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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1977 yıh Bütçe kanunu tasarısının (1/494) (S. Sa

yısı : 499) görüşmelerine devam olunarak : 

Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

Köy İşleri Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçe
leri kabul olundu. 

25 Şubat 1977 Cuma günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 23.31'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Altınsoy Mehdi Keskin 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Yozgat Sivas 
İlhamı Çetin Enver Akova 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 2 . 1977 Cuma 

Tasarı 
1. — Sait Şahin ve arkadaşlarının özel affına 

dair kanun tasarısı. (1/537) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
2. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklikler yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/530; 
C. Senatosu : 1/455) (M. Meclisi S. Sayısı : 509; C. 
Senatosu S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 25.2.1977) 
(GÜNDEME) 

3. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 

1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair Millet 
Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/772; 
C. Senatosu : 2/114) (M. Meclisi S. Sayısı : 454'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 669) (Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

C. Senatosundan Dönen İş 
4. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 

5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/772) 
(Plan Komisyonuna) 

»>•-<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DlVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 55 net Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7977 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) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarı
sının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Programımız uyarınca, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?. Burada. 
Hükümet?. Burada. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup

ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler; Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Battal Koksal, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Enver Akova, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Orhan Çaneri, Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Arıkan. 

Şahıslan adına söz almış olan sayın üyeler; Sa
yın Veli Bakirli, Sayın İsa Ayhan, Sayın Osman Yıl
maz Karaosmanoğlu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Hasan Özçelik, Sayın Fahri Özçelik, Sayın Cemil Er
han, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Osman Aykul, Sayın 
Mehmet Özkaya, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Nedim 
Korkmaz Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Kadir 
Özpak. 

Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Battal KöksaPındır, buyurun efendim. Konuşma sıra
nız 20 dakikadır. 

D. P. GRUPU ADINA BATTAL KOKSAL 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 
46 ncı Birleşim tutanağına eklidir, 

2 . 1977 tarihli 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
kuruluşların 1977 bütçesi hakkında, Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunmaktayım. 

Sözlerime başlarken, cümlenizi, Demokratik Parti 
Grupu adına saygıyla selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrük ve Tarife 
Kanunlarını ve anlaşmaların gümrüklere ilişkin hü
kümlerini uygulayan bir kuruluştur. Bu Bakanlık, 
Gümrük Vergisinin tahsilini, diğer bazı kanunlarla 
tahsil görevi gümrüklere verilmiş olan vergi, resim 
ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilini sağlamaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığa, kaçakçılığın önlenmesi görevi 
de verilmiştir. Bu Bakanlığa bağh katma bütçe ve 
döner sermaye ile idare edilen, tüzelkişiliği olan Te
kel Genel Müdürlüğü, devlet tekellerini işleten, yö
neten, devlet tekelleri} le ilgili kaçakçılığı takip etlen 
bir kuruluştur. 1497 sayılı Kanunla Çay - Kur kurul
muştur. Bu kuruluşta tüzelkişiliğe sahip olan bir İk
tisadî Devlet Teşekkülüdür. Çayla ilgili her konuda 
faaliyet gösteren bu kuruluş Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı kuruluşlar 
Hazîneye gelir temin eden teşekküllerdir. Geçen sene
de ifade ettiğimiz gibi, bu Bakanlığın kuruluşundan 
beri 46 yıl gibi uzun bir zaman geçmiştir. Bakanlık, 
hızla gelişen toplumda bugünün ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzaktır. Memleketimizde turizm endüstri
si gelişmektedir. Bakanlığın bunda büyük rolü oldu
ğu bir gerçektir. Gerek yabancı turistlerin, gerekse son 
yıllarda sayılan 1 milyonu aşan dışarıdaki işçileri
mizin gidiş ve gelişleriyle ilgili işlemleri gören bir te
şekkül olarak Bakanlığın faaliyetlerinin önemi biraz 
daha ehemmiyet kazanmıştır. Bu tibarla Gümrük ve 
Tekel Bakanlığını yeniden düzenlemek, bugünün ihti
yaçlarına cevap verir hale getirmek lâzımdır. 
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Gümrüklerde uygulanan mevzuatın yetersiz olan
ları elden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmalı
dır. Kısa ve uzun vadeli tedbirleri tespit etmek zama
nı gelmiş ve geçmektedir. Gümrük kapılarının durumu 
perişandır. Gümrüklere ilişkin rüşvet ve suistimal şi
kâyetleri gün geçtikçe yoğunluk kazanmaktadır. Se
bep olarak da bazı önemli makamların pazarlık ko
nusu olduğu söylenmektedir. Personel politikasının 
bu yolla tatbikinin büyük Jnahzurlu olduğu kanaatin
deyiz. Konu üzerinde ciddî bir şekilde durmak ve 
gerekli tedbirlere biran önce başvurmak kaçılmaz bir 
hal almıştır. Bakanlığın konu üzerine cesaretle yürü
yebilmesi için, bilgili, yetenek ve güven vericilik dı
şındaki tesirleri bertaraf ederek, amirlerin atanmaları, 
bunların korunmaları bir mecburiyettir. Bunun ge
rektiği kanaatindeyiz. 

Gümrüklerde yapılan dedikodular, muayene ve 
tahakkuk işlemlerinde düğümlenmektedir. Bilindiği 
üzere bu ayrı bir ihtisası gerektirmektedir. Uzun va
deli bir program çerçevesinde güevnle personel yetiş
tirilmeli, yetiştirilmesi birinci sınıf hedef olmalıdır. 

Muayene memurluğu müessesesi yerine yeni bir 
örgütlenmeye gitmek lüzumuna inanmaktayız. Yürür
lükteki Gümrük Kanununun getirdiği sistem içerisin
de, mükellefler, beyanlarını yapıp, vergilerini de ta
hakkuk ettirerek başvurabileceklerinden, yeni örgüt 
bir nevi kontrol olarak düşünülmelidir. Böyle bir 
kontrol örgütünün kurulması ve idare içinde alacağı 
yer bakımından gerek Türkiye, gerekse yabancı mem
leketlerdeki tecrübeden yaralanmak idare için müm
kün ve kolaydır. 

Tekel Genel Müdürlüğü mensuplarıyla, Gümrük
teki memurların arasındaki tefriki anlamak mümkün 
değildir. Tekel Genel Müdürlüğü mensupları yan 
ödeme almakta iken, Gümrük mensuplarının bu hak
lardan mahrum edilmelerinin sebebini anlamak müm
kün değildir. Acaba bizim bilmediğimiz bir husus mu 
vardır? Kolculara polis gibi tabanca verilsin; ama 
maddî hak tanınmasın.. Yani, «Sen işini bilirsin» gibi 
denmek istenmektedir. 

Memleketimizde tütün ve sigara meselesi gün 
geçtikçe kangreleşen bir yara halini almaktadır. Po
litik maksatlarla hareket edilmesi Türk Tütününün 
kalitesini bozmuştur. Bu yüzden Türk Tütünü gele
neksel pazarlarının bir kısmını kaybetmiştir. Açıkça 
belirtmek isteriz ki, fütreli sigara ihtiyaca cevap ver
memekte, sigara kaçakçılığı artmaktadır. Kaçak 
sigara zaman zaman yakalanmakta; fakat Tür
kiye'ye girmemesi için ciddî tedbirler alınma

maktadır. Evvelâ Sermaye Piyasası Kanunu e> 
katılmalıdır. Sonra tütün müstahsiline ve dışarıdaki 
işçilerimize öncelik tanımak suretiyle halka açık şir
ketler kurulmalıdır. Böylece hem kaliteli tütün müs
tahsili ve üretimi teşvik edilmiş olacak, kaliteli sigara 
istihsali artacaktır. Tekel Genel Müdürlüğü, tütün
cünün kaliteli tütün yetiştirmesinde, pazarlamasında 
öncülük görevini çok dikkatle yapmalıdır. Tütün müs
tahsilinin korunmasında, fiyatların tespitinde, ilânın
da ve bedelinin ödenmesinde gerekli hassasiyet göste
rilmeli, eksperler müşfik davranmalıdır. 

Bakanlığın yapmakta olduğu fabrikalar program
laştırman zaman içerisinde gerçekleştirilmemektedir. 
Yatırımların zamanında gerçekleştirilmemiş olması, 
gerek tütün müstahsili, gerekse sigara müstehliki ba
kımından yeni meselelerin çıkmasına sebep olmakta
dır. Bugün sigara içen -her vatandaş, memuru, amiri, 
işçisi, şoförü, herkes sigara bulur. Ancak, Tekel fi
yatına değil, karaborsadan bulur. Ben şahsen Anka
ra'da Meclisten ayrıldıktan sonra Tekel fiyatına şika
ra bulamadım ve alamadım. Adana'da yepyeni bir si
gara fabrikası faaliyettedir. Adana'da Tekel fiyatına 
vatandaşa sigara almak nasip olmamaktadır. 

Çay Kurumu kaliteli çay imaline önem vermelidir. 
Çay imali kadar, onun ambalaj ve piyasaya takdim 
şekli de önemlidir. 

Muhterem milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının senelerdir söylenen, bir türlü halledilme
yen bir meselesi vardır. Alenî satış yapan mağazalar
dan bir eşya saıtınalan bir vatandaş, mahkemelere git
mekte, akrabalarına küçük bir hediye getiren işçi
miz perişan edilmektedir. Meselâ Güneyde bir Kilis 
kazamız vardır. Her şey, yani bütün mallar açıkça sa
tılmaktadır. Bu eşyalardan bir şeyler satın alan vatan
daşlarımız Kilis'ten ayrıldıktan sonra, yani şehrin 10, 
kilometre kadar dışarısında aranır ve aldıkları eşya
ların kaçak olduktan söylenerek, mahkemelere sevk 
edilirler. Bunlar acı gerçeklerdir. Bugüne kadar da 
bu meselenin üzerine ciddî bir şekilde gidilmemiştir. 

Yine bir hususa daha değinmekte fayda mülaha
za ediyoruz. Türkiye'mizde ne kadar gümrük başmü
dürlükleri varsa, önü, yanı her tarafının gümrüğe terk 
edilmiş arabalarla dolu olduğu görülür. Bir ara bu ara
baları satışa çıkaracakları söylendi, nedense durdurul
du. Bu duruma, otomobil imal eden fabrikaların fiyat 
artış taleplerinde rastlanılmıştır. Şimdi yine bu ara
balar gümrüğe mi terk edilmiştir, yoksa yine Senato 
seçimlerinde olduğu gibi mi dağıtılacaktır? Merak 
etmekteyiz. 
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Aziz arkadaşlarım, bu memlekette mobilya yerine 
sunta ve kereste Türkiye haricine sevk edilebilmekte
dir. 11 tane TIR Türkiye'ye girdiği halde, «İzine Taş
lanmıştır» denildiği halde, geçiştirilmektedir. Devle
tin varlığından vatandaşı şüpheye düşürmeye kimse
nin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Devletin Bütçesine büyük kat
kısı olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile bu Bakan
lığa bağlı kuruluşların mensuplarına işlerinde başa
rılar diler, 1977 Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
sinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını De
mokratik Parti Grupu adına temenni eder, Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koksal. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Enver Akova, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ENVER AKOVA (Sivas) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1977 malî yıh Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi üzerinde, Adalet Partisi Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum. 

1931 yılında kurulmuş olan ve 2825 saydı Kanun 
ile faaliyette bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
memleketimize geniş ve büyük imkânlar sağlayan, 
iç ve dış ticaret politikamızda gelir sağlayan başlıca 
kaynaklarımızdan biridir. 

Senelerden beri, gördüğü hizmet bakımından, bu 
Bakanlığın üretici ve tüketici ile çok yakından ve 
geniş çapta ilişkileri vardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bünyesinde : 

1. Gümrükler Genel Müdürlüğü, 
2. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, 
3. Kontrol Genel Müdürlüğü, 
4. ÇAY - KUR Genel Müdürlüğü, 
5. Dış Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ve 
6. Malî ve İdarî İşler Genel Müdürlüğü yer al

maktadır. 
Gümrük gelirlerinin Gelir Bütçesine katkısı orta

lama % 21 olup bu miktar tekel ve çay gelirleri da
hil edildiği takdirde !% 30s'u geçmektedir. 

Aziz milletvekilleri, bir ülkede refah ve huzuru, 
sosyal adaleti sağlamak için önce gayri meşru yol
lara kayan kazançlara mani olmak lâzımdır ve şarttır. 

