu araştırılmalı, ilgili yüksek 

I okullar behemahal açılmalıdır. 
Adalet Partisi Grupu adına bu görüş ve düşün

celerimle birlikte, Yüce Meclisinizi selâmlar; Orman 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve Devletimize ha
yırlı olmasmı Yüce AUahtan niyaz ederim. Saygıla
rımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Adnan 

Akarca^ buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADİNA ADNAN AKARCA 

(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Orman Bakanlığının 1977 malî ydı Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grupunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

j Her şeyden önce şunu kaydetmeliyim ki, bir ül
kenin en doğal kaynağı olan orman, bir canlı varlık
lar topluluğudur. Bu toplulukta yalnız bitki örtüsü 
ve ağaçlar değil; aynı zamanda insanlar, yabanî hay
vanlar, kuşlar, balıklar ve hatta böcekler ile sürün
genler de vardır. 

Bununla beraber her yıl bütçe görüşmelerinde, bu 
Bakanlıkla ilgili yıllık icraat ve faaliyetin bir eleştiri
si yapılırken, daha çok dar anlamı ile orman, yani 
ağaç iıe insan konuları ele alınmaktadır. Biz Millet 
Meclisi Demokratik Parti Grupu olarak bu konuş
mamızda, aynı zamanda orman topluluğunun eleşti
riye değer bulduğumuz diğer konularına da değinmek 
istiyoruz. Çünkü orman varlığımız gibi bunlar da var 
olmak veya yok olmak durumu ile karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bugün ormanlarımız genel
likle Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ile Batı Ana
dolu ve Torcs dağlarında toplanmıştır. Orta Anado
lu ve Güney Anadolu ise genel olarak ormansız bir 
istep görünümündedir. 

Bilindiği şekilde, yurdumuzun genel alam 78 058 
000 hektardır. Ormanlık alan ise 18 273 193 hektar 
oîup, (bozuk ormanlar da dahil) Türkiye toprakları
nın ancak % 23,4'ünü kaplamaktadır. Ormanların 
maddî ve manevî değerlerinden faydalanabilmemiz 
iç?n, yurt alanının % 30'unun ormanlarla örtülü ol
ması gerekmektedir. Ormanların kapladığı alan biz-

[ deki gibi % 30'dan aşağı olursa, o ülkenin halkı dai-
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ma doğal afetlerin tehdidi altındadır. Doğa örtüsünün 
tahribi, bir ülkeye her zaman acı ve gözyaşı getir
miştir. İklimin bozulması, kuraklık, sel, su taşkınları, 
toprak kaymaları ve aşınmalar gibi birtakım afetlere 
karşı orman en etkin unsurdur. 

Türkiye hâlâ harikulade doğa güzellik ve zengin
liklerine sahip bir ülkedir. Bunları aynen korumak ve 
hatta mümkünse daha geliştirebilmek ve böylece ge
lecek kuşaklara olduğu şekilde devretmek, bugünkü 
sorumluluğumuzun bir gereğidir. 

Sayın milletvekilleri; yüzyıllardan beri yangın gi
bi nedenlerle tahribe uğrayarak bünyesi fakirleşmiş 
olan ormanlarımızın varlığını dikkatle korumanın ya
nı sıra, yok oîanı da yeniden yetiştirmek, büyük öl
çüde ağaçlama çalışmaları yapmak gerektiğine inanı
yoruz. Bu görev, herkesten önce şüphesiz ormancıla
rımızın üzerindedir. Ülkemizin refah ve zenginliğini, 
çıplak yerlerin ağaçlandırılmasına ve erozyonun ön
lenmesine bağlı görüyoruz. Fakat yanan ormanlar, 
millî varlığımızı tehdit edecek kadar tahribat yap
mıştır. İşte biz bunu, Türkiye'nin barınılabilir ve ya
şanılabilir bir ülke olması bakımlarından, var olmak 
ve yok olmak kadar önemli buluyoruz. Orman varlı
ğının tahripkâr faktörlerinin en başında şüphesiz yan
gınlar gelmektedir. Yaz aylarında gün olmuyor ki, 
gazetelerin bir köşesinde bir orman yangını havadisi 
ile karşılaşmayalım. Bununla beraber şüphesiz her or
man yangını da gazetelerde yer almıyor. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de her yaz maalesef 
ormanlar yanmaktadır. Bu yangınlar yıîlardanberi de
vam edegelen bir şeydir. Fakat bazı yıllarda yangın 
oram periyodik olarak yükselmektedir. Bu da göster
mektedir ki, bu yangınlarda kasıt unsurunun rolü bü
yüktür. Yangınların periyodik yükselmelerini bir re
aksiyon ve patlama olarak kabul ediyoruz. İlgililer 
yangın felâketinin kökenlerine mutlaka inmelidirler; 
gerçekleri iyi görmeli, bunları açıkça konuşabilmeli 
ve değerlendirmelidirler. 

Sayın milletvekilleri; her şeyden önce ortada bü
yük bir gerçek va r : Türkiye nüfusunun dörtte biri 
(10 milyondan fazla insan) orman içi ve bitişiğinde 
yaşamaktadır. Fakat orman köylüleri, genellikle Tür
kiye'nin en geri kalmış kesimleridir. Ova köylerine 
nazaran çok daha fakir bir yaşayış ortamı içinde bu
lunan bu köylülerin iktisadî durumları düzeîmedikçe, 
orman köy ilişkilerini nizama koymak ve dolayısıyle 
ormanlarımızı korumak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri; Devletin köylü lehine yaptı
ğı fedakârlıklara bir göz atalım : 6831 sayılı Orman 

Kanununun 32 nci maddesine gire; orman civarı köy 
ve nüfusu 2 500'den az kasaba halkından muhtaç 
olanlara tarife bedeli üzerinden, bu köylerin müşte
rek ihtiyaçları olan köy camii, köy yolu ve koy okul
ları inşaatları ormandan parasız, istif yerlerinden fii
lî masraf tutarından kerestelik ağaç ve tomruk veril
mektedir. Gene aynı Orman Kanununun 33 ncü mad
desi hükümlerine göre de, göçmen ve afete uğrayan 
köylülere ormandan parastz, istif yerlerinden fiilî 
masraf tutarından kerestelik verilmektedir. Gene ay
nı kanunun 31 nci maddesine göre orman içi ve or
mana 10 kilometre mesafe dahilinde bulunan köylüle
re 1/10 tarife iîe yapacak ve yakacak verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı tarafından 
Devletin köylü lehine yaptığı fedakârlıklar bunlardır. 
Diğer taraftan ormanlardan yapılan üretim, taşıma, 
imalât, yol yapımı orman bakımı ve ıslâhı ile ağaç
landırma gibi orman hizmetlerinde köylünün güç ve 
vasıtalarından faydalanılması da köylü lehine yapı
lan fedakârlıklardan addedilmektedir. İşin ilginç ya
nı, Orman Bakankğının insan gücü olmadan bu gibi 
işleri esasen başarmasının mümkün olmamasıdır. Or
man içinde ve civarında yaşayan köylülerin emekleri 
karşılığında para kazanmaları ise, en doğal baklan
dır. Bunu Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 
bir fedakârlık olarak kabul etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Orman yangınları periyodik 
olarak (bilhassa seçim öncesi ve seçim sonrası yaz 
aylarında) zaman zaman gene bütün dehşeti ile gö
rülecektir. Bazı yıllarda b'raz azalma göstermesi ya
nıltıcıdır. Sayın ve değerli Bakanımız buna aldanıp 
da bu konuda başarılı olduk zannma kapılmasın. 
Çünkü geçmişte de bu tarz aldanmalar olagelmiş bir-
şeydik'. 

Sayın milletvekilleri, geri bir durumda olan or
man içi köylerinin ekonomik - sosyal ve kültürel yön
lerden gelişmelerini sağlamak üzere bir Orman - Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ama birçok 
metod ve teknikten faydalanarak kalkınma çalışma
larında köylünün ilgisini çekememiş, onlarda henüz 
bir kalkınma ümidi uyandsramamış ve kalkınma için 
orman köylüsünün gönüllü katkı ve işbirliğini sağla
yamamıştır. Esasen bu Genel Müdürlüğün bütçesi bu 
iş için yeterlide değildir. 

Sayın milletvekilleri; aynı zamanda Türkiye'de or
man köylüsü tahdit ve kadastro bakımlarından da 
büyük sıkıntı içerisindedir. Maalesef halâ Türkiye'de 
tam bir toprak sınıflandırılması yapılmamış, tarım 
ve orman arazisi ayrılmamıştır. Demokratik Parti 
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Millet Meclisi Grupu orman ihtilâflarının âdil bir şe
kilde ortadan kaldırılmasını istemektedir. Bugün ta
rım yapılan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık, na
renciye gibi büyük emekle yetiştirilen tapulu gayri 
menkullerin orman tarafından ihtilâf konusu yapıl
masından ötürü halk - orman ilişkilerinin büyük za
rar gördüğü kanaatini taşımaktadır. Çünkü bu durum 
Türkiye'de büyük bir mağdurlar kitlesi yaratmıştır. 
Tapulu kültür arazilerinin bir an önce anlaşmazlık 
konusu durumundan çıkarılmasını hem kanun gerek
lerine, hem de ülkemizin büyük çıkarına uygun ola
cağı kanaatini taşıyoruz. Bu konuda şunu da ilâve 
edelim ki, tahditlerden sonra başlayan kadastro uy
gulamaları köylerde yeniden büyük memnuniyetsiz
likler doğurmuştur. 

Sayın milletvekilleri; yangınlar, ormanlarımızın 
yayıldığı alanları her yıl biraz daha daraltırken, şüp
hesiz yeni ormanlar yetiştirmek zorunluğu ortaya çık
mıştır. Fakat Türkiye'de şimdiye kadar bu uğurda 
yapılan çalışmalar zayıf ve cılız kalmıştır. Çünkü bi
lindiği gibi, yeniden ağaçlandırma işleri büyük mas
raflarla yapılmaktadır. Yeni orman yetiştirmek ise, 
ileri bir teknik işidir. Bizim Orman Bakanlığı ise, he
nüz bu tekniğe sahip gözükmemektedir. 

Türkiye ormanlarının normal kuruluş düzenleri
nin bozulması, yer yer kısmen veya tamamen yok ol
ması, boş orman alanlarının süratle tekrar orman ha
line getirilmesini zorunlu kılmıştır. Demokratik Par
ti Millet Meclisi Grupu, Türkiye'de ağaçlandırma iş
lerinin geniş programlar halinde uygulanmasını iste
mektedir. Üstelik bunu, kurulacak olan orman sana
yii için de gerekli görmektedir. Esasen devamlılık 
prensibini bozmamak şartıyle istihsalin artırılması, 
geniş orman alanlarının hemen ağaçlandırılması işini 
de ortaya çıkaracaktır. Şimdiden 11 milyon hektar
lık bozuk orman alanında, hızlı gelişen türlerle ağaç
landırma faaliyetine büyük ihtiyaç duyulmuştur. Ba
taklıkları kurutmak için evvelce dikilmekte olan oka
liptüs, halen ambalaj ve kâğıt sanayiinde aranılan 
bir hammadde haline gelmiştir. Boş Hazine ve bele
diye arazileri üzerinde yapılmakta olan orman dışı 
ağaçlandırmalar da hiç bir zaman yeterli olamamış
tır. 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu, ülkemiz
de de artık modern ormancılığın bütün gerekleriyle 
uygulanmasını ve modern bir ormancılık için de ge
rekli olan yol şebekesinin bir an önce tamamlanma
sını görmek istemektedir. Çünkü ormanlarımızın ko
runması ve orman ürünlerimizin ekonomik bir değer 

kazanması, ancak yol şebekesinin daha çok geliştiril
mesi ile mümkündür. Çünkü bu suretle orman ürün
lerinin yalnız kıymetlenmesi yapılmayacak, aynı za
manda orman içi ağaçlama çalışmaları kolaylaşacağı 
gibi, orman yangınlarında zaman kaybetmeden ma
halline motorize ekiplerle yetişerek gerekli söndürme 
işlerini yapmak, bu yol şebekesinin orman içindeki 
dağıhşına bağlı bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; ülkemizde yangın felâketi ile 
bağlantılı bulduğumuz erozyon konusuna da kısaca 
değinmek istiyoruz : 

Toprak, su ve bitki örtüsü arasındaki doğal den-* 
genin bozulduğu alanlarda erozyonu önlemek, sel ve 
taşjkınkruı teşekkülüne mâni oîmak için, eski orman 
arazilerinde yeniden orman yetiştirmekten başka ça
re yoktur. Ülkemizin ise çok sayıda dağlık bölgeleri 
erozyonla toprağını kaybetmiş, işe yaramaz taştık 
ve kayacık bir hale gelmiştir. Orta Anadolu maale
sef stepkşmiş, bazı kısımları ise rüzgâr erozyonu ile 
âdeta bir kum çölüne benzemıiştir. 18 milyon hek
tar orman arazisinin yarısından fazlasında kuvveti! 
erozyon vardın Keza 20 mirylon hektar olan mera
larımızın gene yarısı da, erozyon sebebi ile maalesef 
toprağını kaybetmiştir. Üst toprak ve altındaki hant 
toprak tabakası erozyonla tamamen kaybolduktan 
sonra, anskaya meydana çıkmaktadır. Anakayası or
taya çıkan, taşlık ve kayalık hale gelen bu yerlerde de
ğil ağaç, ot dahi bitmemektedir. Bu nedenlerle De
mokratik Parti Millet Meclisi Grupu olarak, ormanla
rımızı erozyona karşı korumak için bugüne kadar 
alınan tedbirleri, bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak 
görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ormancılıkta esas prensip, 
her yıl verileni almaktır. Yanı başka bir deyimle ro
manların devamlılık prensibi dahilinde işletilmesi lâ
zımdır. Fakat ormancılıkta ağaçlar için uygulan
maya konulan bu prensip kuşlar, yaban hayvanları 
ve balıklar için hiç uygulaıımiamaktadır.1 işte bu ne
denle bunların nesilleri Türkiye'de tükenmek tehlikesi 
ile karşı karşıya kalmıştır. Maalesef, şimdiye kadar 
modern avcılık tekniğine aykırı olarak onları öldür
dük ve yok ettik. îşte bunun için de Demokratik Par
ti Millet Meclisi Grupu olarak, tiirferi tükenme çiz
gisine gelmiş o!an bu değerli av kaynaklarımızı koru
mak ve onların tekrar üremelerini sağlamak için ge
rekli bütün tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu ko
nuda Millet Meclisi gündeminin 44 ncü sırasında ka
yıtlı o!an bir araştırma önergemiz de vardır. 

ÇeşitK zamanlarda söyledik ve şkıdi gene de söy
leyeceğiz: Türkiye'miz Avrupa, Asya ve Afrika kı-
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talanımı birleştiği bir coğrafya noktasındadır. İşte 
bu durum, ülkemize her üç kıtaya ait birçok kuş ve 
yabani hayvanlara sahip olma imkânım vermiştir. 
Aynı zamanda ülkemiz göçmen kuşlar için de önemi 
bir geçM ve konaklama merkezîdir. Bu olanaklar fee 
her miEete nasip olmayan bir üstünlük ve hatta şans* 
tır. Fakat maalesef bizler bugün bunun büyük kıy
metini bilememiş bir durumdayız. Bu yüzden Türki
ye'nin faunasında çok hızlı bir azalma goralmekte-
dir; Kuşların, yaban hayvanlarının ve batıkların bu 
eko3ojik denge içinde son derece önemli yerleri var-
dnv Bugün ise bütün dünya devletlerimin, ekolojik 
dengenin bozulması karşısında önemli tedbirler alma
sı, en baş görevleri olmuştur. Çünkü her şeyden 
önce, insan varlığının devamı için doğayı bütün par-
çaîayıyle korumak gerekmektedir. Bugün dünyada 
kuşlar, yabanî hayvanlar ve balıklar, tıpkı orman 
varlığı gibi doğal bir kaynak olarak değerlendirilmek
te ve bunlara son derece büyük öneımı verflmektediiE', 

Sayın milletvekilleri, insanlar tarafından bugün 
Türkiye'de yapılmakta olan bilgisiz ve sınırsız avlan
maların yanı sıra, teknolojinin ilerlemesi, insan nü
fusunun hızla artışı, sanayi artıklarının ve tarım 
ilâçlarının kötü etkileri, kuş, yabanî hayvan ve ba-
fek türlerimin gitgide ortadan kalkma tehlikesini arttı
ran başlıca faktörler olmuştur. 

Bugün Türkiye dünyada az bulunan değerli kuş
lara, yaban hayvanlarına ve halklara sahiptir. Bir 
zsmıanîar Türkiye'de yaban öküzünün (bilim adı Bos 
Priîmigeri«us mevcut oMuğunu, bu konu ile ilgili bi
lim kitapîarı yazmaktadır^ Fakat bu hayvan yüz
yıllar öncesi yek olmuştur. Bugün dünyada ürü 
oüan ve bizini sonradan dışardan ithal ederek yetiş
tirmekte olduğumuz evcil Merinos'un orijini bile Tür
kiye'dir Bugün doğamızda son derece azaltmış ve 
yok oSmıak çizgisine gelmiş olan çatal tırnaklılardan 
dağ koyunlarımız, yaban keçilerimiz, kamdağ ke
çilerimiz, karacalarımız, aîageyik diye tanınan yag-
murca&mmız, ceylanlarımız, kırmızı geyiklerimiz ile 
kemiricilerden tavşan, kunduz ve oklu kirp'ilerimiz, et 
yiyicilerden yabanî kedilerimiz, karakulak, vaşak 
ve benekli parsımız, susamurumuz, kaya ve çam 
sansarlarımız ve boz ayımız (bilim dilinde Suriye ayı
sı diye tanınan türü de dahil) tükenme çizgisine gel
miştin Türkiye'de çakal nesli biîe kalmamıştır. Oy
sa bir zamanlar çoklukla bulunan bu türün ülkemizde
ki temsilcisi apayrı bir özelik gösteriyor ve dünyada 
bilini dilinde «Türk Çakalı» diye tanınıyordu. 

Sayın milletvekilleri, bilenler için çok acıdır söy
lemesi, bu geçen yaz ülkemize Dünya Yaban Hayatı

nı Kurtarma Vakfının (WorSd VVüdlife Fund) rapor 
hazırlamak üzere gelen bir memuru Güneybatı Ana
dolu'daki benekli parsın peşine düşmüş, o havalideki 
bütün dağlan ve köyleri dolaşmış, fakat maalesef 
onun izine rasiîayaımamıştır. isviçre'deki Dünya Ya
ban Hayatım Kurtarma Vakfı, Afrika'daki Ieopartîar 
varken, acaba neden Türkiye'yi seçmişti? Çünkü bu 
türün Türkiye'deki cinsi bir özellik arz ediyor, bu 
yüzden korunması gerekiyordu. Evet bu türü kur
tarmak istiyorlardı* İşte bunun için adamlarını gön
dermişlerdi; fakat onlar da maalesef çok, ama çok 
geç kalmışlardı. 

Sayın milletvekilleri; zamanımız kısıtlı olduğu için 
bu konuda kuşlarla ilgili durumu ayrıntıîarıyle anla
tamayacağız. Fakat kuş türlerimizden sülünlerimiz, 
ur ve kaya kekliklerimiz, toraçlanmız, ala boyunlu 
güvercinlerimiz ve göçmen kuşlardan bıldırcınlarımız, 
ördeklerimiz, kazlarımız ile diğer kuş türlerinin de 
son derece azaldığını kaydetmekle yetineceğiz. 

Şimdi sırası gelmişken, orman içi dere ve güller
de yapılan tahripkâr tatlı su balık avcılığı üzerinde 
kısaca durmak istiyoruz. Tatlı su balıklanınız dina
mitle ve saya zehirli nebatlar doğranarak türleri yok 
edilmiştir. Tatlı su balık avcılığının kanun ve mev
zuat uyannea yapılmasını mutlaka sağlamak lâ
zımdır. Orman içi göl ve akarsularda yapılacak en
vanter çaîışmalanyle balık türlerinin dağılışı, doğal 
ve sunî olarak üreme kapasitelerinin tayini, balık tür
lerinin ıslahı ve daha geniş balıklandırma çahşma-
lannın realize edilmesini gerekli görüyoruz. Tabiî su 
kaynaklarımızın korunması ve değerlendirilmesinde 
de çok geciktiğimiz kanaatindeyiz. Bir çok bahk tür
lerimiz (bilhassa alabalıklarımız) yok olma çizgisine 
gelmiştir. Fakat bu konuyu bilen ve üzerine eğilen 
Türkiye'de maalesef az insan vardır. Oysa, o ka
dar üzerinde durduğumuz halk - orman ilişkilerinin 
düzelmesinde, halkın ormanı sevmesi ve benimseme
si bakırnlanndan, bu gibi sportif kaynakların büyük 
faydasına da inanıyoruz. Nitekim bu düşüncemiz, ge
ne bundan önceki bütçelerde üzerinde durduğumuz, 
millî parklar için de doğrudur. Fakat bugün, sö
züm ona bizdeki millî parklardan (Uludağ gibi bir 
ikisi hariç) haîk asîa faydalanamamaktadır. Bizim 
kanaatimize göre eşsiz güzellik ve apayn bir özellik 
taşuyan millî parkların Türkiye'de göstermelik olarak 
ismen tesisi yeterli değildir. Bugün millî parklardan 
çoğunu ormancılardan başka kimse tanımıyor. Sayın 
Bakan bile hepsinin adlannı doğru dürüst sayamaz. 
Oysa sosyal, kültürel, turistik gayeleri bulunan, mîllî 
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parkların kamu hizmetine açılması, bu nadir doğa 
harikalarından halkımızın büyük ölçüde faydalanması 
sağlanmalıdır diyoruz. Gene halk - orman ilişkilerinin 
olumlu bir şekilde geliştirmesi gayesine yardım ede
cek olan, orman içi mesire yerlerinde vatandaşları
mızın daha geniş ölçüde faydalandırılması gereğine 
inanıyoruz. 

Orman içi mesire yerlerinin daha da çoğaltılmala
rını, yurdumuzun doğal güzelliklerinin hem korun
ması, hem de tanıtılıp değerlendirilmesi bakımların
dan önemli addediyoruz. 

Sözlerime burada nihayet verirken, 1977 malî yılı 
Orman Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını diler; Yüce Meclise, Değerli Başkanımıza ve 
Orman Bakanlığının güzide mensuplarını Demokratik 
Parti Millet Meclisi Grupu adına saygılarımla selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarca. 
Şaîhsı adına Sayın Haşhn Benli, buyurunuz efen

dim. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarını; 
Burada büyük rakamlardan bahsediyoruz ve or

man örgütümüzün istikbali şu, geçmişi bu şeklimle 
uzun konuşmalara dalıyoruz; faikat Türkiye'de bir ger
çeği hiçbir zaman hepimiz göremiyoruz. 

Orman içi köylere gününde odunu veremiyoruz, 
verilemiyor ve verilemediği için de köylü her zaman 
suç işliyor, mahkeme önüne gîdiyor, cezalanıyor ve uğ
raşmasına da devam ediyor. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, ormanlardan kimler fay
dalanıyor? Ormanlardan büyük müteahhitler faydala
nıyor, suntacılar, mobilyacılar faydalanıyor, orman
lardan daha bir çok kesini faydalanıyor ve sayısı 
beş bini geçmeyen büyük kereste dükkânı faydalanı
yor. Ormandan bunlar kadar faydalanamayan tek ne
sil, orman içinde yaşayan ve her günü ıstırap içinde 
geçen orman köylüsüdür. 

Bu gerçekleri burada söylemek mecburiyetinde
yiz. Devletin müesseseleri arasında koordinasyon yok. 
Batıyorsunuz, orman mühendisi odun vermek için 
geliyor, aynı gün şeker pancarı söktürmek için de 
şeker fabrikasının adamı, köylünün kapısına yanaşı
yor. Pancarını sökmese, şeker şirketi gelip iki misli 
ücret verip tarladan söktürüp götürüyor. Odununu 
getirmese, başlka bir gün odun getirmek mümkün 
değil. Bütün bu şartlar sonunda köylü ısınmıyor mu? 
KöyMi yine ısınıyor, bir fırsatını buluyor, devletin 
gösterdiği yerden değil, kendi münaslip gördüğü, ba

kım memurundan sıyrılarak getirebildiği en güzel, en 
mükemmel ağacı keserek ısınmasına devam ediyor ve 
bu senelerden beri böyîe ohıp gidiyor. Biz senelerden 
beri MecMste büyük büyük rakamlardan bahsediyo
ruz, ama köyün kenarındaki orman, her sene 1 km., 
2 km., 3 km. uzaklaşa uzakiaşa, ağaç, köyden ta uzak
lardan görünen bir meta haline geliyor. 

Bütün bunlara her sene tedbir düşünülür. Bu se
ne gezdiğim Domaniç köylerinde, Emet köylerinde, 
Tavşanlı'ya bağlı köylerde sorduğumda, hiçbir köy
de odununu zamanında aldığını söyleyen köylüye 
rastlayamadım. Kar yağmış, orman balçık haline gel
miş, içine girilmez halde. Köylünün hayvanı, kendi
si, bütün gücü perişan, balçığın içinden, ıslanmış, yan
ma?! mümkün olmayan odunu, devlet o gün istedi, 
diye getirme gayreti içinde ve tabiî getirebildiği ka
dar getiriyor; sonunda da gidip en mükemmel ağa
cı keserek, büyük bir ekonomik değer kaybına uğra
tarak, ağacı evinde yakmaya devam ediyor. 

Buna çare bulmak mecburiyetindeyiz. Çare bulun
madığı takdirde en mükemmel, işe yarar kerestelik 
tomruklar, köylerde sobalarda yanmakta devam eder. 

Bunun içine başka kaprisler de giriyor. Oradaki 
oi'man mühendisi veya oradaki görevlinin toplumla 
olan ilişkileri de giriyor. Bu ilişkiyi çok iyi götüren 
lîisankra yapılan muamele başka, bu iiişjkiyi çok kötü 
götüren insanlara yapılan muamele başka türîü olu
yor. Dolayısıyle bir keşmekeş, toplumun ikiye ayrıl
ması, son zamanlarda Orman İşletmesinin uygulama-
îarmda bariz bir şekftde göze çarpmakta, neredeyse 
orada da köylerin içinde de odununu alan ve odu-
numı almayan şeklinde cepheleşmeler teşekkül et
mektedir. 

Şimdi orman odunu vermiyor, dedim. Aynı yerde 
kömür üreten bir işletme varsa, vatandaşın parası ile 
o işletmeden kömür alması da mümkün değil ve va
tandaşı suç İşlemek için kendi mukadderatı ile baş-
başa bırakıyoruz ve ısınmak için getirdiği odunu ile 
yakaladığımız bu vatandaşı adliyeye sevketmefeten ge
ri kalmıyoruz. 

Devlet yönetimini böyîe götürmek riiyetindeysek, 
ba yönetilmen sonu çıkmazdır. Bu yönetimin sonu bizi 
çıkmaza götürür ve sonunda tedbir almak istesek de, 
artık tedbir alma imkânına sahip olamayız. 

Mahkemelerde baktığımız suçların çoğu, bu tip, 
devletin görevini yerinde yapmamasından dolayı iş
lenmiş suçlar. Yüzlerce vatandaş, en uzak noktaya 

, mahkemeye sevkediîiyor ve hâkimin önüne gelmeye 
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devam ediyor, malhkemeler doluyor. Neden? Dcv3«t 
görevini, Hükümet görevin1! gününde yapmadığı için. 

Bunlar en basit, en geri kalmış toplumların dah'l 
çözmüş öîduğu proiblemler, ama senelerden beri Tür
kiye'de bir odunu vatandaşa götürüp gününde vere
miyoruz ve diyoruz ki; «Efendim, orman yanar.» 
Ormanı yakmadan da tedbir almak mümkün. Köylü
yü orman işletmesiyle beraber örgütlendirerek te, en 
müsait günde, ormanı yakmadan odunu getirmek ve 
köylüye vermek mümkündür. Bu gayretler herhalde 
yöneticilere zor gelmektedir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü, biraz evvel burada 
konuşurken partimi itham etti : «Ağaçtan önce in
san» diyen ilk siyasî teşekkül, Cumhuriyet Halk Par
tisidir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yok canım. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Devamla) — Bir eşek 
yükü odun için, mahpusa atılıp, yoksulluğa itilen or
man köylüsü için af diyen siyasî teşekkül, Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Bunun için, 1969 seçimlerinden son
ra... 

MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Zaptlara geç
sin diye Söylüyorsun. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Devamla) .— Bunun 
için, 1969 seçimlerinden sonra tüm partileri Anayasa
da orman köylüsünün bu ıstırabını dindirecek, engel
leyici maddeleri kaldırmak üzere faaliyete geçen si
yasî teşekkül, Cumhuriyet Halk Partisidir. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Anayasaya koyan
lar kimdi ama? 

AHMET HAŞİM BENLİ (Devamla) — Biz bu 
çağrıyı... 

Anayasaya koyanlar müşterekti, hepimiz oy ver
dik, hepiniz oy verdiniz. 1961 sonunda hepiniz oy 
verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Benli, cevap vermeyin efen
dim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bir tane Adalet 
Partili yoktu. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Devamla) — Anayasa
ya madde koymak, Anayasayı kabul etmek münfe
riden bir partinin işi değil, Anayasada madde de
ğiştirmek de bir partinin işi değil. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Kurucu Mec
lis Anayasasından bahsediyor. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Devamla) — Kurucu 
Mecliste sizin kanaatınızda arkadaşlar da vardı. 

Bu çağrıyı yapan Cumhuriyet Halk Partisidir. Biz, 
bu çağrıyla Parlamentodaki bütün partileri bir gö-
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rüş etrafında toplamış, Anayasada gereken değişikli
ği yapmışızdır. Dolayisıyle, Sayın Bayraktar arkada
şım eski zabıtları okursa, 1969'dan sonraki zabıtları 
okursa, bu konuya muttali olmuş olur. 

Şimdi, başka bir gelişmeye girmek isterim. Karşı
lıklı tartışma çıkar yol değil, herkes kanaatini geîir 
buradan Söyler. 

Bîr konuya daha gelmek isterim. Son zamanla* da 
Ziraat Bankası aşağı yukarı 4 - 5 seneden beri orman 
köylerine bazı krediler açar. Bunların içinde yumurta 
üretimiyle iîgili krediler de vardır. Bilhassa, orman 
köylerinde, Kütahya ve havalisinde bu gelişme hızlı 
olmaktadır; fakat son zamanlarda, gerek Malîye Ba
kanlığı, gerek Ticaret Bakanlığı pazarlamayla ilgilen
mediği ve bu yumurta üreten çiftçilere, 500 yumurtası 
olan insana vergi tahakkuk ettirdiği, ama şehrin içinde 
10 000 yumurta üreten insanla hiç meşgul olmadığı 
için, yeni yeni başlayan kaçakçılıktan vazgeçmeye ni
yetli bu orman içi köylülerin bu davaları da yıkılmak 
üzeredir. Sayın Orman Bakanlığının, orman içinde 
doğru dürüst yaşamaya niyetli olan bu vatandaşlara 
elini uzatması gerekir. Aksı halde, başlayan bu giriş 
de yok olmak üzeredir. 

Köylü ormanı sever, ama köylü ormana düşman 
edilmezse. Köylü ormanı korur, ama köylü ormana 
düşman edilmezse. Odunu gününde verilirse, köylü 
ormanı korur; zatî ihtiyacı gününde verilirse, köylü 
ormanı korur. Ama bunlar yapılmaz da illâ «git, ka
çak çalış» denen muameleler yapılırsa köylüye, köylü 
ormanı korumaz, köylü ormana düşman olur. Or
man politikasını bu yolda ayarladığımız gün, köylü
nün ormana yaklaşacağı ve devlete de yardımcı ola
cağı inancındayım. 

İkindi bir hususa da temas etmek isteyeceğim. Türk 
el sanatlarında, bilhassa orman köylerinde büyük çap
ta gelişmiş ve tarihî değer kazanan halıcılık vardır. 
Bu halıcılık da son zamanlarda yok olmak üzeredir. 
Bilhassa, başlayan fabrika halıcılığı Türk el sanatla
rını, bilhassa bu halıcılık konusundaki el sanatlarını 
yok etmektedir. Bugün müzelerimizde bulunan en ta
rihî halılar kök boyalarıyle orman köylüleri tarafın
dan yapılan İlahlardır; fakat el halıcılığının yok ol
ması, son zamanda gelişen fabrika halıcılığı, orman 
içi köylerde kendi basma yaşayan ve kış aylarını hah 
dokumakla geçiren bu köylülerin bütün gelirlerini 
yok etmek üzeredir. Bu hususta da Orman Bakanlığı
nın bir tedbir almasını rica ederim. 

Bütün bunları söyledikten sonra; ağaç - insan iliş
kilerini düzenîeyemediğiniz müddetçe ormanların tah-
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rjbatına mani olamazsınız. Bilhassa, bir hususu hu
zurunuza getirmek isterim sayın arkadaşlarım. Yakla
şan seçim dönemleri, Türkiye'de ormanın en çok tah
rip olduğu dönemlerdir. Siyasîlerin ormanları kendi 
İmkânı gibi kullandıkları, kendilerine seçim kazanmak 
için kullandıkları ve kötü uygulamaların geçtiği dö
nemler, bilhassa genel seçim dönemleridir. 

Köylümün bütün ihtiyaçlarının zamanında karşı
lanması halinde bu tip tahribatlara mahal kalmayaca
ğı inancıyle Yüce Meclîsi saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Benli. 
Açıklamalarda bulunmak ve yanıtlar vermek üze

re Sayın Orman Bakanı Turhan Kapanlı söz istedi
ler, buyurun efendim. 

ORAL MAVÎOĞLU (îeel) — Süre yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın konuşma
sının sonuna doğru, izninizi alacağım zaten, konuş
masının sonuna kadar diye. tzin verirseniz soruları 
sonra sorduracağım. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bu bütçenin biti
mine kadar devam edelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (C. Se
natosu Ankara Üyesi) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasın
da söz alıp gruplarının görüşlerini açıklayan ve şah
sı adına söz alan sayın milletvekillerinin getirdikleri 
düşünce tarzını cevaplamadan önce, kısa fakat umu
mî mahiyette; neyiz, neredeyiz, ne yapmak istiyoruz 
ve bunları yaparken bizi heyecanla ayakta tutan un
sur nedir; bunu fevkalâde kısaca izah ettikten son
ra; değerli grup gözcülerine ve şahsı adına söz alan 
milletvekiline cevap arz etmeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi ve sayın sözcülerin ne ifade buyur
dukları tarzda; 20,2 milyon hektar orman sahamız 
var. Biz, iyimserlik olsun için sahayı geniş tutmuş 
değiliz. İlmin, tekniğin ve bu hizmette gururla vazife 
alan teknik elemanın huzurunuza ve önümüze getirdi
ği rakam budur. Bunun maalesef 12 milyon hektarı 
bozuktur, 8,2 milyon hektarı muntazamdır, düzgün
dür. Şu hale göre, Orman Bakanlığının münakaşaya, 
dedikoduya tahsis edecek zamanı yoktur. 12 milyon 
hektar bozuk ormanı mümkün, olan süratle, düşünce 
tarzları ne olursa olsun bütünüyle Parlamentodan ve 
Türk milletinden, bütünüyle vatandaştan mahsus alâ
ka almak mecburiyetindedir ve ihtiyacındadır. Bu, 

hepimize düşen millî bir vazifedir. Ormanın toprak, 
su ve bitkiye dengesinin yerini hatasız tarif ettikten 
sonra, bu işi ihmal etmenin tarifini yapmanın müm
kün olmadığı kanaatindeyim. 

Dikili servetimizi hatipler izah buyurdular, etevar-
lığımızda mutabıkız. Yatırım ödeneklerini ifade etti
ler, geçmiş yıllarda % 14-20 iken, katma bütçede bu 
sene % 40, döner sermayede % 36'ya yükseldiğimizi, 
personel ve cari giderleri bütçe içinde normal sevi
yesinde tutabilmiş olmamızı memnuniyetle ve tak
dirle karşıladılar. Siyasî inanışları değişik olan ar
kadaşlarımız bu takdiri bizden esirgemediler, kendile
rine huzurlarınızda teşekkür ederim. 