Gümrük kapılarından yılın belirli dönemlerinde; 
1. Anavatana dönen işçilerimiz toprağa ayak 

bastıklarında ve çıkış yaparken, 
2. Güzel yurdumuza gelen turistlerin, 

3. Hac mevsimi zamanında Hacı adayı kardeş
lerimizin saatlerce bekletildikleri ve maalesef büyük 
güçlüklerin ve zorlukların arasında yuvarlandıklarını 
belirtmek isterim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı sayın mensuplarının 
da bildikleri gibi, gümrük kapılannda sıkışık günler 
belirlidir. Bu kapılarda görev başında bulunan mü
fettişler, müdürler ve diğer memurların, ehliyetli, 
memleket ve millet şerefine yakışır bir vakar içinde 
görev yapmaları sağlanmalıdır. Onların şahsiyetlerin
de, Türk milletinin karakteri, şerefi ve ahlâkı fışkır
maktadır. 

Binaenaleyh, gümrük kapılarındaki teknik teçhi
zat ve metotlar, çağın modern durumlarına göre 
ayarlanmalıdır. Yapılacak tayinlerde titizlik aran
malı, isabetsiz tayinler varsa, bunlar derhal iptal edil
melidir. 

İşçilerimizin yurda gelişlerinde gümrük ve muaye
ne bakımından saatlerce bekletilmeleri ve rüşvet ver
me zorunda bırakılmaları üzüntü kaynağı olmakta
dır. Hele, Edirne ve İstanbul yolu üzerinde işçileri
mize ve turistlere karşı bazı memurlar tarafından ya
pılan işkenceyi, yüksek huzurlarınızda bilhassa duyur
mak isterim. 

Türkiye'deki kaçakçılık olaylarının temelinde eko
nomik sebepler yatmaktadır. Türkiye'deki kaçakçılık 
olaylarının yaygın olduğu sınır bölgelerinde, refah 
seviyesi çok düşük, istihdam yok denecek kadar azdır. 
Kaçakcüığı iktisaden kalkınmış memleketlerde dahi 
derece derece görüyoruz. 

Kaçakçılık sorunu, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
sorunu olmasının çok ötesinde, diğer bazı bakanlık
larla beraber çalışmayı icap ettiren bir husustur. 

Cumhuriyet Hükümeti, kaçakçılık üzerinde her 
türlü tedbiri geciktirmeden almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ÇAY ^ KUR 1973 yılında 
kurulmuştur. Merkezi Rize ilimizdedir. Çay üretimi 
ve tüketimi üzerinde, ülke ekonomisi için yararlı ted
birleri almak, üretimde üretici ve tüketici için fay
dalı her türlü tedbiri almak, gayesi arasındadır. Bu
gün çay, yurdumuzun Doğu Karadeniz bölgesinde 
üretilmektedir. 

Mevcut çay fabrikalarının ihtiyaca cevap verecek 
miktarda bulunmaması nedeniyle, az da olsa bir mik
tar yaş çayın işlenmeden yok edilmesi cihetine gi
dilmektedir. Yetecek durumda çay fabrikalarının en 
kısa zamanda yapılması zorunludur. 

Ülke ve bölge ekonomisi bakımından büyük önem 
taşıyan çay üretimi, 140 bin ailenin, yaklaşık olarak 
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700 bin vatandaşımızın geçim kaynağını teşkil etmek
tedir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tek geçin
me kaynağı olan çayın taban fiyatının, üreticinin 
emeği nazarı itibare alınarak tespit edilmesi, çay 
ahm kampanyasının mümkün' olduğu kadar erken 
açılmasına gayret sarf edilmelidir. 

Çay ürünü, memleket sathında kulandan bir ürün 
olmaktan çıkmış, ihracat ürünlerimiz arasında önem
li bir yer almış bulunmaktadır. Memleketimizde bol 
miktarda çay üretimi yapılmasına rağmen, zaman za
man, kısa müddetli de olsa, piyasada yeteri miktarda 
bulunmaması nedenlerinin mutlaka ortadan kaldırıl
ması lâzımdır. Bakanlığın ve ÇAY - KUR Genel Mü
dürlüğünün bu mevzuda daha hassas davranacağını 
ümit etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; memleket ekonomisinde 
çok önemli bir yer alan ve ekim alam bakımından; 
yurdumuzda Ege, Karadeniz, Marmara ve Doğu 
Anadolu'nun bir kısmı illerini içine alan tütün üre
timine temas etmek istiyorum. Bugün Türkiye'mizde 
nüfusumuzun 3 milyona yakın kısmı geçimini tü
tünden temin etmektedir. Tütünlerimiz bölgelere gö
re ayn ayrı özellikler taşırlar. Yetiştirilmesi ve ima
lâtı hayli güç olan tütünün, dikimine başlandıktan 
satışına kadar 14 veya 15 aylık bir zaman geçmekte
dir. Tütün kırma işleminde ailenin bütün fertleri, sa
bahtan akşama, akşamdan sabaha kadar tarlalarda 
çakşırlar. Görülüyor ki, tütün üretimi, dikme, kır
ma, dizme, balyalama, bakım yapma gibi safhalar
dan geçtikten sonra, satışına kadar devamlı emek 
isteyen bir iştir, alınteri isteyen bir iştir. Ekicinin alın-
terinin karşılığını beklemesi tabiî hakkıdır. Anayasa
mız 52 nci maddesinde, tarımın ve çiftçinin korun
masını esas almıştır. Tarım ürünlerini ve tarımla uğ
raşanların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birlerin alındığını ve alınacağını ümit etmekteyiz. 

Aziz milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümetinin 
Programında, taban fiyat politikaları ile tarım politi
kasının bütünlüğünün titizlikle korunacağı, destek
leme alımları yapılacağı ve taban fiyatlarının müm
kün olduğu kadar erken ilân edilmesi gibi tedbirlerle 
takviye edileceği yer almış ve Hükümet, 1976 yılında 
yukarıda arz ettiğim hususları üreticinin menfaatme 
uygun bir şekilde tatbik etmiştir. Bu yıl da bilindiği 
gibi, tütün kampanyası açılmış bulunmaktadır. Kam
panyanın üreticiyi sevindireceği bir gerçektir. Baş fi
yatın 50 lira, ortalama fiyatın 42 lira, koruyucu fiya
tın 22 lira verilmiş olması, Cumhuriyet tarihinde en 
yüksek rakamlardır. Hükümetin bu karan takdire şa
yandır. 

Bundan önceki tütün piyasası, Hükümetin zama
nında ve isabetli kararlarıyle çok parlak geçmiş, köy
lünün yüzü gülmüş, cebi para görmüştür. Yüce He
yetinizin huzurunda, Sayın Demirel Hükümetine, Sa
yın Gümrük Bakanına teşekkürü bir borç bilmekte
yiz. . 

Geçen sene olduğu gibi, bu yılda da fiyat, nakli
ye, depolama ve tesellüm işlemlerinin, tütünle uğraşan 
kardeşlerimizi memnun edeceğinden emin bulunmak
tayız. Bu seneki tütün rekoltesinin 300 bin tona ula
şacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz 
tedbirler alınmazsa, bazı müşküller ortaya çıkabilir. 
Tekel eksperlerinin çok gayret sarf etmeleri gerek
mektedir. 

Bazı bölgelerde piyasa açılması gerektiğinde, üre
tici için büyük sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Hava 
sıcaklıkları muayyen bir dereceye yükseldikten sonra, 
tütün bakımından üretici, zorluklarla karşılaşmakta
dır. Üreticiye, sattığı tütünün bedeli fazla vakit geç
meden ödenmelidir. Üreticiden bedelinin ödenmesin
de fazla tahammül beklemeye hakkımız yoktur, 

Türkiye'de filtreli sigara meselesi bir problem 
haline gelmiştir. YıHardır Türk kamuoyunu rahatsız 
eder durur. Vatandaş kendi parasıyle bir paket si
gara alamaz. Bilhassa Güneydoğu, Doğu ve tç Ana
dolu'da filtreli sigara bulmak mümkün değildir. Ka
raborsa olarak trenlerde, otobüslerde, cadde kenar
larında bulunmakta ve maalesef satılmaktadır. Bu
güne kadar bu hususta yeterli tedbirler alınmadığı 
bir gerçektir. Yabancı devletlerden kaçak olarak so
kulan sigaralar da ayn bir konu; Sayın Bakanın bu 
konuda ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının görevler arasın
da yer alan çekirdeksiz yaş ve kuru üzüm alımına da 
temas etmek istiyorum. 

Kuru üzüm alım fiyatları ile yaş üzüm alım fi
yattan birbirine uymamaktadır. İkisi arasında büyük 
farklar göze çarpmaktadır. Kuru üzüm Tekel ahm 
fiyatı 750 kuruştur. Bu rakam içinde kurutma, top
lama, patos, yağ ve işçilik gibi masraflar yer almak
tadır. 

Yaş üzüme gelince: 180 kuruşa alınmakta, 5 kilo
gram yaş üzümden 1 kilogram kuru üzüm çıkmakta
dır. Buna göre, her çiftçi üzümünü yaş olarak 9 li
raya satmak istediğine göre, Tekel, maalesef üretici
yi, üzümünü 750 kuruşa satmak durumuyla başbaşa 
bırakmaktadır. Ayrıca, masraflar çıktıktan sonra kuru 
üzüm 6 lirahk bir fiyat kaydetmektedir. 
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Şimdi yaş üzümü 900 kuruşa hangi üreticiden, 
kuru üzümü de 600 kuruşa kimden alabileceksiniz 
Sayın Bakan? Bu iki piyasa arasındaki eşitsizlik, mü
savi bir şekilde düzeltilme cihetine gidilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamızı özetleyecek 
olursak; 

1. Türk kamuoyunu yakinen ilgilendiren filtreli 
sigara meselesinde ciddî adımlar atılması ve cesaret
le çözümlemeye gidilmesi; 

2. Gümrük kapılarında işçilerimizin, Hacı aday
larımızın ve turistlerin karşılaştıktan zorlukların kal
dırılması, rüşvet alanların ciddî olarak cezalandırıl
ması, kapıların, ansızın yapılacak denetimlerle kont
rol altında tutulması; 

3. Kaçakçılık olayları mutlak önlenmelidir. Di
ğer ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaya gidilmesi; 

4. Çay, tütün ve kürü üzüm alımlarında eksper
lere düşen görevler ve bu' hususta vatandaşlarımızı 
rahatsız eden yolsuzluk söylentilerinin derhal kaldı
rılması; 

5. Türkiye'de serbestçe satılan ve millî ekonomi
ye büyük zararlar veren kaçak sigara satışı için cid
dî tedbirler alınması en samimî temennilerimizden-
dir. 

1977 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin 
aziz milletimize ve bu Bakanlığın güzjde mensupla
rına hayırlı olmasını Allah'tan niyaz eder, Adalet 
Partisi Grupu adına Yüce Heyetinize en derin say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or

han Çaneri, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN ORHAN 

ÇANERÎ (Çanakkale — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1977 malî ydı 
bütçelerim C. H. P. Grupu adına eleştirmek üzere 
Yüce Meclisin huzurundayım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının önemini ve yapı
sını sayın üyeler çok iyi bilirler. 20 dakikalık bir za
man çerçevesi içerisinde Grupumun görüşlerini tam 
olarak aksettirebilecek genişlikte eleştiri yapabilme 
imkânım yoktur. 

MC Hükümetinin samimî olmayan, şişirilmiş ge
nel bütçesinin bir parçası olan bu iki bütçeyi de aynı 
niteliklere sahip bütçeler olarak görüyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının genel bütçeye yıl
lık olarak gelir Katkısı % 30*u bulmaktadır. Bakan
lığın bünyesi içerisindeki rahatsızlıkları, yurt çapın

daki soygunları, vurgunları ve kaçakçılıkları önleye
bilecek bir yönetim gerçekleşirse, bu katkı oram da
ha da çok artacaktır. 

Nitekim, Sayın Ecevit Hükümetinin Gümrük ve 
Tekel Bakanının yönetimindi* tütün, üzüm, çay ve 
anason üreticileri ferahlamıştır. Yine o yönetimde 
gümrükler yararlı bir yola girmiş, Tekel Genel Mü
dürlüğü yatırımcı niteliğini kazanmış mobilya - sun
ta, otobüs kaçakçılığı free - slıope olayları kamunun 
gözü önüne serilmiş, büyük scygun ve vurgunlar ön
lenmiştir. 

MC Hükümetinin programı incelendiğinde, bu 
Bakanlığa ait tek bir geçiştir/ci cümle bulabilirsiniz. 
Bu da Cephe Hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakan
lığına karşı ilgisizliğini belgelemektedir. 

Sayın Bakanın dalgalı siyasî görüntüsü, başında 
bulunduğu Bakanlığın kadrolarına güvence veremez 
kanısındayız. Halbuki Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
yönetimi fevkalâde ciddiyeti gerektiren bir görevdir. 
İşin bu tarafına başka bir açıdan da bakmak istiyo
rum. «Her teşkilâtta rüşvet vardır, benim teşkilâtım
da da vardır.» diyen Sayın Bakanın bu sözleri de bir 
otorite zaafı sergilemiştir. Bilhassa gümrükler, çok 
hassas olan ve otorite zaafını hiç tahammülü olma
yan yerlerdir. Meselâ Kapıkule gibi hareketli güm
rük merkezlerinde kendilerine özgü düzen vardır, 
gelenekler vardır. Müfettiş raporlarında tespit edil
miş olan rüşvet olayları vardır. Bakanlık otoritesi ge
reğini hemen yerine getirebilecek güçte olmalıdır. Bu 
otorite, bir doktor gibi steteskopunu, hareketli güm
rük merkezlerinin üzerinde devamlı rutabilmelidir. 

Bugün mesuliyetti yerlere bazı görevliler getiril
miştir. Pek arzu etmememe rağmen, meseleye somut 
boyutlar kazandırmak bakımından misaller verece
ğim. 

Bildiğim kadarı İle bir müsteşar muavini Bakan
lıkta huzursuzluk kaynağı haline jgelmliştir. Bu zat 
hakkında Başbakanlıkça açılması istenen tahkikat yü
rütülmekte midir? Trakya Gümrükleri Başmüdürlü
ğüne getirilen görevlinin; vaktiyle canlı hayvan İh
racatındaki suiistimallere Bsmi karışmıştır. Hakkında 
jandarma örgütünün raporları da vardır. TIR Güm
rük Müdürlüğü kurulmuş, başına, ağır cezada yargı
lanan bir memur atanmıştır. 

Daha önceki yılların Meclis zabıtları incelendi
ğinde, orada fevkalâde göze çarpıcı Soygun ve vuı> 
gun olaylarının eleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu
günkü Başbakan Demirci'm yakınlarının 'büyük soy
gunu olan sunta meselesini büyük bir ciddiyetle bel-
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gelendiren Bakanlık mensupları daima şükranla anı
lacaklardır. Ancak, Türkiye siyasî tarihi bu mobil
ya - sunta soygununu kara leke olarak muhafaza 
edecektir. 

C. G. P. Tokat İl Başkanının, İKIZI şahısların hi
mayesinde yaptığı, Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu
na tahsis edilen mallarla ilgili büyük soygun ile, yine 
bir eski A. P. milletvekilinin 20 milyonluk soygu
nu bu Bakanlığa sürülen lekelerdir. 

1975 mahallî seçimlerinde Bakanın, gerek kendi 
seçim bölgesinde ve gerekse Kayseri'de dağıttırdığı 
milyonlarca liralık ulufeleri fle soygun olarak nite
lendiriyoruz. 

Sigara kaçakçılığı, TIR kamyonlarının kaybolma
sı, aynı plaka ile kaçak otomobillerin yurda sokul
ması gibi olayların hepsi devam etmektedir. Mec
lis zabıtlarının içerisinde bu soygunların yanıtı bulu
nuyor. Demokratik Partinin Sayın Genel Başkam; 

«Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan» 
demiştir. 

Sigara kaçakçılığı, TİR kamyonlarının kaybolma-
rının Türkiye'de kaybolduğunu yanıtlarken, «Türki
ye üzerinden Ortadoğuya TIR kamyonları ile silâh 
kaçırılıyor» demekle; MC iktidarı zamanında siyasî 
cinayete kurban giden yurttaşlarımızın öldürülmele
rinin bir yönünü cevaplamış oluyor. Sayın Bakan, bu 
silâh kaçakçılığını önleyemediğiniz müddetçe insan ka
nı sizin de elinize, 'kolunuza bulaşıyor; 'bunu bilesiniz. 

Yapılagelmekte olan soygun ve vurgunlar Cephe 
İktidarı zamanında durmuş değil, devam ediyor. Yer
li malın ihracında ambalaj yapmak üzere, muvakkat 
iilıal rejimi gereğine göre yurda sokulan jütten ma
mul çuvallar üzerinden gayrimeşru kazançlar sağla
nıyor. Vergi iadesi oyunları oynanıyor. Bu çuvalla
rın ithalinde vergi % 5 faizle teminata bağlanıyor. İh
racatçılara devredilen hu teminat, 3 hakanlığın ko
ordinasyon kararına rağmen, vergi iadesi ile beraber 
teminatın da iadesi sonucu mükerrer kazançlar sağla
nıyor. 

Karabiber ithalâtında vergilendirme oyunları ya
pıldığı yolunda söylentiler vardır. Bakanlığın üst dü
zeyindeki görevlileriniri çocukları bu işin ortağıdır. 
Biz ticarete değil ticaretteki namussuzca oyunlara kar
şıyız. 

Türkiye'ye ithal edilen sentetik iplikler ve bun
ların fiyatları ile ilgili bazı yolsuzlukların aydınlan
ması için olaya el konulmuş mudur? 

Ortada bir serbest bölge meselesi var; üç yerde 
kurulması öngörülen bu girişim gerçekleşmiyor; se

bebi nedir? Serbets bölgelerin özellikleri ve memle
ket ekonomisine katkılarının ne olacağının Yüce Mec
lise her yönü ile açıklanması gerekir. Fiktif antrepola
rın ve sundurmaların kontrol sistemlerinde güvence 
yoktur. Meselâ; Kâmil Acarer firmasının otobüs ka
çakçılığında, fiktif antrepoların kontrolsüzlüğü baş
lıca rolü oynamıştır. 

Gümrük mevzuatında yapılan değişiklik sonucu, 
dışarıdan alınıp yurda getirilecek eşyanın, 'ikamet ma
halli dışındaki ülkelerden de getirilebileceği esası mah
zurludur. İşçiler sosyal yapıları bakımından bu ser
bestiden yararlanamıyorlar. Ama yurdumuzda İtalyan 
stili mobilya bollaştı, Amerikan pazarları çeşitli ülke
lerin malları ile dolup taşıyor. 

1894 sayılı Kanunun, gümrük mevzuatında öngör
düğü değişiklik sonucu depolarda birikmiş malların 
tasfiye edilmesi gerekiyor. Fakat Bakanlık ve diğer 
ilgili kuruluşların ihmali sonucu tüzük çıkarılama-
dığından, bu tasfiye yapılamamaktadır. Depolarda bi
rikme vardır, soygun vardır. Muhafaza imkânları güç-
leşmişlir. Bir zamanlar Kapıkule, Halkalı ambarları 
yakılmıştır. Pek yakında yine gümrük depolarında 
yangınların çıkacağından endişelerimiz vardır. 

Lüks eşyalara uygulanan maktu vergi sisteminin, 
üretime dönük, traktör,, biçer - döver, örgü makine
si gibi mallara da uygulanmasında, gümrük mevzu
atının kolaylaştırılması bakımından fayda görüyoruz. 

Ortak Pazar ile gümrük uyum çalışmalarında Türk 
ekonomisinin ağırlığı hissettirilmelidir. Üreticiyi ko
ruyan, kooperatifleşmeyi destekleyen bir uyum çalış
masına ağırlık vermeliyiz. 

TIR sorunu bir başıboşluk içerisindedir. Silâh ka
çakçılığı, bugün için sigara kaçakçılığının % 30'u ve 
diğer çeşitli kaçakçılıklar bu vasıtalarla yapılıyor. Hat
ta koskocaman TIR kamyonlarının kendileri bile Tür
kiye'de »kaçırılıyor ve kaçak sokuluyor. Süratle alın
ması gereken önlemler ise geciktiriliyor. 

Gümrükler ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtı için 
daha bir çok şey söylenebilir. Zaman darlığından do
layı bu konuyu kesiyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü, katma bütçeli ve döner 
sermayeli bir kuruluştur. Bugünkü haMyle 14 milyar 
liraya çıkarılmış olan döner sermayesinin % 67'sinin 
ödenmemiş olması, bu kuruluşun çeşitli faaliyetlerini 
borçlanmalarla sürdürmesine neden olmaktadır. Te
kel Genel Müdürlüğünün bugünkü statüsü içerisinde 
1977 yılma ait 3 739 000 000 liralık bir yatırım ön
görülmüştür. Bu yatırımın gerçekleşmesini temenni 
ediyoruz. Bu, bir başarı olarak kabul edilirse, bunun 
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temelinde Sayın Ecevit Hükümeti Gümrük ve Tekel 
Bakanının, Genel Müdürlük bünyesi içerisinde, ge
rek personel, gerekse düzen bakımından gerçekleştir
diği atılımlar yatar. 

Tekel Genel Müdürlüğünün en önemli konusu 
yaprak tütündür. Yurdumuzda Şark tipi tütün üre
tilir. Bu tütünün Virjinya ve Burley tipi tütünlerden 
daha az nikotin ve katran ihtiva etmesi en mühim 
vasfıdır. Buna rağmen, son yıllarda ihracatta azalma 
vardır. 1976 yılı tütün rekoltesi 300 bin tondur. 80 bin 
ton iç tüketimde harcanacaktır. 220 bin ton tütünün 
ihraç edilmesi gerekiyor. Elde mevcut stoklan da göz-
önüne alırsak, bugün yaprak tütün stoklarımız 300 bin 
ton civarındadır. Hükümet, böyle 'bir tablo ile 1977 
ekici tütün piyasasına girmiştir. Büyük 'bir Stok so
runu ile karşı karşıya kalan bu Hükümetin, tütün
cülüğümüzü darboğaza sokacağından endişeliyiz. 

Geçen sene 12 Ocak günü açılan Ege Ekici Tü
tün Piyasası, bu sene 40 günlük (bir gecikme ile 21 Şu
bat 1977 tarihinde açılmıştır. Sayın Bakan, bir ta
vırla {Ege'ye hareket ettiğinde, açıkgöz Erbakan tütün 
baş fiyatını açıklayıvermiştir. Bu olay dahi Cephe Hü
kümetinin içerisinde nasıl bir iç mücadelenin mevcut 
olduğunu göstermektedir. Sayın Erbakan'ın açıklama
sı, Bakanı ve Tekeli, hatta Hükümeti güç durumlara 
düşürmüştür. 

Tüccar, Tekelin baş fiyatını öğrendikten sonra, 
geceyarısı alıma girmiştir; halen bu gayri resmî alım
lar devam etmektedir. 

Hükümetten % 5 vergi iadesi ile kilo başına 10 
lira İhracat masrafı koparan tüccar çok neşelidir, ka
rarnameyi heyecanla beklemektedir. Kısaca, bu piyasa 
ekici piyasası değil, tam manasıyle tüccar piyasası ola
caktır. Tüccarlar, bilhassa Amerikan şirketleriyle iliş-
kilMirler. 

Ege'de baş fiyat 50 lira, ortalama fiyat 42 lira, 
taban fiyatı 22 lira olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat
lar Ege tütün ekicilerini tatmin etmemiştir. Ancak, 
bir insanın boğulurken kurtulması gibi; daha kötüyü 
beklerken, haline şükreder duruma gelmiştir. Eğer, 
Bakan, «Geçen seneye nazaran baş fiyata % 15 ci
varında fark verdik» diyorsa, bunun ekonomik tartış
masını da yapabiliriz. 

Piyasanın açıldığı akşam televizyonda Bakan ko
nuştu. Tüccar ve Ziraat Odası Bö'ge Temsilcisi mem
nuniyetlerini bildirdiler; fakat ekranlarda esas unsur 
olan ekiciyi görmek mümkün olmadı. 

Türkiye'de 540 bin tütün üreten aile var, bir tek 
ekicinin sesi ve görüntüsü çıkmadı televizyon ekranla

rında; neden? Sayın Bakanın deyimi ile «Ekonomik 
ve sosyal nitelikleri ile Devletimizin üzerinde önem
le durduğu tütün»ün piyasası 40 gün geç açılınca eko
nomik ve sosyal nitelikleri kaybolmuş, ekiciler gırt
laklarına kadar borç içinde kalmışlardır. Ekicilerden 
Gavur Köylü Mehmet Tunç, «Tütünün geç kalması 
salladı bizi, kanadı kırık kuş gibi» diyor. İşte bu Ali
me tleri, Mehmetleri TRT ekranlarına çıkarma cesa
retini gösteremedi. 