Sadece bazı rakam hataları var, sırası geldiğin
de tashih etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu pe
şinen arz ve ifade etmek istiyorum. 

Sanayide üretim 1977 de 2,5 milyon m3 artırılmış 
ve 8,8 milyon m3 seviyesine çıkarılmıştır. 1976 faa
liyetlerinde ise bize planın verdiği hedef % 115 ar
tırılmak suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. 2,5 milyon 
m3 ne eksiğindeyiz, ne gerisindeyiz. Rakamların inan
dırıcılığından faydalanarak bize nazaran rakam ha
tasını yapan sayın sözcüye cevap arz ederken, tam 
karşılığını kendilerine ifadeye çalışacağım. 

15 milyon ster yakacak programlanmış, ayrıca 1,5 
milyon m3 iç ve dış talep karşısında üretime alınmış
tır. Yani lüzumu halinde 10,3 milyon m3 istihsal ta
hakkuk ettirilecek tarzda programlamış bulunuyoruz. 
Bu - bunu tabi altım çizerek ifade etmek istiyorum -
plan hedeflerinin gerisinde kalışımız şöyle dursun, 
5 senelik vesatî esas alındığı takdirde % 100 bir ar
tışla huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. 
Büze verilen hedefin gerisinde değiliz, 5 senelki va
satı esas alındığı takdirde 10,3'e göre kendimizi ayar
ladığımız düşünülürse % 100 fazlasıyle huzurunuzda
yız 

1976 yılı istihsali ise, % 115 lehte bir farkla ger
çekleştirilmiştir. 

1977 yılı inşaat sektöründe gelişme hacmi orman 
mahsulleri sanayii ihtiyacı, köy elektrifikasyonu, tel 
direk ve maden sektörünün direk ihtiyaçları hiç bir 
darboğaza düşmeden karşılanacaktır. 

Sayın hatip görüşmesi sırasında hangi rakamlardan 
faydalandı, bilmiyorum, sadece Cumhuriyet Senato
sunda da sayın senatörlerin açtıkları haklı sualleri 
cevaplarken arz etmiştim, verdiğim rakamın bir iti
barı vardır ve bu rakamlar devletin arşiv haysiyetinde 
gizlidir. 
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Muhterem milletvekilleri, SEKA bizden 971 000 i 
m3 kâğıt sanayiinde kullanmak üzere tomruk talep 
etmiş. 971 000 metremikap teslimata... 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Metreküp. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Mikâp, küp küp; mikâp dersem ne olur? 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Çocuklar anlamıyorlar 

da. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Hayır zatıâlinize hitap ediyorum ben, ço
cuk yok burada. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ben de anlamıyorum 
Sayın Bakan. (Gülüşmeler.) 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Benim teselsülümü bozmayınız. Bu, yasak
lanmış hır şey de değildir ve zatıâliniz gibi, o türlü ola
nağa da sahip değilim. 

971 000 m3 tahsis demiş, teslimata hazır olduğu
muz kendilerine yazılı olarak bildirilmiş ve bugüne 
kadar da 850 000 m3 ü alınmıştır. Gerisi depolan-
mizdadır, ithali gibi bir müesseseye sureti katiyede 
gitmemesi için ciddî bir üslup içerisinde uyarılmışlar
dır : İthalâta gidemezsiniz, sanayiinizde kullanacağı
nız hammaddemiz depolarımızdadır, geliniz ve alınız 
denilmiştir. Bu itibarla Sayın Halk Partisi sözcüsünün, 
sanayie veriyorsunuz veya vermiyorsunuz manasına 
gelen beyanını böyle karşılamış olayım. 

TEK için 65 000 metre mikâp bizden tel direk 
istediler. Bunun 53 000 metre mikabının teslimata ha
zır olduğunu kendilerine beyan ettik ve bugüne kadar 
da 46 000 metre mikâbını teslim aldılar. Gerisi TEK'in 
emrindedir, hizmetine tahsis edilmiştir, depolarımız
dadır ve dün Enerji ve Tabiîî Kaynaklar Bakam 
Sayın Selâhattin Kılıç ve Müsteşanyle Muavini Vekâ
letimize teşrif ettiler, bu yıl kendilerine, ihtiyacı olan 
120 000 metre mikâp tel direğinde emirlerine za
manında ve müddetinde tahsis edileceği bildirilmiş 
bulunuyor. 

Kömür İşletmesi bizden 325 000 metre küp tom- I 
ruk istemiş. 

ABDİ ÖZKÖK (Boîu) — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Orada bazen 
mikâp, bazen de küp yazıyor, onun için. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sizi memnun etmek benim vazifem. 

300 000 metre küpü teslimata hazırdır şeklinde 
kendilerine tebligat yapılmış, bugüne kadar 283 000 
metre mikâbı da çekilmiştir. i 

[ PTT için, 62 000 metre mikâp tomruk, direk is
tenilmiş. 45 000 metre küpü hazırdır denilmiş, 34 000 
metre mikâbı da teslim alınmıştır. 

Bu itibarla orman varlığımız PTT'nin, TEK'in, 
Türkiye Kömür İşletmesinin ve SEKA'nın ihtiyacını 
filhal karşılayacak seviyededir; hiç bir fantaziye lü
zum yoktur ve bu isimlerini arz ettiğim müessese
lerin hariçten ithalât yaparak dövMerimllzm biiâsebdb 
yuri dışına çıkarılmasına imkân verilmeyecektir. Bu
nu sarahatle ve ciddiyetle ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1906 sayılı Kanunun ica
bı, ilk defa Hükümetimiz zamanında yerine getiril
miş orman işletmelerince istihsal ve nakliyat, orman 
köy kooperatiflerine vahidî fiyat ile yaptırılmış ve % 
25 haktan kooperatifler istifade ettirilmiştir. Yaka
cak odunlar piyasaya işletme vasıtasıyle arz edilme
miş, kanunî hak sahibi orman içli köylülerine pazar 
satışı olarak verilmiştir. Bunu Cumhuriyet Halk Par
tisinin değerli ve sayın sözcüsü Hasan Bütüner, «Bu 
acaba oya dönük bir politikanın icabı mıdır» buyur
dular. Huzurunuzda tabiî hemen arz etmeye mecbu
rum, bunun politikayla, yaklaşan seçimlerle, oyla uzak
tan yakından Mç bir alakası yoktur. Huzura geldik
leri sırada kanun okuma itiyadında olan herkesin bi
leceği gibi, yakacakta orman içi ve civarı köylerine 
1906 sayılı Kanunun tanıdığı bir haktır, Mr başka 
türlü hareket etmemiz esasen yasaklanmıştır. Yapma
mak, kanuna karşı gelmektir. Bunun oyla, seçimle 
hiç bir alakası yoktur. Köylüye mevzuatın tanıdığı 
bar hak, bu sene ve ilk defa olmak üzere temin edil
miştir ve bu hakkın kullanılması suretiyle Türk köy
lüsünün hangi seviyede bir menfaat transferiyle kar
şı karşıya bırakıldığım, iftihara medar olur ölçüsü 
içerisinde arz edeceğim. 

Yakacak, programa nazaran 2 milyon ster fazla
sıyla 9 milyon stere ulaşmış, istihlâk yerlerine dengeli 
bir tarzda intikali için valiliklere ve taşra teşkilâtımı
za gerekli tebligat yapılmıştır. 

I Muhterem milletvekilleri; 7 milyon hektar bozuk 
baltalık ormanlarını, değerli sözcülerin telkinlerine 
muvazi olarak süratle imar etmek ve Türk toplumu
nun ihtiyacına tahsis hususu ciddî bir plana bağlan
mış, baltalık ormanlarının alâkalı köylülerin intifama 
terki derpiş olunmuştur. Baltalık onman olmayan or-

I man köylerinde yeniden baltalık ormanının tesis edE-
I mesi bu suretle köylülerimizin zati ve pazar satsşı 

yakacak odun ihtiyaçlarının tamamen karşılanması 
planlanmıştır. Bu sevinilecek bir şeydir. Gayesi elde 

l edildiği takdirde Türk köylüsüne, fakir orman içi 
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köylüsüne huzur, sükûn ve refah getireceğine inandı
ğınızı bildiğim için iftihar ile arz etmek 'istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın hatipler 144 bin 
kilometrelik yol şebekesine ihtiyacımız bulunduğunu, 
12 bin orman içi köyünün yolunu da buna katarsak 
156 bin kilometrelik yol şebekemizin mevcut olduğu 
anlaşılacaktır. İstihlâke dönük yol şebekemizin yüzde 
68'ini 1976 yılı sonu itibariyle tahakkuk ettirdik. 

Ayrıca üretim ile alâkalı 33 bin, orman içi köy 
yoluyte alakalı 12 bin kilometre yol asfaltlanacak, böy
lece istihsale dönük yolumuzun asfalta kavuşması su
retiyle yaz kış ve her mevsim sanayiin muhtaç olduğu 
tomruk zamanında ve diri olarak, dikili olarak (emin 
edilecektir. 

Devlût Planlama Teşkilâtının tasvibinden geçen ve 
sadece 1976 « 1977 yılı için-1 milyar 200 milyon lira
lık yol inşa makinelerinin alınması kararlaştırılmış 
ve mafcinaJarın 1977 yılı itibariyle hizmete sokulma
sı programlanmıştır. Bu yol makinalan projesi ile ne 
alacağız? 146 dozer, 325 greyder, 50 loder, 600 dam
perli kamyon alacağız. 380 kompresör temin edeceğiz 
ve çeşitîi asfalt, stabilize işlerinde kullanılacak tarzda 
makine ile kendimizi teçhiz edeceğiz. Makinelerin bü
yük bir kısmı inşaat mevsiminin önünde, nihayet Ma
yıs ayımn başında ormanlarımızın ve ormanda 
hayatlarım kazananların hizmetine girmiş bulunacaktır. 
Makine parkımız böylece % 100 artırılmış olacak ve 
her sene üç ilâ dört bin kilometre olarak yapabildi
ğimiz orman içi istihsale ve korumaya dönük yol aütı 
ilâ yedi bin kilometreye çıkartılacak, altı bin kilometre 
istihsale dönük yol bin kilometre de orman içi köye 
yol yapılmak suretiyle yedi bin kilometre köy onnan 
içi yol yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanıza alabi
lir miyim efendim? Çalışma süremiz doldu, sizin ko
nuşmanızın sonuna kadar izin almak istiyorum. Ge
nel Kuruldan. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Bakanın konuşma sü
resinin bitimine 10 dakika daha var. Sayın Bakanın 
konuşmasının bitimine ve soru soracak arkadaşlarımın 
isimlerin!! alıncaya kadar sürenin uzatılması husu
sunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyrun efendim. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım; kadastro faali
yetlerine gerekli ehemmiyeti verdiğimizi, Hükünıeî 
olarak işe başladığımız sırada 14 komisyon ve 42 ekip 
halinde çalışan tahdit komisyonlarını kanunun emre

dici bir hükmünü yerine getirmek ve Orman Bakan-
hğmna on yıl içerisinde 20 000 000 hektar orman 
sahasının tahdidini yapacaksın şeklindeki amir hük
münü ve icabını yerine getirmek için, yeniden tahdit 
komisyonlarının adedini artırdık. 33 komisyon, 65 
ekip halinde çalışmaya başladık ve bu sene Tanrı kıs
met ederse, 50 komisyon ve 250 ekip olarak hizmete 
gireceğiz ve böylece 2 milyon hektar sahanın tahdidi 
yapılmış olacaktır. 

1974 yılında 1 200, 1976 yılında ise 18 700 hek
tar saha orman sınırı dışına böylece çıkarılabilmiştir. 
Çok münakaşası yapıldığı için arz ediyorum ve Yük
sek Meclisin muhtacı bulunduğum alâkasını istirham 
ediyorum. Tahdit Komisyonu Yönetmeliğini, bir sayın 
arkadaşımızın, keyfimizce yağmaya medar olsun için 
değil, fevkalâde halisane hislerle bağlı bulunduğumuz 
ve samimen hizmet getirdiğimiz fakir Türk köylüsü
ne, bilhassa yönetmelikte de sarahatle yazdığımız 
tarzda, fakir orman içi köylüsüne hizmet getirmek 
için değişiklik yaptık ve değişiklik kısaca şudur: 

Orman muhafaza karakteri taşımayan ve üzerin
deki örtünün kaldınlmasıyle ziraata tahsisi mümkün 
ve alınacak tedbirler ile erozyona mani olunabilecek 
makilikler; dekarında on ilâ onbeş zeytin ve armut 
bulunan makilik sahalar; % 60 kayalık olan maki- * 
lik sahaların orman hudutları dışına çıkarılması der
piş olunmuştur. Yaptığımız değişiklik bu idi. 

«Orman sınırı dışına çıkartılan arazi parçalarını 
ne yapıyoruz» Suali mukadder. 

Aidiyeti ve mülkiyeti tespit olunanları sahiplerine 
teslim ediyoruz. Bu yağma değildir, hukuk devletinin 
bir icabıdır. Mülkiyete ve tapuya duymaya mecbur 
olduğumuz saygının bir neticesidir. Mülkiyeti ve aidi
yeti sabitse, bunu alıyoruz sahibine veriyoruz, değil
se Hazineye Toprak ve Tarım Müsteşarlığı tarafından 
kullanılacak arazi haline getirilmesini müteakip or
man içi köylülerine devrediyoruz. Orman köylülerinin 
lehine getirilen bu halisane görüş ve tedbirlerimiz, 
üzülerek ve elemle ifade etmek isterim ki, Mimar ve 
Mühendisler Odası Birliği ve o isimli müessese tara
fından Danıştaya dava haline getirmiştir. 

Samimen soruyorum, bu yaptığımız değişiklikte 
yağmaya delâlet eden en ufak bir çizgi, hayallerde 
dahi böyle bir çizgiye rastlamak mümkün müdür? 
ama zaman zaman söz alıp konuşan ve mutlaka bir 
sömürüden bahsetmek isteyenler; kanunun ve tüzü
ğün bu çıplak hakikati karşısında bizi hizmeti
miz içerisinde mutlaka vazifelerini suisstimal 
eder, yağmaya alet olur gibi, göstermenin te-

— 759 — 
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nezzülünden uzak tutmazlar ve kendilerine ka
nunî hakikatler izah edildiği sırada da, yanılmış 
olduğunu söylememin takdirinden bizi mahrum tutar
lar. 

Aziz arkadaşlarım, biz Devleti yağma etmek için 
değil, Devletin imkânlarını hüsnü surette kullanmak 
ve Devleti devlet yapmanın taassubu içerisinde hiz
metteyiz ve bu anlayışla da Türk siyasî hayatındayız. 

BAŞKAN — Efendim, bu arada söyleyeyim dört 
dakikanız kaldı sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, emirlerinize muvazî hareket 
edeceğim tabiîdir. Bükebildiğim kadarıyle arz eder, 
gerisini gruplara ve şahsı adına konuşan arkadaşları
mıza icap ediyorsa yazılı olarak takdim ederim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten sorular sorulacak za-
tıâlinize. Belki o zaman da cevap imkânı olacak. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — 1976 yılı uygulamasına göre, ortalama is
tihsal orman içi nakliyat, orman dışı nakliyat birim 
fiyatlarına % 25 nisbetinde zam yapılmıştır. Bu 1977 
yılı başından itibaren tatbike konulmuştur. Bu zam
dan dolayı 100 000 orman işçisi ailesine 500 000 000 
lira fazla ödeme yapılmıştır. Bunun dışında normal 
üretim ve nakliyat ücretlerinden ayrı olarak kış ay
larında yapılan istihsal ve nakliyat işleri için de yukar
da yapılan zammın dışında istihsal işlerinden % 10, 
orman içi nakliyat işlerinde % 15, orman dışı nakli
yat işlerinde % 25 zam tahakkuk etmiştir. Bunun için 
söylüyorum? Ormandan kim istifade eder? Mobil
yacılar istifade eder. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Suntacılar. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Suntacılar. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — 500 kereste taciri istifade eder.. 

Biliyorum mobilyadan kastınız, suntadan kastınız 
neyse onu biliyorum. Yarın sizi mahcup hale getirece
ğim. O zaman bu kadar gülemeyeceksiniz tabi. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Tanrı sizi koru
sun. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tanrı sizli de koruyacak inşallah; ama Tan
rı da yetişmeyecek size. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tanrı'ya kalırsanız yan
dınız. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Yetmez size, nispetiniz yok hamdoisun. 

EKREM KANGAL (Sivas) —' Tanrı Türk'ü ko
rusun. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Şimdi bunu niçin söylüyorum? Dikkat 
ediniz de, yani ormandan kimin istifade ettiğini nok
sanınızla öğreniniz; bu hataya tekrar düşmeyiniz, 
Bakınız ormandan kim faydalanıyor? 

1974 yılında, meşhur iktidar senelerinizde üre
tim ve nakliyat hizmetlerinden orman içi işçisinin eli
ne 9 bin lira para geçiyordu. Bunu seneye bölünüz ne 
zavallı bir rakam olduğu hakikatim ve Türk köylüsü
nü nasıl kaderiyle, fukaralığa terk ettiğinizi anlaya
caksınız. 

1976'da biz bunu 15 bin liraya, ve 1977'de de 25 
bin liraya çıkarttık. Bununla bitmiyor.. (A.P. saraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bununla bitmiyor, zatî 
ihtiyaç yani yakacak ile 1906 say ıh Kanunun icabı 
olarak pazar satışı ve diğer haklarla birlikte köylünün 
eline 1974'de geçen, o 9 bin olan zati ihtiyaç da 15 
bin oluyor; 15 bin lira 1976 yılında zamanı iktidarı
mızda 35 bin liraya, 1977 yılında ise bu miktar 56 
bin liraya yükseltilmiştir. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hizmet edecek ve rakamların inandırıcılığından 
faydalanacaksamz, hizmet böyle yapılır ve... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 1968 ve 1969 yılların
da alın bakalım? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz soyut 
şeyden değil, yaşamdan alırız. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Ve iktidar olduğumuz takdirde bu rakam
lardan faydalanınız, ifade edene gurur getiriyor, gu
rur. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ormanları sö-
mürtmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim süreniz bitti, sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; «yabancıların 
sömürüsünden faydalanıyorlar, yabancılar faydalanı
yor.» Bu bizim lisanımıza giren Türkçe değildir. Biz 
nispetiyle gurur duyduğumuz aziz milletimizin men
faatlerini yabancılarla paylaşacak tenezzülde insanlar 
değiliz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu beyanınınız istikametini tayin etmediğim için, 
mesele burada Orman Bakanlığının Bütçesini müza
kere etmektir. Kişiliğimiz ve maziden getirdiğimiz 
müktesebimiz, her türlü münakaşaya her vasatta açık
tır. Bu kelimelerle bizi küçük düşürme temayülünde 
olanların, mukabelemiz sırasında hakikî yerlerini ala
caklarının bilinmesinde de fayda vardır. 
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Tahmin ediyorum sayın Başkan yeniden müdaha
le edebilirler. Tespit edilen saat doldu, fakat müda
hale hakkıdır, evvelce... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — ikaz ettiler, uyar
dılar. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan, biz sizlere 
yardımcı olmak için bu uyarıları yapıyoruz, değerli 
fikirlerinizi söyleyebilesizin zamanında diye. 

ORHAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Doğrusunu öğretirken en hatalısını yapı
yorsunuz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sizi uyarıyorlar. 

ORHAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Uyarma... Hatırlatırlar. Nazik insanlar ha
tırlatır, ikaz etmez. Evet. 

Huzurunuzda tekrar bulunacağımı ve açacağınız 
sualler ile noksan bıraktığım kısmın tamamlanabilece-
ğfrııi düşünüyor ve hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — 1977 malî yıh Bütçesine kaldığımız 

noktadan devam edeceğiz. Orman Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Bakan konuşmalarım bitirdiler. Sorulara 
geçmiş bulunuyoruz. Bazı sayın üyelerin yazılı soru
ları var; bazı sayın üyeler sözlü soru sormak istedik
lerini beyan ettiler. Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Efendim, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, «Ordu 
ilinin Mesudiye ilçesi, ekonomik yönden az geliş-

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, sayın Bakaran konuşmaları 

sona ermiş bulunmaktadır. Bize yazılı sorular ulaştı. 
Sözlü soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımın isim
lerini almak istiyorum. 

Efendim bize ulaşan veya bizim tespit edebildiği
miz soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımız şun
lardır : 

Sayın Oral MavioğJu, Sayın Abdi Özkök, Sayın 
Osman Aykul, Sayın Hasan özçetik ve Sayın Mehdi 
Keskin. Sayın Bakana başka soru sormak isteyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Bize Memduh Ekşi, Sayın Tığlı ve Sayın Musta
fa Kemal GönüPün yazılı soru istemleri ulaşmış bu
lunmaktadır. Bu tespit ettiğimiz isimlerin dışında is
tek olmadığına göre, soru sorma işlemini bitirdim 
efendim. 

öğleden somaki oturumumuzun süresi de dolmuş 
bulunmaktadır. Saat 21.15'te kaldığımız noktadan de
vam etmek üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

fc I I 

miş ilçelerden birisidir. Adı geçen ilçe, doğal yapı 
bakımından tam bir orman içi ilçedir. Geniş orman 
sahalan bulunduğu halde, bu ürünlerin değerlendiril
mesi ve özellikle işsizliğin çözümlenebilmesi için, il
çede bir sunta fabrikası kurulması zorunluluğuna 
inanmaktayız. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (C. Se
natosu Ankara Üyesi) — Ne fabrikası efendim? 

BAŞKAN — Sunta veya bir orman ürünü fab
rikası. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.15 

BAŞKAN • Başkanvekili Memduh Ekşi 

Di VAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

I' * 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

(Kapanma Saati : 20.15) 
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«....Bakanlığınızın da katıldığım sandığım bu gö
rüş istikametinde herhangi bir çalışma yapılmış ini
dir?» diyor. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Memduh Ekşi, Mesudiye ilçesinin, 
ormanlık bölgeyi bünyesinde bulundurduğunu, iktisa-
den geri kaldığını ve bir sunta fabrikası kurulması 
halinde, faydalı bir neticeye gidileceğini ve Orman 
Bakanlığı olarak ne düşünüldüğünü öğrenmek ister
ler. Bildikleri gibi, Karadeniz orman bölgesinde FAO 
ile birlikte geniş bir tetkikat yapıldı. Raporları filhal 
elimizdedir. Orman varlığının elverdiği ölçülerde Ka-
radenizde orman sanayiine dönük fabrika kurulacak-' 
tır. Tetkikatın neticesi elde edildiğinde, neticeleri 
kendilerine arz edilecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı; 

«1. Yahya Demirel hakkında Ankara Dördün
cü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden möble 
ve sunta yolsuzluğu davasında, Maliye Bakanlığı mü
fettişlerince sahte olduğu saptanan belgeler duruşma 
konusu olmuştur. Bu 20 küsur milyon liralık vergi 
iadesi yolsuzluğunda taraflar Hazine ile Orman Genel 
Müdürlüğüdür. 

Hazinenin 6, Orman Genel Müdürlüğünün 12 mil
yon liralık talepleri vardır. Bu dava ile ilgili bugü
ne kadar kaç duruşma yapılmıştır ve bu duruşmala
rın kaçına Orman Genel Müdürlüğü avukatları gir
miştir; ilk duruşmalara girilmemesinin sebepleri ne
lerdir; bu duruşmalara girmeyen avukatları zamanın
da göreve davet eden yazılı talimat verilmiş midir; 
verilmediyse neden verilmemiştir? 

2. Bakanlığınız döneminde Bakanlık müşavirlik
lerine atanan şahısların kimlikleri, meslekleri ve ada
letleri nedir; şu şahıslar daha önce orman teşkilâtın
da görev yapmışlar mıdır? 

3. Bakanlık döneminizde orman tahdit komis
yonları ve ödenekleri artırıldığı halde, bunların hiz
metlerinde artış olmuş mudur; olmamışsa sebepleri 
nelerdir? 

4. Orman emvali fiyatlarında ve satışlarında bü
yük artışlar kaydedildiği halde, emeğiyle üretimi sağ
layan orman köylüsünün geliri neden düşmüş veya 
artmamıştır? 

5. Devlet orman ürünleri mamullerinin gerçek 
ihtiyaç sahiplerine aracısız intikali gerekirken, orman
cılıkla ilgisi olmayan partili bazı kişilere tahsis yapıl
dığı söylenmektedir. Bu konuda Bakanlık uygulama-
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lan nedir; bu yolsuzluklara kansan yetkililer hakkın
da herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6. Kastamonu'da geniş odun hammadesi mev
cut olmasına karşın, Orman Bakanlığınca gelişen tek
nolojiye uygun bir tesis kurulması düşünülmekte mi
dir? 

7. Kastamonu'da kurulması düşünülen kâğıt fab
rikası için Orman Bakanlığının olumsuz görüşünün 
ve raporunun nedenlerini açıklar mısınız?» diyorlar 
efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Arz edeyim efendim: 

Yahya Demirel hakkında açılan ve Ağır Ceza 
Mahkemesinde derdest rüyet davaya Maliye Vekâ
letinin İsrarlı talebine rağmen müdahil olarak iştiraki 
uygun görmedim. 

Bir ceza davasının muhatabı ve takipçisi değiliz. 
Davanın neticelenmesi halinde hukukî tazminat da
vası meydana gelebilir ve esasında biz yaptığımız 
iadenin kanunsuz olmadığı kanaatindeyiz. Mahkeme 
olmadığımız cihetle de, «Yahya Demirel suçsuzdur» 
demenin zevkinden filhal malırumuz. 

ORAL MAVtOĞLU (İçel) — Ne zevk olacaktır 
eizin için? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tabiî. Hukukun hâkimiyeti, hukukta ya
şayan insanlara hem bahtiyarlık, hem gurur verir 
genç adam. 

ORAL MAVİOĞLU (İçe!) — İnşallah o gururu 
duyacaksınız! 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Satınaldığınız müessese mi var ki bu ka
dar rahat konuşuyorsunuz? 

ORAL MAVtOĞLU (İçel) — Evet. Evvelki gün 
ifadeler var efendim. Okumadıysanız bir nüsha gön
dereyim size. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, rica ediyorum efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Bakanlık müşavirliğine kimlerin tayin edil
diği soruluyor. 

Bunların hepsini bilmem mümkün değil: fakat öğ
renmek istedikleri; tahmin ediyorum, Necdet Ertekin'i 
özel müşavirliğe tayin ettim. 2 defa Köy İşleri Bakan
lığı yaptığım sırada «Devlet» tarifinde hataya düş
meyen, namuslu, Cumhuriyeti, demokrasiyi sadakat
le savunan, meslekteki bilgi ve görgüsünden özel mü
şavirlikte faydalanacağıma inandığım değerli, müm-
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taz, ağnibaşh, dedikodudan uzak; hâsılı, tarifine uy
gun düşen bir memurdur; himaye de mevzuubahis 
değildir. Müktesebi olan kadroyla özel müşavirliğe 
tayin ettim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

2 nci özel müşavir, Ankara Tıp Fakültesinin eski 
Başhekimi Ekmel Onursal'dır. Devlette en üst kad
royu alıyordu. Orman Bakanlığında yaptığımız ham
leye muvazi olarak, bu sene şartlarımız bir araya 
gelirse Orman Bakanlığı hastanesini kuracağız, bu 
kifayette bir ihtisas adamına ihtiyacımız olduğu aşi
kârdır. Ricaen oradaki hizmetini bıraktı, aynı şartlar 
içerisinde Vekâletimizde vazifededir. Son derece de
ğerli hizmet veren bu arkadaşımızın bizi kırmayarak 
Orman Bakanlığına gelmiş olmasını memnuniyetle 
karşılıyorum. 

3 ncü tayin müşavirliğe ait değildir. Maden ha
nım mimardır. Köy İşleri Bakanı iken beraber çalı
şıyorduk, basın işlerine bakıyordu. Şimdi Orman Ba
kanlığı Müdür Muavinidir. 

Bunda yadırganacak bir taraf olduğunu tahmin 
etmiyorum. Başka da hatırlamıyorum. Yani, kendi
lerini tereddüte sevk eden ve tarafımdan cevaplan
dırılmasını isteyip de hatırlayamadığım için arzıce-
vap edemediğim başka bir isim varsa lütfetsinler, ka
palı olarak değil, açık, «Filânı niye tayin ettin?» de
sinler, onun da cevabını arz etmeye çalışayım. 

Tahdit komisyonlarının ödeneklerinde artış olmuş 
mudur? 

Bilmiyorum. Not alayım, kendilerine, arkadaşla
rım yetiştirebilirlerse şimdi, yetiştiremezlerse yazılı 
olarak arz edeyim. 

Orman emvalinin fiyatlarında artış olmasına rağ
men köylü geliri neden artmamıştır? 

Biraz evvel büyük bir vuzuhla % 50 nispetinde 
artış olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi idaresinde 
9 bin lira civarındaki yıllık gelirin 35 bin liraya yük
seltildiğini ve bu sene aldığımız tedbirle de bu mik
tarın 56 bin liraya yükseltildiğini az etmiştim, («Bra
vo» sesleri.) 

Ormancılıkla alâkası olmayanlara orman ürünleri 
tahsisi yapılıyor mu? 

«Ormancılıkla alâkalı olmayanlara tahsis yapılı
yor mu?» sorusunu anlayamadım. Orman emvalinin 
esasen resmî kuruluşlar, kooperatifler, zelzele felâ
keti gibi sebepler haricinde tahsis yolu yoktur. Bu, 
piyasaya açık artırmaya çıkartılır, kim fazla para ve
rirse o emval, ona intikal eder. Tahsis için mutlaka 
arkasında, önünde bir resmiyet, bir ciddiyet, bir koo
peratif gibi, kanunun himayesinde olması şartı var

dır. Şahsen, orman ürünleriyle alâkalı olmaksızın tek 
başına ve şahsen bir zata ve bir firmaya tahsis yap
madım, yapıldığını da tahmin etmiyorum. 

Kastamonu'da bildikleri gibi 200 bin metreküp 
tomruk işleyecek, kontrplak ve yonga levhaya dönük 
bir fabrika tesisi düşünülmektedir. Bunun malî por
tesi 385 milyon liradır. 600 işçi çalıştıracağız. 1981 -
1982 yılında da faaliyete geçirilecek şekilde ön tet
kikler yapılmaktadır. Arazi tespiti için de mahalline 
heyet, Mart bidayetinde gönderilmek üzeredir. 

Kâğıt Fabrikası için olumsuz mütalaa vermedik. 
Yalnız Sanayi Bakanlığına «hammaddesi ormana da
yalı olan kuruluşlara gitmeden önce, imkânlarımızın 
tetkike alınmasını, Orman Bakanlığının mukaddem 
müsaadesi istihsal olunmadan hiç bir yerde orman 
ürünlerine dayalı fabrika kurmayınız. Kurduğunuz ah
valde size hammadde vermem diye cevap verdim. Bu 
olumsuzsa, bu manaya gelen bir cevabım var. 

Tahdit Komisyonlarının tahsisatı artırılmıştır. «1974 
senesinde 113 bin hektar yapıldı» bununla alâkası yok. 
Artırıldığı söyleniyor. Miktarı üzerinde bir tereddütü-
nüz veya daha genişliğine bir malumat arzunuz bulun
duğu takdirde onu arz edeyim. Zannediyorum Sabri 
beyefendinin sualleri bu idi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 

Gönül «Sayın Bakan, Ordu gezisinde dağ ve or
man köylerine yardım yapacağını vaat buyurmuştur. 
Bu köylerde gurbetçilik mevcuttur. Orman tahribatı 
da günbegün ilerlemektedir. Fakir ve gurbetçilik ya
pan köylerden Mahmudiye, Haruniye, Süleymaniye, 
Karahasan, Yuvapınar, Kozören, Ahmetli, Alanyurt, 
Aydoğan, Kızıltoprak, Çetilli, Kale, Bulut 1976 yılın
da veremediğiniz saç ve çinko 1977 yılında verilecek 
midir? Bu konunun şahidi olduğumdan muhtarlar sık 
sık benden sormaktadırlar.» Verilecek midir bu saç
lar diyor Sayın Gönül. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Gönül'e birlikte yaptığımız seyahat
te isimlerini tadat ettiği köylere «dönüşümüzde çinko 
veririz» şeklinde tecellisini bulan bir beyanda bulun
madım. Yani seyahatim sırasında şu şu şu köylere dö
nüşte saç veririz manasına gelen, bir padişah keyfî 
dolaştırmadım. Çinko ve Or-Köy kanalı ile yapılan yar
dımlar projeye dayalıdır. Tahmin ediyorum ki, 1976 
yılı içerisinin yürüyen aylan içerisinde yaptığımız se
yahatte böyle bir vaatte bulunmam esasen mümkün 
değildi. Sadece... 
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MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Bunla
rı dilekçeyle size arz ettiler Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — 1976 yılında aldığımız bu talebi, en erken 
1977 yılında tahakkuk ettirmemiz mümkündür. Uzun
ca konuşucumun sebebi, bir manaya göre birlikte iken 
bu köylere söz vermiş ve bilâhara vaadinde bulun
mamış manasına gelirim endişesinden dolayı yapıyo
rum. Yoksa Sayın Gönül'e bir sitemde de bulunmak 
tasavvur ve kararında değilim. Ancak bu arzularını 
realize etmek üzere not aldığımı; 1977 yılı programı 
hazırlandığı sırada, gurbetçilikle geçinen fakir köy 
halkına çinko yardımı yapmanın imkân dahiline ge
tirilmesine çalışacağımı arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sözlü olarak soru sormak isteyen sayın arkadaş

larımız var. İlk soru sahibi Sayın Oral Mavioğlu. Bu
yurunuz efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakanımdan iki tane sorumun cevaplandırılma
sını rica edeceğim. 

Bir tanesi, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz 
bölgesinde toprağın değeri her gün geçtikçe önemli 
bir artış kaydetmektedir. Öyle yerler vardır ki üzerinde 
üç beş tane çalı veya pınar dalı bulunduğu nedeniyle 
orman alanı addedilmektedir. Oysa bu yerlerde yapıla
cak tarım faaliyetleri çok çok büyük gelirler elde edil
mesine neden olacaktır. Acaba bu gibi tanmsal açıdan 
çok önemli yerlerde, üzerinde üç beş tane çalı pınar 
bulunan orman alanı addedilen yerleri tarım alanı ha
line getirmek ve topraksız köylülerimize tarıma tah
sis etme konusunda Orman Bakanlığının herhangi bir 
çalışması var mıdır? Topraksız köylülerimize bu şe
kildeki yerleri tahsis etme, onların yararlarına sun
ma konusunda bir hazırlıkları var mıdır? Bunu merak 
ediyorum. 

İkinci sorum: Daha önce Sayın Bakanımıza yazı
lı bir soru iBe belirttiğim gibi; birçok yerde siyasî ik
tidarın orada temsilcisi olan kişiler tarafından or
manlarımızın yakıldığı, açıldığı ve aynı kişiler tara
fından topraksız oîan kişilere büyült bedellerle sa
tıldığı bir vakıadır. Kendilerine isimlerini de belirt
mek suretiyle hatta ve hatta eğer oraya bir seyahati 
düşerse, seyahatlarına katılmak suretiyle bu kişile
ri kendisine tanıtacağımı da belirterek, bu vakıayı 
b'ldirdim. Bu gibi Devlet hazinesi, Devlet malı olan 
yerlerden büyük kazançlar sağlayan, örneğin Devlet 
ormanını yakarak veya açarak başkalarına büyük 
değerlerle sarmak suretiyle vurgunlar sağlayan kişi

ler hakkında ne gibi bir tedbir almıştır? Bunu me
rak ediyorum. 