Sayın Bakan, «'Tütündeki bereket sonucu, üretici
ler denkleme işlemlerini ancak 14 Aralıkta bitirebil-
diîer.» diyerek; piyasanın gecikmesinin nedenini üre
ticiye yükletip, kendi Hükümetini temize çıkarmak 
istemiştir. Bu sözler ise üreticiyi çileden çıkarmıştır. 
Hükümet kendi içerisindeki çelişkiler sonucu, finans
man kaynaklarım, tüccar avantajlarını geç tespit et
miştir. Birbirlerine takılan çelmelerden, siyasî oyun
lardan dolayı piyasayı 40 gün geciktirmişlerdir. Tes
pit ve alımlarda da siyasî oyunların devam ettiğini 
üreticiler söylüyor. Bakınız Değirmertdere köyünden 
Cezmi Güven ne diyor : «Yalnız Ege'nin değil, dün
yanın en kaliteli tütününü biz yetiştirdik. Fakat Hü
kümet meseleye daha çok politik açıdan bakmakta
dır. Kendi seçim bölgesi olan yerlerden daha fazla 
alım yaparak, daha çok para ödemektedir.» Bahset
tiğiniz sosyal nitelik bu şekilde mi manasını buluyor 
Sayın Bakan? 

Stokların tükenmesinde tüccara vergi iadesi ile ki
lo başına masraf karşılığı vereceğiniz paralar, dış pa
zarlara ucuz fiyatla tütün satacağınız anlamını ifade 
ediyor. Muhalefet partisi olarak tütün ihracatını da 
hassasiyetle takip edeceğiz. 

Tütün piyasasında hızlı alım, hızlı tesellüm, çabuk 
ödeme metotlarının geçerli olduğu bilinen bir husus
tur. Fakat, piyasanın daha ilk günü basına intikal 
eden olaylar vardır. Germencik'te ortalama fiyat 35 
liraya kadar düşmüştür. Akhisar'da Tekelin sembolik 
alımlarda bulunduğu ve alımların çok ağır gittiği öne 
sürülüyor. Hatta bazı yerlerde, meselâ Selçuk'ta fiyat 
28 liraya kadar düşmüştür. Bazı yerlerde de alımlar 
taban fiyatı üzerinden yapılmaktadır. Tekelin alımları 
günlbegün yavaşlamakta, bundan dolayı kavgalar ve 
intihar olaylarına rastlanmaktadır. 

Ege ekici tütün piyasası açıldığında, 1977 yılı 
üretim dönemine çoktan girilmişti. Eline para geçme
miş olan ekici, yeni dikim için hazırlık yapamadı ve
ya borçlandı. Bu durumda olan ekiciden 22 Ocak 1977 
tarihine kadar «Ekim Bildirim Beyannamesi» isten
mesi tütün ekicisinin ümidini kırmıştır. Geç ve çeliş-
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kilerle açılan 1977 ekici tütün piyasası açılmadan ev
vel resmî çevrelerce yüksek rekolteden» randıman dü
şüklüğünden ve «toklardan bahsedilmesi olumsuz et
ki yapmış, panik yaratmış ve tüccarın karaborsa alı
ma girmesini «ağlamıştır. Tespit edilen 50 liralık baş 
fiyatla ekicinin biç olmazsa % 50'sinin mahsulü alın
mazsa, bu göstermelik bir baş fiyat olur. Tütünün 
son yaprağına kadar alınması gayreti gösterilmelidir. 

Avans meselesine gelince; Sayın Bakan geçen yıl 
gîoibal olarak 500 milyon lira olan avansın, bu yıl 
860 milyon miktarında dağıtıldığım söylüyor. Bu bir 
aldatmacadır, % 55 rekolte artışı gizleniyor. Üretici 
avans sıkıntısı çekmiştir. Bakanlığın tutumu dolayı-
sıyle teşkilât mensupları balkı oyalamak zorunda kal
mışlardır. Bu durumu ben şahsen tespit ederek Yü
ce Meclisin huzuruna getirmiş idim. 

Erken bağlantı yaparak, üreticiyi aldatıp, sömü-
rerek iyi kaliteli tütünleri daha da ucuza alan tütün 
tüccarı, düşük faizle aldığı 'kredileri başka maksat
larla kullanarak, Devletin ve tütün ekicisinin sutlu
dan büyük kazanç sağlamaktadır. Tüccara verilen kre
dilerle, bu kredilerin hakikatte tütüne bağlı olarak 
kullanılan miktarları araştırılırsa, gerçek bütün çıplak-
lığıyle ortaya çıkar, thraç edilemeyen ve stokta gö
züken tütün ile, reel miktarlar arasındaki büyük fark 
bu suretle belirlenecektir. 3 - 4 seneden daha fazla 
eski tütün stoklarının yıllarının belirlenme imkânı 
yoktur. Bundan faydalanılarak yapılan suiistimaller 
üzerinde önemle durulmaya değer. Zaman zaman çı
kan elde kalmış tütün sorunu tüccarın haksız kazanç
larını artıran bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bü
tün bu sorunların yurdun, üreticinin ve kamu yararı
nın menfaatlerini koruyan bir şekilde halli, ancak 
üreticinin teşkilâtlanması ile ve İhracatın bu örgü
tün üst kuruluşları tarafından yapılmasıyle mümkün
dür. 1196 sayılı Yasanın gereği olarak, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ve Türkiye Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kuru
lursa üretici ancak o zaman sömürüden kurtulabile
cektir. 

Gelelim sigara meselesine; bilhassa İkinci Dünya 
Savaşından sonra Amerikalılar Avrupa'ya getirdikle
ri Virjinya tütünü ile Avrupalı tüketicinin zevk yö
nünü değiştirmişlerdir. Bu taktik hızlı bir şekilde şim
di Şark tütünü yetiştiren memleketlerde, bilhassa Tür
kiye'de uygulanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çaneri, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

OSMAN ORHAN ÇANERt (Devamla) — Tür
kiye'nin filtreli, sigara üretiminin yetersizliğinden isti

fade eden yurt içi ve yurt dışı kaçakçı şebekeleri 
% 70 deniz yolu ile, % 30 TIR kanalı ile kaçak 
sigarayı Türkiye'ye sokmaktadırlar. Bu mesele bili
nen bir konudur. Kaçakçılık şebekelerinin son uçları 
sokaklardaki küçük çocuklara kadar uzanmıştır. Bu
günkü basını tetkik ederseniz bu acı gerçeği göre
ceksiniz. O küçük yavruların kabahati ne? Meşhur 
kaçakçılarla işbirliği yapan MC valileri vardır. Bu si
gara kaçakçılığı furyası Türk halkını Virjinya tütü
nüne alıştırmak üzeredir. Avrupa'da Şark tütününe 
darbe indiren güçler aynı oyunu Türkiye'de sahneye 
koymuşlardır. 

Filitreli sigara üretimi yıldan yıla artış gösteri
yor. Ancak bu artış toplumumuzun talebini karşıla
yacak düzeyde değildir. Üstelik bu Hükümet politik 
çıkarlar açısından hatalar yapmakta ve bu hatalar 
yatırım gecikmelerine ve maliyet artışlarına sebep ol
maktadır. 

Sigara sanayiinde dar boğazlar yaratılarak ya
bancı menşeli sigaralar için pazarın devam etmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca sigara sanayimin özel sek
töre açılması için kamuoyu oluşturulmaktadır. Filit
reli sigara kuyrukları varken sokaklarda 10 liraya fi
litreli sigara satılıyor. İlgililer, sigara sorununu basite 
irca ederek, arz eksikliğine, dağıtım aksaklıklarına 
ve kaynağı belirsiz haberlere bağlıyor. Bu yanlış bir 
görüştür. 

İçki, tuz meselesini maalesef zaman darlığından 
dolayı geçiyorum. 

Gelelim çay meselesine; 1974 senesinde yaş çay 
yaprağına % 40 zam yapıldı. İşçi ücretlerine de 
% 45-50 zam yapıldı; fakat paket çayın fiyatı de
ğiştirilmedi. Üstelik 850 milyon lira olan zarar 300 
milyona düşürüldü. Çayın kalitesi de yükseltildi. 
MC. iktidarında ise yaş yaprağa iki yılda ancak % 33 
zam yapddı. Paket çaya ise % 40 zam getirildi. Bu 
durum iki iktidar arasındaki farkı açık bir şekilde 
ortaya koyuyor. Çay alım tahdidinin kaldırdmasıyle, 
gübre fiyatının indirilmesini, savunmalarına mesnet 
olarak alıyorlar. 

Tarım giderlerindeki artışlarla % 27'yi aşan in
ce devalüasyonlar ve toptan eşya fiyatlarındaki artış
ları Say m Bakana hatırlatırız. 

Tekel başarılı bir pazarlama yapamamaktadır. 
Pazarlama yalnız başına Tekelin bir görevi değildir, 
kamu teşekkülleri ile birlikte entegre bir sistem ku
rulmalıdır. Bayi kâr nispetleri tekrar gözden geçiril
meli ve başbayilik müessesesi kaldırılmalıdır. Kü
çük esnaf durumunda olan bayilere kredili satış baş
latılmalıdır. 
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Sayın üyeler, toprakla uğraşan insanın derdini 
çözebilmek için içtenlik ve inanç gerekir. Biz bu Hü
kümette bunu göremiyoruz. Son tütün piyasasında 
halk da son defa olarak bunun bilincine varmıştır. 
Bu Hükümetin elinde fukaralığı yenecek araç kal
mamıştır. Silâhlı eşkiyayı üreticinin üzerine dahi sü
ren bu iktidarın Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe
sini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak olumlu 
ve samimî bulmuyoruz, kırmızı oy vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. şurala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 

Arıkan?.. Yoklar. 
Şahısları admâ Sayın Veli Bakirli; buyurun efen

dim, süreniz 10 dakikadır. 
YELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Günün konusu Ege tütün piyasası. Parti sözcü

müzün de söylediği gibi 40 günlük bir gecikmeden 
sonra Ege piyasası geçtiğimiz Pazar günü açıldı. 

Sayın Bakanımız piyasanın açılışında bu gecik
meyi üreticilere yükledi. Oysa Akhisar'ın ve Manisa' 
nın tespitleri ayın 27'şinde bitmişti. Piyasa çok daha 
önceden açılabilirdi; ama sayın Öztrak, her nedense 
bilinmez, burada da üreticilerin sırtına suçu yükleyi-
verdi. Bu piyasa açılırken bazı önemli olaylar ol
du. önceleri Sayın Bakan, sonra Sayın Başbakan 
rekolte fazlalığından, randıman düşüklüğünden söz 
ettiler. Oysa üretici ile tüccarın arasında bir moral 
savaşı vardı. Bu moral savaşında Tekelin üreticile
rin yanında yer alması gerekiyordu. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak tecrübeli bakanımızdan bunu 
bekliyorduk. Ama tam tersine rekolte fazlalığından, 
randıman düşüklüğünden söz edildi, moral savaşın
da üretici yalnız bırakıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu. Hükümet 
içindeki iç çekişmeyi gördük. Piyasadan bir gün ev
vel sevgili Hocamız Erbakan, Aydm'da düzenlediği 
bir basın toplantısıyle piyasayı açtı. Ertesi günü bü
tün Ege gazetelerinde tütünün fiyatını, baş fiyatını, 
ortalama fiyatım artık biliyorduk. Yıllardan beri ilk 
kez böylesine tutarsız bir politikayı gördük. Yine sa
yın Bakanımız rekolte fazlalığından açılış günü söz 
ederken, «Tabana tütün ekmeyin» dedi. Tabana, 
kura ekilen tütünün nasıl tespit edildiğini biz Tekel' 
in randımanlarını gördükten sonra biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım» biz henüz Cephe İktidarı
nın dediği gibi sanayileşmiş büyük Türkiye'yi kura

madık. Bizim sanayimiz, Dandy jikletleri, Oksijenli 
Tursil, Mavi Boncuklu Alo. Cephe iktidarının sana
yileşmesi bu. Henüz Sayın Erbakan'ın söylediği gibi 
fabrika yapan fabrikalarımız da yok. Bu nedenle, 
köylüler tütün ekmek zorundadır. Köylü Ege bölge
sinde 10-15 dönüm tarlada pamuk tarımı yapamaz, 
buğday tarımı ile karnını doyuramaz. 