Ancak, bana yazılı soruda belirttiği cevapta bu 
gnbi şeylerin mahkemeye intikal ettiği yolunda bir 
cevapları oldu. Mahkemelere intikal etmiş olsa dahi, 
Devlet ormanı... (A. P. seralarından «Soru mu bu? 
Gerekçe anlatıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Tabiî arkadaşlarıma sık sık hatır
latıyorum ve gerekçesiz olmasını rica ediyorum. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Hırsızlıkları ko
rumaya çalışmayın. Hırsızlıkları belirtmeye çalışıyo
rum. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Mersin'de 
yaptığın hırsızlığı belirtiyorsun. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Beraber mi ye
dik? 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu soru solacaksınız. 
Arkadaşlarım lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
Evet buyurun efendim. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Acaba, bu orman 

açılması ve yakılması karşısında mahkemeye intikal 
etmiş olsa dahi, buranın mülkiyeti devlete ait öldü
ğüne göre, buraya yerleşmiş olan kişiler buradan, 
buradan büyük bir kazanç sağlamış kişiler halen 
mahkeme edilmelerine rağmen, buradan uzun yıl
lar süren muhakeme sonucunda büyük yararlar sağ
ladığı da bir vakıa olduğuna göre burada Orman 
Bakanlığı kendi üzerine düşen görevi yapmakta mı
dır? Yani, bu devlet arazi veya ormanına tecavüz 
etmiş olan kişilerin buralardan menini sağlamak 
konusunda herhangi bir girişimde bulunmakta mı
dırlar? 

Bu hususları merak ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan; sayın sual sahibi, «Ülke-
mizde Ege ve Akdeniz bölgesinde toprağın değeri 
her gün artarken üzerinde çalı dalı bulunduğu sebe
biyle orman siayıFmakta, oysa bu arazide tarım yapı
labilir. Bunu bu gibi tarımsal açıdan ehemmiyetli olası 
yerlerin orman alanından çıkarılarak, ziraate tahsi
si mtinıkün müdür?» buyurduhır. 

Tabiî daha evvel arz ettiğim gibi, değiştirdiğimiz 
ve fakat fiiıal bir müessese tarafından Danıştaya 
intikâl eden yönetmelikte bu var. Yani, orman mu
hafaza karakteri taşımayan ve üzerindeki örtünün 
kaldırılması ile ziraate tahsisi mümkün olan, buyur
duğunuz gibi çalı dah vesaire gibi hiçbir değer ta-
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şımayan arazinin Anayasaya rağmen, Anayasa or
man varlığı daraltüamaz derken, hemen müteakip 
maddesinde de «Devlet birim sahada verimi artırıcı 
tedbirleri alır», diye emretmiştir. 

Biz bu emrin icabını samimen yerine getirmenin 
gayretleri içerisindeyiz. Sualleri ik mutabık olduğu
mu ve bir taarruz halinde gözükmediğimiz birinci 
sualinden doîayı arz etmek isterim. 

«Siyasî âktidarliarın temsilcileri tarafından or
manların yakıldığı, açıldığı ve aynı kimseler tara
fından satıldığı bir vakıadır» buyuruyorlar. 

Bu kadar yakın değilim bu vakıaya, maalesef or
manların çirkin, hain, fena doğmuş insanlar tarafın
dan menfaat istikâmetinde açıldığı ve yakıldığı bir 
vakıadır. Ama açıklığı ve yakıldığı vakıası karşısın
da failinin bir iktidarın temsilcisi okluğu ve o tem
silciyi himaye için büyük değerlerle yaktığı veya 
yıktığı yerin üçüncü şahıslara satıldığı ve bir ma
nâya göre de hâdiseye muttali oluşumuz halinde 
dahi hareketsiz kaldığımız manasına geliyorsa bura
da tahmin ediyorum, biraz insafsızdırlar. Yani ka
nunun suç saydığı fiil ve failini himaye etmek ayıp-
Darın ötesinde bir hadisedir. Bu mümkün olmamalı
dır, bunu bir ihbar etlâkki ediyorum. Zatiâliniz bu 
beyanınızı delillendirir, isimlendirir hâdise ve delil 
zikretmek suretiyle de müracaatta bulunursanız, bu
lunmamanız halinde dahi mevhum isimler üzerinde 
dolaşarak varsa böyle çirkine bulaşmış bir insan, 
müeyyidesini tatbik etmek, müesseseler ayrı olmakla 
beraber, Vekâlete düşen vazifenin yerine getirileceği
nin bilinmesinde de fayda görürüm. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Ben de onu dile 

getirmeye çalışmış ve bu hususta yazılı soru da sor
muştum efendim. Sizin bu cevabınız o itiraz eden ar
kadaşlara da geçerlidir. 

tBRAHlM GÖKTEPE (İçel) — Anladın mı şim
di? 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Köpek herif, o bir 
köpektir. Eşşoğhıeşşek, gel sana anlatayım. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, Sayın MavioğSu, 
Sayın Göktepe çalışma imkânı sağlayın bize efen
dim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — O bir köpektir de, 
onun için söylüyorum. Eşek oğlu eşek.. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, rica ediyorum. 
Lütfen efendim. (Gürültüler) Çok rica ederim Sayın 
Mavioğlu. 

ı Sayın Özkök buyurunuz, sorunuzu sorunuz efen
dim. 

ABDİ ÖZKÖK (Boîu) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan şu sorularımın yanıtlanmasını rica ede
ceğim. (Karşıhkh gürültüler) 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — O bir köpektir de 
ondan... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Ma
vioğlu rica ediyorum. Çalışma imkânı bahşedin bize. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 1 Bakanak bütçesinin 
orman köylerinin geliştirilmesi programında bulun
dukları yerlerde kalkındırılmasına olanak bulun
madığı, yapılan tetkikler sonunda anlaşılan ve or
man ve orman üzerindeki olumsuz etkilerinin kal
dırılması için başka yerlere nakledilen orman içi 
ve bitişiği köylerden söz edildiğine göre; şimdiye de
ğin orman köylerinden hangi köyler ve nereüerden 
nerelere nakledilmiş, yem kaç köy kurularak, bura
lardaki araziler ne şekilde daha üretken duruma 
getiriîmişterdir? 

2. Yine bu programda orman köylerinin kal
kınmalarını sağlamak amacı ile kooperatifleşmeyi 
teşvik etmekten söz edilmektedir. Buna göre, bu Ba
kanlıkça şimdiye değin orman köylerinde, köylüye 
yardım ederek kaç kooperatif kurdurulmuştur? Bun
lar hangi işleri yapmaktadırlar? Tesis ve kuruiuşîar-
la bunlar tamamlanmış ve gelişmiş midir? 

3. Türkiye'de 3 450 736 hektar orman içi mera 
bulunduğu belirtildiğme ve programlarda bunla
rın ıslah edilerek verimü duruma getirilmelerinden 
söz edildiğine göre; şimdiye değin nerelerde ve özel
likle Bolu'da kaç hektar mera ıslâhı yapılmıştır? 
Bunlar hangi köylerin yararlanmalarına bakım ve 
korumalarına bırakılmıştır? Otlatma, bakım ve ko
ruma şekilleri belirtilip prensibe bağlanmış inidir? 

4. Orman sınırlarının belirtilmesi amacıyle 
Boju'nun hangi ilçelerinde orman kadastro istem
leri yapılmış, hangilerinde yapılmamıştır? Yapılma
mışsa ne zaman başlanacaktır? 

5. Orman içi ve bitişiği köylerde sayıları 10 
milyona yaklaşan orman köylülerine ve orman işçi
lerine, ormancılık gelirlerinden kanunî hak olarak 
yüzde kaç düşmektedir? Bunun orman idaresi ara
cılığı ile tüccar, tefeci ve aracı kesimine aktarıla
nının oranı nedir? 

6. Bolu'nun kaç ilçesinde ve bu ilçelerin orman içi 
ve orman bitiğişi hangi köylerinde kaç aileye, kaçar 
iiîra tavukçuluk, inekçilik ve arıcılık kredisi verilmiş
tir? Yığdca iîçesi köylerine verilen krediler ile yap-
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tınlan tavukçuluktan alınan sonuç nedir? Bu kredi
ler verilirken yumurta, tavuk, süt gibi üretilen ürtiıı-
Iterâı, üretici köylünün zarara uğramadan, vaktin
de satabilmelerini sağlamak amacıyle alım, kesim, 
depolama ve nakil puanlan, ya da köylünün bu uğur
da kooperatifleşmeleri düşünülmüş mümüdr? Köy
lüye kredi verilip teşvik edıiîkken, bu hususta Ta
rım, Ticaret ve Köy IşÜeri BakanlıkFarı ile bir işbir
liği sağlanmış mıdır? Yoksa krediler verilip, üretim 
sonucu fakir köyîü başı boş kaderi ile başbaşa m ı . 
bırakılmıştır? 

Bu sorulanının yanıtlanmasını rîca ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök, 
Sayın Bakan, sözlü veya yazılı, nasıl buyuruyor

sunuz efendim?. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-

vamÜa) Sayın Başkan... 
ÂBDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Niçin işkilleniyorsu

nuz; orada. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Özkök. 
Değerli arkadaşlarını, lütfen. 
Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-
vamîa) — Sayın Başkan... 

ABDÎ ÖZKÖK (Boîu) — Bir milletvekilinin so
ra sorma hakkına bunlar engel olmak istiyorlar. 
(A. P. sıralarından «Ne demek bu», sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök, rica 
ediyorum efendim. Lütfen oturun efendim. (A. P. 
sıralanndan gürülraler) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Orman ede
biyatı yapıyor burada. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sükûnetle 
götürdüğünüz görüşmeleri, hiçbir sebep yokken lüt
fen bozmayalım efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Boîu) — Abdi beyi kıs
kanıyor'lar da ondan Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, Sayın Bayraktar. 
Sizden de rica ediyorum. Efendim rica ediyorum 
lütfen oturun. Sayın Bakana hiç olmazsa konuşma 
imkânı bağışlayın. Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem Başkan, sayın sözcünün büyük 
bîr dikkatle hazırladığı ve uzunca tertip ettiği sual
lerini aynı ciddiyet öieüsü içerisinde cevaplaınam 
mümkün değildir. 

Sadece; «Tüccara, tefeciye, aracıya ne veriyor
sunuz, ne vermiyorsunuz» bu maalesef bütçenin her 

sûihasînda, Komisyonda, Senatoda, burada söyleni
yor. Biz tüccarın, aracının, tefecinin hamisi değiliz. 
Bu, sadece beyanını kendi bünyesine uygun düşür
mek ve sonunda da, «Ben bunları söyl'edim»( diyebil
menin gayet garip tertibi içerisinde bize teveccüh 
etmiş b'r sual şekli oluyor. Biz niye tefeci olalım? 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolü) — Sayın Bakan kavraya
madı benim sualimi, tecavüz ediyor. Kavrayamadı 
sualimi. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Canım efendim, biz niye aracının hamisi 
olalım? 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök. 
ABDÎ ÖZKÖK (Boîu) — Kavrayamadı benim 

suaSmi. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sorarsınız, cevaıbuı 
kapsamı Bakanın ihtiyannda. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Cevap veremiyor. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Efendim, kendisi ile ihtilâfa düşmek is
temem. Hatta cevaba da belki değer görmem ama, 
kişiliğimizde Parlamentoya duyduğum saygının icabı 
olarak, tetkik eder cevaplandınnm. Cevaplanmaz 
bîr şey de yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini efendim. 
Sayın Osman Aykul. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakandan şu sorulan cevaplandırmasını rica 
ediyorum. 

1. Burdur ili Yeşilova ilçesinin, İğdir, Doğan-
baba gibi köylerde, Orman Tahdit komisyonlarının 
yapmış oldukları çaSışmalarm sonuçlarına göre, bir
çok köylünün yıllardır zilyet üzerine ekmiş olduk
ları arazilerinin ellerinden aîmmasını uygun bulu
yor musunuz? 

İşsizlik ve büyük bir ekonomik sıkıntı ile karşı 
karşıya kalmalannı nasıl karşılıyorsunuz? Bu şekil
de mağdur ediümiş köyler için düşünceniz nedir? 

2. ö r - Köy ile ilgili çalışma ve yannmlardan, 
Burdur onnan içi köylüleri de yaı adandırılacak mı
dır? Örneğin, Tefenni, Belkaya köyü gibi. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Siz buyurun Sa
yın AykuJ. Biz sessizliği sağlamaya çakışıyoruz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Orman içi köyle
rinin hayvanlarını otlattığı otlakların telle çevrile
rek, ba köylülerin büyük bir sıkıntıya sokulmalarını 
nasıl buluyorsunuz? Onnan yetiştMlebilecek boş ve 
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çıplak tepelerin ağaçlandırılmasını daha uygun bul
muyor musunuz? 

Benim sorularım bunlar. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykuî. 
Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANİ TURHAN KAPANLİ (De-

vamJFi) — Muhterem Başkanım, Yeşilova'nın isim
lerini tespit edemediğim köylerinde yapılan tahdit 
komisyonunun sonuçlarına göre, arazilerin mülk 
sahiplerinin elinden alınması halini uygun buluyor 
musun, diyorlar. 

Tabiî, müik sahibinin kanuna rağmen arazisinin 
cimden atınmassm hoş görecek bir temel fikrin ve 
felsefenin sahibi değiliz. Daha evvel de arzına çalış
tığım gibi, tapuya ve nıüükiyete saygı duyan bir fel
sefenin temsilcileriyiz, hep birlikte. Şayet tahdit 
komisyonları hilafı nizam ve kanuna mugayyir bir 
tarzda arazinin müik sahibinin elimden ahrıarak, 
ormana iltihakı şeklinde teceMsini bulan bir tat
bikata «Evet» demem mümkün değildir Sayın Ay
kut. 

BURU bir ihbar telâkki ediyor, samimî olarak 
üzerine eğilerek, doğruyu bulma gayretinize iştirak 
edeceğimi arz etmek istiyorum. 

Or - Köy ile ilgiEi çahşma'iar, bilindiği gibi kendi 
bünyesine uygun düşen bir öncelik içerisinde yapı
lır. Benim Burdur'da va'ıDiğİın var. Gönlümü verdi
ğ in bir vilâyettir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Burdur'da bu ca-
Iışma"ıar hiç yok. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muktedir isek bir hizmet götürmenin ka
rarlılığı içerisindeyiz. 

Hayvan otlakiyesine mani ©liacak tarzda ağaç
landırma yapılmasının uygun bir tatbikat olmadığı 
aşikârdır. Esasen Ağaçlandırma ve Erezyon Umum 
Müdürümüz de bildiğiniz gibi, Burdur'un itina ile 
yetiştirdiği ve hizmete çektiği bir çocuğudur. Onu da 
burada bulundurmanın bahtiyarlığı bana nasip oldu, 
bu arzunuzu da mahallinde tetkik ettireceğimizi; hayli 
birçok ağaçlandırılacak yer varken, bir köy otlaki-
yesıi içerisinden başîlamaıun metoda ve üsluba uygun 
düşmeyen bir tarz olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Bakan. 
Sayın Hasan ÖzçeEk. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan, 

Orman Bakanından, müsaade buyurursanız iki sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ÜZÇELÎK (Ankara) — Birisi Bâlâ mer

kezinde 1972 yılından beri devam eden, ağaçlandır
ma, 1976 yılında yapılacaktı. Anlamadığını bir se
bepte» dorayı kalmıştır. Ne zaman bitirileceğinin 
Sayın Bakan tarafından açıklanmasını rica ediyo
rum. 

2. Ankara'ya 40 km. mesafede olan Beynam 
Ormanı, 1964 yılında mili park olarak ilân edilmiş
ti. Acaba bu millî park olarak programa alınan iş 
devam edecek mi, etmeyecek mi? 

Üçüncü suaF, kendi köyümde bir ağaçlandırma 
vardı, mezarlık etrafında. Kendi köyüm olduğu için 
sormayacağım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Muhterem Başkanım, Bâlâ merkezinde 
1972 yılımda başlayan ağaçlandırma hizmeti devam 
edecek nü, buyurdular. Bir tarih hatası var. 1975 
yılında orayı tetkike aldık. 1976 yılında devam etti, 
projesi bitti. 1977 yıânda da ağaçlandırmaya baş-
kuıacak. 

Bu sene zannediyorum tedavide okluğu için kö
yüne seyrek gitti, Beyman ormanlarında tetkikat 
yapıldı; millî parktır. Bu sene ekstra hizmetler götü
receğiz, arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehdi Keskin. 
MEHDt KESKİN (Kostamonu) — Efendim, Sa

ysın Bakanın, meselelerine nafi, ciddî bir devlet ada
mına yakışır muhtevalı beyanlarından, mutasavver 
suallerimin hepsine cevap buldum. Teşekkür ede
rim. (A. P. sîra'arından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Sayın Bakan, sorular bitti efendim. Teşekkür ede

riz. (A. P. sıralanndan alkışlar) , 
Söz, kişisel sıra alan arkadaşlarımızdan Sayın 

Hasan Tosyaüı'da. Buyurun efendim. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakanım, Orman Bakanlığının değerli 
mensupları; 

Hepinize yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsını 
adına ve orman bölgesindeki seçmenlerim adına 
sonsuz saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, Orman Bakanîığı bütçesi hak
kında, bu senekiyîe birlikte, 3 nci defa olarak ko
nuşmak şerefine nail bulunuyorum, 
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Vatan sathımızın en az 1/3'ünü, nüfusumuzun en 
az 1/4'ünü kalkındırmak çabasında olan Orman Ba-
kalığımızın bütün mensuplarının köylü ile yan yana 
çalışmalarından ve onîara hizmette bulunmalarından 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Scvgiiü arkadaşlarını, bu bütçe ile ilgili olarak hiz
mette bulunan Orman Bakanlığı Merkez Teşkilâtı, 
Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Orman Gemel Mü
dürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü 
ve nihayet orman ve Köy İliişkiEeri Gene! Müdürlü
ğünün bütün vazifelerimi bu geç saatte anlatmaya im
kân yektur. Yaptıkları çok olumlu, faydalı hiz-
metüerdcüB dolayı kendilerine ancak şükranlarımızı 
sunacağım. Yalnız bu güzide teşkilâtı daha başarılı, 
daha faydalı hizmetlere yöneltmek ve başarıh kıl
mak için 16 adet temennimi, kendilerinin kalpleri
ne, bilgiüednıe arz edeceğim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Mjlfet Meclisimizâra burada Hükümetin 
de iştirakiyle Devlet Planlama Teşkilâtının da işti
rakiyle Kastamonu'da 8 n d kağıt fabrikasının ku
rulması ittifakla kabul edilmiş ve Üçüncü Beş Yıîhk 
Planın 376 nci sayfasına 728 nci paragrafın altına 
«Büyük Yatırımlar», başlığı altında 8 nci integre kâ
ğıt sanayiinin Kastamonu'da yapılması karar al
tında aSunmıışh. («Bravo» sesleri, alkışlar) Aradan 
3 sene geçtiği halde, çabaîar yalnız Kanada'dan, 
Almanya'dan, Japonya'dan gelen heyetlerin tetkiki 
sövCyesinde kalmıştır. Sayın Orman Bakanımızın ve 
Bakanlığın değerli mensuplarının gayretinden bek
liyorum; Kastamonu'da - tekrar ediyorum - yalnız 
bîr fabrika değil; İzmit'teki gibi, en az 10 fabrikayı 
çevirecek kadar orman mahsulü kapasitesi vardır. 
Hele bete 2-3 seneden beri değeri Orman Bakanlı-
ğımızm köy yollarını yapmadaki başarılı gayreti 
neticesinde, Kastamonu ormanlarında çürümekte 
oüan en az 6 milyon metreküp kereste çürümekten 
kurtarılacak ve Kastamonu'da kurulacak 8 nci kâğıt 
fabrikasına iptidaî madde olacaktır. Kendilerini bu 
faaliyetlerinden dolayı takdir ve tebrik ederim. («Bra
vo^ sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, Kastamonu'da 8 nci kâğıt 
fabrikasının kurulmasını Sayın Başbakan Süleyman 
Demire! Kastamonu'ya kadar teşrif buyurarak Hü
kümet meydanından en az 20 bin kişiye 8 nci kâğıt 
fabrikasının Kastamonu'da kurulacağını müjdelemiş 
ve Hükümet adına taahhütte bulunmuştur. Bir seçim
den diğer bir seçime, gidiyoruz. Hükümetler daimi
dir, Hükümetin sözü şeref sözüdür. Seçime gitme

den evvel bu Hükümetin başının, sözünü yerine ge-
. lûrmesini; bu Meclisin kabul ettiği ve Üçüncü Beş 
j Yıllık Plana/koyduğu Kastamonu Kâğıt Fabrikasının 
| yapılmasına, bu fabrikanın iptidai maddesini vere

cek olan, başta Bakan olmak üzere, Orman Bakan-
I lığının bütün mensuplarının olumlu cevabını hasret-
i le bekliyoruz. 
i 

i Sayın Başkanım... 
j ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ya kurul-
I mazsa?.. 
I HASAN TOSYALI (Devamla) — Kurulur, ku-
j rulur; memleket hayrına çalışan bakanlar, bakanhk-
I 1ar elbette milletin ihtiyacım karşılar. 
I MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bolu da isti

yor. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — İkind temen-

ı mm Sayın Başkanını: 
15 780 orman ve dağ köyünde yaşayan 12 miî-

yon orman köylüsüne verilecek kesim - çekim ücre
ti, istihsal ettiği metreküb başına verilen kesim - çe-

| kim ücreti maalesef yine çok azdır. Bakanlık son 
j 2 yıl içerisinde - Sayın Bakanımızın da izah buyur

duğu gibi, - bumu % 25, % 35 artırmış olmasına rağ
men, yine de dünya emsaline nazaran çok azdır. 
Türkiye'de, IşçiSerin ürettiği mahsul karşılığında al
dığı paraya, imâl ettiği malım değeri karşılığında al
dığı paraya kıyasla orman işçilerinin aldığı para 
fevkalâde azdır. 

Bir resmî Devlet istatistiği vereceğim. Kıymeti!! 
j arkadaşlarım, Devletimizin bütün sektörlerinde istih-
j &ZÛ ediîen malın değerinin veya üretilen mahsulin de-
j gerimin % 25'i - % 40'ı işçiye verilmektedir. Halbu-
1 k", ormanda istihsal yapan, kesim - çekim yapan, 
I satış deposuna teslim eden köylümüze verilen be-
i del, metreküb başına 40 Mra ile 100 lira arasında 
I değişmektedir; dolayısıyle bunu muhammen bede-
[ FuyBe kıyas edersek, maîm değerimin % 5'i veriîmıiş 
i bulunmaktadır. 
İ MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yanlış, % 40'ı 
| buluyor. 
| HASAN TOSYALI (Devamla) — Dur, dur sa-
j pındaıı çıkmış tokmak gibi şey etme... Otur, otur. 
| MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 250 lira ile 
| 900 lira... 
| BAŞKAN — Sayın Bayraktar, Sayın Bayraktar. 
! MÜFİT BAYRAKTAR (Bulu) — Olmaz Baş-
; kan, doğru konuşsun. 
| BAŞKAN — Sayın Bayraktar, gerçi çok bildi-
; ğiniz bir konuyu konuşuyor ama, Sayın Tosyalı si-
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakanım; orman ve dağ köylülerinin 
zatî ihtiyacı olan, yapacak kereste, yakacak odun 
ve pazar saüş odununun; marangozların işletme ke
reste ihtiyacının zamanında ve yeter miktarda ve 
maiyet bedeli üzerinden verilmesi, 

Orman ve dağ köyü yollarının, köprülerinin ve 
her nevi kamu hizmetlerinin Hükümetçe ve Orman 
Bakanlığınca Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği halin
de öncelikle ve kısa zamanda yapılması. 

Affa uğramayan orman köylülerinin paraya ait 
tazmircai cezalarının affedilmesi yolunda Bakan
lığın himmet buyurması. 

Kesim ve çekümde çalışan orman köylüsüne ve-
riJen % 25 haklarının tam olarak verilmesi. Urgana 
un serilmektedir; hakkı olan gittikçe azaltılmaktadır. 

Orman yolarının ve köprülerinin, köylünün de 
faydfîlsîiaeağı tarzda kış ve yaz geçit verecek şe
kilde yapıfcnası. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sayfanın birisini on 
dakikada konuştunuz; elinizde bir sayfa daha var; 
süreniz geçti efendim. Rica ediyorum, lütfen son 
cümlıekrinılzi söyleyiniz efendim, 

zin istediğiniz gibi konuşmak mecburiyetinde değiî. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Deli fişek gibi 

çıkma her yerde. 
MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

bu zabıtlara geçecek.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar; ne oldu size, bir 

şey mi oMu şimdi? Biraz sakin olun, tavsiye ediyo
rum size biraz sakin olursanız şayet, Sayın Tosyalı' 
nın fikirlerini dinleyeceğiz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yanlış söylü
yor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Bayrak
tar. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın arkada.ş-
îlarım; arkadaşım ormancıdır, ormancıları koruma 
gayretindedir, böyüe olmasını hoş karşınyorum. Be
nîm sözüm, 15 700 orman köyünde yaşayan 12 mil
yon kimsesiz, şimdiye kadar sesini hiç duyunsıne-
IÎMŞ, hakikaten fakir ve işsiz olan köylülerimizin sa
hibi olan bu Büyük Millet Meclisinedûr. Parti farkı 
gözetmeden, şahıs farkı gözetmeden bunîara elimiz
den gelen gayreti yardımı yapacağız. Sözümün ba
şında söyledim, yıllardan beri, yüzyıllardan beri or
man köylüsünü kalkındırmak için çaîışan, onuw ba
bası olan, onun yanında oîan, dağda kırda bayırda 
onun da'ma yanında olan Onman Bakanlığı men
suplarımızın ellerindeki imkânları daha iyi kullana
cağından hiç kuşkum yoktur. 

Kıymetli arkadaşlarım, orman köylüsüne verilen 
para bedeü, ürettiği mal bedelinin °f0 5'idlr diyo
rum, bu doğrudur. Zira, bir metreküb kereste 1 000 
lira ile 2 000 lira arasında satılmaktadır. Köylüye 
veriîcn kesim ve çekim ücreti de metreküb başına 
50 Sra üs 100 Ura olunca, bu % 5 ediyor demektir, 
benim rakamım yanhş değil. Bu miktar, orman köy
lümüzü kalkındırmaya kâfi değildir; orman köylü
sünün bacağındaki 20 yamayı hâlâ 18'e indiremedik, 
her Hükümet devrinde bu böyle oldu. 

Binaenaleyh, diyorum ki; ınetreküb başına or
man köylüsüne verü-en çekim kesim ücreti, hiç ol
mazsa muhammen bedelin dörtte biri oümahdır. Or
man köylüsünün yaptığı iş, en ağır iştir. Verdiğimiz 
para, metreküb başına verdiğimiz 50 - 100 Mra pa
ra, onun hayvanının saman parasına, yem parasına 
yetmez. Bunun için, Bakanımız başta oîmak üzere 
bütün Bakanlık mensupları bunun idraki içerisinde
dir, eKerinden geîen gayreti göstereceklerdir, bunu bir 
defa daha yüksek hatıratlanna kaydediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı süreniz bitiyor efen
dim, süreniz 10 dakikadır. 

HASAN TOSYALI (Devanda) — Peki efendim, 
bir dakikada tamamlıyorum. 

Ormanı muhafaza ve orman' dağ köylerim sı
kıntıdan kurtarmak icra Orman Bakanlığının, Ener
ji ve Tab'î Kaynaklar Bakanlığı ile sıkı işbirliği ha
ilinde, ormanlık ve dağak bölgelerde bulunan kö
mürlerin işletilmesi ve ornutnh-k ve dağhk bölge hali
kına kolayca, uc«zca yakacak kömür verilmesi. 

Ormanı korumak için orman ve dağ köylerinin 
elinde bulunan tiftik ve kıl keçilerinin Orman ve Ta
rım Bakanlığınca koyun ile değiştirilmesi. 

6831 ve mer'i diğer orman kaııunlarıyle 180 sayılı 
uygulamaya ait Orman Tamimi'nin, Devletin hem or
manı ve hem de orman köylüsünü korumasını ve ge
liştirmesini öngören Anayasada yapılan değişikliğe 
muvazi olarak bu kanunların düzetilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; beni, sözünüzü kes
mek zorunda bırakmayın lütfen, rica ediyorum siz
den. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam, ta
mam, sağolun efendim. 

Yeniden ağaçlandırmada öncelikle çıplak, şiddetli 
erozyona tabi sel ve seylâba sebep olan yağış alan
larında yapılmasına önem ve öncelik verilmesi. 

Hükümetin bu babdaki çalışmalarını takdirle kar
şılıyorum. 1976'da 63 000; 1977'de 75 000; dördüncü 
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beş yılda da her sene 150 000 hektar ağaçlandırmayı 
planlamış oluşunu da cidden memnuniyetle karşılıyo

rum. 
— Sayın Tosyalı, sözünüzü üzülerek 

kesmeye mecbur kalacağım; rica ediyorum, lütfen son 
cümlenizi rica ediyorum. Süreniz geçti efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Orman suçundan dolayı hakkında zabıt tutulan 
-orman köylüsüne, kendini müdafaa için en tabiî te
mel insan hakkı olan, zaman ve mekân şahidi göster
me hakkının tanınması, yalnız bir Orman Muhafaza 
Memurunun zabtı ile köylünün mahkemelerde sürüm 
sürüm süründürüSmesine de artık engel olunması. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlanm; 
Sözümün son maddesine geliyorum : 
Orman Teşkilâtında çalışan Orman Muhafaza 

Memuru, Bölge (Şefi ve İşletme Müdürlerinin, bir 
partinin veya bir şahsın siyasî çıkarları ve şahsî men
faatleri için kullanılmaması ve tayinlerinin buna gö
re yapılmamasını da önemle belirtiyorum. 

Hepinize saygılar sunarken; bütçenin, memleketi
mize ve Orman Teşkilâtına hayırlı olmasını dilerim. 

Sağoîun. («Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı ve Orman 

Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki görüşmeler so
na ermiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
si hususunda onayınızı alacağını: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 22 903 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.111 Orman Köylerinin Geliştiril
mesi 126 277 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Orman Alanlarının Ağaçlan
dırılması ve Erozyon Kont
rolü 330 515 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-
lek... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtı
lamayan Transferler 450 219 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

3 —• 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı: 640) (I) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerine geçilmesi hususunu kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I nci maddeyi okutuyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1977 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere, (1 256 555 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum : 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 433 000 

(1) 497 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Ormancılık Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi 893 937 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman Alanlarının Ağaçlandı
rılması ve Geliştirilmesi 71 264 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Millî Parkların Avcılık ve Ya
ban Hayatının Geliştirilmesi 
ve Düzenlenmesi 91 573 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 12 348 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 256 555 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi Dışı Gelirler 1 256 555 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan (B) işaretli cetveliyle bir
likte onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 

okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarla
rını artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba

kanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle Orman Bakanlığı ve Orman Genel Mü

dürlüğü bütçelerinin görüşmeleri sona ermiş bulun
maktadır. Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi ayrıca 
açık oylarınıza sunulacaktır. 
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Bütçenin Orman Bakanlığının saym mensuplarına 
ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim efendim. (Alkışlar) 

Ç) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, programımız 

uyarınca İmar ve İskân Bakanlığı 1977 malî yılı 
bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Saym Komisyon?. Yerinde. 
Saym Hükümet?.. Yerinde. 
Bu bütçe üzerinde söz isteminde bulunan sayın 

grupları okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına saym Cemi! Erhan, Millî Selâmet Partisi Gra-
pu adına sayın Abdullah Bazencir, Adalet Partfei 
Grupu adına Sayın İlhan Ersoy, Demokratik Parti 
Grupu-adma Sayın Vedat Önsal. 

Kişisel olarak; Saym Ekrem Kangal, Saym Mah
mut Uyanık, Sayın Hüseyin Erçelik, Saym Hasan 
Özçelik, Sayın Veli Bakirli, Sayın Fahri Özçelik Sa
yın Osman Aykul, Saym Sabri Tığh, Saym Mehmet 
Özkaya, Saym Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sa
yın Etem Eken, Saym Orhan Senemoğlu, Sayın Ha
san Değer, Sayın Nedim Korkmaz, Saym Tufan 
Doğan Avşargil ve Sayın Kadir Özpak söz almışlar
dır. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Cemil Erhan'da. 

Buyurunuz Sayın Erhan. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMİL ERHAN 
(Ağrı) — Saym Başkan, değerli .-milletvekilleri; 

Çözüm bekleyen, sayısız problemleri ve çeşitli 
sorunları olan İmar ve İskân Bakanlığı' bütçesini, 
ayrılan zaman ölçüsü içerisinde, ayrıntılara girme
den eleştirmek olanaksızdır. 

Bu nedenledir ki, Bakanlığı ilgilendiren değişik 
konuların değerini ayrı ayrı takdir etmekle beraber, 
ancak bazdarına değinerek, C. H. P.'nin görüşlerini 
sunmaya çalışacağım. 

Saym milletvekilleri, sözlerime kentleşme ve ko
nut sorunu ile girmek istiyorum. 

Türkiye hızlı bir kentleşme sürecine girmiş, ko
nut nüfusu yılda 5,6 artarak, 1976 yılında toplam 
nüfusun % 43,3'üne ulaşmıştır. Türkiye'nin 25 yıî 
sonra arz edeceği durumu kısaca görmek ve her tür
lü dar, kısır, politik görüşün üzerinde, partizanlığın 
ötesinde, makro bir politikanın içeriğinde, özünün 
neler olması konusunda düşünmeye mecburuz. 

2 000 yılında Türkiye nüfusu 75 milyon olacak
tır. Yine planlı kalkınmanın bir gereği olarak, 75 mil-
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i yonluk nüfusun % 80'rainin 2 000 yılında, kentsel ke-
j simlerde % 20'smin kırsal alanlarda konaklayacağı, 

yaşayacağı ortaya çıkmaktadır, 
• Ülkemiz 25 yıllık dönemde çok hszh bir şehir-

| leşme. olayı İle karşı karşıya gelecektir. 25 yıî sonra, 
Türkiye bugünkü Fransa'sın, İngiltere'nin veya İtal
ya'nın her birinin toplam nüfusu kadar inşam şehir
lere yerleşilmek zorunluluğunda kRÎacaktır. Bugün
kü halimizle 50 milyon insanın kentlere yığıldığını 
düşüsellm» Meydana gelecek kargaşamın ritsndam na
sıl çıkacağınızı her fesan düşünmek zorunda, her 
insan çözüm önermek mecburiyetindedir. Kent alan
ları. 200 bin hektar büyüyecek, yılda 556 f£bl büyük 
ve hızlı ve da sağüıfeşz bir biçimde irilteşea keırflsri-
raizin yaratmakta okluğu-ve. yaratacağı sorunlara bu
güne kadarki arayışla çözüm aramamız ve bulma
mız 'mümkün değildir. 

Bundan sonra, bugüne kadar uyguladıklarımızı 
bugün artık, uygulamamak durumundayız. Yeni bir 
arayışın içine girreıek zorundayız. 

Türkiye'nin yıllık ortetoma nüfusu % 2,3 oranım
da artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin şehirle
rinde doğurganlık eğilimleri, genetikle azaldEğa için., 
şehirleşmenin daha çok köyden şehire akıllılarla bes
lendiği bir gerçektir. Bu akınların SOHUCM, Türkiye' 
de, ortalansa 750 bin kişilik bir şehirsel nüfus artı
şı sağlıyor, Bn rakam> yıllık konut ihtiyacınım % 80' 
mf teşkil etmektedir. 

Konut ihtiyacının en büyük kaynağı, iktisadî ve 
sosyal eskimeye maruz buluîian yapıların ycnilenme-
sidir. Bu ela yıllık komıt iMiyacmm '% 6s4'ümü teş
kil etmekte, her yıl yaklaşık olarak 10 bin civarında 
bina teknik ve fizik ömrünü tamaiBİamadan daha 
kârlı yen! bir yatırım inşaatına yerini bırakmakta
dır. Bu ise^ konut ihtiyacını artırmakla kalmamak
la, ukssaî ekojıoraimis bakımından büyük israf ol
maktadır. 

Saym milletvekilleri, saym Başbakan ve Sayın 
İmar ve Is'kân Bakanı/ bir yıMan beri konut yatı-
rımlarıyle ügiEi demeçler vererek, konut sorununu 
çözmek için büyük at'Jımüar ya^MdarEnı, bir yılda 
25?) bin konut üretmek gerektiğini ye 1976 • yıhnda 
100 bin konut üretmekte olduklarını iddia etmişler
dir o 

Bu iddialarım kanıtlamazlarsa, sayın Başbakan 
ve sayın Bakan, kamuoyu ösıünde gerçek dışı iddia
ları öne sürmüş yöneticiler olarak kaîmsya mahkûm 
olacaklardır, 
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Arkadaşlarım, konut; buzdolabj, otomobil, şem
siye gibi bir ticarî meta oîsıaaz, Konut üzerinde hiç 
kimse haksız gelir sağlamaya hak kazanamaz, ko
nut inşaatı bir gelir kaynağa olamaz ve olmamalıdır, 

Anayasa, konut için Devlete görev vermiştir. Dev
let, Anayasamızın 49 ncu maddesi gereğince yoksa! 
ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut 
ihtiyaçlarım karşılayıcı tedbir almakla görevlendiril
miştir. 

Oysa bugün, bir gelir kaynağı olduğu, alınır satı
lır bir meta haline geldiği ve spekülatif harekele
rin düğüm noktası olduğu, sanayiye ayrılacak fon
ları keiîdiKe çektiği için tam bir konut sömürüsü var
dır. 

Aylık gelirin orta'ama % 30-40's konut kiralarına 
gitmektedir. Konut kiralarının frensiz artıp, gitme
si bu kısır döngüyü teşvik etmektedir. Yapı malze
mesi fiyatlarının artışında bunun etkisi inkâr edile
mez. 

1950 yılından beri konut ve konut kiraları sö
mürünün kaynağını oluşturmaktadır. 

Anayasanın 49 ncu maddesi, sağcı iktidarların ra
fa kaldırdığı maddelerden biridir, Bugira konut gü
vencesi de kaUnamîştır. Konai sömürüsüne bu iktü-
darın son vereceğine mamnıyoruz ve bu iktidardan 
bunu beklemiyoruz da; ama kiraların bir disiplin 
içine alınması, sağlıklı bir esasa bağlanması için Cum
huriyet Halk Partisi tarafından Meclise verilen yasa 
teklifinin öncelikle görüşülmesine olanak tanıması
nı diliyoruz. 

Efeıizdeki raporlarda belirtildiği gibi, 1975'ten 
devredilenleri birlikte, 16682 üs:îe koBut yap'inım 
programlamıştır. 1977 malî yılı Bütçe raporunda -
Alflkomssyora raporunda 24 ncü sayfada - şöyle 'bir 
cümle var : «1976 yılında 16682 üntfemn. konut üre
timinin gerÇckîeşti'i'İMiği ve malî yi1! sonuna kadar 
harcamaların % 100'îük bir seviyeye ulaşacağı an-
laşılmış/tır» Aynı rakorun devam eden sayfasında : 
«1977 yılında tamamlanarak, "dar gelirli ailelerimizin 
hizmetlice SüRiılaeağı öğrenilmiştir:» de'îiîcırae'ktedir. 

Yine Menken Ge^el Müdürlüğünün çakşmal*ari-
na ilişkin bir raporda ise; bir yerinde bu konutların 
gerçekleştiriliş olduğu, diğer bir yerinde fee, 1977 
yıhada gerçekleş (irilmeye -çalışılacağı 'belirtiliyor. 

Toplam olarak, İfade edilen 16682 thîite konutun 
6165*hs'm Genel MüliMilk eliyle, 3470'fcJn, beîedîye-
lere 'kaynak aktararak, Bakanlığın koratrolu altonda 
belediyeler araer'ığıyle yapılan konıi'fer olduğu; 700 
tanesinin, daha önce haşlayıp, bu 'd-önemde biten 
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Seydişehir'deki konutların olduğu; 2 200 adedinin 
geri kalmış yörelerde valilikler kanahyle sürdürül
mekte olan konisi yatırımları olduğu; 2 000 ünitenin 
ve nüve konutların,, çok önceki yıllarda başlayan nüve 
konutların bu yıl içinde bitirilmiş kısım olarak; 2 147 
adedinin de kooperatiflere ünite başına geçen yıl için
de 75 bin lira üzerinden dağıtılan kredilerle yapılan 
koşutlar olduğu belirleniyor. 

•Saynı milletvekilleri; 16682 rakamı, bunların top-
îamiKdaîî çıkartılmış bir rakamdır. 16682 konutun ya
panı 1976 yüı sonunda bitirilememiş olup, 1977 yılı 
Bütçesine 672 milyon lira ödenek konmuştur. 

Eğer gerçek, 1976 yık içinde Sayın İmar İskân 
Bakanlığı tarafından 16682 konutun bile % 50 ora
nında gerçekleştirilemediği şeklinde ve yolunda ise, 
o zaman bu kürsüden, Türk halkına dönüp, gerçeğin 
böyle oîduğanu, bile bile gerçek dışı ve hayalî bir
takım sözler sarf ettiğini söylemelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; gerek kentleşme ve konut 
sorunları, gecekondu 'Soran'ları, kentlerin yöııefönıi, 
yerel yönetimin sorunları, birbirinden ayrılarak par
ça parça görüşülemeyecek sorunlardır. Bunlar iç 
içe, beraber çözümlenmesi gereken 'sorunlardır. Bir 
genel çerçeve çizmek gerekirse, buna kentleşme so-. 
runu deaıek.doğru olacaktır. 

Kentleşmenin sağlıklı bir sürece girebilmesi için, 
P^niî'îama alanında, kentlerin yönetimi alanında, kent
sel arsa alanında, kentsel altyapı alanında konut ve 
gecekondu alanmda, Anayasanın öngördüğü birta
kım tedbirleri alarak, gerçekçi bir değişikliğe, düzen 
değişikliğine ihtiyaç vardır, 

Eğer bir ülkede, hızlı bir kentleşme yani yer yer 
% 8, •% 10 oranında bir büyümeyi gösteren bir kent
leşme olayı varsa, orada spekülasyon gerek arsa 
üzerinde, gerek konut üzerinde büyük ölçeklere ulaş-
s3«ş ise, o bölgede o kentte plan disiplinini sağlamak 
söz konusu olamaz. Eğer bir arsanın imar planının 
değişmesi ile değeri milyonlarla ölçülecek bir ölçe
ğe çıkabiliyorsa, o milyonlar o planı değiştirir. O 
ba^kı, disiplini kırar, yırtar âdeta. Onun için plan di
siplini . 'sağlanmalıdır. 

İkinci olarak, planlama şehir arsalarına kıymet 
kazandırdığı için, planlanan bölge pahahlaştığı için, 
öngörülen yerde, öngörülen hizmetlerin gerçekleşti
rilmesi mümkün olamaz. Çünkü, b'ûtiin yatırımcılar 
plan dışı sahalara kaçma eğilimi 'gösterirler. İmar ve 
î'ikân Bakanlığı, şehirleşme olayının ulaştığı yeni bo
yuta biiüin açıklığı ile ortaya koyup, isteklerini onu 
giderebilaıe yolunda, Parlamentoya, Hükümete tsun-
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malıdır, ve hatta kamuoyunu hu yönde oluşturmalı
dır. 1977 malî yılı bütçe raporunda, hu olayın bü
yüklüğünü ortaya koyacak ve o büyüklüğün gerektir
diği radikal tedbirlerin alınması İçin bir öneride bu
lunmuş olduğunu görememekten üzüntü duymakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, kentleşme sorununun teme
linde yatan yüzlerce neden varsa, bunların hepsini 
bir tarafa atabiîirsinüz; fakat bir tanesini kesinlikle 
İtmek mümkün değildür. O da, kentlerdeki arsa mül
kiyeti üzerindeki çağın gerektirdiği davranıştır. 

Bir arsanın, kent arsası olabilmesi, o arsanın her
hangi bir ülkenin, herhangi bir yerindeki bir toprak 
parçasından farklı hir toprak parçası haline geîmesli 
demektir. Bir kent arsasının üç özelliği vardır : Arsa, 
altyapı ve imar hakkı : 

Bir; bir toprak parçası olmasıdır. O tapu ile ifa
de «dilmektedir. Onun sahibi tapuca 'sahip olandır. 
Özel mülkiyettir, muhteremdir ona saygı duymalı
yız; fakat hir toprak parçasının şehirsel arsa, kenfeel 
arsa olabilmesi için, ikinci özelliği Olan altyapısı ge
tirilmiş ise, ve hele o altyapıyı kamu yönetimi ge
tirmiş ise, o arsaya ilâve edilen değerler vardır. O 
değer vergi ile geri alınamaz. O değer, o arsanın mül
kiyeti kadar önemli bir değerdir, alın teridir. Çünkü, 
o hlir kişinin, beş kikinin değil, 40 miilyon insanın hak
kıdır. 

Kamu, o altyapıyı yaparken, bir toprak parçasına 
sahip olan vatandaşımıza 40 milyonu hizmette ortak 
etmektedir. 

Üçüncü özeliği ise; kentsel arsa üzerindeki imar 
hakkıdır. O İmar hakkını da ki$i koymuyor oraya, 
o imar hakkı, kamu yararı gözetilerek devlet tarafın
dan, ıbeledîye tarafından getiriliyor. Arsanın bir kat 
mı, beş kat mı, yeşil saha mı, inşaata müsait mi ko
nusundaki kararı kamu idaresi getiriyor. Kim adına 
getiriyor? 40 milyon kişi adına getiriyor. Onun mey
dana getirdiği değeri 40 m'ilyonun değil de, onu, sa
dece toprağın sahibi olanın mülkiyetinde anlayabil
mek bize göre ne çağdaştır, ne de anayasal bir anla
yıştır. Anayasamız, «özel mülkiyet kamu yararı 
aleyhine kullanılamaz» demektedir. 

Kentleşme sorunu, tek tek yasaların parlamento
dan geçirilmesi ile çözümlenecek bir sorun değildir. 
En azından, bir demet yasanın belli doğrultuda, belli 
anlayış içinde bir anda değiştirilmesi gerekir. O ba
kımdan, bu mesele, kesinlikle bir yetki kanunu ile çö
zülebilir. 

1974 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet
te iken, böyle bir yetki tasarısını Meclise sunmuştu. 

| Meclis bu yetki tasarısını gündeme aldı; fakat o sıra-
I larda Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği, 
I bir karşı görüş yayınladı ve bugün Hükümette olan

lar, karşımıza dikildiler. Bu kadar geniş yetkileri ta
nımaya gönüllerinin razı olmadığını Meclis kürsüsiin-

I den söylediler. Böyle düşünebilirler. 

Sayın milletvekilleri, o gün yetki kanununa karşı 
I gelenler, bugün Hükümettedirler. Lütfen, şehirleşme 

konut sorunlarını, gecekondu sorunlarına gerçek çö
zümü getirecek bir dizi tedbirin alınmasına olanak 
verecek değişiklikleri yetki kanunu ile isteyiniz, hep 
beraber gerçekleştirelim. Bunun şerefi sizlere ait olsun. 

I Eğer fırsat eîinizdeyken yapmazsanız pişman oîacak-
I smız. Çok yakın olan Cumhuriyet Halk Partisi ikti

darı döneminde bunları biz yapacağız. Hem de ticaret 
I ve sanayi odalarından ve' de para babalarından kork-

mayaraktan, 
I Sayın milletvekilleri, Türkiye'de doğal afet, özellik

le deprem afeti sürpriz değildir. Sürpriz olan, önceden 
bilinen bu felâketlere karşı hükümetlerin hâlâ yeterin-

I ce tedbir almamaktaki ısrarı ve sağırlığıdır. Bu bir 
bakıma iktidara egemen olan milliyetçi cephenin si-

I yasal felsefesidir. 
I Son 10 yılda ülkemiz, özellikle büyük depremlere 

maruz kalmış bulunmaktadır. 1966 Varto depremin-
I den beri, ardı sıra gelen depremler nedeniyle, olduk-
I ça geniş bilgi ve deney birikimine sahip olduğumuz 

acı bir gerçektir. 

I Geçen yıl, Lice'de ve 24 . 2 . 1976 günü Van ve 
Ağrı yöresinde 7,6 şiddetindeki depremlerle, 1966 yı-

j Iında Varto Hınıs yöresinde olan depremin birçok 
yönden talihsiz benzerlikleri vardır. Uygulamalar, şi
kâyetler, yöre halkı ve iktidar iki depremde de aynı
dır. Bu acı deneyler birikiminden yeterince yararla
nıp, sistematik sonuçlara vardığımızı rahatlıkla söy-

I leyemiyorum. 
I Afete ilişkin hizmetler, 7269 sayılı Yasaya göre 

yürütülmektedir, Şimdi, bu örgütlenmenin ortaya çı
kardığı sakıncalara kısaca değinmek istiyorum. 

I Birincisi şudur : imar ve tskân Bakanlığı afet hiz
metlerinin sahibi olarak görülürken, ve de bünyesin-

I de bir Afet İşleri Genel Müdürlüğü varken, haklı ola
rak, afete ilişkin hizmetlerin tümü bu örgütten bek
lenir durumdadır. Bu, çok kere, kamu kesiminde bile, 

I birçok yanlışlıklar ve aksamalara neden olmaktadır. 
Oysa 7269 sayılı Yasa, olaya genellikle yerleşme açı
sından bakmaktadır. 

İkinci sakınca ise; konu genellikle bir bakanlığın 
I işi sayılınca, diğer kamu kuruluşlarınca konuya gir-
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meme eğilimi güçlenmekte, göreve çağrıldıklarında da, 
sanki aslî göreve değil de zorla yapılan bir yardıma 
geliyor anlayışı içine girmektedirler. 

Üçüncü sakınca; yerleşmeye ilişkin hizmetler dı
şındaki birçok görevler Bakanlığın uzman konuları 
içinde değildir. Konu dışı hizmetlerin yapılmasını asıl 
sahiplerine vermek gerekir. O yüzden Bakanlık bu ağır 
yük altında gereksiz yere ezilmektedir. 

Dördüncü sakınca; koordinasyon konusunda or
taya çıkmaktadır. Etkin bir koordinasyonun, afete 
yardım işlerinde ne derecede önemli olduğu apaçık 
ortadadır. Uygulamalarda ise, ne derecede yetersiz 
kaldığımız geçmiş deneylerden belli olmaktadır. 

Bakanlıklar ve kuruluşlar arasında en etkin koor
dinasyonun üstten, Başbakanlık katında sağlanabile
ceği anlaşılmaktadır. 

Afetin türüne ve şiddetine göre ortaya çıkan so
runların ihtiyaçları çok değişik nitelikte olurlar. Faz
la ayrıntılara girmek yerine, yasa, yardım ilkelerini 
saptayan ve uygulayıcıya yetki veren bir biçimde ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca Van, Ağn depremine 
değinmek istiyorum. Yol açtığı büyük can kaybının 
yanısıra, oluş mevsimi itibariyle de bu deprem, eski 
tecrübelerimizde yeni bazı boyutlar getirmiş ve bizi 
daha ciddî bir şekilde afet sorunu üzerine yöneltmiş 
olmalıdır. 

Bu son depremde de tahribatı artıran ananeden, 
bundan öncekilerde olduğu gibi, depremin şiddeti 
kadar, yöredeki yapı tarzının da yıkımı kolaylaştır
mış olmasıdır. 

İkinci olarak gözlediğimiz husus şudur; depremin 
oluşu anından başlayarak, can ve mal kurtarmaya 
yönelik ciddî ve sonuç alıcı enkaz kaldırma çalış
ması olmamıştır. 

Başlangıçta, bir süre genel bir koordinasyon nok
sanlığı görülmektedir ve işin baş sorumlusu olan kişi 
ve makamı belirlemek zor olmaktadır. 

Şimdiye kadarki depremlerden farklı olarak, dış 
ve iç kaynaklı yardım malzemesinin bol miktarda ve 
kısa zamanda Van Havaalanına ulaşmasına karşın, 
yardımın halka ulaşması, maalesef aynı hızla olma
mıştır. 

Hükümetin, yurttaşı göçe özendirmesi veya yerin
de kalmaya özendirmek istememesinin de yardımla
rın dağıtımında geç kalmayı kolaylaştırdığı söylene
bilir. 

Depremin hemen kışa girerken oluşu, geçmiş bü
tün deneylerimize karşın, geçici yerleşme sorununa 

tam olarak hazırlıklı olmadığımızı en belirgin biçim
de ortaya koymuştur. Görüldü ki, çadır stoku bile, 
gerek nicelik gerek nitelik yönünden yeterli olma-
mıştır.ı 

Sayın İmar ve tskân Bakanına Sesleniyorum; mek
tup ve teller arasında, neredeyse boğulacağız. Yüzlerce 
ailenin, geçici iskâna giderken, kendilerine ev nakliye 
ücretlerinin bugüne değin, hâlâ verilmediğinden şikâ
yetleri vardır. 

Devlete ait sosyal konutlarda oturanlar da 200 lira 
ev kirası alındığından yakınmaktadırlar. Sayın Bakan
lık, bu kiralan bundan böyle almayacağını ve alınan
ların iade edileceğine dair bir karan bu felâketzede 
halkımıza bu kürsüden duyurmahdır. 

Depremden bu yana epey bir zaman geçti. Şimdi 
inşaat mevsimine kadar geçecek zorunlu bir süre de 
var. Bu süre iyi değerlendirilmeli. Gerek ihtiyaçların 
tespiti, gerek sistemin yenilenmesi çabalanna hız veril
meli ve yeni sistemin uygulanmasına Yan-Ağrı dep
rem bölgesinden başlanılmalıdır. 2 Nisan 1975 yılında, 
Doğubeyazıt ilçesi, Bezirhane ve Sanbıyık köyleri ha
rap olmuştur. Bu köylerin de Diyadin ilçesi ile birlikte 
afet bölgesi içine alınmasını istirham ediyorum. Bu
güne değin, bu yöreye bakılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erhan, lütfen bitirin efendim. 

CEMİL ERHAN (Devamla) — Tamamlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Önerilerimiz: 
A i Sürekli yerleşmeye geçişte, bu yörenin sosyo

ekonomik şartlarına uygun konut tipleri ve yerleşme 
şekilleri düzenlenmeli, imkân ölçüsünde halkla işbir
liğini sağlayacak yollar bulunmalıdır. 

2i Esasen geri kalmış olan bu bölgede yalnızca 
sürekli yerleşme çalışmalarına girişmekle yetinmemeli, 
halkın ekonomik yaşamını iyileştirmesi anaamaç ola
rak belirlenmeli, bütün planlama çahşmalan bu bütün
lük içinde düşünülmelidir. 

3. Bunun finansmanı için, deprem bölgesine ya
pılan yardımlar ve fondan yapılan harcamalara ek ola
rak Devlet bütçesinden de katkıda bulunulmalıdır. 

4. Afet hizmetlerinin finansmanı tek bir fondan 
karşılanmalıdır. Böylece hizmete koşan kuruluşların 
bütçe düzenleri de bozulmamış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bundan önce Cumhuriyet 
Halk Partisi yetkilileriyle görevli olarak gittiğim İz
mir'deki heyelan bölgesindeki izlenimlerimi kıcasa an
latmak istiyorum. 

Eşrefpaşa semtinde Altay ve Vezirağa mahallele
rinde heyelan bölgesindeki evlerin çoğunu teker teker 
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dolaştık. Yürekler acısı... Bu semtlerde iskân ruhsatı 
verilmemesine karşın, 1966 yılında A. P. İktidarı za
manında raporlara, yasalara rağmen, seçim yemliği 
olarak göz yumulmuştur. Heyelan bölgesi içindeki şu 
andaki nüfus, yaklaşık olarak 100 bin civarındadır. 
Her aile, eşyasını toplamış, bile bile kaçınılmaz felâ
keti, ölümü beklemektedir. Süratle geçici iskâna gidi-
lemediği takdirde, büyük bir afetin içine gireceğimizi 
ve bunun son 10 yılda afetlerde kaybettiğimiz insan 
sayısından Allah korusun, daha fazla olabileceğini 
üzülerek belirtmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Erhan, süreniz geçti efendim, 
lütfen. 

CEMİL ERHAN (Devamla) — Bir tek cümlem 
kaldı efendim, bitiriyorum. 

Halka 750 lira verileceği, bu para ile kiralık ev 
bulmanın İzmir'deki güçlüğü ortadadır. Şu anda fazla 
para verilse bile, bu kadar boş konutun bulunamaya
cağı acı, fakat bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, istisnasız bütün binalar 
her saat başı inceden inceye kaymakta, belirli bir şe
kilde yıkılmaya gitmektedir. İzmir'de büyük bir afet
le karşılaşabiliriz» Hükümet süratle karar alıp bu yöre 
sakinlerini geçici olarak buradan ayırmalı ve iskân et
tirmelidir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin ulusumuza ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkanım, müsamahanıza da teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Rica ederim, teşekkür ederim Sayın 
Erhan. 

Millî Selâmet Partisi Grapıı adına Sayın Abdullah 
Bazencir, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDULLAH BA
ZENCİR (Blngöî) — Muhterem Başkan ve Yüce 
Meclistin değerli üyeleri; 

Yüksek huzurunuzda görüşmesi yapılan 1977 malî 
yılı Bütçe kanunu Haşarısının İmar ve İskân Bakanlığı 
'ile ilgili Ibölünıli üzerinde Millî Selâmet Partisünin' 
Grupu adına görüş ve kanaatlerimizi arz etmeye ça
lışacağım. 

Bakanlıkla ilgiöi konuşmamız»,., konut, tabiî a!fet-
îer ve Arsa Ofisi olmak üzere 3 kamı üzerinde 'top
lamak i t iyorum. Bundan önce de, bu Bakanlık ibii't-
çe'slnin görüşülme&ü sırasında, birkaç defa şehMere 
akın, gecekondu, konut yapımı, tabiî afetler, nazım 
plan, şehirleşme, altyapı tesisleri gpbi meselelerin üze-

j Fiildeki- olumlu ve yapıcı desiM ve kanaatlerimizi bu 
j kürsüden açıklamıştık. 
j İmar ve İskân. Bakanlığı bildiğiniz gibi 1958 ta-
3 ruhinde yürürlüğe girmiş olan 7165 sayılı Kanunla ça-
| Irşımalanmı yürütür. • Memleketin sosyal, ekonomik 
| gelişmemiş bi%ead planları, şehir ve çevre düzenleme

lerini 'milli kalkınma planları içinde dcğcr'lendinnelk, 
dengeyi blv yerleşimi gerçekleştirmek, yurdun meslek 
meselelerini çölüme bağlamak, malzeme ve diğer a?i-
yapı 'ihti'yaçJarsnı ra^yome'I Iblr şsMMe karşılamak, vu
kuu melhuz ve umumî hayata müesür taıbiî afetî'ere-
karşı ütüm evvelden hazırMdı 'bulunup, afetin vu
kuunda veya somunda gerekli bütün tedbirlerin alın
masını sağlamak bu Bakanlığın görevleri cümlesin-
isnSiv. 

Bu görevleri; Planlama, İmar, 'Belediye, Teknik 
Hizmetler, M^ken, Yapı Malzemesi, Afet İşleri, 
Türlkiye Entiük Kredi Bankası, İller [Bankası ve Ar
sa OfM Gemel 'müdürlükleri yerilme getirmektedirler. 

Muhterem 'arkadaşlarım, İmar ve fekân Bakan
lığının öııemıE iştigal mevzularından birini teşkil eden 
mevzuat olarak 6785 sayılı Kanamın uygulanması 
yönümden, mahallî idareler ÜB^esü olarak 'belediyeler
le î'ısıar ve tekfin Bakanlığa arasında, gerek idarî ve
sayet mercii olarak ve gerekse kanunun öngördüğü 
bazı ilkeler 'foskımıımdam 'sıkı bir işbirliği ve dayanış
ma olması 'iktiza eder. 

Memleketimizde 1 80© civarında 'beîediye vardır. 
'Bunlarım arasmda 'imar ısygu'araası yönünden, kendi 
kalabalarının İmar plasdarımı fcakkıyle, tam bir vu
kufla uygulama yetenekler1! bakımımdan elbette bazı 
farklar vardır» Büyük belediyeler teknik elemanları 
bakımından nispeten güçlük çekmiyorlar; ama kü
çük belediyelerim gerek malî inikaslarımın olmayışı 
ve gerekse teknik «kananlara sa'Mp olmayışları bakı-
mmdaa 'zsr^am zaman ıfoirçok zorluklarla karşılaştık
ları vakidir. Su itibarla, Sayın Bakanlığın, bütçelere 
komam-'imar uygulaması ödeneğinin getirdiği 'imkân
lar nispetinde yardımcı «İmasında büyük fayda mü
talaa ediyoruz.-

MırösSterem i-nilletvekiHeriJ. Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü 1164 saysîı Kınuna göre kurulmuştur; planlı 
RC;Mri.2şjK2Jîiî! gerçekleşmesinde, arsa 'f'i'ya'tîannım kont
rol edilmesinde, ev ihtilyacı duyan yurttaşlarımızın 
ucuz e<7 'sshi'bi ofeıalarsnda 'başlıca amil olan hir ku-
nii'oş-tar. Bana ilâve olarak, Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğümün taşra teşküüâîı 'mutlaka kurulmalıdır. Bu ka-
naatfimii'zi defaaîle bu kürsüden açıklamışızdır. Kad
roları, unvan standartlarına ait kararnameler çıka-
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riinıaiı, bütün kuruluşlarda oîuüğu gi'bi, M\M ©fisinde J 
de teknik elemaaı ekle dalacak 'maddî imkânlar nıat- I 
laka sağlanmalıdır. I 

Değerli <mlıhîviMlîsxi9 kalkınma köyden hr.ş"indî£i" I 
im Köre, Köy îş-erl Bnkanlijj! ile lı^ar ve îskân l?a-
k^jıjığınm fec-onliiîe 'bir çsl;ş.na İle köylerimizin ima- I 
nn'da da p^aîî tensirci ve urgiîiiairfâys ccçü^îeshî'^ I 
bk an öiîce ele El^m^smı z^mrî gör'i: ekteyiz, S1'.- I 
hassa, biirük şei^Zerde in?.ar ve nazım planlanı.îir. j 
tan^'ımadeki kontrol, yelynekü ve yeterli eleman ta-
ı^ifmdan yapılarak, vaıîsiîdaş'"ann 'imar ve n^rar;: 
pfei3 ^j'nulânmass ie!n ıımın fîire bekbüknemesi, hera I 
arsa spekiîürKyanHîtn r^siîi GİıtesSs ve hem de kanun I 
dışî inşaat'an önleyecektir, I 

llîer B a n k ^ ı ^ n irjtkfe'an riisneûade ıma'bslüî 'Ma- I 
refcro yaptsğı yardım feki/re şayan 'oCmakla 'beraber. I 
sjüü'üa IhtlyaçIariKa Leıtüs Icarşıhk Yenmemektedir. I 
tü3er Bekas ıma mrfîrj!'! idarelere ve belediyelere da- I 
ha ger**ş yardî^ı ve kıedi 'SîîğfemaSî, mevcut kaynak- I 
Iarının genişle turnesi ve yeni kaynakların bulunması I 
medburiycıU ©îduğu gös üşlindeyiz. I 

Türkiyesizde 'gecekondu meselce! daha çok 1950 I 
yxîlarmdrild şzKricşme ile 'birlikte başlar. Gecekca'da I 
hücom'usdnîs her şehir, 'Eflnayikçraesı ve büyüklüğü I 
EJ£,nej:rınİ8 nîî^H?:^: slnırjktîî ve imlen 'do almaya de- I 
VSÎB cîîîîckted1':'. Çaredlrai 'buk*.? bu başıboşluğa 'dur I 
demek zaîîiam gefe'ş ve -geçın'işiir. I 

M^jîi'ereî^ 'a^kal^ları'm, ynrdumuz her rer.e bir I 
yer S5?î".:ı̂ b~ı veya • ba^ka türîîi t?b:a:t afetlerine Î 'ÎS- I 
rnz 'ka!snakta:hr. Jeolojik ıtcşekkiiîi i&arsyl?, m.Tı> I 
leketimizin büyük bir kısmı zefeelc kmağ\ iherlrAle 
bîîCunma'ki'adi". Bu 'ee'bep'e, roe'îiken 'itibarîyle bö'je 
bölge ve fcniia 1! ve ilçeüere göre îi~shî?M huEosiyet- I 
ler'i Sınikuı sosj'al yaşpT^Mrmn uygarı ©k^iH! lâ'îi^ I 
geKıkeîi, ınaslesef, ş'mrl'iye ksJbr her ncjJen~e bu ei- I 
heî nazara akttmnmıştu". Bo v^sHe ile de, Tüîkiye' I 
nin birçok yerinde yapılan insanlar 'boş kaimsk ladır. I 
Mee""^ rakını itbarıyfe en yüksek ©km Bin^ör'ün I 
Karköva. kazsGîmla ve 'bnzı köyler'ude yam'îîirJkta I 
olan evlerin çahhmnn meyil verilmemiştir, hemen he- I 
•n;en düz ieııiIcbHeeek kadar o e y ilsizdirler. Kazanın I 
merkez iiçcskde yapılan ©vü'erde de 'su, elektrik te- I 
si«atî y&kim; ffocepi'k çukurları da yapıknamıştır, ka- I 
npMzcuyGn da yektar.' RakBiîima, coğrafî dorumuna 1 
göre tesrî'î ve bdna göre inşaat yapı-Hi uygıi'lamsa- I 
sıma koîîlre^ij fcşani z.nyktam millî servetinizin ko- I 
raar^s^ı b?^ap._-ndaa mecbura oHuğu kaBâsındayız, I 

73u şeklide a k a c a k tedbirhr^n başardı İmar ve I 
İskân Bakanlavmıiî kendiüin.e, gidişine ve afetler pi- I 
Jiiikasina göre değerlendiş*ebilir. I 
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196ö yılının sonunda Van'da, kazalarında ve civar 
köylerinde meydana gelen şiddeti! zelzeleden sonra, 
mevsimin ksç olmasına rağmen Hükümetin mümkün 
olduğu kadar süratle vatandaşın yanında ve hizmetin
de olduğmıu görmek bizi son derece memnun et-
ınlşîir. Bi3ihü7Hla beraber, azamî bir çabuklukla, gerek 
havadan ve gerekse karadan ihtiyaç maddeleri, giyecek, 
yiyecek yetiştirilmiş, kahraman ordumuz da gece gün
düz demeden kar yağışı altında enkazları temizlemiş, 
köy yolları açı!nuş, İmar ve İskân Bakanlığı Afet iş
leri Genel Müdürlüğü ve mensupları dahil kar kış 
demeden üzerlerine düşen görevleri zamanından ev
vel yerime getirdikleri için, son derece memnuniyet 
verici olmuştur ve bu husustaki teşekkür borcumu 
tîa ederim. Zelzeleden hayatlarım kaybedenlere de 
Cenabı Hak'tan affı mağfiret niyaz eder, geride ka-
Faalara da başsağlığı dileriz. 

Cenabı Hak memleketimizi bu gibi afetlerden ko
rusun. 

Önümüzdeki ilkbaharda, iş sezonu başlar başla
maz Sayın İmar İskân Bakanlığının, evsiz kalan felâ
ketzede kardeşlerimizi zamanında eve kavuşturmala
rını temenni ederim. 

Bir mevzu daha var, buna da değinmeden ge
çemiyorum. Şimdiye kadar tnbîî afetlerden zarar gö
ren felâketzedelerin borçlarının affı hususunda, bü
tün komisyonlardan olumlu geçen bir kanun teklifi
miz Yüce MeclisJn gündeminde beklemektedir. Biran 
evvel Umumî Heyette görüşülmesi hususunu Yüce 
Mcc-jlsien istirham ederiz. 

1977 yılı Bütçesinin îmar ve İskân Bakanlığına 
hayırlı olmasını niyaz eder, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına hspioizi hürmetle selâmlarını. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bazencir. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın İl

han Ersoy'da. 
Sayuı Ersoy, bajTiron efendim. (A. P. sıralarından 

alkışlar.) 
A, P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kü

tahya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

1977 Bülçe Kanun tasarısniün İmar ve İskân Ba-
kanhğıyle ilgili bölümünde Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini kısaca arz etmek isliyorum. 

Konuşmaların 20 dakika gibi çok kısa bir zaman
la sınırlandırılmış olması ve şahsım adına değil, Gru-
pum adma konuşmanın gereği olarak yazılı bir metne 
bağlı kalmaya mecburum. Bu sebeple arkadaşlarımın 
beni mazur göreceklerini umarım. 
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Konuşmamı sınırlı bir süre içerisinde özetlerken, 
İmar ve iskân Bakanlığımızın çeşitli ünitelerini ve bun
ların faaliyetlerini ayn ayrı değerlendirmek yerine, 
Bakanlığın ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşların geçir
diğimiz bütçe yılında araştırma, planlama, uygulama, 
eğitim ve denetleme gibi hizmet gruplarında hangi 
belli başlı işleri ele alıp, ne dereceye kadar başarı 
sağladıklarını, hangi hizmetlerde ve ne sebeple arzu
lanan seviyeye ulaşılamadığım, bütçesini düzenlemek
te olduğumuz 1977 yılında ve gelecek yıllarda ne gibi 
tedbirler alınırsa bu hizmetlerin ülkemiz ve milleti
miz içki daha faydalı olabileceği yolundaki bazı te
mennilerimizi sıralamaya çalışacağım; Bu arada, vak
tim olursa bu Bakanlıkla ilgili gördüğüm son günlerin 
bir kısım önemli konularına da temas etmek istiyo
rum. 

Araştırma çalışmalarının gerek Bakanlıkça, gerek
se bağlı bakanlarca ciddiyetle ele alındığını görmek 
memnuniyet verici olmuştur. Özellikle günlük haya
tımızda önemli bir yeri olan konut konusundaki araş
tırmalar üzerinde bir parça durmak yerinde olacaktır. 
kanaatindeyim. 

Yurdumuzda her geçen yıl biraz daha artan konut 
açığı, Sayın Bakanımızın birkaç gün önce verdiği ra
kamlara göre, küçümsenmeyecek bir miktara ulaş
mış bulunmaktadır. Sağlam, ucuz ve kullanışlı bir ko
nut, zamanımızda hemen her ailenin hasretini çektiği 
bir unsur haline gelmiştir. Böyle bir konut sahibi 
olmak ise, arsa ihtiyacının giderilmesine, ucuz mal
zeme sağlanmasına, yeterince kredi bulunmasına ve 
bütün bunların yam sıra, fennin gereklerine uygun 
yapı yapılmasına bağlıdır. Şu halde, her şeyden ön
ce bu konularda lüzumlu araştırmaların yapılmasın
da fayda vardır. Arsa, yapıya müsait olup olma-
masıyle altyapı ve ulaşım imkânlarıyie birlikte de* 
ğerlendirildiği zaman denilebilir ki, çok kere en 
pahalı arsa parasız sağlanan arsadır. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün konusundaki çalışmaları bugün 
için yeetrsiz kalmaktadır. Kanaatimizce hem teknik 
hem de malî yönden takviye edilmelidir. 

Söz arsa konusuna gelmişken, geçmiş yıllarda 
üzerinde daha çok durulan arsa spekülasyonu ile il
gili bazı tedbirleri zikretmek ve bu tedbirleri bir 
defa daha gözden geçirdiğimiz zaman gördüğümüz 
hususları Yüce Heyetinize arz etmek arzusundayım. 

Arsa spekülasyonunu önleyici hukukî tedbirlerin 
hemen hepsi, ya 1960 yılından önce Demokrat Par
ti zamnında veya bu tarihten sonra Adalet Partisi 
iktidarları zamanında hazırlanmış veya çıkarılmış ka

nunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle mümkün olabil
miştir. 6785 sayılı İmar Kanununu 1960'dan sonra 
369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 7341 sa
yılı Kanunu, 1957 yılında yürürlüğe giren İmar Ni
zamnamesini, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kuruluş Ka
nunu 1318, 1319 ve 1610 sayıh Vergi kanunlarıyle 
bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikleri ve niha
yet 1605 sayılı Kanunu bu arada saymak mümkün
dür. 

Yapı malzemesi araştırmalarının, bölge ve iklim 
şartlarına göre malzeme çeşitlerinin tespit ve geliş
tirilmesinde, ucuzluğunun sağlanmasında yeterli oldu
ğu iddiasında bulunulamaz. Bu konu daha geniş çap
ta ele alınabilmeli, ilgili genel müdürlük buna göre 
elaman ve ödenekle takviye olunarak, gerektiğinde 
bazı ilmî kuruluşlarla da yakın işbirliği sağlanmalı
dır. Bu çalışmalar anayapı malzemeleri arasında bu
lunan, demir, çimento ve tuğla gibi malzemelerin üre
timinde son yılardaki artışlara, yapı malzemesi tek
nolojisindeki gelişmelere paralel olarak daha da sü
ratlendirilmelidir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından konut 
kredisi konusunda yapılan araştırmalar ve alınan so
nuçlarla, İmar ve İskân Bakanlığının koordinatör
lüğünde yapılan kamu konut kredilerini düzenleme 
çalışmaları, kredi konusunda verimli adımlar atılma
sına vesile teşkil etmiştir. Yeni sistemler geliştiren 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının dış ülkelerde çalışan 
işçilerimizin tasarruflarını değerlendirmede, emekli
lerin konut kredisinden faydalanmalarına imkân sağ
lamadaki başarılı hizmetlerini takdirle belirtirken, 
1976 yılında rekor seviyeye ulaşanı kredi yardımları
nı gruplarına göre açıklamadan da geçemeyeceğim. 