Kaldı ki, kendi ilim Manisa'dan bir örnek ver
mek isterim. Devlet Planlamanın kararma aykırı 
olarak bedelsiz ithalât yolundan hah fabrikaları Ma
nisa'ya sokulmuş, tarihî el sanatımız olan el halıcılı
ğı artık işlemez hale gelmiş, Köylerdeki halı tezgâh
lan stop etmiş, fabrikaların karşısında rekabet ola
nağı yok. Elbette bu köylülerimiz tütün ekmek zo-
zorunda, yoksa biz köylülerimize «Tütün ekmeyin» 
diyeceğimize, o tütünü değerlendirme yollarını arar
sak, çok daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakanımdan bir is
tirhamım var. Çilekeş tütün eksperlerimiz var. Gece
sine gündüzünü katarak çalışan, bu piyasa iyiye git
tiyse, bu piyasanın iyiye gitmesinde büyük emekleri 
olan bu tütün eksperleri kardeşlerimizin kadroları 
hâlâ düzenlenmedi. Lütfetsinler, bu kadrolar üzerin
de önemle dursunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz öteden beri hızlı alım, yüksek baş fiyat, yük
sek ortalama fiyatı savunan partiyiz. 

Bir başka konuya değinerek, -piyasanın açılışın
da söyledik. Tekrar dikkatini çekmek istiyorum-
saym Bakanın dikkatini çekmek istiyorum. Beyanna
meler konusunu kesin olarak karara bağlamak zo
rundayız. Tütün üreticisi çıkmış bir yasanın sadece 
bir maddesi uygulanarak beyanname vermeye zorla
nıyor. Peki, o yasanın kooperatiflerle ilgili maddele
rini niçin bu Hükümet uygulamıyor?.. Niçin tütün 
üreticileri kooperatifleşmiyor? Niçin Ortak Pazar 
ülkelerinde o kooperatiflerin sigara fabrikaları faali
yete geçmiyor? Biz tutuyoruz «Ne kadar tütün dike-
ceksen, o kadar beyannameyi aylar önce ver» diyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım bu durum bir başka soru
nu da peşinde getiriyor. Kredi politikamız sakat. Cep
he Hükümeti kurulurken 415 lira kredi verileceği vaat 
edildi. Sayın Başbakan sonradan yaptığı basın top
lantısında, üstüne basa basa köylümüze kredi olanak
larının tanınacağım söyledi; ama gelin görün ki, Zi
raat Bankasından ve kooperatiflerden köylümüz de
kar başına 315 lira kredi alabildi. Şimdi, bir aileden, 
bir bireye, aynı soyadını taşıyan bir kişiye ikinci bir 
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koçan verilmezse, köylümüz kredi olanaklarından 
büsbütün yoksun kalır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı şöyle noktala
mak istiyorum. Sayın Bakanımız piyasayı açarken 
ve birlikte olduğumuz Akhisar, Soma, Kırkağaç il
çelerimizde halkın önünde, binlerce kişilik toplu
lukların önünde tütün vasfında olan sıfır randımanlı 
tütünlerin bile 22 liraya satın alınacağını söyledi. Sı
fır randıman tütünler sayın bakanımıza göre 22 lira
dan satın alınacaktı. Şimdi, bazı örnekleri Yüce Mec
lise sunmak istiyorum. Elimde Tekel İdaresinin kont
ratları var değerli arkadaşlarım. Şimdi bakalım sı
fır randıman tütünler nasıl alınmış? Manisa Kula 
ilçesi Battal köyü, Hüseyin Yıldız; 4 balya tütünü 
var, 22 liradan satın alınmış, 3 balya ihrak, 35 kilo 
su çürüğü. Ahmet Aygül; 3 balya tütünü vajr, 22 li
radan satın alınmış, 2 balya ihrak, 30 kilo su çürüğü. 
Mustafa Yıldız; 5 balyası var, 4 balyası ihrak, 30 
kilosu su çürüğü. Ahmet Koçak; 7 balyası var, 4 
balyası ihrak, 30 kilo su çürüğü. <Himmet Topak; 
7 balyası var, 2 balyası ihrak, 60 kilo su çürüğü. Yi
ne Manisa'nın Gökçeören bucağında 12 bin balya 
tütün var. bin balyası ihrak, 35 bin kilosu su çürü
ğü. 

Şimdi soruyorum sayın bakanım, nerede sıfır 
randıman tütünlere verdiğiniz 22 liralık fiyat?.. Şu 
önceden kontratlarını okuduğum, üretici kardeşleri
mizin, ortalama fiyatım hesapladık; ortalama fiyat 
10 lira 74 kuruşa geliyor değerli arkadaşlarım. Bu
nu da tecrübeli ve üreticiyi seven Sayın Öztrak'ın 
dikkatine arz ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakirli. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Grup adma Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
üzerinde bendeniz görevli olarak yazı gönderdim. 

BAŞKAN — Sayın Battal, sıranızı geçirdiniz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı memleketimizde 
önemli görevler ifa eden bir müessesedir. Gümrük 
ve Teke! Bakanlığı; vergileri toplamak, Hazineye de
ğerli imkânlar sağlamak, aym zamanda gümrük ka
pılarından Türkiye iktisadi ve sosyal rejimine aykı

rı olan malların geçmesine mani olmak ve rejim için 
malları kanun ve memleket yararına uygun şekilde 
geçirmek; bunun dışında, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının bugün gümrük olarak ciddî görevleri meyda
na çıkmış bulunuyor. Artan milletlerarası kara nak
liyatı nedeniyle, Türkiye'de bu kara nakliyatının en 
önemli geçit noktalarından biri olması nedeniyle, 
TIR nakliyatı memleketimizde Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının önemle üzerinde durması gerekli bir 
mevzudur. Gümrük ve Tekel Bakanlığı TIR mese
lesi üzerinde ciddiyetle durmuş, Bakanlıkta, bu konu
da ciddî tedbirler ihdas etmek üzere, muhtelif Ba
kanlıkların da iştirak etmesi suretiyle bir TIR Koor
dinasyon Kurulu kurulmuş bulunmaktadır. Türkiye 
için çok yeni bir mevzu olan ve birdenbire patlak 
veren, büyük bir patlama yapan bu konuda mü
kemmel tedbir aldık demek hata olur. Mükemmel 
tedbir almadık, ama mükemmel tedbir almak üzere
yiz. 

Bilhassa Türkiye'ye turistlerin girmesinde çok 
mesafe alınmıştır arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Al
manya ve şimal memleketlerinden, buraya turist ge
tiren müesseseler bana geçen yıl teşekkür etmişler
dir: «İlk defa gümrükte ciddî ve güler yüzlü bir mua
mele gördük. Türkiye hakikaten ünlü misafirperver
liğine lâyık bir kabulle bizi karşıladı» diye mektup
lar yazmışlardır. 

Bilhassa turistlerde beyan ile iktifa edilmesi ve 
ciddî bir ihbar olmadığı takdirde sondajla yetimime-
si konusunda tatbikat devam etmektedir. 

Türkiye'ye, dışarda çalışan işçilerimiz sık sık gi
dip gelmektedir. Ama, hemen şunu arz edeyim ki, 
İşçi hukukunu en ciddî şekilde korumakta olan 
vatandaşlarımızdır. 

Ben bütün gümrük kapılarına telefonlarımı koy
dum. Gecenin her zamanında, gündüzün her saniye
sinde beni arayıp buluyorlar ve herhangi bir haksız 
muameleyi düzeltiyorlar. Yalnız, burada bir nok
tayı daha belirtmek isterim. Gümrük kapılarından 
geçişten geçişe farklar da vardır. Değerli işçimiz 
dışarda çalışıyor, hakikaten doğrudur, Türkiye'de 
işgal etmesi lâzımgelen istihdam mevkiini, istihdam 
sahasını bir başka muhtaca hakikaten lüzum hisse
dilen bir başka vatandaşına bırakmaktadır. Ama bir 
şey daha söyleyeyim: Bunlar gibi faziletli hizmeti 
yapmayıp, gümrüklerden rüçhanlı geçmeye kimse 
müsaade veremez. İşçilerimizin aşağı yukarı % 100'e 
yakını memleketin kurallarına, menfaatlarına uygun 
gümrük kapılarından geçerken, bazı işçilerimiz de, 
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Türkiye'ye ticarî meta getirmek suretiyle, bir nevi 
dışarda çalışma yıllarını kanun dışı rüçhanh bir ha
le sokmak istiyorlar, Bunu müsaade etmiyoruz. 

Gümrük Tekel Bakanlığı, aynı zamanda memle
ketimizde birtakım sanayi hamleleri yapmakla meş
guldür. Tütün sanayü, çay sanayii, işçi sanayü, bu 
arada sayacağım konulardır. Türkiye'de Gümrük Te
kel Bakanlığı, bu sene Tekel konusunda ciddî birta
kım sıçramalar yapmaktadır. 3 700 000 000 gibi 
bir yatırımı bu sene gerçekleştireceğiz. 

Bunun dışında, görevi aldığımdan bu yana Güm
rük ve Tekel Bakanlığında Tekel Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen ödenekler, hizmete kalbedilmek 
suretiyle % 100'e yakın bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Çay sanayii bizde yeni bir oryantasyon içindedir. 
Çay sanayiimizi hakikaten daha modern tesislerle 
takviye etmeye muhtacız. Bunu da yapacağız. Bu 
sene Maliye Bütçesine koyduğunuz 100 milyon lira 
gibi değerli bir meblâğ ile 10 tane atelye yapmak 
mümkün olacaktır. Başlamış olan 3 tane çay fabri
kası da bu sene hizmete girecektir. 

Şöyle bir genelleme yaptıktan sonra, şimdi de
ğerli arkadaşlarımızın bana yönelttikleri sorulara 
cevap arz etmeyi uygun görüyorum. 

«Gümrük Kanunu yeni ihtiyaçlara cevap ver
miyor, Teşkilât Kanunu da bu meyanda sayılabilir» 
dediler, doğrudur. Bunları düzeltmek için gayret edi
yoruz, çalışıyoruz. 

«Tekel mensupları yan ödeme alır, gümrük men
supları almaz» diyorlar. Gümrüklerde çalışan me
murların da fazla mesai aldıkları muhakkaktır. Yal
nız gümrüklerde çalışan gümrük muhafaza memur
ları hakikaten mağdur olmuşlardır, onlar için de bir 
kanunu Meclise sevk etmiş bulunuyoruz. 

«Filtreli sigara istihsali, süratlendirilmedi» deni
yor. Bir noktayı arz edeyim; Türkiye'de sigara istih
sali 1954 yılında 12 milyon, bugün sigara istihsal! 
senede 30 milyon kiloya varmış bulunmaktadır. 
Marttan sonra bu miktar 36 milyon kilo kapasiteye 
ulaşacaktır. Sigara sanayii konusundaki almış ol
duğumuz tedbirleri ve önünüze getirdiğimiz çareleri, 
Yüce Meclisin kabul edeceği bütçemizde takdim et
miş bulunuyoruz. Takdim ettiğimiz bütçede yeni si
gara fabrikaları vardır. Diyarbakır Sigara Fabrika
sı, Erzurum Sigara Fabrikası, Samsun Sigara Fabri
kası, Akhisar Sigara Fabrikası, İzmir Sigara Fabri
kası vardır ve evvelki yıl temelini attığımız Tokat Si
gara Fabrikasının, bir yıl sonra bitirilmesi işlemi de 
bunun içinde yer almıştır. Ayrıca, çok eskiden baş-

I layıp da uzun süre makineleri dahi alınmayan, al
mak ihmali içinde bulunulan Malatya Fabrikasını 
Haziran başında veya Mayıs sonunda hizmete aça-

I cağız. 
«Tütün ekicilerine eksperler müşfik davranmalı» 

dedi Sayın Battal arkadaşımız. Doğrudur. Bunu te
min etmek için gerekli her türlü psikolojik ve kanuni 
etkileri uyandıracak nasihat ve işlemleri eksperleri
miz üzerinde yaptık. Çok şayanı şükrandır ki bu yıl 
eksperlerimiz, Tekelin tarihinde görülmemiş bir sü
ratle tespit görevlerini bitirmiş, alımlarda da hakika
ten sayın Battal beyin söylediği seviyede bir şefka
tin işlemlerde tecelli ettiği görülmüştür. 