Bu Bankamız 1976 yılı içinde toplam 5697 orta
ğın meydana getirdiği 76 kooperatife 163 007 270 
lira kooperatif kredisi, 662 tasarruf sahibine 
23 660 137 lira yapı tasarrufu kredisi, 3915 vatanda
şımıza 135 865 500ı lira ipotekli konut kredisi, 3477 
kişiye 127 0,67 400 lira ipotekli inşaat kredisi, 1475 
evsiz aileye 24 072 000 lira hazır bina kredisi olmak 
üzere, toplam 15 226 kişiye 473 672 307 lira kredi 
açmış, ayrıca gecekondu önleme bölgelerindeki 439 
vatandaşımıza da 10 982 0*00 lira kredi vermek su
retiyle toplam 484 654 307 lira krediden 15 665 aile
nin faydalanmasını sağlamıştır. Kredi limitlerinin 
günü şartlarına göre yeniden ayarlanmış olmasını da 
isabetli bir davarmş olarak kabul ediyoruz. 

Pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çeşitli 
sebeplerle küçük yerleşme yerlerinden büyük mer-
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kezlere devam edegelen göçün, zamanla büyük şe
hirlerden küçük kasabalara dönüş şeklinde gelişece
ği muhakkaktır. Bugün için küçük kasabalarda toplu 
konut yapılması güçlükleri vardır. Hatta pek çok 
üçe merkezimizde memurlara kiralık konut teminin
deki zorluklar bile hepimizce bilinmektedir. 

tşte bu boşluğu gören İmar ve İskân Bakanlığın
ca ciddî tedbirler manzumesinin ilk adımı 1976 yılın
da atılmış ve yurdun geri kalmış yörelerinde halk 
konutu yapılması programı greçekleştirilmiştir. Böy
lece 250 yerleşme yerinde 2200 ünite halk koniütu-
rcun yapımım gerçekleştiren bu Bakanlığı tebrik et
mek sanıyorum ki, bir kadirşinaslık olacaktır. 

1977 ve gelecek yıllarda bu uygulamanın devamı, 
hatta daha da yaygınlaştırılması hedef alınmalıdır. 
Mesken Genel Müdürlüğünce geliştirilen tip proje
ler ve bu Genel Müdürlüğün Araştırma Dairesince 
zaman zaman yapılan faydalı yayınları yerinde bir 
hizmet olarak görmekteyiz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, nüfusu 10 bi
nin altında olup da, gelişme istidadı gösteren kasa
balarda 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarın
ca, 5656 sayılı Kanunun sağladığı kolaylıklardan da 
faydalanarak, konut inşa etmek isteyen belediyelere 
düşük faizli kredi sağlaması, konut inşa eden mü
teahhitlerle Bakanlığın veya Bakanlığa bağlı olarak 
kurulacak bir konut ofisinin, karma bir sistemle ucuz 
konut mşası imkânlarının araştırılması, bu konuda 
alınması gereken yeni tedbirler arasında sayılabilir. 

Konut açığının kapatılması ne tek başına Devletin 
ve ne de yalnızca özel sektörün gayretleriyle müm
kün görülememektedir. Bu problemin çözümünde her 
imkândan faydalanmalıdır. Son yıllarda büyük şehir
lerde kiraların büyük ölçüde artmasının tek sebebi 
huftukî boşluklar değildir. Bu sebepler arasında ye
terince konut inşa edilememesini de saymak, her hal
de isabetli olacaktır. Yapı ruhsatı, kontrolü ve kul
lanma izni safhalarında büyük belediyelerin vatan
daşa kolaylık sağlayacak ve onlara yardımcı olacak 
yerde güçlükler yaratan tutum ve davranışlara itibar 
etmesi, yapı yaptırmak isteyenleri bu arzularından 
caydıracak faktörler arasındadır. Bu sebeple her 
şeyden önce, kanunlara saygılı vatandaşların yapı 
konusunda teşvik görmesi, gereksiz formalitelerden 
kurtarılması lâzımdır. Bu ve benzeri sebeplerle yıllar
dan beri ruhstasız veya ruhsata aykırı yapılarını kul
landıkları halde, tapusunu alamayan ve geleceğinden 
emin olamayan bu vatandaşların çaresiz durumlarını 
düzeltecek, suiistimal imkân ve dedikodularını ber

taraf edecek ve aynı zamanda Hazinenin milyar
lara varan vergi kaybını önleyecek bir tedbir olarak 
Parlamentoya sunduğumuz, ilgili bütün komisyonlar
da büyük bir anlayışla ve oy birliği ile kabul edile
rek Genel Kurulun gündemine getirmeye muaffak ol
duğumuz İmar Affı Kanun teklifimizin biran evvel 
kanunlaşması yüzbinlerce ailenin yüzünü güldürmek
le kalmayacak, yaralarının sarılmasına da imkân sağ
layacaktır. 

Araştırma çalışmaları arasında, kanaatimce en 
önemli yeri işgal eden Deprem Araştırma Enstitüsü
nün, kendi bünyesi içerisindeki çalışmaları yanında, 
bir taraftan İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üç büyük ilimi 
yuvamızla, diğer taraftan da depremi konusundaki 
çalışmalarını bir hayli geliştirme imkânına kavuş
muş ülkelerle yaptığı temas ve işbirliğini takdirle kar
şılıyoruz. Sadece deprem değil, çeşitli tabiî âfetlerin 
sık vukubulduğu ülkemizde, bu çalışmalardan ge
rekliği şekilde faydalanılacağı muhakkaktır. Depre
min yeri, zamanı, şiddeti ve süresiyle önceden bi
linmesi henüz kesinlik kazanmadığına göre, şimdilik 
hiç değilse, yapıların yer seçimi ve inşasında göz 
önünde bulundurulması gereken hususlar, herkesin 
anlayabileceği şekillerde ilgililere öğretilmeli, basit 
öracklerfe değerlendirilmeli, gezici prejeksiyon cihaz-
îarıyle köylere varıncaya kadar bütün vatandaş
lara fim ve diğer çeşitli usullerle okullarda öğren
cilere izah olunmalıdır. 

Afet bölgelerine yapılacak yapılarla ilgili çalış
malara büyük önem verilmesi gerektiğine ihaınıyonız. 
Afetzedelerin iklim, malzeme, yaşama şartlarına- uy
gun yapıların tespiti ve projelendirilmesi hakkındaki 
çalışmaların daha da geliştirilmesini zarurî görüyo
ruz. Bakanlıkta bölge planlama, metropoliten planla
ma ve şehir planlama hizmetlerinin geçmiş yıllarda 
olduğu gibi yürütüldüğünü, büyük şehir nazım çalış
malarının geçmiş yıllardaki gecikmelere rağmen be
lirli seviyeye geldiğini görmekteyiz. Planlama çalış
malarının belli bir noktada sona ereceği düşünüle
mez. Planların da Şehirler, kasabalar, planlanan sa
halar gibi hayatiyetinin olması gerekmekle, zaman za
man ihtiyaçlara ve gelişmelere paralel olarak reviz
yona tabi tutulması lâzım gelmektedir. Ancak, beîii 
ölçekteki planların önceden belirtilen temrin prog
ramlarına göre zamanında, beKi safhalara getiril
mesi ve gelişmeleri daha geriden takip eder duru
ma düşürüimemesi gerektiği de kabul edilmelidir. 
Bu sebeple özellikle büyük şehir nazım planlarına 
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daim hızla hk çalama temposu iib dovam edilmeli 
ve uygulamayı aksatmayacak bütün tedbirler zamanın
da alınmalıdır. 

İller Bankasınca emanet veya ihale yoluyla yap
tırılan şehir ve kasabalara harita ve imar planlan-
mıı yıltek kapasitelere uygun olarak ele alındığı mü
şahede olunmaktadır, Ancak 6785 saydı Kasanım 
1605 saydı Kadranla değiştirilen 25 nes nıaddesi hü-
kümlerine daha uygnn düşecek bir aygalama içine 
girilmesinde fayda olacaktır. 

İmar planlan ve bu planlar üzerinde yapılan za
rarı değişikliklerle ilgili İnceleme, karar ve tasdik 
işlerinin çabuklaştırılması, özellikle yatn-mıların za
manında gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

Bilindiği üzere Bakanlığın . uygulama çalışmaları 
çeşitli yollarla yanılmaktadır. Altyapı ile i-g'li çalış
maların başımda belediyelere kaınııiaştiiriîîa ve düzen
leme için yapılan yardımlar gelmektedir. 

1976 yılarda imar uygulamaları için 244 269 000 
ika ödeneğin bütün yurt sathına dağı t ı ld ım mem
nuniyetle görmekteyiz. Ancak, bu yardîmîarm mak
sadına uygun kulîamkp kuîlamlmadığmm zamanında 
ve ciddiyetle takip olunması gerektiğine de inanıyo
ruz. 

1975 yıla İller Barkası kânndan çeşitli tesisler için 
dağıtılan köy paylarmsn da, projesini gerektiği şekil
de hazırlayan fctek sahibi köylere, valiliklerin talep
lerine uygun istikamette dağıtıldığım öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

1976 ydnîda Mesken Genel Müdürlüğünce top
lam 5 336 üniteyi ihtiva eden 127 kooperatife arsa 
saüjlaıtnîîş, gecekondii fonundan da 2 142 üniteden 
meydana selen 41 kooperatife 139 59D 030 lira kredi 
verilmiştir. Bu nektar 1972 yıfenda 24 940 000 lira ve 
1974 yılsnda ise sadece 25 920 000 lirayı ancak bul
maktaydı. 

1972 ve 1974 yıllannda kanılan 60Q'er kişilik ko
operatiflere karşihk, İ97ö ydmda kooperatif üye sa-
ym işte bu yüzden 2 1425ye ulaşmıştır. 

1976 yılında geçmiş yıllarda başlaman 2 bin ko
nutun inşası tamamlanımş, ayrıca çeşitli yerlerde be
lediyeler eliyle, 3 470 ünite, Bakankk eliyiz de 6 195 
ünite konut yapddığı gibi, seri Eialffiiîş yörelerde, de
n i n de bahsettiğim veçlüle 230 yerde 2 20Ö ünite kalk 
konudanım gerçekleştirilmesi sağlanniişîsr, 

Adalet Partili üyelerce hasırlanıp son 10 ydda 
yapılan gecekonduların yıkıîmayarak tapuya bağlan
masına ve bunlarda oturan vatandaşlarımızın her 
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tâdil k&Mü lıhmcî ve teslislerinden faydalanmasına 
dair büküm ve üakâniar getiren 1990 saydı Kanu-
mm, Meclislerde görüşülmesi 'çırasında bu kanun 
teküM^e t>:aj.'ç:ı çskaa ve teievisyon ekranlarında bu 
ters tiKİKmlartm EEÜİcto açıkça ilân eden b^sı büyük 
belediye' br.,;vkmdarırmı, nedense can genlerde hu be-
İjûioîCihkİc.vî ka':.-.;::m"mn himayesine srjfınmak sure
tiyle gecekondulara ve boalarda yaşayan yüsbinler-
ce yoksul ve dnr gelirli vatandaşnmza, sanki lütûfta 
bühraeyorımsş gibi politik beyanlarda bulunmalarını, 
Gıyabî mûu:yı^tı:mm yadırganmayacak bir tezahürü 
saydışğnmm ifade etmek isterik, 

Bu itibarla gecekondu sakinleri değerli vatandaşla-
rımps, apkça biliniz ki yokiMKun yapdmasmı, suyu-
rmzvm ve elektriğinizin sokağınıza da, evinize de gel
mesini mümkün kdan, sisin bütün kamu hizmetlerin» 
den diğer şehir sakinle"! gibi faydalanmanıza imkân 
sağlayan b'zler bu bükümleri getirirken kamuna açık
ça numalefet ede le r değil, kansın teklifimizi yerinde 
görüp kaimi cdca Yüce Meclislerdir. 

Bn hikmetler sizin krmum haklarmızdır, Bu hak-
larnnzı hîç kimse beyhude yere istismara kalkışma
sın. 

Âfet Meri Genel Müdürlüğünce eski işlere ilâve 
o!arsk geçesa yû vakabalaB fecî deprem afetferıimn 
gerektirdiği çaknî-ı^aia da başlanımştır. Aşırı solan 
tesîsüelsi bazı üikekrde railyonlarca insanın bir an
da yok ckfcm, bir o ksdnr aüenkı solmakta kaldsğı 
büyük, dep.rcmks'de üiea 'insaıılarm ve yskdan bina-
lann ta'smir^M'-ini dahi sapmaya is:n verilmediği, ken-
d°lerİF^e yapılan yavdıram k-bıd edifecdigi, fc!Tiketze-
dcîerit? ke:'dl makadderatianyiC hü<j başa bsrakslibğı 
açîklanaı?. bir devisde, ülkemizdeki her tabii afetin 
vakaandnn hemen sonra, Devletin bütün gücüyle 
üvctz-ede vatandaçiarimszm yaa?.sda yer aîmasmı ve 
yüce mlle^mkîia hamiyet yarışma girmeoinî, Cum-
Imriyetimbzkî ve demokrasimizin fasilet ölçüleri içe
riğimde değerlendirmek herhalde yerinde olacaktır. 

•Türkiye Emlâk Kredi Bankasmın kendi eliyle ko-
ınst yaptcması ve koaat probieminin çözümüne bu 
şekilde de iînkâsdar ölçüsünde yardımcı olmaya baş
lamasa yerimde bir ad^m olarak de^erlesîllrilebilir. 

Bütün ysıt çapına dasdann hizmetleriyle beldele-
r"mi.^'n kalkınmacında en büyük payı olan İller Ban
kası kasıahyle Cumlmriyei hükümetlerinin belediye
lere götürdüğü hizmetler küçümcenmeyecek bir sevi
yeye ıdaşmıçtrr. Mütevasl imkâalarma rağmen :% 98'i 
bu bankamız tarafından fiilen yapılmış ©lan yatırım-
lannm bB^üakü ölçülere güre değeri 37 milyar lira
ya aşmıştır. 
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• Şu anda 32,5 milyar îirabk proje üzerinde çakış
makta olan banka, 1976 yılında programım hem na
kit harcama, hem fiziki yatırım olarak % 100 ger
çekleştirirken belediyelerimizi 40 363 733 lira tuta
rında 135 haritaya, 7 136 137 lira fctarmda 93 
imar planına, 3 803 760 lira tutarmısa 93 içmesuyu 
projesine, .463 804 lira tutarında S kanalizasyon pro
jesine, 5 828 490 lira tutarında 132 elektrik projesi
ne kavuşturmuş; ayrıca 202 210 000 lira tatarında 
86 çeşitli yapı tesisi, 244 485 000 İka tutarında 43 
içmesuyu tesisi, 376 500 000 lira tutarında 93 elektrik 
tesisi olmak üzere, toplam 880 525 309 lira sarf et
mek suretiyle 690 tesisie kavuşmalarını sağlamıştır. 

Gelecek yıllara 26 553 839 845 lira tutarında 2 902 
işin devri öngörülmüştür. Bu büyük rakamlar incelen
diğinde, 1977 yılı Bütçesinde ayrılmış olan ve aynı 
zamanda bu sene rekor seviyeyi bulmuş olan 4 mil
yar lira civarındaki ödeneğin ayrıimasmdaki isabet 
bir daha ve açıkça görülmektedir. 

Eğitim ve denetim işlerine de kısaca temas etmek 
istiyoruz. Özellikle büyük belediyelerin çektiği teknik 
eleman sıkıntısı gözönündc tutularak, imar ve iskân 
Bakanlığınca geçmiş yıllarda ele alsnanan fen elema
nı yetiştirme kursları ve gerek Bakanlığı kendi meR-
suplarının, gerekse belediye elemanlarının eğitimi 
konularına îiler Bankasında yapılan çakşmaiar ka-
riç, son birkaç yıl içinde yeterince faaliyet görül
memiştir. 

Ayrıca Bakanlığın, küçük belediyelerin denetimin
de gösterdiği hassasiyeti, İçişleri Bakanlığı ile birlik
te hareket ederek, 710 sayılı Kanunum verdiği yetki
leri de kullanmak suretiyle belediye kametlerini feal-
ka eziyet haline getireni, yollan geçilme:? halde ka
zıp, kazdırıp aylarca, yıllarca tehlikeli bîr durumda-
kendi haline terk eden» şebmı çöpünü temizlemek ken
di görevleri olduğu halde bu hizmeti göreceli işçile
rini grevlere teşvik eder mahiyette davranış-arıyle kal
kın sağlığını tehlikeye sokan, bir yandan parasızlık
tan dem vururken Devletten gördükleri milyarlarca, 
milyonlarca lira yardımı az bularak basın toplantı
ları düzenleyip, ' beceremedikleri hizmetlerin, sözüm 
ona mazeretini arayanlar, diğer taraftan da su, elek
trik, havagazı abonelerinden ay'a'rca taksirat yapma
yarak görevlerini yerine getirmeyen ve fcopka ödeme
nin güçlükleriyle şehir sakinlerini bezdirmeyi düşünen 
büyük belediyeler üzerinde bu hassasiyetini de gös
termesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, îüîîen toplar Elisi
niz? 
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İLHAN ERSOY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Bsçkanıın, teşekkür ederim. 

Sadece zengin araba sahiplerinin değil, dolmuşa, 
otobüse binmek zorunda kalan fakir belde sakinle
rinin de, işyerlerine giden oııbinlerce işçinin de, has
tanelere hastasısu götürmekte güçlük çeken çilekâr, 
çilekeş^ çaresiz vataıadaşiarm da belediyelerin bu bi-
C^iis barekctlerine dalın ne derece göz yünıulacağı-
m öğrenmek istediğini belirtmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, zamanlınızın dolması se
bebiyle görüşlerimizi birada kesmek zorunda kalı
yorum. 

1977 ysh Bütçesinin, muidimize ve memleketimi
ze hayırlı ofeass, başta Sayın Bakanları olmak üze
re İmar ve İska a Bakanlığı ile İller Bankası, Türki
ye Emlak Kredi Bankası, Arsa Ofisi ve diğer kuru-
hışlarnı bütün mensuplarına daîı iyi hizmet imkân
ları sağlaması halisane temennimizdir. 

Yüee Heyetince Adalet Partisi Grapu adına say
gılar suHuyenm:, (A, P. sıralarından atlaslar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ersoy. 
Saym Vedat ÖnsaL Demokratik Parti Grapu adı

na süz isiem'pînk; buyurun efendim. 

D. P0 G R U P ü ADîNA M, VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

firnar ve iskân Bakanbğı 1977 yılı Bütçesi üzerin
de Demokratik Parti G'rapısnun görüşlerini arz edece
ğini. 

Memleketimizde süratli bir şehirleşme hareketi 
vardik*. 

Bir taraftan, köylerde ve kasabalarda yasayanlar 
s'in-cidi olarak şekiricre göç etmektedirler, diğer yan
dın ülkemizin nüfus artışa yönünden, dünyanın en 
önde gelen ülkelerinden birisi oluşu, şehirlerimizin nü-
fasanu artıran etkenlerden olmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, Türkiye- nüfusunun 
1937çfcvde 54,5 milyona 1995'icrde ise 65 milyona 
ıziaymcagmı tahmin etmektedir. Yani, 1 0 - 1 5 yıl son
ra Türkiye dünya devletleri arasında nüfus yönünden 
en önde gelen ülkelerden birisi olacaktır. 

Sayın Başbakan ve Sayın Erbakan, sık sık «Bü
yük Türkiye» den bahsetmektedirler. Pek yakın bir 
gelecekte Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkelerinden 
birisi haline getireceklerinden dem vurmaktadırlar. 
3ğer meseleyi nüfus yönünden ele alıyorlarsa, güzle
rinde hakikat payı vardır. Gerçekten önümüzdeki 
1 3 - 1 5 yıl içinde kızlı nüfus artışı dolayssryie, mem
leketimiz, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya se-
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viyesine çıkacaktır. Bu, Sayın Başbakan ve Yardım
cısı istese de böyle olacaktır, istemese de. Onlar çalış-
sasa da böyle olacaktır, çalışmasa da. Ama nüfus ba
kımından büyük Türkiye nasıl bir Türkiye olacaktır? 
Memur ve teknikte illeri bir Türkiye olabilecek mi
dir? İşte mesele buradadır. İktidardan beklenilen de, 
iktidarını mamur ve mesut Türkiye'nin vücut bulma
sında kullanmasıdır. İktidarın, nüfus artışına dayana
rak, büyük Türkiye yaratma propagandalarında elbet
te ciddiyet olamaz. Cephe iktidarı, iktidarını ispat 
etmek istiyorsa, nüfus artış rakamlarına dayanmak 
yerine, millî refahın artış göstergelerine dayanmalı
dır. Artık Sayın Demirel ve Erbakan, milletin ken
dilerine verdikleri iktidar ile, köydeki kentteki Meh
met efendinin iktidarı arasında fark olduğu idrakine 
varmalıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki yılların Tür
kiye'si, kalabalık şehirlerin çoğaldığı bir Türkiye ola
caktır. Bu kalabalık şehirlerin problemlerini şimdi
den düşünmek, çözüm yollan aramak ve bulmak 
mecburiyeti vardır. Aksi halde yarının Türkiye'si, 
halli güç problemlerle dolu olacaktır. Yarının kalaba
lık şehirlerinin, mamur şehirler olarak büyümesi ve 
gerçekleşmesi lâzımdır. Bu konuda tedbirler de elbet
te İmar ve İskân Bakanlığına düşmektedir. Bu yön
den Bakanlığı önemli hizmetler beklemektedir. 

İmar ve İskân Bakanlığı uzun vadeli programlar 
yaparak, gerekli tedbirleri şimdiden tespit ederek bun
ları tatbik etmeye başlamadığı takdirde, önümüzde
ki yıllarda çözümü imkânsız, karmaşık problemlerle 
karşılaşmamız kaçınılmaz netice olacaktır. Aslında 
daha şimdiden şehirleşme ile ilgili problemler ağır 
ve çözümü güç promlebler haline gelmiştir. 

Gecekondu problemi uzun yıllardır önemini koru
maktadır. Büyük şehirlerin etrafı gecekondu kuşakla-
rıyle sarılmıştır. Her iktidar bu çetin problemi çöz
mek vadinde bulunur, ancak seçim zamanları dağıtı
lan üç - beş tapu ile iş geçiştirilir. Promlem de bü
yür gider. Her geçen yıl, gecekonduda yaşayan va
tandaş sayısının arttığına şahit olmaktadır. 

Çevre sorunları ise her geçen gün biraz daha bü
yük bir önem kazanmaktadır. 

Dengeli bir şehirleşme sağlanamamıştır. Özellikle 
Ankara'da yaşamak yavaş yavaş imkânsız hale gel
mektedir. Bu konuda toplantılar yapılmakta, nutuk
lar söylenmekte, televizyon ekranlarında pozlar ve
rilmektedir; ama henüz işin sahibi dahi ortaya çıkma
mıştır. Bu konutia imar ve İskân Bakanlığının so
rumluluğu olduğuna inanıyorum. 

Şehir altyapılarının yetersiz olması, belediyelerin 
gerekli teknik bilgiden ve maddî imkânlardan yoksun 
olmaları çevre kirlenmesinin ciddî bir hal almasında 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Şehirlerin mamur ve yaşanabilir halde tutulmasın
da görevi? olan İmar ve İskâr Bakanlığının bu konu
larda ne düşündüğünü ve bugüne kadar ne tedbirler 
aldığını öğrenmek istiyoruz. 

Hükümet programında, «Gecekondu bölgelerin
de, köy ve kentlerde çevre sağlığı şartlarının düzeltil
mesi ve hava kirliliğinin önlenmesi için gerekli ted
birler alınacaktır» denilmektedir. 

Ancak, Hükümet Programında ifade edilen bu 
tedbirler sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Aradan 
2 yıl geçmiş olmasına "rağmen, bugüne kadar bu vaat
lerin gerçekleşmesi yolunda en küçük bir teşebbüs 
dahi yapılmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Devlet im
kânlarını parselleyerek kendine düşen parsellerde par
tizan menfaatleri bölüşmekten gayri bir şey düşün
meyen Hükümetçi partiler, vatandaşın sağlığını ilgi
lendiren bu çok önemli konuyla meşgul olacak za
manı bulamamaktadırlar. 

Büyük şehirlerin metropoliten alanlarının düzen
lenmesi de önemli bir problemdir. Metrepolitîten alan
lara giren belediyeler büyük şehir belediyesinden ta
mamen kopuk oMluğundan, hizmetin sağlanması hem 
güç ve pahalı olmakta ve hem de gereği şekilde hiz
met götürülememektedir. 

Her belediyenin kendisine göre yürttüğü imar ha
reketleri, ileride düzeltilmesi çok güç aksaklıklar or
taya çıkarmaktadır. Metropoliten alanlarla ilgili bir 
kanun tasarısıyle İstanbul su ve kanalizasyon şebe
kesiyle ilgili bir tasarı Meclise sevk edilmiştir. Ancak 
her 2 tasarı da sahipsizdir. Hükümetin, bu tasarıla
rın kanunlaşması yolunda en küçük bir teşebbüsü da
hi yoktur. 

Sayın Bakan tecrübeli bir parlamenterdir. Tasa
rıların biran önce kanunlaşabilmesi için neler yapıl
ması gerektiğini iyi bilir. Tasarıların gerçekleşmesi 
yolundaki hareketsizliği, tasarıları önemsemediği an
lamına gelir. 

Ancak, Demokratik Parti olarak meseleyi biz böy
le görmüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gi
bi büyük şehirlerimizde metropoliten alanların dü
zenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanlara gi
ren belediyeler arasında koordinasyonun sağlanması 
ise, esasen kıt olan kaynakların israf edilmeden kul
lanılmasını sağlayacaktır. İleride halli imkânsız hale 
gelecek problemlerin ise, büyümeden çözümlenmesi 
için bu koordinasyona gerek vardır. 
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Ancak, öyle anlaşılıyor ki, metropoliten alanlarla 
ilgili tasarılar kadük olmaktan kurtulamayacak; me
selenin çözümü ise bir başka bahara kalacaktır. 

Hükümet Programında, «Nüfus artışı ve hızlı şe
hirleşme nedenleriyle süratti artan konut ihtiyacım 
karşılamak üzere konut kredisi imkânları genişletile
cek, inşaat maliyetlerinin düşürülmesi için çok yön
lü tedbirler alınacaktır» denilmektedir. 

Kendi programıyle bu derece çelişen bir Hüküme
te rastlamak elbette kolay değildir. Hem, «inşaat ma
liyetlerinin düşürülmesi için çok yönlü tedbirler alı
nacaktır» diyeceksiniz, hem de, çok yönlüsünden vaz
geçtik, tek yönlü bir tedbir dahi alamayacaksınız. 
Aksine, inşaat maliyetini yükseltecek zamları bizzat 
Hükümet olarak siz yapacaksınız. Demire, çimento
ya, keresteye peşpeşe zamları sıralayacaksınız, piya
sada diğer inşaat malzemelerinin her gün yeni zam
larla satılmasına göz yumacaksınız, sonra da samimi
yetten, Hükümet programına sadakatten bahsedecek
siniz. Olmaz böyle şey. Gölge etmeseniz ona da 
razı olacağız. 

Sayın Bakana sormak isterim: Hükümet Progra
mında vaa.t ettiğiniz üzere, konut kredisi imkânlarını 
genişletmek yolunda ne yaptınız? Konut ki edişi im
kânları sağlayan Emlâk Kredi Bankası bu yolda yıl
lardır vatandaşa faydalı hizmetler götürmektedir. 
Bu bankanın kaynaklarını destekleyecek ne yaptınız? 
Bankanın sermayesinin tamamının ödenmesini sağla
dınız mı; banka kaynaklarını destekleyecek başka ne 
gibi tedbirleri bugüne kadar düşünerek tatbik alanı
na soktunuz?. 

Emlâk Kredi Bankası gibi, vatandaşın konut edin
me sorununa büyük destek sağlayan bir bankayı ken
di mevduat kaynakları ve kendi çabalarıyle başbaşa 
bırakmak, Hükümet Programındaki vaatlere tama
men ters düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son Van depreminin bir de
fa daha ortaya çıkardığı bir başka acı gerçeğe de 
dokunmadan geçemeyeceğim: 

Bu seferki deprem felâketi de İmar ve İskân Bakanlı
ğını hazırlıksız yakalamıştır. Türkiye'nin bir deprem ku
şağı üzerinde olduğu, can ve mal kaybına sebebiyet 
veren depremlerin sık sık vukubulduğu artık herkes 
tarafından bilinmektedir. Herkes tarafından bilinen 
bu gerçeğin Bakanlık tarafından bilinmemesi elbette 
imkânsızdır; ama acaba Bakanlık bu gerçeğin far
kında değil midir ki, bu defa da deprem öncesi her
hangi bir hazırlık yapılmamıştır? 

En âcil ihtiyaç maddeleri, deprem olduktan bir
kaç gün sonra deprem bölgesine ulaştırılmaya başla-
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nılabilmiştir. Radyolar günlerce çadır toplamak için 
yayın yapmıştır. Bakanlığın elinde, felâket anında fe
lâket bölgesine sevk edilecek stok malzeme niçin bu
lundurulmaz? Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görev
leri arasında böyle tedbirleri düşünmek ve almak 
yok mudur? 

Şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum: Te
menni edilmeyen bir afet şu anda vâki olsa, âfet 
bölgesine gönderilmek üzere hazır olarak bekleyen 
malzemenizin yekûnu nedir; bu malzemeyi derhal 
sevk edebilmek için vasıtanız var mı; bölgeye geçici 
olarak elektrik, su getirebilecek, sağlık hizmetleri 
ulaştırabilecek ekipmanınız ve ekipleriniz mevcut mu? 
Böyle bir teşkilâtlanma içinde değilseniz, kendinizi 
böyle bir teşkilâtlanmanın kanunî ve vicdanî sorum
luluğu altında hissetmiyor musunuz? 

Hükümet Programı, «Şehirleşme meselelerinin hal
ledilmesi maksadıyle belediyelerin malî ve teknik ba
kımdan yeterli güce kavuşturulmasına çalışılacaktır» 
diyor. 

Acaba Sayın Bakan, belediyelerin maaş vermek 
konusunda bile acz içinde olduğunun farkında değil 
mi? O halde Hükümet Programındaki bu vaadin ger
çekleştirilmesi yolunda ne yapılmıştır? 

Tamamen keyfî ve partizanca, bütçede tanınan ba
zı imkânlan dağıtmaktan öteye ne yapılmıştır? Bu 
yardımlar yapılırken, belediye reislerinin yakalarında-
ki rozetlere niçin bakılmaktadır? Diğer belediyeler 
de Devletin imkanlarından pay almak konusunda eşit 
hakka sahip değiller midir? Onların yapacağı hizmet 
Rum veya Rus halkına mı olacaktır? Bu davranışlarla 
milliyetçilik anlayışını bağdaştırmak nasıl mümkün 
oluyor? Bunu anlamak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, 1977 yılı İmar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık teşkilâtına, memleke
timize ve milletimize hayırlı olması temennisiyle Yü
ce Meclise Demokratik Parti Grupu adına saygılar 
sunarak sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsak 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel olarak söz isteyen sayın üyelerden Sayın 

Ekrem Kangal, sıra sizde. 
Buyurun efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 

adına konuşan değerli üyelerin konuşmalarından son
ra, sayın üyelerin değinmediği veya yeteri ölçüde de
ğinmek imkânı bulamadıkları bazı konular hakkında 
da kişisel görüşlerimi söylemek istiyorum. 
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Sayın milletyeidlcri, sikebil gelişim içinde olan 
vs kendisisi sürekli oiamk yenileyeni Türk toplumu
na;! b^c'kı var-rj.T o'dcga anasriada, bizdeki köEtkş-
KÎ3 ve bded'ye eac^-danra bab^ ar'Sî oc o'acakfar? 
Topfemîra ge-liçea yam ve k'îekied beiediye'e'^e ve 
kcEtîcrc nas.l yaasıyacakfar? GiMb'mikdin önemli so-
ruEia badu?. Gcü'gen bdkeltede bagüaün Bevlcü kendi 
g'b-ev ve yeibüo-'bd kexub'cio"<"a görevle-'i^den kesin 
çizgilerle nyrrm?ç*r-y, Efe üikeborde Devlet belediyde» 
Icrin görevlerimi yüklenmemiş^ Yere! ökekteki bit-
-tün hîsssıcöcr beied "yelerce yap;fe:akiad"r„ Belediyeler 
kesitlerin ckoîacraik ve sosyal 37a':rsbiamm da bİ3îîret 
yapmaktadır, ba gelişen ülkeüerde, Oysa biaim ülke
mizde beieaiyeie^ bir ariaiKda sokaça süpüren, ı^?b. 
veren, sayiî gebren, çöpü götüren birer kanım ola
rak o&ü!aîüşieTd^. BeiedVctek^ia Bafeîa oldnğa 
gibi keiîtsd b k o e & r k i feîaaEKiıı olmasa bile, ülke 
boşüifena gc5'rc beli bk Esremin yapacak yeîkiyle do-
Bî?MEmnM :,•••, Bn^ân belediyeler giderayak Devletin 
tem denel'k.:?.! ve vesayeti a!bı»a aknmır'kîKbr. Fbaibiî-
M belediyekr bize Bai'da^ iibal edifeMerdir. Halta 
hepimizin Mldki gibi irk ydkrda yiee Baimm dene
timi alfanda yİküEiüşierdk. Belediyeler beMierfıı hiç 
bir sorununa çöaeeek yasal bir yetkiye cabip değil
dir b^güıa, SOIÎSJJS ryiçlükki' içeridEdcdir; kc-rsı para
sal ve hes:a de yüiiefcel ISaübuki belediye or^anfan 
seçiîaic işbaşr^a. gelmektedir. Ba d^mra garip bir çe
lişkidir, Onsa için bcled;ye kavraramda ve hürmet
lerinde çağın gereklerine uygun bir değişiklik yap
mak mecburiyeti vardır. Halen MecEs giindenıin-
de b a k s a n değbdklik yasasının ibiiyaçiara ve kasaca 
çizdiğim çerçeveye cevap vereceğine karat değilim. 
Belki 1 - 2 yri gelk rnbaelaraasi olabiikı ama sonra 
tekrar bugünkü durnoa gelir tüm belediyelerimiz. 
Kısaca söylemek serekkse; 1933'Zarda çıban bir ka
nunun, o gibi içini garipsetecek bk toraîı yoktur. Ga
rip olan belediyeler mcvraafaım bagiin ÇCŞM -akişıoın 
çok gerisinde knlmîş oüraasıdır. 

Sayaa mÜkkcMKerb aîet'er, ülkenin cesîd yerle
şim politikası ve ekeao-îdk yapssıylc mkı sdnya iliş-
kaidk» ÜikeEnkk dekai yapıss ve jeolojik şnriları sık 
s::k b°zi âfetlerle karşı karşaya bırakmaktadır. Ülke-
niıa kaderi badar» Öykyse yafes affei sesırasj değil, 
2Lİet öncesi de Lilkl'i fedibirler almaya medjmrm. Sa-
ysı Kiiscükr bıa kcaasda GKcsdi gürllçieır, önemli ©ne-
riieı* ortaya koydular. Araeak bardarm dîşjnda bir 
tanesine değinmek is%o'mm: 

Böylesi öuemîi bîr günde, fc-orîiza kaaantimee, 
orda bilîiyesiiîde yetişmiş ve her aR bazır durumda 
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brduEinE, i^bihbâîa birliği tipinde, bölgenin jeolojik 
başağa ve deprem koşağmda bazır birliklerin bukın-
r_ıas: zoranj"i-va vardtr, Böyle bir afet anında bu bir-
ndorfen istifade etmeik ve en as şekilde depremin 
E'^ar-g: öTdeKîek mümlmııûm,. Bu oîraadığı için bu-
H'b:e bndnV Varto'da ölüraîer çoğaldı, Gediz'de ço-
gıkb., Lice'de ço^aMı ve en SOB Muradiye'de çoğaldı, 
d-jje.dj aî'kadaşlaram. 