Yerli sigara karaborsası. Maalesef yerli sigara ka
raborsası da var. Bunu önlemek için ciddî tedbirler 
alıyoruz, kısa vadede tedbirler alıyoruz, uzun vadeli 
tedbirler alıyoruz. Meselâ birtakım büyük şehirle
rimizde bunun tamamen önüne geçmiş bulunuyoruz, 
ama sayın beyefendinin de söylediği noktada, ki, 

I «Adana'da bu var» dedi, bu bana geçen gün de inti
kal etti; Yali ile beraber bir araya gelerek ciddî tet-
birler alınmasını söyledim, bunu takip edeceğim. 
Yerli sigara karaborsasını önlemek için birinci şart, 
iyi sigara yapmak, yeterli miktarda sigara yapmak ve 
bunun için de modern tesise ihtiyacımız vardır. Mü
kemmel aletler olmalıdır. Çünkü, kem-âletle kemalât 

I olmaz. Şimdi bize bu bütçemizle bu imkânı veriyor
sunuz. İnşallah gelecek yıllardaki takip edeceğiniz 
bütçe ile, vermiş olduğunuz imkânların yerine geti
rildiği ve değerlendiği tarafınızdan müşahade edile
cektir. 

«Kilis mağazaları serbest çalışıyor, alınan eşya 
huduttan çıktıktan sonra alan takip ediliyor.» Maa
lesef böyledir. Bunun için bir yeni kanun sevk edi-

I yoruz, ticarî mahiyette olmayan mubayaalar cismanî 
cezalarla karşılaştınlmamahdır noktasını noktalayan 

I bir kanun sevk etmiş bulunuyoruz. Yalnız kaçakçı-
I lığı önlemenin en büyük amillerinden biri, bir mın-
I tıkanın iktisadî gelişmesini sağlamaktır ki, Cumhu

riyet Hükümetleri iktisaden geri kalmış her yerde 
I sosyal adaletin icabı olan görevlerini dikkatle yerine 
I getirmektedirler, bunu yapıyoruz. 

I Gümrükte bekleyen mallar ve arabalar hakikaten 
i üzücü bir konudur; ama bu konu hüsnüniyetle çı-
I karılmış bir eksik kanunun sonucudur. 

Bir noktayı arz edeyim; bu elinizdeki araçla ne 
kaçakçılığı men edebiliyoruz, kanun ile, ne de ka
çak olarak yakalanan malları değerlendirebiliyoruz; 

î maalesef heder oluyorlar. Buna bir yol açmak için 
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gerekli bütün teşebbüsleri yapmış bulundum. Bir 
yönetmelik istendi, yönetmeliği, benim Vekâletime 
taallûk etmediği halde, hazırladık ve epey müddet
ten beri yönetmelik, tasfiye yönetmeliği Şûrayı Dev
lette bulunmaktadır. İnşallah Şûrayı Devlet vereceği 
kararla buna bir kesin çare bulur. Ama bu kanunun 
tatbikatı memlekette ciddî rahneler açacaktır. Çün
kü gümrüklerde bekleyen o kadar çok mal vardır 
ki, bunların bir kısmı piyasaya satış yolu ile çıktığı 
zaman, memleketteki sanayii, o branştaki sanayii bir, 
birbuçuk sene çalışmaz hâle sokabilir. Kanun bunu 
derpiş etmemiştir. 

Her kaçak mal satılmaz Türkiye'de, satılmama
lıdır da. Birtakım mallar resmî kuruluşlara verile
bilmelidir. Meselâ, geçenlerde, hepinizin takip ettiği, 
bir porselen hadisesi vardı, bu porselenler herhangi 
bir şekilde memlekete sokulmak istenmiştir. Güm
rük Bakanlığı memleket sanayiini ve bu sanayide 
çahşan işçinin emniyetini sağlamak amacıyle bunun 
önüne geçmiştir. Çünkü, herhangi bir karar mem
lekette ancak amme nizamına müteallik bir hususu 
gerçekleştirmediği ahvalde, amme nizamım tesis 
eden bakanlıklar ve hükümet gerekli tedbiri alır; bu 
tedbirleri de almış bulunuyoruz. 

Sayın Enver Akova beyefendi, «Turist, işçi ve 
Hacca giden kimselerin uzun süre bekletildiklerini» 
söylüyorlar. Değerli arkadaşıma hemen şunu söyle-
yeyim ki, bize intikal eden bu konuda her hangi bir 
şikâyet derhal değerlenmektedir. Bu konu daima söy
lenir ve değerli milletvekillerimiz bu konuda bizi 
uyarırlar, uyarılarından kemâl noktasında yararlan
mamız için kendilerinden istirham ederim, bana bir
kaç vaka zikredin diye; ama bundan beni mahrum 
ederler. Bu devamlı olarak böyle süre gelmiştir. Ama 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, lütfen bu ko
nularda daha vazıh bir şey verirlerse, ilâç hakikaten 
şifa verici bir tedbir mahiyetinde tatbik edilir. 

İşçilerin rüşvet verme mecburiyetlerine gelince; 
doğru yoldan geçen hiç bir işçiden rüşvet almak 
mümkün değildir. Ama demin söylediğim gibi dışta 
çalışmayı kendisi için bir rüçhan addeden bazı kim
seler, kendilerinin memlekete 20-30 tane makine ge
tirme gibi, 15-20 tane televizyon getirmek gibi ve 
bunları serbest geçirmek gibi bir rejime tabi olduk
larını zannediyorlar veya böyle olmasını istiyorlar; 
buna da müsaade etmek bizim için mümkün değil
dir. 

«Kaçakçılık üzerinde ciddiyetle durulmalıdır» 
diyorlar. Bu göreve geldiğim günden beri kaçakçı

lık üzerinde ciddiyetle durmaktayım ve bu memle
kette en büyük ölçülerle yakalanan kaçak, (iftihar 
ederek söyleyeyim) benim devrimde ohnuştur. Beş, 
altı tane gemi, yüzlerce TIR Ve başka vasıtalarla ge
len kaçaklar yakalanmıştır. 

Onun için, kaçak konusunda elden gelen her şe
yi yapıyoruz. Bir noktayı da açık söylemede fayda 
var; tedbirlerimiz kaçakçının önünde değil, ama, 
hemen kulağına yapışacak mevkidedir. 

«Çay ürününün ihracı konusunda ciddî tedbirler 
alınmalıdır» diyorlar. Çay ürününün ıslâh ve ihra
cı için ciddî tedbirler alıyoruz. Gerek paketleme, gerek 
çayın yeşil çay olmaktan kuru çay olmaya geçtiği 
ahvalde, aldığımız tedbirlerle, yaptığımız fabrikalar
la bunu teyit edeceğiz. 

«Zaman zaman çay sıkıntısı belirdi» diyorlar. 
Bilhassa son iki ayda, birkaç gün, ara ara çay sıkın
tısı oluyor. Bunu da açıkça söyleyeyim: Bunun bi
rinci nedeni taşıyıcılardan gelmektedir. Taşıyıcı koo
peratiflerimiz, zaman zaman yapılan mukavelelerin 
üstünde kendilerine haklar istiyor. 

Hakkın bir tarafında bulunan mukabil Çay-Kur 
haklı bir noktada anlaşmayı her zaman arıyor, ama, 
bazan bu süre uzuyor. Onun için Çay-Kur, nakliya
tım kendi yapması için, bu yü yeni yeni vasıtalarla 
teçhiz edilmektedir. 

Tütün üretimi baş ve taban fiyatı hakkında, de
ğerli Enver bey arkadaşımızın lütfettikleri sitayişkâr 
sözlere teşekkür ediyorum. Kaçak sigara ile müca
dele etmenin yolu, kaliteli ve yeter miktarda sigara 
çıkarmaktır. Bunu temin etmek için fabrikalar yapı
yoruz, gerekli tedbirler alıyoruz. 

«Kuru ve yaş üzüm fiyatları arasında fark var» 
dır» dendi. «Birine % 33, birine % 11 nispetinde 
zam yapıldı» dendi. 

Bir noktayı arz edeyim: Bir kilo kuru çay, 4 kilo 
yaş çaydan olduğuna göre, eğer iptidai madde naza
rı itibare alınırsa, yaş çay üreticisine yapılan ve geti
rilen fark % 44'ün üstündedir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, «Yurt 
çapında soygun ve vurgun vardır» dedi. 

Ben çok vukuflu olan arkadaşımın bu vurgunla
rı tadat etmesini isterdim. Zamanımda olup da hak
kından gelinmemiş bir tek vurgun tanımıyorum. Be
nim bütün hayatım yolsuzlukla, suiistimalle müca
dele etmekle geçmiştir. Eğer gözümden kaçan bir 
şey varsa, onun da icabına bakmak benim görevim
dir. Kendisinden ayrıca istirhamda bulunacağım, 
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bütçe müzakeresinden sonra, zannediyorum ki, ba- I 
na ışık tutabilir. 

Mobilya ve Frec-Shop denmişti. 
Biz görevimizi her yerde her zaman, herkese 

karşı yaparız. Frec-Shop kendi zamanlarında neyse, 
benim zamanımda da odur. Kendi zamanlarında ele 
alınmamış birtakım tahkikatlar benim zamanımda 
alınmıştır. 

Kimseyi itham etmiyorum. Tahkikat kolay mey
dana çıkmaz. İhbarla, yahut tesadüfle yahut da cid
dî bir tetkik ve teftişle meydana çıkar. Bunların ara
sında bir hadise de gözden kaçmış olabilir. Ama hü
küm giydirirken, elbiseye göre boy aramamalı, boya 
göre elbise aramakta fayda vardır. } 

Bakanın siyasî hayatta hiç bir zaman dalgaları 
olmamıştır. Bakan inandığı fikirleri istikametinde 
yürür. 

«Kapıkule'de müfettiş raporları vardır, üzerinde 1 
durulmamıştır» deniyor. Hangi müfettiş raporu de-
ğerlendirmemişse, arkadaşlarımın yakasına yapışı
rım. Benim kadar müfettişlerden alınacak sonuçlara 
itibar eden hiç bir yönetici bu konuda bu kadar dik- I 
kat sarf etmez. 

Müsteşar Muavini konusundaki Bütçe Encüme
ninde de söylendi, Müsteşar Muavinini getiren ben 
değilim, çok değerli hizmetler etmiş Sayın Bakanı-
mızdır. Arabası varsa, atı varsa, yanlış yolda bilmem 
ne yaptıysa, bunları beraberce getirmiştir. Bunu ben 
getirmedim ve yerinden de bir kat ileri almadım. 
Ama size söyleyeyim, bana söyleyeceğiniz bu nevi 
şeyler itham değil, haksızlık olur. Bahsettiğiniz ada
mı getirmekte isabet etmiştir. Bahsettiğiniz adam 
Türkiye'de halka en yakın insanlardan biridir. Gü
nün birinde kendisine herhangi bir görev tereddüp 
ettiği zaman, bilesinizki, bunu halka en yakın, en 
insaf sahibi bir insan gibi, halkın ıstırabım duyan 
bir insan gibi takip eder ve acele sonuçlar alır. 

Bu Bakanlıkta, daima olduğu gibi, her devirde 
olduğu gibi, her gün personel birbirini şikâyet eder 
ve şikâyetlerle olmayan hadiseler olmuş gibi gösteri
lir. Tahkikat yaptım hakkında, tahkikat Başbakanlı
ğa intikâl ettirildi; ihbarı yapan bir adam ortada 
yoktur. Böyle biir adam yoktur, namı müsteşarla gön
derilmiştir. İhbarı yapanın söylediği konular da yok
tur ortada. Konularm üzerinde de ayrıca durdum. 
Bununla yetinmedim Müsteşarı memur ettim; ayrıca 
bir de idarî tahkikat yapın dedim; o da baktı ve 
böyle bir zat ne bizim kadrolarımızda vardır, nede 
böyle bir zat yerinde vardır. Mahal veren adamın } 

1 yerini aradık; orada bir ticarethane çıktı ve kendisin
den rica ettik, «Sizde böyle bir kimse varmış, bir 
ihbar oldu» dendi, böyle bir adamın olmadığı da 
zabıtla tevsik edilmiştir. Yani ihbar da bundan iba-

I rettir. 
Bu zatın hanımı halkında söylenen laflar.. Bu 

memlekette varlıklı da, varlıksız da amme hizmeti 
gören bir insan varsa her yerde görev alır. Zevki, 
Devlete hizmet etmektir, memuriyet yapmaktır. Bu 
beyefendinin de muhterem hanımı 1959 yılında, -de
diğiniz gibi değil- gümrükte 6 ay kadar çalışmıştır 
ve çalışamayacağını anlamıştır. Evlenmeleri zannedi
yorum ki, bundan çok sonra olmuştur. Bunlar hem-

! gridirler. 
Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşil Ormancı

lar Cemiyeti falan konusunu meydana çıkaran benim 
arkadaşlar ve sorumluları da mahkemeye verildi, bir-

I çoğunun da mahkum edilmek üzere olduğunu biliyor
sunuz. Bundan bana hisse, ancak görevini yapmayan 
değil, görevini yapan bir insan olarak bilinmem ge
rekir. 