Sayıırj miKetîvekiMerJ, keKil!eşiî?eroİ2 bugün için Ku-
aey Amerika ve Avrupa'da göraîen sanayie dayalı 
ke:?öeç:n»en"?ı aisa'ne, Asya ve Lâiin Amerika tipi bir 
biçimde eUMİküfczebtödir. Kentle^en kitleler, köyün 
ve ksrsal aHasdare?.». yoksallsıığu yerine, kentlerin yok-
G-ıiIp r̂îşıvı payîa^^.aiîtaıb.rMv. İşte Türkiye'nin büyük 
berikideki i ]ö : iaca ' i bedîir. Gecekondu da , bu has-
bibMı düızonİEîİHİra doğardağa sorunlardan biridir. 1950 
y.'iûTıKdü S9 hm adet olan gecekosıdo bugün 1 mil
yona ıda^rr^fe Yaklaşan seçkilerde bunun en az 
V.O bin adel; aırfaeaSiî besin Mr yargsdür. Nitekim, ge-
eekoîsda 3^a^?'c^ esi çok seçim donenderinde çoğalmış 
v; ^Ö:"ke!î2il bıprı dn'jı-feînî töreci olmasa idi, bu §o-
vım da b^3-bddi bayatlara olaşııas Mi. 

Halka ueus ve sıhhî konut verilmezse, kent top-
rağasKia ioptaın yararına kullanıiîiîası sağlanmaz, ge-
csrıouümmm bir nnal olarak alîm satımı önlenmezse, 
vridandan ccsyal güvenceye kavısştarulmazsa ve gece-
kC'T̂ dri parÜ3aaI:'k şekline dönüşıürüİKsezse bugünkü 
skieîa devam edecek, gecekondu yapımı alabildiğine 
çoğalacaklar. 

Cny:a oületvekllleri. 1976 ydı programında ifade 
edüdiği gibi, ese! kesişi yatsnBîîiarımn !% 51' ini, ka-
fvrj keçimi 'yaîiriE'dartnüi da % 55'inî inşaat faaliyet-
l'îd clagî'arEakiadsr. Imaı- ve îskân Bakanlığı bu faa-
i'i.ycbkil diijioüi'eiîiıeûe, kargaşaya önlemede ve gelece
ğe yöıa ver-irede en önde fîclir; ama ne yapalım ki, 
C3 îmar ve tsMm Bakaakğı ve ne Devlet Planlama 
ba ybiide yssi gerçeklerini içeren bir davranış içe-
risîae yetrey ölçüde gitreMemiçiir. .Yapa Melzemeleri 
Geael E-lüdikHi^ii yeni konaî tiplerini hazırlamalı, 
uiisıya tckısükojisini takip etmeli, ülkemizin, gerçek-
ierİEe söre yesi bir' yapı sisfcMİ oluşturmalıdır. Bü
yük ilerilerde koöiailann % 95'ini özel kesim yapı-
ysi'. Ba çok batab bir girişimdir. Sosyal devlet an-
iay^j içinde Devleüia k.onut yapimsnda en önde gel
mesi gerekir. Nitekim Fransa'da be % 78, Bulgaris-
baaklaa % 75, Finlandiya'da % 59, Türkiye'de ise 
°/0 ^Skli^ Örnekler çogaiîdabilir. Öyle ise, Mesken 
Oe*?.d bî 'diirk^"' . Em!âî; Kredi Bankası Genel Mü-
diirlüg*^ Sosyal Sigorfaiar Kurumu, BAĞ - KUR ve 
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bakanlıklar - ki lojman yapma şeklinde oluyor. Bu ça- I 
balan - ve. buna Emekli Snnd<ğı da katılırsa, topla 
konut inşaatına gitmelidirler bu yönden. Prefabrik sis» 
tem geliştirilmeli ve teknoloji bu şekle dönüştürülme
lidir. Benim kanaatimce de2e*ii arkadaşlarını. 

1977 bütçesi konut Gorauana birtaksm tedbirler 
getirmekle ise de hu yeterli değildir. Ücretlerin 
% 42;si konut kirassna gitmektedir. Bu drama artık 
bir son ve'rmeli ve sosyal Devlet anîayrşı t'ûm ge
rekleriyle oluşturulmalıdır. 

Değerli' a rkadaş l a r^ Yapı Araşfcnsa Ecstitüsü-
trAii konut ingaat feknoloyolni içeren çako^alanr^n 
sonucunu öğrenmek isliyoruz. Çalışmalar, yatoız şe
hir için değil, köy için de opalidir . Hepinizin bildi
ği gibi öze'tfrkb Po5a ve Orta Aradoksda âfet böl-
ge'erinde köy kerratları yap-fcıaktadır; ama bunlar 
ülke gerçeklerinden, bölgenin şartlarından yoksun 
k"r p^-r^-c, çok <?="?, £~T<a edilmekte. Örneğin; bu 
köy evlerinde saran-dık brduiMîiamakta, ah;r brdun-
rkiar:?a!ita ve b ö k ^ k : -ert iklk-ıfee elverişli fek ya-
p?, şarünî, ysm tekniğini taşımamaktadır. 

Değerli arkadaşların, son olarak kısasa Bakanlık I 
bünyesinde bulanan iki bankadan söz etmek istiyo- I 

Emlâk Kredi Bankasının bugün ottuk konut in» 
şasim yeni bir aşıdan ele alması zorunluna gelmiş
tir. Değerli bir arkadaşımın Bütçe Komisyonunda 
söylediği gibi, Emlâk Kredi Baltamızın dünkü Ataköy 
ve Levent tipi inşa tarzsns bırakması ve sosyal konut 
inşaaîsna doğra yönelmesi zamanı gelmiştir. Banka
ma yeni yönetimimi?, düşündüğüm bu anlamda bir 
komü inşaatına gideceğine güveniyorum. 
" İller Bankası, beled'ye hizmetlerinde tüm millet

vekillerinin kemen her gün uğradığa ve bölge beledi
yelerine hizmet götürmek içiş ya'rsş içinde olduğu bir 
kurumdur. I 

Bankanın başında siyasî görünümü bir seçim dö-
nemİEîde belli olmuş bir kişi vardırl l a onan en ta
bii hakkidir. Şaao söylemek isfyoram boratla; ban
kanın başmda bakıaan bu kişi hizmet anlayışından 
ve hizmet götürmede b:ı siyasî ardayıçını hiç bir za- I 
man için alet etmemiştir. Bu gene! müdür, hizmete 
bu siyasî görüşünü alet ekacsken, maalesef kası ku
ruluşların başmda bulanan birçok genel nüdüilerin 
ne tip politik davıansş içinde olduğunu kep biliyoruz. 
Örneğin; Eöy İşleri Bakanlığı Bütçesi burada görü- L 
şüldüğünde bu tip örnekleri sık sdc vermek imkânın! 
hep birlikte bulacağa değerli arkadaşlarım. Onun 
için Say-n Gcsel Müdürü de katlamak istiyorum bu
rada. i 
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Yine sırası gelmişken, bir konuyu-daha teslim et-
rnek istiyorum- Smar ve İskân Bakanlığının belediye 
hissetleri için çeşitli ödenekler dağıtmasında çok 
şeyler söylenmiştir, haklı tarafı vardır, haksız olan 
tarafı vardır. 

Acık yürekli, ben kendi bölgemden, söylemek is
tiyorum; Sayın Bakandan saman zaman dileklerimiz 
oldu, imkânlar ölçüsünde bunların karşılandığını 
gördük, 1977 yık Bütçesi için de daha geniş, ölçüde 
karşılanmış olmasını görmeyi diliyoruz. 

Banka İçin de şanları söylemek istiyorum; banka 
kametleri genellikle bugüne kadar merkezde yoğun-
iaştmlnuştır. Bu bana göre sakıncalıdır. Bölge teşki
lâtlan güçlenmen ve belediyelerin hizmetleri, beledi
yelerin gönderdiği projeler daha "çok bölgelerde oluş-
k?ralnp oır?dan sonra merkeze yollanmalıdır. Aksi hal
de bu projelerin uygulanması, bu projelerin yerinde 
islenmesi mümkün olamamaktadır. 

Sayın Başkanım, sabrınızı suiistimal etmemek 
için Sayın Bakanın LP 48 fonundan gelen 190 mil
yon hakkında da bilgi vermesini, açıklığa kavuşiur-
masr.nı diler, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Buyurunuz Sayın Ok. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Çanlar;) — Sa3'in Başkan, değerli milletvekilleri; 

1977 yılı îınar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 
değerli arkadaşlarımın vukubıdan tenkit, temenni ve 
önerilerine kısa • ve kayıtlı süre zarfmda cevap verme-
ve cakşseatu'n?.» 

Gerçekten, köylerden keklere doğru ulaşan bü
yük nüfus hareketi mavaceheskıde, boyutları, çalışma 
prograîiu ve sorunları büyük bir hacme ulaşımş ve 
kor geçen gü:: daha da bu hacim genişleyecek olan 
bir bakaalîğn bütçesini görüşüyoruz, 

Degeıll" arkadaşlanoa yardımcı o'ısr ümidi içe-
R-isinde, beritz Bütçe Koiuisyosıu, Bakanlık bütçesini 
görüşmeden önce, hazırlamış olduğanı bir çalışma 
pı-gv-aım ile bütün senatör ve milletvekili arkad'aşla-
r.r?a Baka"kğ;n 1975 yık içinde yapsnış olduğa çahş-
raa'an özet bir şekilde ifade etmeye gayret ettim ve 
kütün açdikğ*, bütün çıplaklığıyla bu kilîap içerisin
de 1975 yikn:la î n a r ve İskân Eakaakğı ne hizmet
ler görmüştür, onları ifadeye çahşhm. 

Ayrıca, 1977 yılı İçin neleri yapmayı amaçladığı
nım da ayrı bir broşür halinde bütün senatör ve mil-
ketrckillc-rise ulaştırmaya gayret ettim, Eu çalışmala
rın hacmi ve muhtevası içerisinde değerli arkadaşları-
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mın kayıtlı süreler içerisinde tenkitlerini mümkün ol
duğu kadar cevaplandırmaya gayret ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım* Bakanlığın görevleri, yetki
leri, çalışma hududu, şümulü hem kuruluş kanunun
da ayrıntılarıyle belirtilmiş ve hem de biraz önce ifa
de eimiş oMuğum gibi bu dağıtılan broşürde telhisen 
de olsa yanisılılnuştu*. Büüin bunlara rağmen, burada 
vükubulan eleştiriler içinde Bütçe Karma Komisyo
nunda vaki bir suale cevap vermiş olmama rağmen, 
sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Cemil Erhan 
arkadaşım benim ve sayın Başbakanın yapmış olduğu 
bir konuşmas'i ve hatta bir değil, benim müteaddit 
defa, türlü yerlerde, türlü şekillerde ifade etmiş oldu
ğum bazı beyanlarımı ya anlayamamış, ya anladığı 
'hakle burada bir başka ifadeye bliründürmek gereği
ni duymuş; onu cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 

Türkiye'de konut sorununu di'e getirmek fevkalâ
de kolay bir meseledir. Konut açığı yıllardan beri 
mevcut. Köylerden kentlere yoğun nüfus hareketi ge
liştiği sürece bu açık daha da artacak, konut kiraları 
o nispcıfte yükselecek ve konut sorumu Türkiye'nin 
belli başlı mühim sorunlarından bir tanesi halinde 
buüunacaktır. Dert belirli, hastalık teşhis edilmiş. Bu 
sebeple tedavi çarelerini ortaya sürerken, meseleleri 
kemdi boyutları içerisinde mütalaa etmek ve ona gö
re gerekli tedbirleri almak, 'milletvekilleri olarak he
pimize düşen bir görev oba gerek. Bu amaçla Bakan
lığa geldiğim günden itibaren bir muayyen hedef ta
yin ederek, bir erek, bir gaye içerisinde, eşirilmesi 
gerekli olduğunu tespit ettiğim bir gaye içerisinde, 
«Yılda kamu eliyle 100 bin konut üretmek lâzımdır.» 
şeklinde beyanda bulundum. Bunu her keresinde de-
faatle ifade etmekten zevk duydum, sürür duydum, 
memnuniyet duydum. 

Aslında, Türkiye'de artan nüfusu gözönünde bu
lundurduğumuz takdirde, yılda 1 milyon nüfus artmış 
olduğuna göre, bunun karşılığı olarak 250 bine yakın 
konut yapmak lâzım. Devalopmattı hareketleri, eski
yen konutların yenileştirilmesi hareketleri bunun di» 
şında. Bu 250 bin konut yapma gereği karşısında, 
özel sektörün muayyen bir ölçek içerisinde bu ihti
yacı karşılamasının yanı basınçla, kamu eliyle, kamu 
kaynaklı kredilerle beraber kamu eliyle, kamunun 
katkısı ile, 100 bin -konut yapma gereğini belirttim. 
Bu bir hedef, bu bir arzu, bu karşılanması gereken 
bir ihtiyaç olarak dile ge'tirildi. Bunu değiştirerek, 
çevirerek «Yılda 100 bin konut yaptıklarını iddia et
mişlerdir» beyanını pek uygun ve mâkul karşılama
dım. Böyle bir beyan yapılmamıştır. Bütçemiz belirli. 
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S Konut üretimi için kamu kaynaklı kredilerimiz ne
dir, bu muhteva içerisinde Bakanlığın eliyle yapıla-

I enk konutlar için ayrılmış ödenek nedir? Buradan 
I geçmekte... Binaenaleyh, bunun karşılığında ne kadar 
I konut üretileceği programla belirlenmiş halde bululn-
J maktadır. 
I Bu böyle iken, bunu bir bakan bu şekilde iddia 
I eimlştir, beyanı, tamamen gerçek dışıdır, olsa olsa 

olmayan bir şeyi malzeme kullanma yoludur. 

I Aynı komuşmasında sayın Erhan, «Gerek kentleş-
I me ve konut sorunlarında ve gerekse gecekondu so

runlarında, gerçekçi bir değişikliğe, düzen değişikliğine 
ihtiyaç vardır» buyurdular. Bu sözler bir slogan de
meli halinde, belki 1973 seçimlerinden önce bir umut 
sjîğ'syabiMyordu. Oysa, şimdi bu sözler, artık tama
men geçerliliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Zira, 10 
pj'n yakın C. H. P. iktidarı sırasında, bütün bu so
runları ve dertleri kaşıyan kişiler, bu sorunların hiç 
birisine, ama hiç birisine tek çare gösterememişlerdir, 

I Burada 10 aylık C. H. P. iktidarı sırasında, gerek ko-
I ımt sorununa ve gerekse gecekondu sorununa ait tek 
I bir çare bulunabilmiş ise, gösterilebilmiş ise, Bakanlık 
I eliyle bütün vatan sathında 500 konutun temeli aıtıla-

biîmiş ise, gecekondular için yeni ve somut bir tedavi 
çaresi gösterilebilmiş ise, huzurunuzda özür dilemeye 

I razıyım. 

«Bütün konut ve gecekondu sorunlarına çözüm 
I getirmek üzere yeıiiki kanunu hazırlanmış idi. O yetki 
I kanunu Meclise sevk edildi; fakat Ticaret ve Sanayi 

Odaları erbabı, birtakım mutlu azınlık hegemonyası 
karşısına çıktı ve yetki kanunu çıkarılması mümkün 
olmadı» beyanı tek müdafaa silâhı olarak ileri sürül-

I inekte. Bu silâh işlememektedir, bu silâh geri tepmek-
I tedir. 

CEMİL ERHAN (Ağrı) — Vermeseydiniz o silâhı 
i bize. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
I (Devamla) — Zira iktidarda bulunulduğu zaman, ar

za ettiniz, uğraştığınız, günlerinizin çoğunu, Mecliste, 
Devletin ve Cumhuriyetin dibine dinamit koymuş 
olan rejim düşmanlarının affını çıkarmak için uğraş
tanız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Ne gayri ciddî şey. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Bakan, 

J çok gayri ciddî bu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Aynı uğraşının bir miktarının da, bir 
zorlamasını da bir kanun tasarısının, yetki kanununu 

I öngören tasarının da çıkarılması için ki Mecliste kuv-
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vetiniz vardı, 226'yı geçkin oya sahiptiniz, uğraşmak 
mümkün oka idi, uğraşabilseydiniz, yetki kanun ta
sarısını da buradan geçirmek iktidarında idiniz. Onu 
çıkarsa idiniz de, şimdi temcit pilâvı gibi durmadan, 
«Biz yetki kanunu hazırlamıştık, ne yapalım çıkara
madık, çıkartmadınız» gibi bir beyanla karşı karşıya 
kaîmasaydık. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sadede gel sayın 
Bakan, sadede gel. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Kaldı ki, o yetki kanununun muhte
vası burada bulunmakta, hiç bir ayrıntısı bahse konu 
olmadan, neyin, ne şekilde, nassl olabileceği hiç bir 
surette belirlenmiş durumda değildi. Bilseydik, gör-
seydlk de, o yetki kanununun münderecatı, muhte
vası ne olacaktı, anlayabilseydik. 

Sayın Erhan'ın bu konuşmasında, bir noktayı esa
sen vuzulıian dışarı bulmaktayım. Bu yetki tasarısın
da somut halde belirlenmeyen meselenin bir tanesi, 
arsa meselesi. Üç kademede bu arsa meselesini tahlil 
etti, sayın Aîi Topuz da Bütçe Karma Komisyonunda 
vukubııîan konuşmasında aynı cümleleri kullanmak 
suretiyle bıı noktaya değindi. Fakat ortaya b« arsa 
sorunu, arsa meselesi hakkmda C. H. P.'nin görüşü, 
düşüncesi, sonunda bu arazi iken, tarla iken arsa ha
line gelmiş olan, imar plamnın iskâna elverişli mıntı
kalarında arsa haline getirilmiş bulunan arsaların en
camı, istikbali, nedir, hangi rejim tatbik edilecek, ver
gilerle de bunîarm, Kıymet Artış Vergisiyle ve daha 
başka diğer kıymet arhracak vergilerle de karşılan
mayacağı balıse konu edildiğine göre, hangi şekilde 
bu arsalar kendilerince hüviyet ifade edecek; ©mı bir 
türlü tespit etmem, o günde mümkün olmadı, bugün 
de mümkün olmadı. Ayrıntısı ile, açıklığı ile öğrene-
bilse idim, millet de bu kürsüden bu imar planının 
geçtiği yerlerde, arsalara nasıl bir rejim uygulanacak, 
belki benim de fikrime, benim de düşünceme uygun 
bir hal çaresinde, bir muayyen noktada birleşme im
kânı bulurduk. Öğrenemedim içm fikirlerini maa
lesef tam anlayamadım. 

Değerli arkadaşlarım, şu ufak iki rakamla huzu
runuzda takdim edeceğim tablo için beni mazur gör
menizi rica ediyorum. 

1974 yıh Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bütçe
sinde, konut yapımı ve konut kredileri için bütçede 
ayrılan ödenek. 78 milyon Türk lirası; sarf edilmiş 
ödenek 41 milyon Türk lirası. 

1974 bütçesinde 78 milyon lira konut yapımı ve 
konut kooperatifleri kredileri için ödenek ayrılmış 

olmasına rağmen, 1976 bütçesinde 1 100 000 000 li
ra. 78 milyon 1974'te, 1 100 000 000 1976 bütçesin
de... Verilen önemi, konut yapımına, arz etmek için 
İfade ediyorum. Sarf edilen ödenek % 100. 1977 yılı 
bütçesinde ise ayrılmış olan ödenek, 1 670 000 000 
Ura. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Yapılan ne? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Kaç konut yapıyor? Şimdi yapılanı 
yüksek huzurunuzda arz edeyim. 

ŞIÎ anda Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilin
de, ya'nızca Bakanlığın Mesken Genel Müdürlüğü 
eliyle, onun bu bütçeden çıkmış olan katkısıyle 
16 500 konutumuz inşa halindedir. 1965'ten 1970 yılı
na kadar geçen 5 yıllık süre zarfında, Türk vatanı 
dahisinde yapılan sosyal konutun adedi 8 bindir, 5 
yılhk periyotta. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — 20 ayda. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Beş yılhk, 1965 - 1970 yıh arasında ya-
pdmış olan, bütün vatan sathında yapılmış olan sos-
ya! köîHît adedi 8 500 civarındadır. 

1970'den 1975 yılına kadar geçen süre zarfında 
bin dahi değil, hepsıi duraklamış. Ondan sonra bu 
dinamoyu döndürmeye çalışmışız ve şimdi ayrıntıları 
İÎ2 ifade etmiş olduğunu şu rakamlar muvacehesinde, 
yalnîzca Bakanlık eliyle şu anda 16 500 konulun üre
tilmekte olduğunu ifade etmekten mutluluk duyuyo
rum. Bu rakamlar arttıkça, bu rakamlar geliştikçe, 
bütçeye konulan ödenekler ziyadeleşiikçe bu imkân
ları daha çok geliştirme gereğini duyuyoruz, Gönül 
r:zn ediyor ki, bundan sonra bayrağı teslim alan ar-
iic:laş:-m, bir gün, bu kamu eliyle yılda üretilen 100 
b.;n konutluk hedefe ulaşabilsin. 

Kamu eliyle konut üretimi derken, Mesken Genel 
Müdürlüğünün yanında, Emlâk Kredi Bankasını, 
Sosya! Sigortalar Kurumunu, Bağ - Kur Kurumunu 
da elbette kastetmek istiyorum. Bu yıl içerisinde bü
tün bunlarla birlikte 45 - 50 bine yakın Türkiye'de 
konut üretilecek hale gelmiş bulunmaktadır. Bağ -
Kur, Sosyal Sigortalar, Emlâk Kredi Bankası, Mes
ken Genel Müdürlüğü kamu kaynaklarını sarf ettiği 
anda bu miktara ulaşabilecek durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım, ileride, bazı arkadaşlarımın 
beyanları muvacehesinde, buna anabaşlıklar halinde, 
tahmin ediyorum tekrar geleceğim. 

Sayın Erhan konuşmasının ikinci kesimini daha 
z?yade Van depremi üzerine tesis etti. Bakanlığa gel
diğim günden bugüne kadar 4 büyük deprem geçir-
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dim; Lice, Kars, Denizi, Van... Allaha şükür olsun 
ki, sayın Erhan bu uzun konuşması sırasında, Kars 
ve Denizli depremıinden hiç bahsetmedi. O halde me
seleler uygum bir platformda, rahat bir şekilde ilerle
miş; meseleler dile gelecek halden dışarı çıkmış. Bun
dan memnuniyet duydum. Lice depreminde de yapmış 
olduğumuz çalışmalar kitapta açıkça ve beliğ surette 
ifade edilmiştir. 

Van depremi, Türkiye'de vücut bulan depremler 
içerisinde, gerçekten Erzincan depreminden sonra en 
ağır ve şartlar itibariyle en vahit depremdir. Bu ko
nuda türlü zamanlarda, gerek bu kürsüden gerekse 
millete ulaşan her kürsüden beyanda bulunmuş olu
yorum. Van depreminin vukubulduğu günün sabahı, 
buradan hareket eden 3 uçakla o gün Van'a intikal 
ettik; o günden itibaren geçen 20 gün zarfında, bütün 
çalışmaları başından sonuna kadar orada izlemiş bir 
Ei'kad&şuıızım; Devlet adına, Hükümet adına ne gibi 
^hamasi gerekli tedbir varsa onları almanın yolunda 
gecemizi gündüzümüze katarak, askeriyle sivilyle be
raber çalışmamın ve k-oordone hizmetler görmenin 
mutluluğunu ve şerefimi duydum. Böyle büyük ve ağır 
bir deprenım, Silâhlı Kuvvetler içinde olmadığı müd
detçe başarılı sonuca ulaştırılması mümkün değildir 
değerli arkadaşlarımı. Türk Silâhlı Kuvvetleri, her za
man olduğu g»'bi, böylesine ağır şartlar içimde cere
yan etmiş bu depremde de üstün bir feragat ve fe-
dakârMda çalışmışlardır; görev duygusunu aşan in
sanî bir duygu içerisinde çalışmışlardır. 

teyc danışmaksızın, ona başvurmaksızın bir yere inti
kal etmişse, birtakım iddialarda bulunmuş ise, esasen 
bunun tetkiki, tahkiki mümkün değil; «Doğru mu
dur, yanlış mıdır?» onun da ifadeîendirilnıesi müm
kün değildir. Sayın Erhan arkadaşım işi derinliğine 
tamik ederse meselenin esasını kavrayacaktır. 

200 lira kira parası kesildiğinden bahsediliyor. 
Değerli arkadaşlarım, geçici yerleşme bölgelerine gön
derilen vatandaşlarımız için, yardım anlamı içerisin
de, yardım düşüncesi içerisinde, 4 nüfusa kadar 
aile birimine 1 500 lira; 5 nci kişi ilâve olduğunda 
1 600 lira, 6 ncıda 1 700 lira, bu şekilde devam eden 
bir sistem icra ettik. Bir vatandaşımız kendi imkân-
larıyle kiralık konut bulacak, diğer vatandaşımız Dev
letin hizmetine arz edebileceği sosyal konutta otura
cak... Elbette, adalet üzere birisinden muayyen bir 
bedelin kesilmesi gerekiyor. 

Bir aile düşününüz, kendi imkânlarıyle bur gece
konduda veya dar gelirli düşüncesi içerisinde bir mes
kende kendisine kiralık yer buldu. Ona ayrı bir kira 
parası vermiyorsunuz, onun yanı başında bir diğer 
vatandaşımıza da Devletin sosyal konutunu tahsis 
ediyorsunuz. Elbette, özellikle sırf adaleti temin ede
bilmek için, Devlettin konutunda oturan ile kendi ki
raladığı konutta oturan vatandaş arasında bir denge 
kurabilmek için, ayda 200 lira verilen yardımdan 
kesme gereğini hissettik. Mesele Türk vatandaşına 
200 lirayı fazla görme düşüncesinden doğmamakta-
dır. Mesele, devletin sosyal konutunda oturan ile, 
devletin sosyal konutunda oturamayan vatandaş ara
sında 200 liralık bir farkı yaratma mecburiyetinden 
ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Bazencir yapmış oldu
ğu konuşmada, «Küçük belediyeler eleman bakımın
dan yetersizdir, bunları takviye etmek gereği vardır.» 
buyurdular. Doğrudur, esasen yalnız küçük belediye
ler değil, kasaba hüviyetimi aşmış, kentleşmeye yüz 
tutmuş belediyelerin de teknik eleman sorunu vardır; 
onun da ötesinde il imar müdürlüklerinin dahi teknik 
eleman sorunu vardır. Bu Türkiye'nin gelişme süreci 
içerisinde insan varlığına duyulan ihtiyaç, insan ele
manına verilecök özen ve onların kamu sektöründe 
çalışabilmelerini sağlayacak imkânlarla gelişmektedir, 
oaıa göre bu dağılım cereyan edecektir; bir anda düğ
meye basıp da büıîün küçük belediyeleri tekn :k ele
manla takviye etmek mümkün değildir. 

Arsa Ofisi teşkilâtının yaygınlaştırılması ve daha 
çek önem verilmesi hususundaki dileklerine sayın Ba-
zercir'in katılmaktayım. 

40 - 50 bin nüfus yerinden oynamıştır. Yine Al
laha şükür olsun ki, şubat ayının şu gününde, 40 - 50 
bin kişi büyük deprem afeti karşısında kalmış obua
sına rağmen, Türkiye'de büyük rahatsızlıklar yoktur. 
Geçici ycrüeşme bölgelerinde vatamdaş?arımız huzur 
işinde, rahaltlık içinde yaşamaktadırlar. Aç ve açık 
vatandaştınız, Allaha şükür olsun ki, şu anda yoktur 
ve elbette Devletin imkânları dahilinde, Devletin gü
cü dahilinde, sosyal devlet kavramı içerisinde yapıla
bilecek imkânların gerekliliği dahilinde bütün afetze
delere gönlümüzü, vicdanımızı açmış bulunmaktayız; 
elalara Devletin verebileceği imkânlar ne ise, o imkân
ları kullanmanın yolunda ve izindeyiz. 

«Geçici yerleşme için nakil paraları verilmemiş» 
buyurdular sfayıra Erhan. Bunda bir yanlış ifade var. 
Kim köyünden geçici yerleşme bölgesine intikal et
mek istiyor ise, müracaat ettiği anda, mutlak nakil 
vasii'üssHMn ücreti ödenmiştir. Servis böyle kurulmuş
tur. Hiç bunun dışında bir olay cereyan etmemiştir. 
Ta ki, 'kendisi hiç haber vermeksizin, vilâyette komi-
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Gerek Lice ve gerekse Van depreminde Bakan
lığın çElişmaîarmdan sıiay'şle laMetüği iç'iî, göster
miş oldukları kadirbilirliğe teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Sayın İlhan Ersoy, yapmış olduğu tecrübe ile, ka
zanmış olduğu bütün müktesabatını ifade eden mü
dellel konuşmasında, «Emlâk Kredi Bankasının ça
lışmalarına değindiler ve Konut Kredileri Düzen
leme Komitesinin rasyonel çalıştığını, ona göre ko
nut kredilerinde gerek miktar itibariyle, gerek mahi
yet itibariyle bir düzen ortaya çıkarılmış olduğundan 
bahsettiler. 

Gerçekten değerli arkadaşlarım, 1974 yılında 
Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile konut kooperatif
lerinde kişi başına 40 bin lira kredi verilirken, 1974'te 
40 bin lira verilirken, 1975'te 75 bin liraya, 1976 yı
lında da 100 bin liraya çıkarmış bulunmaktayız bu 
miktarı. Aynı zamanda, bunun yanı başında sosyal 
Sigortalar aracılığı ile Türk işçisinin kooperatif kur
mak suretiyle yapacağı konutlara yardımcı olmak 
üzere, konut kredilerini işçi kardeşlerimiz için 150 
bin liraya çıkarmış bulunmaktayız. 

Bunun yanı başında yine Emlâk Kredi Banka
sının tasarrufları olarak gecekondu önleme bölgele
rinde konut yapan kooperatiflere hem 100 bin lira 
kredi vermek ve hem de faiz haddini % H-% 12' 
den % 5'e indirmek suretiyle bir kararname hazır
ladık; kararnamemiz yürürlüğe girmiştir. Onu takip 
eden süre içerisinde tekrar bir kararname çıkarmak 
suretiyle, isterse dar gelirli yurttaşlarımız gecekondu 
önleme bölgelerinin dışında konut yapsınlar; ken
dileri zatî olarak dar gelirli yurttaş çerçevesinde 
mütalâa ediliyor ise, gecekondu önleme bölgesinin 
dışında dahi yapsalar, yine faiz haddini % 5'e in
dirmiş bulunmaktayız. 

Geri kalmış bölgelerde, özellikle Doğu Anado
lu ve Güneydoğu Anadolu'da, hiç bir fark gözet
meksizin, bütün kasabalarında, Kars'tan Van'a kadar 
intikal eden bütün Doğu ve Güneydoğu kuşağmda 
her kasabada, 250 kasabada 8'er dairelik sosyal ko
nut girişimimiz geçen yıl başlatılmış ve artık bu ma
ya tuttuğuna göre, bundan sonra gelecek her bakanın 
tatbik ile mükellef olduğu, mecbur olduğu bir sis
tem haline gelmiştir. Bu 250 kasabaya ilâveten, bu
nun yanı başında, yine geri kalmış yörelerde, özel
likle tercihan yapılmak suretiyle bu yıl 2 500 sosyal 
konut daha yapmayı amaçlamış bulunuyoruz; büt
çeye de bu husus için ödenek koymuş bulunuyoruz. 

Rakamlar küçük, geçen yıl 2 500, bu yıl 2 500-3 000, 
gelecek yıl inşallah yeni bir hükümet yeni bir ses 
ortaya çıkacak bu rakamları elinin tersi ile itecek 10; 
bine ulaştıracak. İddiamız bu, mücadelemiz bu, mü
zakeremiz bu olması lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

TEKİN ILERÎ DİKMEN (Muş) — Bravo, bra
vo; gerçekten yeni bir hükümet yeni bir ses vere
cek. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Nazım plan çalışmalarında daha sürat
li hareket edilmesi gereğini belirten sayın, Ersoy, bu 
noktada haklıdır. Metropoliten şehirler içerisinde 
gelişmeye yüz tutan yurdumuz, cidden ve gerçekten, 
nazım plan çalışmaları için fevkalâde önemli bir sa
ha arz etmektedir. İşte bu cümleden olarak; İstan
bul, İzmir, Ankara nazım plan çalışmalarının ya
nı başında, bu yıl içerisinde Erzurum'da, Samsun'da 
ve Bursa'da özel surette nazım plan büroları kurmak 
suretiyle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. De
mek ki, üç büyük metropoliten şehrin yanı başında 
yeniden metropoliten hüviyetini kazanmakta olan 
Bursa, Samsun ve Erzurum şehirlerimizin özel na
zım plan büroları kurulmak suretiyle yıl içerisinde 
nazım planlarını yaptırmış olacağız. 

Sayın Vedat Önsal, sözlerine başlarken; «Daha 
şimdiden şehirleşme problemleri ağır ve güç prob
lemler haline gelmiştir» buyurdular. Cidden ve ger
çekten doğrudur. Esasen sözüme başlarken de onu 
ifade etmiştim. Şehirleşme problemleri, haddizatında 
İmar ve İskân Bakanlığının boyutlarını da aşan, 
makro seviyede bir hükümet sorunu haline gelen, 
İmar ve İskân Bakanlığının da dışında bütün prob
lemlerinin Hükümetçe, birlikte mütalaa edilmesi ge
reken bir problem haline gelmiştir ve gelmektedir. 
Bu vüsatini ve süratini her geçen yıl geometrik bir 
şekilde artıracaktır; aritmetik bir artma yerine geo
metrik bir artma ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de şehirleşme ola
yı, bir fenomen halinde 5-6 yıldan beri kendisini bü
yük önemiyle hissettirmektedir. 

Metropoliten alanlar ve İstanbul Su ve Kanali
zasyon İdaresi Kurulması Hakkındaki Kanun me
selesine değindi sayın önsal; «Sayın Bakan tecrübe
li bir parlamenter, bu Hususa biraz önem verse, çı
karsa» buyurdular. 

Her mesele tabiî yalnız tecrübe ile halledilmiyor. 
BAŞKAN — Efendim, süreniz bitmek üzere Sa

yın Bakan. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkan, bir iki 
arkadaşım mahrum kalmasın istiyorum. 

BAŞKAN — Ben de zaten hatırlatmak için ifa
de ediyorum efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yalnız tecrübe 
ile mesele halledilmiyor. Sayın Vedat Önsal, bu met
ropoliten alanlar ve istanbul Su ve Kanalizasyon 
idaresi Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısını 
görüşmekle görevli Komisyonun Başkanıdır. Biz bu 
kanunu Hükümetçe hazırlamışız, sayan Meclis Baş
kanlığına sunmuşuz. O da, Türzük gereğince ait ol
duğu komisyona tevdi etmiş. Sayın Vedat Onsa!, bu 
komisyonun başkanı Bipski, Büyük İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Kanunu tasarısı halen Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve Turizm Komisyonunda 
görüşülmektedir. Kendisi görüştürecek; komisyonun 
başkanı kendisi, süratlendirecek, gün aşırı görüştü
recek, gerekirse gece yarısına kadar devam ettire-
cek komisyon çalışmasını ve bitirecek. Bütçe nede
niyle geçici olarak komisyon faaliyetine ara vermiş, 
bütçeyi müteakip kısa sürede tasarının bu komisyon
dan geçip Yüce Meclisin gündemine intikal edeceğimi 
umuyorum. Bu hususta da en büyük görevin bu ko
nuşmayı yapan Sayın Önsal'a ait olduğunu huzuru
nuzda belirtiyorum. Ben de kendisinden özellikle ve 
ayrıca huzurunda rica ediyorum. 