Arkadaşım bir tabir söyledi, kimsenin huyundan 
suyundan bir şey almıyoruz, biz kendimizin huyu 

I suyu ne ise onu alırız., 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Zabıtlarda var 

Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — Almıyoruz. Demin söyle-
I diğim gibi bizim inançlarımız vardır. İnançlarımız, 

faziletle hizmet etmektir ve muayyen motiflerle hiz-
I met etmektir; ama doğrularında yanında olmaktan 

çekinmeyiz^ 
Silâh kaçakçılığından bahsedildi. Silâh kaçakçılığı 

I üzerinde duruyorum ve Silâh kaçakçdıgı daha evvel 
de bu memlekette vardı; ama ilk defa benim zama
nımda ciddiyetle silâh kaçakçıları yakalanmaya baş-

I lannııştır. 
Jüt ile ilgili süre uzatmasına gelince: Jüt ile ilgili 

I süre uzatmasını Fiskobirlik bize getirmiştir. Bu jüt ile 
süre uzaması, bizden evvel, 6 yıldan beri de devam 
edip gelmiştir; bu süre içinde sayın sözcünün iktidarı 
da bahıskonusudur. Ama yanlış bir şey değildir, bir 
resmî teşekküldür, yanlış bir şey de değildir, doğru 
yapılmıştır. Bunu getiren Fiskobirlik'tîr. Üreticinin en 
büyük birliğidir. Sayın sözcünün mensup olduğu par
ti sosyal adalet, alın teri değerlenmesi konuları üze
rinde hassastır. Bu birlik de, sosyal adaleti, alın terini 
değerlendirmede müessirdir. Kendisi için lüzumlu bir 
uzatma olduğu için bunu bize getirmiştir, uzatmışız-

} dır, daha evvel de uzatıldığı gibi, 

— 258 — 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız vardır ; 
efendim. 1 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN j 
ÖZTRAK (Devamla) — Toparlamaya çalışayım efen- î 
dini. 

«Memlekette başka memleketlere ait kaçak möb-
le vardır» dediler. Kaçak möbleyi yakalıyoruz, îtaî- j 
yan möblelerini yakalıyoruz. Vardır arkadaşlarım, ola- I 
nı da yakalıyoruz, gözden kaçanı da olabilir ki, bu | 
mesele üzerinde bilhassa son zamanlarda îzmit üze
rinde birtakım operasyonlar yaptık ve ele birtakım 
şeyler geçmiştir, 

TIR konusu : TIR tedbir halinde olan bir şeydir, ] 
daha kimseye TIR müdürlüğü de verilnıem'ştlr, çün- j 
kü TIR müdürlüğü işler halde de değildir. TIR mü- i 
düdüğünün kuruluş hazırlıklarını yapın diye bir zat j 
tayin edilmiştir. Bu zat Îıakkmda dava açılmıştır, anra | 
beraat etmiştir. Dava açıldığı için ben buna yerinden j 
aldım; ama beraat ettiği için başka bir yerde görev i 
vermek de hukukun icabıdır, eğer hukuka bağlı bir 
teşekkülsek..., 

Sayın sözcü, «Tekel Genel Müdürlüğü ve kad
rosu, hedefler bakımından Cumhuriyet Halk Partisi
nin attığı temeller üzerinde» dedi. j 

Hedeflerini, size söyleyeyim, hedeflerini ben ve- j 
ririm. Hiç bir yerde idare hedefini kendi tayin et- j 
mez, siyasî muharrik unsur hedef verir. Ama şunu da i 
söyleyeyim ki, iyi bir adam tayin etti iseniz, onu be- ] 
mim tahrip etmem için sebep yoktur, banda övünü- j 
lecek bir taraf varsa, ondan sizin değil, benim övün
mem lâzımdır, sahip çıktığım için. i 

«300 milyonluk tütün vardır, ne yapacaksınız?» < 
diye soruyor. Yapılması lâzım geleni yaparız objek- ] 
tif ölçülerde. Bunda hiç endişem yoktur. 

«Baş fiyat konusunda çelişkili işler oldu. Baş fi- j 
yat konusunda Gümrük ve Tekel Bakanının söyledi- i 
ği sözler önemlidir.» dediler, j 

Biz hiç bir zaman üretimin çokluğundan yerindi
ğimizi ifade etmedik. Hiç bir zaman randımandan 
şikâyet etmedik, Gümrük ve Tekel Bakanı olarak j 
ben şu 3 ay zarfında en aşağı 35 tane beyanat yap- ş 
tun, bunu zamana taksim ederseniz üç günde bir olur. ! 
Ba da ekicilerimizin moralini ayakta tatmak içindi, j 

«Piyasa geç açıldı» dediler. Piyasa açık; samİKii- ı 
yetle söyleyeyim ve hakiki tütüncülük yapmış olan i 
varsa içinizde, geç piyasanın neden açıldığını gayet ] 
iyi bilir. Geç piyasa; doğrudan doğruya üretimin bere- j 
ketli olması nedeni ile denkleme hizmetlerinin uzun j 
sürmesinden ileri gelmiştir. Denkleme hizmeti biter ] 
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bitmez eksperler süratle tespitlere girmiş, oba oba köy 
köy ve kasaba kasaba dolaşarak süratle bir pazarın 
açılması için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. 

Bana değerli sözcü arkadaşım şunu söylediler; 
«Gavur köylü Mehmet'in kuş gibi kanadı kırıldı» 
dediler. Sözcü arkadaşımın orada bulunmasını ister
dim. Tekel baş fiyatı 50, Gavur Köyde 49 lira va
sati. Kanadı manadı kırılmadı, bilâkis kanadına güç 
geldi, güç verdik. Sosyal adaletli bir anlayışla kana
dına güç verdik, açık. 

Orada bana yapılan tezahüratı görse idiler, her
halde bu çelişki içine düşmeyecekylerinden emindim. 
Değerli, hakşinas bir çok miHetvekiMerimiz oradaydı
lar, manzarayı gördüler. 

«Ekici piyasası olmadı bu piyasa» dedi. Ee, bu 
piyasa ne oldu arkadaşlar? Kendi zamanlarına bir 
bakalım; kaç kilo tütün varmış, ne kadar tüccar al
mış? Bir de benim zamanıma bakalım: Ege'deki 190 
milyon kilo tütünün 170 milyon kilosunu Tekel aldı, 
25 milyon kilosunu da ancak tüccar alabildi. Ee, bu 
kadar cazipse, bu tüccar pazarına neden girmedi bu 
adamlar? Tabiî havadan kazanma imkânlarını ver
mediğimiz için oldu, 

Eğer bir mukayese yapılırsa, bizim getirdiğimiz 
tedbirlerle bir tüccar kiloda ancak 2 lira kazanır; 
ama Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının za
manındaki tütünlerin satışından tüccar kiloda 5,5 lira 
elde etmiştir. Yani bu mukayeseler her zaman yapılır, 
söylemezsen hiç söylemem. Ama bu mukayeseler ya
pılır,. 

«Piyasa öncesi; tütün çok, tütün kalitesiz gibi 
resmî ağızlardan sözler söylendi» dediler. Tütün ko
nusundan bahsedebilecek en yetkili adam, en yetkili 
ağız ve eri salahiyetli insan bendim ve benini ağzım
dan böyle bir şey çıkmadı, çıkmaz da. Çünkü kimse
ye ıstırap vermeyi istemem. Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri ve bölge birlikten konusunda Tekel Bakan
lığı kendisine düşen görevleri yerine getirmiş; tüzü
ğü uzun süreden beri hazırlamış ve gerekli ilgili 
bakanlıklara tevdi etmiştir, kooperatifleri kurmak 
görevi benim yetki sininin dahiSinde olmadığı 
için, bu konuyu böylece beîirtmeküe iktifa edece
ğim: 

Sigara konusunda, söyledim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ
TRAK (Devamla) — Toparlıyorum beyefendi. 



M. Meclisi B : 55 

«Son tülün kampanyası üreticiyi korumamış»! 
diyorlar, İnsaf, bereket versin kitlenin.% 99'u in
saflıdır. % 99'u bana yaptığı tezahüratla zannedi
yorum ki, yaptığımız işSemde hata etmediğimiz sa
bittir. 

Trakya Başmüdürü hakkında söylenen sözleri 
de inceledim. Bu konuda, vaktiyle bir jandarma 
kumandanı albayla bu başmüdürün arasında bîr 
süriüşnıe, hîssî birtakım nedenlerle Bakanlığa ihbar 
değil, rapor sekinde intikal etmiş; Bakanlık bu ko
nuyu inceletmiş, maalesef sabit olmamıştır. Her
kes hakkında her şey söyleniyor ve biühassa bugün
lerde söylenmeyen îaf da yok. Ama söylenilen îaf-
Earikı değil, .mevcut olan hâdiseler üzerinde durma
yı kendimize şiar edinirsek, en doğru yoka MıP/mîş 
oluruz. 

DeğerJi arkadaşlarım, burada sözlerime son ve
receğim, çünkü Sayın Başkanm ikazlarını aMını. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığımız hakkımda de
ğerli eleştirileriyle bize yardımcı olan sayın sözcü-
fere şükranlari'm engin, 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, 
Zatiâiinize tevcih edilen sualler var; soru sa

hiplerinin isimlerini okuyorum: 
Sayın Mustafa Parlar, Sayın Orhan Tokuz^ Sa

yın fiyas Kılıç, Sayın Mustafa Ok, Sayın Abdüîbaki 
Cartı, Sayın tsa Ayhan, Sayın Necati Cebe, Sayın 
Haşim Benli, Sayın Ömer. Kahramanı, Sayın O'sması 
AykuB, Sayın Sabrı İnce, Sayın Mahmut Türkmen
oğlu, Sayın Hüseyin Abbas., Sayın Hasan Tosyalı, 
Sayın Mustafa Kemal Gönül, Sayın Cemal Külâhlı, 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız. 

Soru sorma işlemine ait muameleyi... 

HALİL DERE (Muğla) — Benim yazılı sorum 
var. 

BAŞKAN — Efendim bana gelmiş olanları, ya
zılı ve sözlüleri tamamen buraya yazdım. Sayra 
Mustafa Parfar, Sayın Orhan Tokuz, Sayın İSyaş 
Kılıç, Sayın Halil Dere. 

Muhterem arkadaşlarım sual sorma işleminin... 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben varım 
efendim. 

BAŞKAN — .. Durumunu tespit etmiş bunum-
yorum. 

Sayın Profesör Doktor Mustafa Parlar beye
fendinin suallerini okuyorum:» 

«1. Çay Kurumunun kuruluşu üzerinden 4 se
neyi aşkın bir zaman geçmiş olduğu hailde, teşek-

.— •260 
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killin kuruDuş gayesini ve faaliyet konularını belir
ten 1497 sayılı -Kanunun 3 ve 4 ncü . maddelerinde 
belirlenen vecîbelere uygun bir faaliyet yapıldığı. 
gömüünenıe-ktedir. Bu işlerin yapıilafoiimesi için sermaye 
ve finansmana ihtiyaç oMuğu da bir gerçektir. 
Hükümetin, Çay Kurumu teşekkülünün bu ihtiya
cım gereğince karşılamadığı da ortadadır. 

Örneğin, 1977 bütçesinden ÇAY - KUR İcra Ku-
ruL'unun istediği 613 îMİiyoa lira yatırıma karşı, Dev
let Pîanîaasîa Teşkilâtı ancak 110 milyon lira gibi 
eifoî bir tahsisatı kuruluş emrine vermeyi uygun 
görmüştür. Bu miktar, 10 yeni çay afelyesfcin kurul
ması için Komisyonumuzda 1G0 milyon Türk lirası 
Piıü»ı*,*îiısîsr. Ea yeterli inidir? 