Sayın Başkan vaktim doldu mu? 
BAŞKAN — Efendim 1 dakikanız geçti. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, son olarak, 
müsaade ederseniz Sayın Ekrem Kangal arkadaşıma 
bir dakikada cevap vereyim, Onu da mahrum bırak
mayayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, elbette. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Sayın Kangal arkadaşım, «Sosyal 
devletin gereği olarak konut yapımında devlete bü
yük görev düşmektedir» buyurdular. Doğrudur, Ay
nen katılıyorum. Esasen her konuşmamda bunu 
ifade ediyorum. Bu kavrama inanmış bir arkadaşı
nızım. Bütçe Komisyonunda da arz eltim, Tbiz pıög-
matist insanlarız. Adalet Partisi, akılcı, pragmatizme 
ön veren, gerekirse devlettin gücü dahilinde yapılması 
gerekli olan.. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Komünist olursu
nuz o zaman. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Onu anlayamamışsınız, onun ne oldu-
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ğunu iyi anlayamamışsınız; neyin ne olduğunu iyi 
anlarsınız. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Yok, her gün söy
lüyorsunuz da. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — O sebeple aklın gereği, milletin men
faatleri, memleketin menfaatleri neyi gerekli kılarsa, 
onun peşinde koşan insanların partisidir. O sebeple 
sayın Ekrem Kangal'la bu noktada aynı fikri payla
şıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Devlet bu noktada, konut sorununda pilot olma
lıdır, sistemi ön çapta geliştirmelidir ve bunun da 
münakaşasını, mücadelesini Devlet Planlama Teşki
lâtına karşı yapmış bir arkadaşınızım. Yüksek Planla
ma toplantısında konut sorunu için, açıkça Meclis 
Kürsüsünden ilân ediyorum; Yüksek Planlama top
lantısında Hükümet üyeleri ve Planlama üyeleri top
lantı yaptığı sırada konut sorunu için Planlamaca 
öngörülen ödenek 560 milyon lira idi. Ona 
1 100 000 000 lira, uğraşa uğraşa ilâve ettiren bir ar
kadaşınızım. BI? gün bu kürsüye benim yerime bir 
başka arkadaşımız gelecek, onun bütçesini tetkik ede
ceğim. Makro dengede bütçenin bağlanış şeklini ve 
o dengede konut sorunu için ayrılmış ödeneği takip 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak Sayın Ekrem 
Kangal'ın yeni bir önerisine değinerek sözümü ta
mamlayacağım. 

Emlâk Kredi Bankası yönünde vuku bulan sita-
yişkâr beyanlarına teşekkür ediyorum. Cidden ve 
gerçekten banka, yeni sistem, yeni yönetimiyle, özel
likle sosyal konut tipi inşaatlara büyük önem atfet
mektedir. Bunu sağlamak için, bir yandan arsa temi
ni hususunda Anadolu'da büyük bir tarama yap
maktayız. Diğer taraftan da Denizli'de bu tip, lüks 
tipe geçmeyen, sosyal konut tipinde inşaatlara baş
lamış bulunmaktayız. Bunu arsa temin etmiş olduğu
muz Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgele
rinde yıl içerisinde geçrekleştirmenin azmindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 190 milyon lira meselesine 
son olarak cevap vereceğim, arkadaşım esasen soru 
haline getirmişti. Bu konu, Maliye Bakanlığının. 

BAŞKAN — Sayın Bakan benim de hoşgörümü 
aştı efendim. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Bitiriyorum. 

Maliye Bakanlığının 190 milyon lira temin etmiş 
oüduğu bir parayı İller Bankasına, belediyelere yar
dım üçin kaynak ilâvesi düşüncesiyle.. 
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EKREM KANGAL (Sivas) — Küçük belediye- j 
lere... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — ... Kendi dilediği belediyeye verme 
suretiyle tanzim etmiş olduğum bir düzenlemedir. 
İller Bankasının, küçük olsun, büyük olsun, bir bu
lunan paradan belediyeleri istifade ettirmesinden baş
ka hiçbir dahli bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bu şekliyle Sayın Başkam 

da fazla sıkıntıya sokmamak üzere sözlerime son 
vermek mecburiyetinde kalıyorum. 

Hepinize gecenin bu geç saatinde saygılarımı su
nuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tabiî biz sıkıntıya düşmüyoruz da 
bize verilen kuralları uyguluyoruz Sayın Ok. Bazı 
arkadaşlarımızın hassasiyetini de bu arada ifade et
miş oldum ben. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana soru sormak 
isteyen sayın üyeler varsa, isimlerini alacağım: 

Sayın Dikmen, Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Cesur siz yazılı olarak soru gönderdiniz, 

bunun için mi el kaldırdınız efendim? 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Evet. 
BAŞKAN — Başka sayın üye var mı efendim?. 

Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. I 
Efendim Sayın Cesur'un sorusunu okuyorum: 
«1. Ankara İmar planında yer alan Sıhhiye I 

meydanında yapılmak istenilen Hitit Heykeli veya I 
anıtının plana uygun bir yere konulup konulmadığı- I 
nın Bakanlığınızca incelenmesi yapılmış mıdır? I 

2. Böyle bir tahsis yoksa, değişiklik teklifi kabul I 
edilmiş midir? Bu hususta Bakanlığın denetimi hangi 
safhadadır? 

3. İstanbul, Ankara, İzmir şehir belediyelerinin 
projeye bağlı teklifleri olmuş mudur ve Bakanlığı- I 
nızın bu husustaki tutumu nedir?» I 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Hay hay sayın Başkan, Hitit heykeli I 
imar planında mevcut bir meydanın düzenlenme I 
çalışmasıdır. I 

İmar planında detay meseleler tersim edilmez. I 
Buraya Hitit heykeli mi dikilir, Atatürk heykeli mi I 
dikilir, yoksa başka bir heykel mi dikilir; bu göste
rilmez. Meydan olarak planda görülmektedir. 

Artık herkes anlayışına göre, düşüncesine göre, 
aldığı karara göre neyi, nasıl, ne şekilde münasip I 
görürse oraya bir şey dikiyor. j 
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İkinci sual, «Böyle bir teklif yoksa» diyor, ne 
böyle bir teklif vardır, ne de Bakanlığımca bu ko
nuda muhatap olacak bir durum bahse konudur. Ba
kanlığımla hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Üçüncü soru, İstanbul ve Ankara'dan birtakım 
plan değişiklikleri Bakanlığıma gelmiştir, gelmekte
dir, gelecektir. Onlar İmar Kanunu muvacehesinde 
Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 
muhtelif yörelerinden, 1 700 belediyeden her gün 
5-10-15 tane gelen değişiklik teklifleri içerisinde, alt 
ve üst komisyonca tetkik edilerek neticeye bağlan
maktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İleri Dikmen, buyurun. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Saym Baş

kan, Sayın Bakandan üç sorum var; arz edeceğim: 

1. Varto'nun son büyük depremi 1966 yılında 
vuku bulmuştu. 1977 yılına kadar yapılan hizmetlerin 
oranı, yapılmayanların yanında hâlâ çok düşük bir 
oranda kalmaktayken ve 1966'dan sonra meydana 
gelen diğer depremlerin yaraları büyük çapta sarıl
mışken, Varto halkı deprem yıkıntıları içinde 11 yıl 
- bir Başbakanın tabiriyle - insanların yaşayamaya
cağı çok küçük barakalarda yaşamaya mahkûm edil
mekteyken, başarıdan veya ciddî ilgiden bahsedilebi
lir mi? 

2. Bu halin Devlete veya Hükümete kazandırdı
ğı fayda nedir? Bu faydayı sayın Bakan Yüce Mec
lise açıklamak gereğini duymakta mıdır? 

3. Van depreminin yaralarının sarılmaya baş
lanmasının sevinci Varto'nun ihmalinin gerekçesini 
teşkile yetmekte midir? 

Saym Bakanın 1977 yılı için Vartolulara söyleye
bileceği şeyler hâlâ mevcut mudur? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu Varto meselesi maalesef Bakanlığım içerisinde 
yıliardan beri ihmal edilmiş, kanayan bir yara hail
imde tecelli etmiş bir meseledir; gayet açıklıkla, ga
yet dürüstlükle konuşuyorum. 

Hadiseler oldu, olaylar oldu, 1966 yılında geçi
ci yerleşmeye sokabildiğimiz bu bölge, cidden ve 
gerçekten uzun yıllar daimî yerleşme bölgesi halinde 
ortaya çıkamadı; bunu türlü vesilelerle MecKs kür
süsünde dinlemiş bulunuyoruz. 
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O ara rejim de ortaya girdi, o da işi biraz sıkın
tıya soktu. 1970 - 1975'e kadar geçen süre zarfında 
bir türlü memleket istikrar bulmadı. Dibinde mille
tin oyu olmayan idareler, millet murakabesinden 
uzak olan idareler, öyle Varto, Muş, Hınıs mesele
lerinde fazla kulak kabartmazlar. Onun için, vaktaki 
1975 yılında naçiz arkadaşınız Bakanlığa geldi; Sa
yın Babüroğlu burada oturuyor, o da birtakım ça
lışmalar yapmış, ikide bir iddia eder, «Ben yapmış
tım bu işleri» falan filan der ya, sanki onun yapmış 
olması her şeyi bitirmiş gibi değil, biz de çalışmala
rın üzerine ilâve ettik, eksik taraflarını tamamladık. 
1975 yılında Mart'ın 31'nde Bakan olduğum andan 
iki ay sonra 1,5 ay sonra Varto'ya kendim gittim ve 
orada, Allah izin verdi, ilk defa daimi iskân yerleri
nin temellerini atmayı Cenab'ı Hak bana nasip etti. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

O günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalar 
bu kitapta yazılı, hepinize dağıttık. Ne yapmışız be
lirli. Sayın Tekin İleri Dikmen kardeşimiz herhalde 
bu kitabı okumuşlardır. Eğer okumamışlarsa, benim 
kitabım intikal etmemişse üzülürüm. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Ben halkın 
içinden geliyorum, onun için biliyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Şimdi Muş-Varto İnşaat Amirliğince 
yapılan işler: Hepsi gösterilmiş. Bütün köylerini ay
rı ayrı göstermek suretiyle, ne yapmışız, ne yapıyo
ruz, hepsi burada yazıyor, gösteriliyor, açık. De
mokrasi açıklık rejimi, biz de bütün milletvekilleri" 
ne, senatörlere bunu dağıtmışız. 

Muş-Varto'da borçlanan 1 006 afetzede vatan
daşımız var. 544'nün konutu bitmiş. Yarısı bitmiş, 
kendilerine verilmiş, 462'si devam ediyor. Bir fire
miz yok. 

Evini yapana yardım yönteminde yapılan işler 
de ayrı bir katagoride düzenlenmiş. Onda da 2 639 
vatandaşımız borçlanmış, 608 konut bitmiş, sahibine 
teslim edilmiş; 1 463 adedi devam ediyor, 568 adedi 
başlanamamış. Bu başlanamayanların da encamım 
size uzun boylu tafsilde bulunurum: Yer seçimi, jeo
lojik yapılar, vatandaşın beğenmemesi gibi unsurlar 
onu önlüyor. 

Haddizatında Muş ve Varto'da çalışmalarımız 
millet önünde, orada yaşayan vatandaşlar huzurun
da cereyan etmektedir. Benim bu sesimi dinleyen va
tandaşlarımız ellerini vicdanlarına koyacaklar, iki 
yıl zarfında yapılan çalışmaların icmalini vicdanla
rında yapacaklar. Çalışmalarımız devam etmekte
dir. 

İkinci sorunuz da bu sorunun içindedir. Van dep
remi sureti katiyede bu işe engel olmayacaktır. Muş 
Deprem İnşaat Amirliğinde sürdürdüğümüz çalışma
lar devam edecektir. Esasen orada ne şekilde meka
nizma kurduğumuz da bu kitapta yazılıdır. Hepsini 
belirttik. Bir fabrika şeklinde, kendi evini yapana 
yardım metodu, en iyi surette yürüttüğümüz bir me
kanizma olarak çalışmaktadır. İnşallah bu senenin 
sonunda, Allah kısmet ederse, Muş ve Varto'da ar
tık «Ben daimi iskân istiyorum. Nerede benim yeni 
yerim?» diyecek vatandaş kalmayacaktır. Müste
rih olabilirler, bu gaye içerisinde yıllarımızı sürdür
mekteyiz. En büyük problemimiz Van problemidir. 
Muş, Varto problemi rayına girmiştir, tezgâha gir
miştir. Allah büyük, Van meselesini de, inşallah kı
sa bir süre içerisinde, Kasım, Aralık ayına kadar, 
kış gelmeden evvel bitirmeyi Cenabı Hak bize nasip 
eder. 

Devletin bu noktada hiç bir yararı yoktur, bunu 
ihmal de etmiyoruz. Devletin her ihmalden zararı 
vardır. Hiç bir yaran yoktur. Hükümetin de bunun 
yanı başında; nerede bir ihmali varsa, zararı var
dır, yararı yoktur. Hem Devlet zararlıdır, hem Hü
kümet zararlıdır, ihmalden dolayı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkanım, kadim bir kavmin, tann sembolü 
olan put, Sıhhiye meydanına dikilmek islenmekte
dir. Ben iki ay evvel Sayın Bakana bir tel çektim : 
Bu, Ankara İmar Planında bu yer ne diye tespit edil
miştir? Benim anladığıma göre, imar planında nere
ler meydandır, nereler binadır, nereler yoldur bunlar 
tespit edilmiştir. 

Sayın Bakandan soruyorum, diyorum ki; burası 
aynı zamanda bir trafik meydanıdır. Bu şehir planı 
tetkik edilerek, bu heykelin, bu putun buraya dikil
mesi plana göre yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu
nun, bana, tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz 
ederim ve kanun gereğinin de yapılmasını rica ederim. 
Evveliyatı var, ahiri var ve bu devam etmektedir ve 
devam edecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Buyuran Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Sayın Başkanını biraz evvel bir konu... 
BAŞKAN — Cevapladınız bu konuyu Sayın Ba

kan. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK 
(Devamla) — Şey yapmadım... 

BAŞKAN — Ama, arzu ediyorlarsa ve tensip bu
yurursanız... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OX 
(Devamla) — Tabiî benim Bakanlığımda peyzaj mi
marisi yoktur ve imar planlarında peyzaj mimarisini 
intikal ettiren detay mimarî yoktur. Buradaki mey
dana havuz mu yapacaksınız, abide mi kuracaksınız, 
hangi şahsın heykelini dikeceksiniz? Bizde o yok, 
ama yazılı olarak cevabım arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Sorular da bitmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, son kişisel konuşma Di

yarbakır Milletvekili Sayın Mahmut Uyanık'ta; bu
yurun efendim. 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

imar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel 
görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzu işgal ediyo
rum. 

Bilindiği gibi, son 1,5 yıl içinde ülkemiz, ikisi çok 
büyük birçok deprem felâketine uğradı. Bu iki bü
yük depremden biri, Diyarbakır'ın; başta Lice olmak 
üzere, Hani, Kulp, Hazro ve Dicle ilçelerini vurdu. 
Çok acı çektik, çok sıkıntılara katlandık. Hükümet 
acıların dindirileceğim, yaraların sarılacağını vaat 
etti. Aslında, görevi bu. Bunun için de imar ve iskân 
Bakanlığı bazı imkânlarım o yöreye kullandı, konut
lar yaptı, yardım gönderdi. Ancak, bu imkânlar, yar
dımlar felâketzedelere tam olarak ulaşmadı. Yeni 
malî yılda birçok konut ihalesi daha yapılacak, ya
nılmıyorsam. Daha evvelki konut ihalesinde yapıldı
ğını iddia ettiğimiz yolsuzlukların tekrarlanacağın
dan endişeliyiz. Hatta endişe bile duymuyoruz. Ben, 
bu konularda Bakanlığın tutumunu tenkit edeceğim. 
Ancak, hiç bir şahsı hedef alarak konuşmayacağım. 

Belgelerle ispatlamaya hazır olduğum iddiaların, 
Bakanlığın bazı yetkili memurlarına da çarpabilir. 
Hedefim onlar da değildir. Hedefim, konutların ya
pımından haksız olarak milyonlar vuran müteahhit
ler de değildir. Benim hedefim, yolsuzluk iddiaları
nın üstüne ciddî olarak yürümeme zihniyetidir. 

Her devirde, her ülkede yolsuzluk iddiaları ol
muştur, olacaktır. Ülkemizde de her devirde bu id
dialar ileri sürülmüştür. Diğer devletlerde olduğu gi
bi, bizde de bu iddiaların üzerine gidilmiş, kamuoyu
nu tatmin edici neticeler alınmıştır. Ancak, üzüntüy-
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Ie ve nezaket arz ederek söyleyeyim ki, bu Hükümet 
zamamnda böylesi iddiaların üzerine gidilmemiş, 
giderek bu zihniyet Devlet yönetimine hâkim kılın
mış bir prensip olarak getirilmiştir. Bu şekilde, bu 
Hükümet zamamnda Devletin itibarı zedelenmiştir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben mesnetsiz iddialarda 
bulunmuyorum. Vaktin azlığı sebebiyle yolsuzluk id
dialarını numaralandırarak tekrarlayacağım. Sayın 
Bakan, yazılı soru önergeme verdiği cevap gibi değil 
de, belgelerle yalanlayamazsa; ya yolsuzluk yapanları 
ortaya çıkarılmalı veyahut da o yumuşacık rahat 
koltuğunu, yolsuzluk yapanları ortaya çıkarmaya muk
tedir birisine bırakmak üzere istifa etmelidir... 

Bu iki ihtimal dışındaki hareket iddiamızın daha 
da ağırlaşmasına sebebiyet verecektir ister istemez. 

Biz depremin vuku bulduğu sıralarda Sayın Ba
kana bazı sorular yöneltmiştik, demiştik ki; «Konut 
ihalelerinde yolsuzluklar yapılıyor. Bir konutun mon
taj işini 12 bin liraya yapmaya hazır güçlü müteah
hitler varken, 24 bin liraya ihale ediliyor» Bize veri
len cevapta, «12 bin liraya talip çıkmamış, bu sebep
le ihaleye malî ve teknik gücü bilinenler davet edil
miştir, onlara verilmiştir» deniyor. Ben, biraz sonra, 
ihaleyi alanların malî ve teknik güçlerini ortaya ko
yacağım. Göreceksiniz ki, Bakanlığın kıstaslarına göre 
malî ve teknik gücü yüksek Türkiye'de 40 milyon kişi 
vardır. Çünkü, ihaleyi alanların hepsinin malî gücü 
çok zayıf, iflâsın eşiğine gelmiş kimselerdi. Bu se
beple iflâstan kurtulmuş, zengin olmuşlardır. Biz, «iha
lenin bu kişilere verilmesini şüpheyle karşılıyoruz. Bu 
sebeple müfettiş gönderin» dedik. Sayın Bakan hiç bir 
tahkike girişmeden «Yolsuzluk yoktur, müfettiş gön
dermiyorum» diye cevap veriyor. Çiftlik yönetiyor. 
Sayın Bakan iyi bilmelidir ki, yönettiği devlettir, ken
di çiftliği değil. Kaldı ki, kendi çiftliği bile olsa, çift
liğinin bir kesiminde yolsuzluk olduğu yolunda ya
pılacak ihbar karşısında, zannederim ki, en azından 
kâhyasını oraya gönderir. Ama bakınız Sayın Bakan, 
devlet yönetimini çiftlik yönetiminden daha hafife 
alıyor. «Müfettiş göndermiyorum» demek keyfî yö
netim demektir, kabadayılıktır. Keyfî yönetime, ka
badayılığa özenenlerin sonunun nereye vardığı yakın 
tarihimizde yazılıdır. 

MUZAFFER DEMlRTAŞ (Konya) — «Kabada
yı...» Ayıp, ayıp. 

MEHMET UYANIK (Devamla) — Öyle öyle. 
Sayın Bakana da, yakın tarihimize göz atmasını 

tavsiye ediyorum. 
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İMAR VE tSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — İftira atıyorsun, iftira ediyorsun hep. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — öyle öyle. 
le. Belgelerle ispata hazırım. Bu kürsüye gelir iftirala
rıma cevap verirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Soruşturma var, soruşturma; hepsim ora
da görüşeceğiz. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben de bu
rada, bu kürsüden sizden cevap bekliyorum. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Kabada
yılığı sen yapıyorsun, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Sayın Bakanla sa
yın hatibin böyle karşılıklı konuşma imkânını bahşe
decek İçtüzükte bir hüküm olsaydı... (A. P. sırala
rından gürültüler) 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben, belge
lerle ispata hazırım bu iddialarımı, Sayın Bakan da, 
gelsin belgelerle beni yalanlasın. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık, süre
niz işliyor. Rica ediyorum siz konuşmanıza devam 
edin efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bakan, tasarruf 
hakkını istediği şekilde kullanır, sen nasıl iftira eder
sin. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — E, Bakanın 
bana sataşırsa elbette ki cevap vereceğim Sayın Aygün. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sen, ka
badayılıktan bahsediyorsun. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — E, kabada
yılıktır, «Müfettiş göndermiyorum» demek, kabada
yılıktır. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Genel Ku
rula hitap ederken terbiyeli olmanız gerekir. Terbiye
li ol. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — «Terbiyeli 
ol» diyor, benim konuşmamın terbiyesizlikle bir alâ
kası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık, rica 
ediyorum. 

Efendim, lütfen yerinizden müdahale etmeyin. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben, «Hır
sızlık var» diyorum, «Müfettiş gönderin» diyorum, 
ihbar ediyorum. Bana «Yolsuzluk yok, müfettiş gön
dermiyorum» diyor. 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Bakan, hak
sızlıklara karşıdır, öyle bir durum olsa karşı çıkar. 
Sayın Bakanın tasarrufları var, onlar da yerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum. 
MAHMUT UYANIK (Devamla)'— Hayır, ya

pamazsınız işte. «Hırsızlık var, müfettiş gönder» di
yorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Uyanık, konuşmanıza lütfen 
devam eder misiniz? 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, her zaman ispatlamaya hazır olduğum 
iddialarımı Sayın Bakandan cevap almak üzere sı
ralıyorum, Ancak, isim vermeyeceğim, savunma im
kânlarından mahrum kişilerin isimlerini vermek doğ
ru olmaz. Kaldı ki, Sayın Bakan bu isimleri biliyor. 
(A. P. sıralarından «İsim ver, isim» sesleri) 

İsim verebilirim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, Genel Kurula mı hitap ediyor? 
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, yani siz usulü ha

tırlatırken, sanıyorum ki, bir usulsüzlük içinde gö
rülmüyorsunuz... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — 1. Bakanlık 
malî... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Söyledikleri kim
selerin isimlerini de açıklayın, ne olduğunu öğre
nelim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Gayet tabiî 
açıklayabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum, şu 
konuşmayı bitirelim lütfen efendim. Saat 24.00'ü aştı 
ve yeni gün oldu, bunu bilesiniz. 

Evet, buyurunuz Sayın Uyanık. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — 1. Bakan
lık, «Malî ve teknik güçleri yüksek» dediği kişilere 
ihaleyi verdikten sonra, iş yaptırmak üzere, milyon
larca lira avans vermiştir. İşe başlamadan avans ve
rilmesinin sebebi açıklanmalıdır. Bu müteahhitlere, 
işe başlayacak güçleri olmadığı için avans verilmiş; 
uma bakalım Sayın Bakan ne diyecek? 

2. Bir müteahhidin dosyası tetkik edildiğinde 
görülecektir ki, % 10,5 teklif eden olduğu halde bu 
kişiye ihale verilmemiş, % 1,5 teklif eden bir imti
yazlı şirkete ihale verilmiştir. Bunun sebebi nedir? 

3. Müteahhitlerden birinin, icra dairelerinde ta
kibi kesinleşmiş milyonlarca liralık borcu olduğu hal
de, ihale neden bu adama veriliyor? 

4. Başta icra dairesindeki borçlu müteahhit ol
mak üzere, birçok müteahhit avans aldıktan sonra 
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işi yüz üstü bırakıp gitmiştir. Yarım kalan iş Bakan- | 
Iık tarafından yapdmıştır. Neden bu müteahhitler I 
hakkında kanunî işiem yapılmamıştır? I 

5. Müteahhitlerden birine verilen 10 600 000 li- I 
rahk avans, Finlandiya firmasının monte ettiği 260 
konuta karşılık kapatılmıştır. İddia ediyorum, iddia... I 
(A, P. sıralarından gürültüler) I 

îddia ediyorum, bunu izah etsinler. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTÎN OK 

(Çankırı) — Açıkça yalan söylüyorsun. j 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — Teessüf edi

yorum size, teessüf ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı) — Yalan söylüyor. 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — Çıkarsınız, 

burada beni yalanlarsınız; oradan yalanlayamazsınız. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, milletvekili ko
nuşuyor efendim. Zatıâliniz de cevap verirsiniz, son- I 
ra... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ve ben de 
bu kürsüden o beyanınız için teessüf ediyorum size; 
teessüf ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, ben de sizden rica 
ediyorum, sükûnetle konuşmanızı sürdürürseniz... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben sakinim 
Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — Efendim, size sakin olmadığınızı 
söylemek istemiyorum. Ben müzakerelerin selâmeti I 
yönünden meseleyi ortaya koyuyorum. I 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — O zaman 
Sayın Bakana müsaade edin cevabını versin. I 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sonra Bakana cevap hakkı verecek misin? Ayıp de- I 
ğil mi söyledikleri? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tosyalıoğlu, çok 
rica ediyorum... I 

Sayın Köylüoğlu... Yani nasıl yapalım? Her sayın I 
arkadaşıma tek tek bu saattan sonra rica ede ede, I 
yalvara yalvara mı bitireyim bu görüşmeyi efendim? 
Rica ediyorum bitirelim şu görüşmeyi. Ne var? Bir I 
sayın üye bazı İthamlarda bulunuyor; Millet Mecli- I 
sindeyiz ve konuşan da milletvekili. I 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Efendim, 
iftiralarım yalanlanabilir, bundan sonra konuşarak I 
yalanlamak şart değil; çok çeşitli imkânlar var yalan
laması için. I 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — İtham ola
rak söyleme, doğru söyle. Bütçe görüşüyoruz. 1 
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BAŞKAN — Bütçe üzerinde görüşüyoruz efen
dim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Her zaman 
için yalanlayabilir beni. (A. P. sıralarından «Soru 
şeklinde sor» sesleri, gürültüler.) 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — İtham 
ederek konuşma bari. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Beyefendi, 
biz zamanında yüzlerce soru sorduk; yüzlerce soru 
sorduk cevap alamadık. Yanhs cevap aldık da, bu kür
süye bu vesile ile çıkıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık, ben 
sizin ara vermelerinizi dikkate alıyorum, yanhz süre
niz dolmak üzere. Çok rica ediyorum beni de zor du
rumda bırakmayın, biraz evvel hakikaten üzüldüğüm 
bir olay oldu, beni üzdü. Rica ediyorum lütfen siz 
de konuşmanızı yapın, bitirin efendim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben sizi üz-
düysem özür dilerim. 

BAŞKAN — Sizinle ilgili değil. 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — 6 Müteah

hitlik belgesi iptal edilmiş bir şahsın sahip olduğu 
firmaya neden ihale ediliyor? Bu şahıs muteber kişi 
olmadığına göre, ki Sayın Bakan verdiği cevapta bu 
durumu zımnen kabul ediyor, bu firmaya muteber 
bir kişi mi ortaktır? Eğer öyle ise ve ihale bu mute
ber kişi için verilmişse bu firmaya, bu muteber kişi
nin adı nedir? Eğer ortak yoksa, muteber bir kişi
nin mensup olduğu, sahip olduğu firmaya ihale edili
şinin gerçek sebebi izah edilmelidir. 

7. İhale tutanakları üzerinde tahrifat yapılmış
tır. 

8. Hak ettiklerinden daha fazla istihkak öden
miştir müteahhitlere. 

9. Konutlar şartnameye uygun yapılmamıştır, 
yıkılmaya yüz tutmuştur, 

10. İnşaat amiri hakkında, Deprem İnşaat Ami
ri hakkında gıyabî tutuklama kararı olduğu halde 
kendisi görevle yurt dışına gönderilmiştir. 

11. Bir müteahhide 34 ve 35 No. Iıı parseller 
üzerinde 31 konutun ihalesi yapılmıştır. Ancak, bü
yük bir üzüntüyle söyleyeyim ki, bu müteahhit hiç 
bir şey yapmamış, Bakanlık, İnşaat Amirliği kana-
hyle bu 31 konutu kendi imkânlarıyle yapmış ve is
tihkaklar bu inşaatı, bu konutları yapmış gibi bu ada
ma ödenmiştir. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bu kadar 
yalan olmaz be. Ne alâkası var? 
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MAHMUT UYANIK (Devamla) — Hiç bir alâ
kası yok. (A. P. sıralarından «İspat et» sesleri, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, normal süreniz bitti 
efendim. Bu aradaki sataşmalar... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben yalan 
söylüyorsam... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Bu maddeyi tekrar okuyorum ve iddia ediyorum. 
(A. P, sıralarından «tspat et» sesleri.) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Yalan, is
pat et. 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Utanmaz, ayıp 
ama... 

BAŞKAN — Sayın Kara... Sayın Kara rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, anlamadığım bir şey 
var. 

Sayın Uyanık bir dakikanızı alacağım. 
Değerli arkadaşlarım, kürsüde konuşan hatip, ba

zı hususlarla kayıtlıdır, yoksa bir arkadaşımın, bir si
yasî parti grupunun veya Millet Meclisinin tamamının 
istediği gibi konuşmak zorunda değildir. Galiz söz 
söyleyemez, yaralayıcı söz söyleyemez, konudan ayrı
lamaz; bunun dışında bir miletvekili bu kürsüden her 
türlü fikrini ifade eder. Bu doğru olabilir, yanlış 
olabilir. Rica ederim müsamaha gösteriniz. Yapıla
cak iş, yarın sizin de burada yapabileceğiniz bir iştir. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

Çok rica ediyorum müdahale istemiyorum, 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — O zaman 
fırsat verin Bakana. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Demirtaş, 
oturun lütfen efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada, kürsüde her milletvekili iddialarını söy
ler. 

BAŞKAN — Elbette efendim, bundan tabiî bir 
şey olamaz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 
73 ncü maddesi var... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ben biliyorum efen
dim... Görevimi biliyorum Sayın Uysal. Lütfen siz 
de oturun. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. 
sıralarına doğru lâf atmalar.) 

Efendim, rica ediyorum.., Değerli arkadaşlarım... 
Sayın Kitaplı... (Gürültüler.) 

| DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Dinlemiyorsu-
| nuz... 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, siz herhalde benim 
konuşmama dikkat etmiyorsunuz. Bu şekilde konu
şamazsınız... Rica ederim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Konuşurum. 
BAŞKAN — Hayır, konuşamazsınız. (Gürültüler) 

I Konuşamazsınız Sayın Kitaplı bu şekilde... Rica ede
rim lütfen yerinize oturun. (Gürültüler.) 

Efendim, ben de hatibe ricada bulunarak, aynı 
şekilde, bu şekilde konuşmasının yersiz olduğunu, 

I görevimi bildiğimi ifade ediyorum. Nasıl yapayım 
başka Sayın Kitaplı? (Gürültüler.) 

I Hepinizden rica ediyorum arkadaşlarım». 
Saat 1,00'e geliyor, lüzumsuz yere müzakereleri 

I uzatmayalım. (Gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kabadayı demek 
I hakaret değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
Sayın Aygün, burada çok sözler söylendi, çok ri

ca ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 73 ncü mad

de var, Bakan konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Uysal... Sayın Uysal, rica 

ediyorum efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

I ben bir şey söylemiyorum, Bakanın tekrar konuşma 
I olanağı var, onu söylüyorum. 

I BAŞKAN — Efendim, sükûneti temin edelim di
ye rica ediyorum hepinizden ayrı ayrı, yapacağım 

I başka bir şey yok ki... (Gürültüler.) Hepinizden ay
rı ayrı ricada bulunuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakana tek
rar konuşma olanağını hatırlatıyorum, kendilerine ha
tırlatıyorum. 

j BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlarım, 
bu kürsü milletin kürsüsüdür, konuşma bazı husus
larla kayıtlıdır. Milletvekili, her milletvekili arkada
şım galiz söz söyleyemez, kaba söz söyleyemez haka-
retamiz söz söyleyemez, mevzu içerisinde kain*, bu
nun içerisinde her şeyi söyleyebilir. Rica ederim... 
(Gürültüler.) 

Elbette söyleyeceksiniz, elbette söylenilecek. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Bir muayyen hadi

seyi 10 kere ortaya koyuyor. 
BAŞKAN — Sayın Akay, ne yapalım yani... 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ne konuşa-

I hm yani, ne konuşmamı istiyorsunuz? 
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BAŞKAN — Zatıâlinizin istediği gibi konuşamaz 
ki, 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ne konuş
mamı istiyorsunuz? 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Bütçe üzerinde ko
nuşuyoruz. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Bütçe, büt
çe... 

BAŞKAN — Sayın Uyanık.... 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — O konutlar 

bütçeden çıkan paralarla yapılmış, bütçe üzerinde 
konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık... Sayın Uyanık... 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Yok yahu... Memu

rin Muhakemat Kanunu var. 
BAŞKAN — Sayın Uyanık, rica ediyorum lüt

fen sözlerinizi tamamlayınız. 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — öyleyse be

nim kokuşmalarımı anlıyorsunuz. Ben Sayın Bakanı 
itham etmiyorum.... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müdahale et
meyin, bitireceğim bu işi. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Sayın Baka
nın ihmalinden bahsediyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uyanık... Sayın Uyanık, rica 
ediyorum biraz da beni dinleyin efendim, 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Sayın Baş
kan, devam edeyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, siz konuşmanıza de
vam ediniz ve lütfen bitiriniz. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Efendim, bi
tiriniz diye... 

BAŞKAN — Efendim, oradan her söz söyleyen 
arkadaşıma cevap vermek zorunluğunuz yok, böyle 
bir şey yok efendim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Siz sözümü 
kestiniz de ben... 

BAŞKAN — Efendim, ben de sükûneti temin et
meye çalışıyorum Sayın Uyanık, rica ediyorum; ar
kadaşlarımdan da rica ettim, sizden de rica ediyorum, 
bitirelim bu meseleyi. 

Şurada 13 saattir sessiz sedasız müzakere yürütü
yoruz efendim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ben Öyle an
lıyorum ki, öyle anlıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurulduğundan bugüne kadar yolsuzluk iddi
aları sanki bu kürsüden hiç dile getirilmemiş, bana 
öyle geliyor. 

Ben nihayet bir yolsuzluk iddiasıyle karşı karşıya 
bulunduğumuzu izah ediyorum ve diyorum ki: Bu
nu, Meclisin denetim yollarını deneyerek netice al
mak istedim; yazıh soru önergesi verdim cevap al
dım; ama tatmin olmadım ve bunu, şu anda, şu kür
süden dile getiriyorum. Yani bunda gocunacak, gü
cenecek ne var? Ve bana yalancı diyenlere de teessüf 
ederim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uyanık... 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — Bana söz 

sırası ancak şimdi verildi, verin Bakandan evvel ko
nuşma, o zaman konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Uyandc... Sayın Uyanık... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — İstediğim 
zaman konuşamam ki... 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyamk, efen
dim, ben zatıâlinize Genel Kurulla karşılışh diyalog ku
rasınız diye söz vermedim. Rica ediyorum, konuşma 
metninizi okuyun ve bitirin diye söz verdim. Normal 
süreniz doldu. Satışmalar nedeniyle olan sürenizi kul
lanıyorsunuz. Bunu kullanmazsanız sözünüzü kese
ceğim, rica ediyorum. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Tekrar ediyo
rum, bir müteahhite 34 ve 35 nolu parseller üzerin
de 31 konutun ihalesi yapılmıştır. Ancak, büyük bir 
üzüntü ile söyleyeyim ki, bu müteahhit hiç bir iş yap
mamış, Bakanlık İnşaat Amirliği bu 31 konutu ken
di imkânlarıyle yapmış ve sanki bu konutlar o mü
teahhitler tarafından yapılmış gibi istihkaklar kendi
sine ödenmiştir. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — İspat et kardeşim, 
ispat et, yargı var. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Efendim, id
dia ediyorum, yalanlarsa ispata hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, çok rica ederim, çok 
rica ederim, çok rica ediyorum. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Bu ne cesa
ret; dilerim ki, yetkililerin bu cesaretleri fıtrîdir de 
Sayın Bakanın; «Müfettiş göndermiyorum» cevabın
dan almamışlardır. Bakanlık, işçi ve ustalarını, müte
ahhitlerini işlerinde kullanmış... 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, lütfen bitirin efen
dim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Ancak, üc
retlerini müteahhitlerin ödemesi gerekirken idare öde
miştir. (A. P. sıralarından gürültüler). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bana yarım 
dakika müsaade etmedin. 
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MAHMUT UYANIK (Devamla) — Sayın Tos
yalı, beni çok iyi tanırsın sen. 

Depremin meydana geldiği giinUn gecesinde İn
giltere Hükümeti seyyar, tam teşkilâtlı bir hastane 
göndermeyi teklif etmiş... 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Son cümlem 
efendim, son cümlem. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin efendim, 
sözünüzü keseceğim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Dışişleri Ba
kanı... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, sü
reniz doldu. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Sen cümlem, 
son cümleni. 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Çok şey biliyor 
Dışişleri Bakanlığı ile ilgili. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Evet, evet 
öyle. 

Dışişleri Bakanlığımız kanaiıyle yardım teklif et
miş, seyyar bir hastane göndermek istemiş. Hüküme
timiz ise; «Şimdilik ihtiyaç yok» diye yardımı geri 
çevirmiş. 

Biz, bu durumu Sayın Başbakandan sorduk, Sa
yın Başbakan adına Sayın İmar İskân Bakanı cevap 
veriyor; «Böyle bir teklif yapılmamış» diyor. 

Yine araştırmadan verilen bir cevap... 
BAŞKAN — Sayın Uyanık... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Böyle bir 
teklif yapılmış... 

BALKAN — Sayın Uyanık, sürenizin bittiğini ikaz 
ettim değil mi efendim? 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Sayın Baka
nın, böyle bir yapılmış... 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık, son 
cümlenizi söyleyin lütfen, sözünüzü keseceğim efen
dim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Böyle bir tek
lifin yapıldığına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteriy
le o geceki nöbetçi memuru şahittir, sorabilirsiniz. 
Böyle bir teklif gelmiş İngiltere Hükümetinden. 

Sayın Başkanım... 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Huzurunuz
dan ayrılmadan önce... (A. P. sıralarından «Başını 
niye sallıyorsun?» sesleri). 

Sizin başınızın dik durması için öyle kıvırıyorum. 
Çünkü, başınız çok kıvrılıyor. (A. P. sıralarından gü
rültüler, gülüşmeler). 

Huzurunuzdan ayrılmadan önce Sayın Bakan
dan... 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Bitsin be, bitsin, 
yeter artık. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — İhsan Bey... 
İhsan Bey senin... 

BAŞKAN — Saym Uyanık, Saym Uyanık... 
MAHMUT UYANIK (Devamla) — Huzurlarınız

dan aynlmadan önce... 
BAŞKAN — Sayın Uyanık... Saym Uyanık, te

şekkür mahiyetindeki son cümlenizi söyleyin. Beni 
de bu saattan sonra zor durumda bırakmayın, siz 
kendiniz de zor durumda kalmayın rica ediyorum. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Saym Baş
kan her taraftan lâf atıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, siz her taraf
tan atılan lâfa cevap vermek zorunda değilsiniz. Böy
le bir müzakere usulümüz yok efendim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Son cümlem. 
BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum, sözü

nüzü keseceğim efendim. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Huzurunuz
dan ayrılmadan önce Sayın Bakandan şunu rica edi
yorum,.. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Bu soru
larıma cevap versin,.. 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — İddialarıma 
cevap verebileceklerse, bu cevaplan ciddî olsun. Mü
cerret ret beyanlarını ikram manasına alacağım, ya
hut da reddetmiyorsa, yolsuzluk iddialarının üstüne 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yakışır bir ciddi
yetle yürüsünler. Görecekler ki, bu tutumları kendi
lerine itibar kazandıracak ve yine görecekler ki, ne 
kadar yolsuzluk yapılmış. Ama, eğer yolsuzluğun üze
rine gidecek güçleri yoksa, istifa etsinler. Yok eğer 
istifa ellemeyecek kadar zayıf iseler, o zaman da bi
ze şunu söylemek düşecek; seçimler yakındır, Allah 
taksiratını affetsin. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler). 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Bu gerçek dışı iddialara, korkunç iftira-

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu. Ben, hep
sini hesap ederek sizi konuşturuyorum. Rica ediyo
rum, lütfen son cümlenizi söyleyin, beni de zor du
rumda bîrakmaym. 
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lara, bu şe'ni ithamlara cevap vermek istiyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Türkiye Cumhuriyetinin şerefli bir vatandaşıyun. 
Böyle bir ithamda bulunamaz. Ben, 22 yıldır Türki
ye Cumhuriyeti Devletine şerefle hizmet ediyorum, 
Böyle gerçek dışı ithamlarda bulunamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, Sayın 
Uyanık'la konuşmuyorsunuz, Millet Meclisinin Baş
kam ile konuşuyorsunuz. Bu kürsüyü işgal ettiniz, ri
ca ediyorum, usulü içerisinde söz istenir, usulü içeri
sinde söz verilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN .OK 
(Çankırı) — Evet, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi rica ediyorum, neden dolayı 
söz istediğinizi lütfeder misiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Gerçek dışı ithamlara, şe'nî iftiralara, 
korkunç iftiralara cevap vermek istiyorum. 

MAHMUT UYANİK (Diyarbakır) — Belgelerle 
cevap ver, belgelerle. Edebiyatla cevap verine. (A. P. 
sıralarından gürültüler, «Otar be yerine» sesleri). 

BAŞKAN — Sizinle olan kısmını rica ediyorum, 
nedir efendim (A. P. sıralarından «Bakan cevap ver
sin» sesleri, gürültüler). 

Nasıl istiyorsunuz? Sizlerin istediği gibi mi yöne
teyim bu Meclisi, yoksa bu İçtüzüğe göre mi yönete
yim? 

ARİF TOSYALÎOĞLU (Çankırı) — Yoksa ce
vap vermesini istemiyor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, böyle bir 
şey düşündüğümü kabul edemezsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, gerçek dışı iftiraları, 
şe'nî iftiraları duymadınız mı? 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Yeni de
ğil. Ben bu iddialarımı 1,5 ay evvel yaptım... (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık... 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Yeni değil, 
kabadayılık yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, Sayın Uyanık... 

Efendim, yani 70 nci maddeye göre söz istiyorsu
nuz sanıyorum. Hangi konular olduğunu lütfedip söy
lerseniz, tespit edeyim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankm) — Bütün ithamlarını ve iftiralarının yalan 
olduğunu, gerçek dışı olduğunu iddia ediyorum. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Ne biçim söz isti
yor Sayın Başkan bu? (A. P. sıralarından gürültüler, 
ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Sayın Angın... Sayın Angın... (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, karşılıklı 
lâf atmalar). 

Sayın Angın... (A. P. ve C. H. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar, birbirlerinin üzerine yürümeler). 

Efendim, bu şekilde görüşmelere devam edemi
yorum. İdare Amiri arkadaşlarım... (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından karşılıklı lâf atmalar). 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan ayıp değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, yani beni taraf mevkiine 
sokmaya gayret etmeyin Sayın Hocaoğlu, lütfen otu
run. (Gürültüler). 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Ba
kana tecavüz ediyor, oradan siz bakıyorsunuz; hem 
cözîc hem elle. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, nasıl istiyorsunuz? 
Nasıl yöneteyim bu Meclisi? (A. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar, gürültüler). 

Rica ediyorum, oturun lütfen yerinize... Lütfen 
oturan yerinize, oturun efendim... (Gürültüler) 

Lütfen oturun yerinize. Sayın Bakan da aynı şe
kilde eliyle hitap ederek konuşuyorlar. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, oradan oraya giderse, biz de gideriz. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu rica ediyorum, rica 
ediyorum lütfen oturun yerinize efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O niye kal
kıyor gidiyor oraya? (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar, gürültüler). 

BALKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu
run. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında müracaatım var. (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

Sayın Başkan, usu] hakkında bir müracaatım var. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi... (A. P. ve 

C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, birbirlerinin 
üzerine yürümeler, gürültüler). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, bu 
Parlamentoda can güvenliği yoktur. Sayın Bakanın 
tabiriyle, A. P. Grupunun tabiriyle can güvenliği yok
tur, sokaktaki gibi Sayın Başkan... (Gürültüler). 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Ba
kan üç defa söz istedi. (C. H. P., A. P. sıralarından 
gürültüler). 
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BAŞKAN — Rica ederim nasıl istiyorsunuz? Ya
ni burada sükûnet hâsıl olmazsa, burada sessizce mü
zakereler izlenmezse, ne yapabilirim Sayın Aygün? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Bakan üç de
fa /ahâlinizden söz istedi. 

BAŞKAN — Yapabileceğim ne var efendim? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İftiralar var. Yalan 

olduğunu söylüyor Sayın Bakan. Söz istiyor efendim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Elimde bunun dışında bir yetkim 
yok. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Bakan sizden 
üç defa söz istedi. Hâlâ anlamamakta ısrar ediyorsun 
nuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nede ısrar ediyorum Sayın Aygün? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, Bakan 

üç defa /ahâlinizden söz istediklerini beyan etti... 

BAŞKAN — Saym Aygün, Sayın Aygün, çok iyi 
bilirsiniz ki, sataşma konusunu Millet Meclisini yö
neten Başkanın bilmesi lâzım. Niçin? Çünkü, o hu
dutlar içerisinde aleyhinde sataşma yapılan kişi ko
nuşur. 

Ben Sayın Bakandan hangi konularda sataşma ya
pıldığını öğrenmek istiyorum. Niye? Çünkü, o hudut
lar içerisinde cevaplayacak ve ben de onları sataşma 
olarak kabul etmek zorundayım. Ben, etmezsem, Ge
nel Kurul bunu sataşma olarak kabul edebilir veya 
etmeyebilir. 

İzin verirseniz, Sayın Bakandan el hareketi yap
maksızın rica edeceğim, hangi konular olduğunu öğ
reneceğim, sataşma ise söz vereceğim, değilse, dire
nirse sizlerin oyuna sunacağım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Üç defa söz tale
binde bulundu, üç defa. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen oturun, lüt
fen oturun efendim. 

Sayın Bakan, sataşma olduğunu iddia ediyorsu
nuz... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, benimle Millet Mecli
sinin Başkanı, zatıâlinizin de Bakan olduğunu bile
rek, yani... (A. P. sıralarından gürültüler). 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Saym Bakan, 
bu Başkanlığı sizden çok daha evvel yaptı... 

BAŞKAN — Çok iyi biliyorum, çok iyi biliyo
rum Sayın Hocaoğlu. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O Saym Ba
kan sizden çok evvel Başkanlık yaptı. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, izin verirseniz ko
nuşayım Sayın Bakanla. Yani Sayın Ok'un benden 
evvel Başkanlık yapması, Saym Ok'un emrinde olma
mı gerektirmez. Kendisine saygım vardır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, her 
şeye cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 10 dakikalsk bir ko
nuşma var Sayın Bakan. Bu konuşmayı tabiî siz de 
izliyorsunuz, ben de izliyorum, selâmetle benim izle
me olanağım olmadı. Cümleleri, fikirleri, ithamları 
tam manasıyle... (A. P. sıralarından gürültüler). 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İşine gelmediği 
için öyle söylüyorsun. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz Sayın Özçclik? Yani 
Saym Bakandan çok daha mı iyi biliyorsunuz bu usu
lü Saym Özçeük? 

Efendim, bu konuşma içerisinde sataşma kabul 
ettiğiniz hususları lütfedip söyleyebilir misiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Konuşmacının konuşmaya başladığı an
dan çizdiğim ana kadar bütün konuşması şerefli bir 
Hükümet üyesine vuku bulan şe'nî iftiralar, bağnaz 
ithamlar, korkunç iftiralardır. 

BAŞKAN — Evet, yani şahsınıza sataşma var di
yorsunuz. 

Buyurunuz efendim, cevap vermek üzere. 
Yalnız sizden de rica ediyorum Sayın Bakan, ye

ni bir sataşmaya mahal vermemek üzere, sadece it
hamlara cevap vermek için. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Değerli milletvekilleri, saygıdeğer arka
daşlarım; 

Bu sabaha karşı, rahatsız olduğunuz bir zamanda 
tekrar huzurunuza çıktığım için özür dilerim. 

Politika yoluyle Devlete ve millete hizmet etmeyi 
şereflerin en büyüğü olarak telakki eden bir arkada
şınızım. 

22 yıldan beri bu Devlete türlü kategorilerde alın-
tcriyle millet yararına hizmet görmek için uğraşan, 
çaba sarf eden bir arkadaşınızım. Bu anlamda Lice' 
de vuku bulan elim deprem afetinden sonra, iki aylık 
inşaat süresinin bir ayını şantiyede mühendislerin 
arasında yatarak, 4 mühendisin yatmış olduğu bir 
odada Bakan olarak yatan ve Diyarbakır'da yaşayan 
afetzede, muzdarip vatandaşlarımıza Devletin yardım 
elini, şefkat elini uzatabilmek için çırpınan bir arka
daşınız olarak orada ifa ettiğim görevin mutluluğunu 
taşıyacağım sırada, yine ne yazık ki teşekkür bekle
diğim bir devrede, bir zamanda Diyarbakır Milletve-
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kili olan arkadaşımızın şe'nî iftiralarına, gerçek dışı 
iddialarına, manasız ithamlarına maruz kalmam, bü
tün bu politik hayatın içerisinde en büyük üzüntü 
duyduğum an olmuştur. 

Bu üzüntüyü... 
MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — tftira de

ğil, belgeler var. (A. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Uyanık... Sayın Uyanık... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTÎN OK 

(Devamla) — Bu üzüntüyü... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

Konuşturmuyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne yapalım, nasıl yapalım Sayın 
Ok? (A. P. sıralarından gürültüler). 

Sayın Uyanık... Sayın Uyanık... Sayın Uyanık... 
(Başkanın tokmağı vurması). 

Sayın Uyanık... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTÎN OK 

(Devamla) — Tüzüğü tatbik ediniz. Bana konuşma 
imkânı sağlayın. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, lütfen oturun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK 

(Devamla) — Bana konuşma imkânı tanıyın, Tüzüğü 
tatbik ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun. 
IMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK 

(Devamla) — Ben on yıl o kürsüde oturdum, ikinci 
kez bakanlık yapıyorum. Ben bu kürsüye geçtiğim 
anda sonuna kadar söyleyeceğimi usul dairesinde, 
noktayı koyacağım ana kadar konuşurum. 

Değerli arkadaşlarım, iki ay içerisinde 60 gün zar
fında yalnız Lice kasabasında, içinde, dışarıdaki köy
leri saymıyorum, 1 560 konut yapmış bulunuyoruz. 
Yarınki nesiller bunu okudukları zaman, literatüre 
geçecek bir Lice olayında 6 Eylülde vuku bulan dep
rem sonunda 29 - 30 Ekimde oraya anahtar teslim 
ettiğimizi görecekler ki bu inşaat literatüründe dahi 
büyük bir mesele olarak ortaya çıkacaktır. 

Bu idrakin içerisinde Sayın Uyanık olmayabilir, 
ama benim kadirbilir milletim, orada yaşayan insan
larım bu işin ciddiyetini, bu işin önemini idrak ede
cek durumdadırlar inşallah. 

Esasen Türk milletine, Türk Devletine politika yo-
luyle hizmet etmeyi şereflerin büyüğü telakki eden 
insanlar, eğer hükümet etme yoluyle devletin kade
rinde muayyen bir yer işgal etmişlerse; muhalifleri, 
rakipleri kıskanç davranışlar içerisinde on parmakla
rında on kara, sürtecek alın aradıkları zaman muay
yen pak alınları bulmaya çalışacaklardır. İşte bu bü

yük başannın ifadesi içerisinde bugün meseleler dile 
geldiği zaman, arkadaşım tamamen mesnetten 
âri, tamamen gerçek dışı ve o kadar korkunç 
iftiralarla müzeyyen bir konuşma .yaptı ki, he
le en son cümlesini bitirirken mahiyeti, medlu
lü, muhtevası belirsiz anlaşılmaz bir tavır içerisinde, 
irade içerisinde; ingiliz Hükümeti sağlık ekibi seyyar 
hastane göndermek istemiş de Türk Dışişleri Bakanı 
lüzum yok, gereği yok filan diye elinin tersi ile it
miş... 

Bunlar fevkalâde yanlış, fevkalâde üzüntü verici, 
fevkalâde üzücü; ya uydurmasyon birtakım lâflar ve
yahut da kaynağı belirsiz, kaynağı muayyensiz birta
kım lâflar. 

Hiç kimseye yalan yarar getirmez; bunlar milleti 
dilhun eder, memleketimizi bir baştan bir başa daha 
çok üzüntüye sevk eder. 

Değerli arkadaşlarım, Afet işleri Genel Müdürlü
ğünün yapmış olduğu bütün ihaleler Sayıştay'dan geç
mektedir; Sayıştay vizesine tabidir. Biz Afet Kanunu 
muvacehesinde, işin çok seri hareket etme mecburi
yeti içerisinde, Sayıştay murakabesine tabi olan bir 
müessese olarak bu meseleleri aşmış geliyoruz. Esa
sen bu konuda bir yıl sonunda, aradan geçen bir yıl 
sonunda şimdiye kadar bir şeyimizi bulmayıp da bu 
5-10 gün evvel Sayın Diyarbakır milletvekillerinden 
birisi, hangi kasta nıakrun, hangi vaziyete mebni ol
duğu bilinmez, hakkında soruşturma önergesi vermiş
tir. 

Soruşturma önergesi yüksek malumunuzdur ki, 
Büyük Millet Meclisinin denetimidir; orada mesele
ler ariz amik münakaşa, müzakere ve tahkik edile
cektir. Onu takiben bugün de mesnetten ari, hiç bir 
esasa dayanmayan, kavli mücerrette kalan birtakım 
beyanlarla; fakat mahiyeti, vüsati, insanı yaralayan, 
«tftira et, tutmazsa izi kalır» fehvasınca bir hareketin 
karşısında kalmış bulunuyoruz. Bu hareketin zimam
darları, bu düşüncenin adamları Türk milleti için 
makbule şayan hiç bir hizmet gördüklerini iddia ede
mezler. Ancak, bu kara parmaklar, bu iftira elleri, 
bu millete, bu memlekete bütün hayatını, gecesini 
gündüzüne katarak çalışmakta olan hiç bir devlet ada
mı da, devlet memurunu da ve onun tepesinde bulu
nan siyasî iktidarın bir mümessili olan naçiz arkada
şınızı da yıldırmayacaktır. Biz, Allah geçinden ver
sin, vücut bulan Denizli depremini de, bu atmosfer
de böylesine bir büyük başarı ile halletmiş bulunu
yoruz; Kars'ta da aynı başarıyı yürütmüş bulunuyo
ruz. Onu takiben Van'da yaptığımız ilk hareketler 
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var, şu anda, Türkiye'de 25 Şubat gününde tek nok
tadan bu kürsüde bir tek büyük eleştiri yapamadılar, 
yapamazlar. «Van dahilinde ve haricinde aç kalmış, 
açıkta kalmış şu vatandaşlarımız, şu şekilde muzda-
rip» diyemezler, dedirtmez bale getirmişiz ASîah'm iz
niyle, Hepsine yardım ve şefkat kollarımızı uzatmış 
bulunuyoruz; karınca kararınca ve sosyal devletin ni
teliği içerisinde muayyen bir adalet birimi içerisinde, 
eldeki denetim imkânları muvacehesinde, Belki çok 
şey yapamadık; fakat yapabildiklerimiz Devletin gü
cü, Devletin kudreti dahilinde en mükemmele ulaşa
cak şekilde organize edilmiştir. 

O sebeple bütün bu fırtınalara göğüs gererek, iş
çisi ile teknikeri ile, mühendisi ile ve biraz evvel arz 
etmiş olduğum gibi, iki aylık inşaat sürenin bir ayını 
o biraz önce hakkında bilmem tevkif müzekkeresi ol
duğa iddia edilen şantiye sofinin odasında, üç mühen
disle bir arada yatan bir arkadaşınız olarak geçirdi
ğim andan sonra, böylesine bu parmakların beyaz 
alın aradığı saman beni buldukları için fevkalade 
esef ettim. Türk milleti iftira edeni de, millet namı
na, memleket namma, memleketin, milletin ıstırabını 
dindirmek için uğraşan insanları da ayna gibi gör
mektedir. 

Bu duygu içerisinde hepinize saygdar sunuyorum. 
Soruşturma Komssyonu meseleye eî attığı zaman, her 
şeyin ortaya çıkacağım huzurunuzda bütün safahatı 
ile, çıplaklığı ile, açıklığı ile iddia ve ifade ediyorum. 
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle İmar ve İskân 

Bakanhğ; Bütçesi üzerindeki görüşmeler sona ermiş 
bulunmaktadır. 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, bendeniz sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim sataşma? 
MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Efendim 

sataşma şu : «Bana iftira etti» dediler, üstelik müf
teri durumuna düştüm. Benim iddialarım sataşma ise, 
onunki de sataşma. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı iddialar serdedil-
di Sayın Uyanık. «Ben yapmadım» bir savunmadır, 
rica ediyorum. 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Q zaman 
kendi iddiaları sataşmadır. Bu sataşmadan söz hakkım 
doğuyor efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen oturun efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş bulunmakta
dır. 

Bütçenin bölümlerine geçmek üzere onayınızı ala
cağım. Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu ka
bı:! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ç) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Program) Lira 

10,1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 125 872 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan, şehir 
imar planlarının yapılması ve 
belediyelere teknik yardımın 
yürütülmesi 631 065 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kentsel alanlardaki konutların 
düzenlenmesi ve yapı malzeme
si standartlarının tespiti 1 893 313 000 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu bölümde 
verihniş bir önerge var, okutuyorum efendim: 

Sıra No.! Adedi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Taşıtın cinsi Difransiyel 

Station vagon tenezzüh şasi (küçük tip) 

Kullanıldığı yer 

4 X 2 Mesken Genel Müdürlüğü 
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Taşıt cetvelinde gösterilen değişikliğin aşağıdaki 
gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
İmar ve İskân Bakanlığının 237 saydı Taşıt Ka

nununa göre 1977 malî yılında alınacak taşıt listesin
de Mesken Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 4 adet 
taşıtın, sıra No. 6'da yer alması gerekirken sehven 
sıra No. 7'de yer aldığı görüldüğünden yukarıdaki 
taşıt listesindeki düzeltmenin yapılmasını arz ve tek
li!1 ederiz. 

Kastamonu 
Hasan Tosyah 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bunun, Anayasa 
•mailde 94'e göre bir sakıncası?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bir yanlışlığı düzeltiyor, bir ha
tayı düzeltiyor efendim. 

BAŞKAN — Maddî bir hata diyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

imi edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 noi bölümü okunan değişik şekliyle onayını* 
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler^ 
Kabul edilmiştir. 
BöJüm 
(Program) Lira 

113 Doğal afetlerin zararlarım ön
leyici ve giderici işîer 51 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul eîmeyenler... ""Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle İmar ve İskân 
Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

Bütçenin, Bakanlığın sayın mensuplarına ve ulu
sumuza hayırlı ve uğurlu obuasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 24 Şubat tarihli programı
mızı tamamlamış bulunuyoruz. 

1977 Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerini 
sürdürmek üzere, 23 Şubat 1977 günü, yani bugün 
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.13 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in gayri 
sıhhî işyerlerini saptayan yönetmeliğin değiştirilmesi
ne ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/567) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakam 

tarafından yazdı olarak yanıtlanmasını saygdarunla 
dilerim, 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Gayri sıhhi müesseselere ait listede değişik
lik yapan yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre, kas

nak çam 50 cm. den yukarı olan şerit testere kulla
nan işyerleri 1 nci sınıf gayri sıhhî işyeri olarak ka
bul edimıiştir. 

1 nci sınıf işyerleri yasa gereği özel konutlardan 
uzak olmalıdır.! Bunlara izin Bakanlıkça verilebil
mektedir. Oysa marangozlar 2 nci suuf işyerleridir. 

Bugün hemen hemen tüm marangozlar 60 Iık 
şerit kullanmak zorundadırlarj Çünkü, marangozlar 
10 cm. kalınlığında genişliği 10, 20, 30 cm'ye kadar 
olan standart tipte ağacı işlemek suretiyle işlerini sür
dürebilirler. Bunu da 60 cm. lik şerit kesebilir. Örne
ğin sandalye imalâtında arka ayak vs. kısımlar bun-
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dan daha ince ağaçtan olamaz. Bugün İstanbul'da 
15 000 üstünde, Türkiye'de 100 000'e yakın maran
goz kapanmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bu hükmü 
(60 cm. den yukarı) biçiminde değiştirmeyi düşünü
yor musunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22.2.1977 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-1-602 

Mevzu : İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet MecKsi Başkanlığına 
22.12.1976 tarih ve 7/1567-5299/41183 sayılı ya

zınızda İstanbul Milletvekili Muhterem Reşit Ül
ker'in gayri sıhhî işyerleri ile alâkalı soru önergesi 
hakkındaki cevabımız ekte takdim olunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Muhterem Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 
T. B. M. M. 
Gayri sıhhî müesseselere ait üstede değişiklik ya

pan yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre, kasnak ça
pı 50 cm. den yukarı olan şerit testere kullanan iş
yerleri 1 nci sınıf gayri sıhhî işyeri olarak kabul edil
miştin 

50 cm, den yukarı şerit kullanan işyerlerinin 1 nci 
sınıf gayri sıhhî müesseseler sınıfına girmesi, bu iş
yerindeki diğer makine aksamının yapmış olduğu 
gürültü ile de alâkalı görülmektedir. 

Bu sebeple, yönetmelikte şimdilik bir değişiklik 
düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz olunur^ 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
2. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 

nun, patates üreticisi lehine alınacak tedbirlere iliş
kin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7J1635) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle arz ederim. 27 . 1 . 1977 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

22 . 2 . 1977 O : 3 

Türkiye'de 1976 yılında patates üretimi bol ol
muş, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde kuraklık nede
ni ile ihracat olanakları da geniş ölçüde artmıştır. 

Ne varki Hükümetin tutumu sonucu, ihracat ola
nakları geniş ölçüde ortadan kalkmış ve patates üre
ticisi perişan olmuştur. 

Bu sonucu doğuran Hükümetin patates ihracatın
daki vergi iadesini kaldıran bir karar alması ve pata
tesin ihraç taban fiyatını 300 dolar/ton da tutması-
dır. 

Patates üreticisi köylüyü perişan durumdan kur
tarmak için, 

1. Patates ihracında tekrar vergi iadesi düşü
nülüyor mu? 

2. Patates ihraç taban fiyatının düşürülmesi söz 
konusu mudur? 

3. Avrupa ve Arap ülkeleri ile ilişki kurularak 
ihraç imkânları Bakanlığınızca araştırılıyor mu? 

4. Patatesin iç ve dış pazarlanmasında kulla
nılmak üzere kooperatif birliklerine acilen ve düşük 
faizli kredi sağlanması düşünülüyor mu? 

5. Bunların dışında başkaca patates üreticisi le
hine alınan tedbirler var mıdır nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 21 . 2 . 1977 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No.: 19-322.61.70/1268 
Konu : Patates Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1977 tarih ve 7/1635-5609/42739 sa^ 

yılı yazıları 
Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu* 

nun, ilgide kayıtlı yazılarına ekli olarak alınan, pa
tates ihraç fiyatının FOB/TON 300 dolar olarak tes- ' 
pit edilmesi ile vergi iadesinin kaldırılması sonucu 
İhracatın durduğu ve patates ihracatıyle ilgili olarak 
alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesine kar
şılık cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1975 ve 1976 yıllarında kurakluc nedeniyle Av
rupa ülkelerinde görülen 5 milyon ton civarındaki pa
tates üretim açığı, ülkemiz dahil, kuraklıktan etki
lenmeyen ülkelerden ithal taleplerinin artmasına se
bep olmuş, dolayısıyle bu maddenin dünya piyasala
rındaki fiyatları da yüksek seviyelere çıkmıştır. 

Bu durum ülkemiz üretimini de etkilemiş, fiyat
lardaki yükseliş, patates ekim sahalarının genişleme
sine ve üretimin artmasına neden teşkil etmiştir. 
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Nitekim, 1970 yılında 1 900 000 ton olan patates 
üretimimiz 1975 yılında 2 490 000 tona ulaşmış, 1976 
yılında ise 3 000 000 tona yaklaşmıştır. 

Bu arada, dünya piyasa fiyatlarındaki artışlar ve 
dış taleplerin etkinliği muvacehesinde patates as
garî ihraç fiyatımız FOB/TON 315 dolara kadar yük
selmiş, yükselen dış fiyatlar paralelinde iç fiyatlarda 
da büyük artışlar olmuş, bu durumda, 15 . 10 . 1976 
tarihinde patates ihracatında uygulanmakta olan 
% 10 - 15 nispetindeki vergi iadesi kaldırılmıştır. 

Ancak, yeni turfanda üretim sezonuna yaklaşıl
mış Olması ve Avrupa patates üretiminin beklenilen
den daha fazla gerçekleşmiş bulunması gibi nedenler
le dünya piyasalarında patates fiyatları yeniden düş
meye başlamış, dolayısıyfe dış alıcı taleplerinde görü
len azalmalar ihraç fiyatlarımızın da gerilemesine se
bep olmuş ve halihazır patates asgarî ihraç fiyatımız 
FOB/TON 155 dolar olarak saptanmıştır. 

Patates piyasasındaki ilk gelişmelerden yüksek fi
yatlar ümit eden üreticimiz daha sonra durumun bu 
şekilde tersine gelişmesinden dolayı sıkıntıya düş
müştür. 

Bu şartlar altında, patates üreticimizi korumak, 
ihracata yeniden hız kazandırarak dış satışlarımızı 
artırmak ve dünya piyasa fiyatlarından doğan sıkın
tıyı gidermek amacıyle, Yurttaş Yurt Ürünleri Sana
yii A. Ş. ile Toprak Mahsulleri Ofisi, İhracata elve
rişli, 35 mm. ile 50 mm. çapında, İçinde yabancı 
madde ve özürlü yumrular bulunmayan, iç karası 
ve çillenme gibi kalite kaybına uğramamış olan birin
ci kalite patateslerin kilosunun 200 kuruşluk baş fi
yatla, bunun dışında kalan kalitelerin ise tespit edi
len teknik baremlere göre fiyatlandınlarak, doğru
dan doğruya üreticiden yapılmak üzere, patates alı
mı ile görevlendirilmişlerdir. 

Satın alınan bu patatesler tüketicimizi korumak 
amacı ile iç piyasalarda ve ihracatımızı geliştirmek 
amacıyle Arap ülkeleri ve Avrupa piyasalarında de
ğerlendirilecektir. 

Ayrıca, dış piyasalarda, diğer ihracatçı ülkeler 
karşısında rekabet gücümüzü artırarak, ihracatımızı 
daha da hızlandırabilmek gayesiyle, 3 . 2 . 1977 ta
rihinden itibaren, patates ihracatına yeniden % 10 -
15 oranında vergi iadesi konulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, yaş meyve ve sebze ihracatı kar
şılığında, özel İhracat Fonundan, Bakanlığımızca tes
pit edilen kriterler muvacehesinde ve mevzuat esas
ları çerçevesinde üretici kooperatiflere, üretici koope
ratif birliklerine, yaş meyve ve sebze ihracatı için ku
rulmuş özellikle sermaye ortaklıklarına, kişi ortaklık
larına ve kişilere düşük faizli kredi verilmektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
şeker şirketinin pancar ekim alanlarını daraltan ka
rarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1636) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 27 . 1 . 1977 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğhı 

Eskişehir'de, Pancar üreticileri, şeker şirketi ile 
ekim alanlarını belirleyen sözleşmelerini yaparak, 
taahhütlerini imzalamışlardı. 

Pancar üreticilerinin büyük bir kısmı yaptıkları 
taahhütlerin gereği, dekarı 1 000 TL.'dan tarla kira
lamışlar ve ayrıca dekara ortalama 100 kg. gübre 
atarak, tarlalarım ekime hazır duruma getirmişlerdi. 

Bu aşamada şeker şjrketi, ekim alanlarını daral
tan bir karar olarak illere talimat vermiştir. 

Bu talimata göre, pancar üreticilerine yeni taah
hütler imzalatılmak istenmektedir. 

Yeni taahhütlerde Eskişehir'in ilçelerinde % 10 ilâ 
% 40 arasında bir kısıtlamanın (ekim alanlarını da
raltmanın) olacağı söylenmektedir. 

1. Şeker şirketinin böyle bir kısıtlamanın (ekim 
alanlarım daraltma kararının) gerekçesi nedir? 

2. Pancar üreticisi ile taahhüt yapılıp, onu mas
raflara soktuktan sonra, ekim alanlarını daraltmanın 
hukukî dayanağı nedir? 

3. Bu durumda üreticinin uğradığı zararı taz
min etmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Bir kararı bir kez daha gözden geçirip kal
dırmayı düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22.2.1977 

Basın ve Halkla Münasebetler 
Dairesi Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-1-603-7/1636-5610 
Mevzuu : Eskişehir Milletvekili Mu
rat Kâhyaoğlu'nun soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir MMletvekîM Muhterem Murat Kâhya
oğlu'nun pancar ekim sahaları ile alâkalı soru öner
gesi hakkındaki cevabımız ekte takdim olunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Muhterem Murat Kâhyaoğhı 

Eskişehir Milletvekili 
T. B. M. M. 

Eskişehir Şeker Fabrikasında 1977 yılı ekimi 
için Eskişehir Fabrikasının kurulmasından bugüne 
kadar en yüksek ekim kontenjanı verilmiştir. Ekim 
sahasında herhangi bir daraltma mevzuubahts olma
yıp bilakis genişleme vardır. 

Sahanın daraltılması söylentilerinin geçmiş yıllara 
nazaran, Fabrikanın işleme kapasiteleri ile karşılana
mayacak derecede, fazla ve haksız ekini taleplerinin 
yerine getirilememesinden ileri geldiği anlaşılmakta
dır. 

Bu sebeple : 
Şeker şirketimiz, geçmiş yıllara nazaran daha az 

ekim yaptırma şeklinde bir kısıtlama yapmamaktadır. 

Pancar ekim taahhüdüne giren çiftçilerin muka
velede hudutları yazılı tarlaları ekimden evvel öl
çülmektedir. Bu indirimde çiftçinin herhangi bir za
rarı mevzubahis değildir. 

Zarar olmadığına göre tazminat da mevzubahis 
olamaz. 

Prensip olarak çiftçilere geçmiş yıllardan daha 
az ekim yapıtırılmaması kararlaştırıldığına göre, kal
dırılmasına dair bir karar da yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

>»< ....... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

52 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1977 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
-(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977) 

X 2. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 3. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 4. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi i 1/517; C. Senatosu : 1/515) 

<M* Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 5. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
»tarihi : 14 , 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclîsi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 7. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C. 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 8. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 9. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 10. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

X I . — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/496; 



C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe-
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. Meclisi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 « 2 . 1977) 

X 3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı : 
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 2 . 1977) 

X 4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529; 
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C. 
Senatosu S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 2 . 1977) 

X 5. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkla
rı Tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu 
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu S. 
Sayı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasıarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tıezketreleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S, Sa
yısı: 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977) 

X 7. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
(tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu • 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihî : 14 . 2 . 1977) 

X 8. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tesarıısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S, 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 9. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu : l/498> 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 10. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 11. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 12. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 13. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kamımı 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S. 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977) 

!X14. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S. 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 



X 16. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 18. — 1977 yık İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 19. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 21. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi -: 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 490 

1977 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 

C. Senatosu : 1/511) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 633) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5402 

11.2. 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1977 gün ve 1/512-149 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

AÇIK OY NETtCESt (147') 

Kabul 
Ret 

105 
42 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/513.CS. 1/511 
No. : 286 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 . 2 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 



a 



Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 497 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : î / 5 2 0 ; 

C. Senatosu : 1/518) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 640) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12.2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5453 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 31 . 1 . 1977 gün ve 1/520-169 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Orman Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETtoESÎ (140) 

Kabul 90 
Ret 47 
Çekinser 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1977 
Esas No: 1/520, C. S. 1/518 

Karar No. : 293 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 19T"7 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen (Orman 
Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa Saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 
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