?, Cıv 'itişi C*i t^-Nîirjnin kifayetsiz ve iptidaî 
f ' n k~' tcj-î d'iş'jixTr»eI\to. maiyetleri yükseltmek-
1 ^e «^ııe'eıden htri Mıyıs sezonu döneıninde küî-
r"y^*rI j r r çay ymra^sr'jin imha edilmesine de sebep 
C ı r \ f rl s. Son o^-rk . 1c^76 yılında malî portesi 
19C m* yvjM lira ©ra«ı 23 b'v> ton yaş mahsûl imha 
elu ı ilşür, \* kânsızîıLTar sebebiyle husule gelesi 
bu v« »1 î flegeT"*3 ka' ba uğradığı bu !' sektöre, 1977 
lyL'çesind"1 ayrulau 211 milyon lira yatının sizce 
kifayetli iridir? 

3. İkinci Beş Yıllık Kalanına Planının 1966 yı
lında hazırlaman Çay Sanayii Özel İhtisas Koalisyo
nu raporımun 84 ncü sayfasındaki tedbirler böîü-
raiinün 1.1 nci maddesinde kaliteli çay imalâtı yapa
bilmek için fabrika kapasitelerinin yılisk istihsalinin 
günde % 2.5'uğunu işleyecek seviyede olması gere
ği tavsiye ed ütecektedir, Arpadan 10 sene geçtiği hal
de, hâüâ yslMı istihsal oranları, bölgedeki Imalâtha-
neîbrin günlük imalât kapasitesinin % l'i'H üzerini; 
çıkanlmamıştır. Geçmişteki ÇAY - KÜR'un icra ku
raları bu konunun üzerine eğilmiştir. 1976 yılında 
konuyu gerçekçi görüşle ele almak isteyenlere de, 
1977 bütçesinden yeterli ödenek ayıra'mamışfardır. Bu 
kokudaki Sürüşünüz nedir? 

4. Bu durum karşısında, 1497 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinin 1.0 nen fıkrasına göre teşekküle bağ
lı işletmelerin müessese haline getirilerek anonim 
veya Ilnsitet şirket halede dönüşmesini ve yeni ku
rulacak işîemlerin ise bu usule göre kurulmasını, 
mevcut kooperatif Sere kredi sağlanarak bu şirkete-
re ortak edilmesini mevcutları yetersiz ise, 1497 sa
ydı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası (d) 
bendine göre, korum öncülüğü ile bunların amaca 
uygun şekilde yeniden organize edilerek ve bunlara 
yenilerinin ilâve edıH'mesi ite bölgeden bir sermaye 



M. Meclisi B : 55 25 . 2 . 1977 O : 1 

terakümünün sağlanmasını düşünüyor musunuz? 
Teşekkülden Bakanlığınıza bugüne kadar böyle bir 
teklif gelmiş midir? Yoksa, Bakanlığın ÇAY - KUR'a 
böyle bir tavsiyesi olmuş mudur? 

5. Çay Kurumu kurulduktan soma 1973 yı-
Fında 18 973 ton kura çay 250 kuruştan, 1974 yılın
da ise, 11 777 ton kuru çay ise, 580 kuruştan ihraç 
edildiği, Dördüncü Beş Yıllık Plan, Çay Sanayii Özel 
İhtisas Komisyonu raporunun 13 ncü sayfasındaki 
tabloların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu çay
ların satış tutarı 116 530 000 lira tutmaktadır. Hal
buki bu çaylar, Çay Kurumuna 40 liranın üzerinde 
bir bedel'le devredilimiş olup, Çay Kurumunun 
1 200 000 000 lirayı aşkın sermayesine mahsuben 
teşekküle, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından dev-
red'iitaiıîştîr. Bunların bu kadar, düşük fiyatla satıl
ması, kurumu iflâsın eşiğine sürüklemiş lir, Bu ne
denledir ki, Çay Kurumunun, Maliyeye vs bankalara 
1 878 000 000 lira borçlu olduğu görülmektedir. Bu 
doğru mudur? 

6. Yine, Dördüncü Beş Yıllık Plan raporunun 
aynı sayfasındaki aynı tabloda, 1973 yılında paket
li çayın 40,6Î liradan ihraç edildiği görülmektedir. 
Paketli çay ile dökme çay arasında bu kadar fark
lılık varken, ihracatın ekseriyetini neden dökme 
çay teşkil etmiştir? 

7. 26 Temmuz 1976 tarihinde Rize'de çıkan 
Kuzey FJkspres Gazetesinde, ÇAY - KUR Genel Mü
dür Vekili Bedirhan Biber, yaptığı açıklamada; Tür
kiye'deki perakende fiyat üzerinden Mısır Hüküme
tinin 7 000 ton çay istediğini, 1976 yılı içeririnde 
ise, yine Türkiye'deki perakende fiyat üzerinden 
Batı Almanya'ya Filiz çayı ihraç edildiğini belirtmiş 
bulunmaktadır. Bu bilgiler doğru mudur? Doğru ise 
değeri nedir?. 

Bu belgilerin ışığı altında, çay ihracatında görü
len bu anormal durumun neden ileri geldiğini açıklar 
mısınız? 

Bilhassa kuruma yüksek fiyatla devredilen bu 
çayların yok pahasına dışarıya ihraç edilmesinin 
sebebi nedir? Kurumun zararı karşılığında vergi in
dirimi veya sübvansiyon olarak Çay Kurumuna bir 
meblâğ ödenmiş midir? Ödenmişse miktarı nedir?», 

HALİL DERE (Muğla) — Konuşma mı bu Sa
yın Başkan? Gerekçeli sorulabilir mi? 

BAŞKAN — Hayır efendim, sua! hepsi, sonun
da sual soruyor; «Nedir, nedir, miktarı nedir» şek
linde sual soruyor. Biraz açıklaması var; ama kanaa
timce bu açıklama olmadan da sualin tekemmül et

mesi mümkün değil; ama sualler uzun, ayrı mesele, 
8 - 10 sual sormuş, herkes istediği kadar sual so
rabilir. 

«3. Gerek Türkiye'deki çay fiyatlan, gerekse 
dünya çay borsaları çay fiyatları muvacehesinde, bu 
çayların ihraç edilmesinden ziyade, onların çay fab
rikalarının fırınlarında yakılarak kömür yerine kul
lanılmasının daha faydalı olacağı görüşünü ortaya 
çıkarmaktadır. Bu konuyu incelemek için bir teşeb
büsünüz var mı? Bu hususta bir tahkikat düşünü
yor musunuz? 

9. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığına gö
re, Türkiye'deki perakende fiyat üzerinden dış pi
yasalara paketli çay ihraç etme imkânları vardır. 
Halbuki, Çay Kurumunun mevcut paketleme tesis
leri ancak yılda 44 milyon ton çay paketîeyebilmek-
te ve bu nispet de iç tüketime dahi cevap verme
mektedir. Zaman zaman iç piyasada dahi çay buh
ranı görülmektedir. Rize'de mevcut paketleme fab
rikasında 10 adet paketleme makinesi ilâve edile
cek mevcut yer bulunmaktadır. Bunların tamam-
lanmasıyFe paketleme kapasitesi 60 bin tona yük
selerek, hem iç tüketime cevap verecek, hem de dışa
rıya paketli çay ihraç edebilir durumuna gelecek
tir. 

Bugüne kadar bu fabrika neden ikmâl edilme
miştir? 

10. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Özel 
İhi isas Komisyonu raporunun 164 ncü sayfasında, 
tüm paketleme tesislerinin Rize'ye toplanması ön
görülmüştür. Çay - Kur'da yapılan incelemeler so
nucu, sadece İstanbul Paketleme Fabrikasının, Ku
ruma 80 milyon lira gereksiz zarar yüklediği tespit 
edilmişken, Üçüncü Beş Yıllık Plan raporunun 
36 ncı sayfasında; Ankara paketlemesinin Rize'ye 
nakli öngörülmüşken, 1974 yılında buna uyularak, 
Ankara paketlemesindeki 4 makinenin ikisi söküle
rek Rize'ye nakledilmişken, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan raporunun Ankara paketleme tesislerinin 5 ma
kineden 10'a çıkarılması tavsiye edilmektedir. An
kara paketlemesinin 2 makinesi söküldükten son
ra, tekrar 3 makine ilâvesiyle bunun 5'e çıkarılması 
kimin kararıyîe yapılmıştır?», 

Sualler bunlardan ibarettir. 
Sayın Bakan, dilerseniz sözMi, dilerseniz yazılı 

cevap vermeye yetkiniz var. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZT-

RAK (Devamca) — Sayın Parîar'm yöneîittiği soru-
Ear, eğer cevabını şimdi vennek lâzım gelirse çok uzun 
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sürecektir. Çok değerli sorular, müsaade buym ulursa, 
bunu yazıyla kendilerine cevaplayayım. 

BAŞKAN — Sualleriniz yazılı cevaplandırılacak
tır. 

Sayın Tokuz'un sualini okuyorum*: 
Soru: «Gaziantep'te binlerce ton üzümü değerSen-

dimıek için, 1975 programında başlanması, İ976 prog
ramında ise bitirilmesi öngörülen KiEIs Suma fabri
kasının halihazır dununa göre temeli ne zaman a k a 
caktır ve fabıika ne zaman bitirilecektir?» 

Sayın Bakan sual bu kadar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZT-
RAK (Devamla) — Kilis Suma Fabrikasının temeli 
önümüzdeki günlerde atılacaktır ve 1,5 sene içinde de 
bitecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın İlyas Kı&e sözlü soru sormak istiyorlar. 

Buyurun eefndlm. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan bir hususu belki sonra göremem diye öğ
renmek istiyorum. 

Samsun'da tütün tespitleri başlamıştır, devanı et
mektedir ve devam edecektir. Ancak, geçmiş tatbikat
larda da dağ köylerine eksperleri gönderme olana
ğı, hem eksper kifayetsizliğinden, hem de başka ne
denlerle bulunamamış idi. Bu sene bulmasını arzu et
mekteyiz. Bulamadığı takdirde, kendilerine bir ko
laylık sağlama ve dağ köylerindeki vatandaşları so-> 
ya! bakımdan tatmin edebilmek için, bunların tütün
lerini hemen indirmek suretiyle, ambarda zaten az 
olan bu tütünleri hemen indirmek suretiyle, ambar
da tespitlerini yapıp piyasa günü bunların da fiyat
larını bildirmek suretiyle piyasaya sürmeyi Sayın 
Bakan düşünüyorlar mı? Umarım ki buna yardımcı 
olacaklardır. 

2, Samsun tütün piyasası Ege piyasasından bir 
ay sonra açıldığına göre, 20 Martta açmayı düşü
nüyorlar mı? Zira, bu piyasa geriye kaldığı sürece, 
yeni tütün ekiminin mevsimi başlamış oMuğundan 
tütün ekicisi mağdur edilebilir mi? 

BAŞKAN — Saym Kılıç, gerekçesiz olsun, lüt
fen. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — 3. Samsun sigara fab
rikasının geçmişte iki defa siyasî nedenlerle Adana' 
ya ve başka yere kaydırıMığı nazarı itlbare alına
rak, acaba gon üçüncü defa temeli ahBacak o!an 
fabrikanın temeli ne zaman atılacaktır? Yer olarak, 
yerini söyleyebilirler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyucunuz Saym Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Dağ köylerinin alımları öncelikle yapılacaktır. 

Bu konuda' esasen talimat vermiş bulunuyorum. 
Samsun piyasası geciktirilmeden açılacaktır. 
Sigara fabrikası; ban Samsun Sigara Fabrikası

nın yerini tesaîit ederken, yalnız ilmî gerçeklerden 
' hareket ettim. Samsun Sigara Fakrikasuıın temeli 

Bafra ile Samsun arasında «Englz» denilen mevki
de atılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Mustafa Ok, buyurunuz sözlü sorunuzu 
sorunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Saym Başkan, Sa
yın Bakandan üç sorum var. 

Müsaade ederseniz 1 nci sorumu birkaç örne
ğe dayandırmak istiyorum. Örneklerimi kısaca arz 
edeyim: 

Birinci örneği arz ediyorum: Salihli Karataş, Hü
seyin MîîHçuk; hepsi 7 balya tutar. 2 balya ihraki-
ye, 30 kiFo su çürüğü. 

İkinci 'örneği arz ediyorum.: SaüMi Çapaklı, Ali 
Günaydın; hepsi 13 balya, 5 balya ihrakiye, 30 kilo 
su çürüğü. 

Üçüncü örneği arz ediyorum: Selendi Mıdıkîi, 
Ramazan Delibay; 21 baEya tülünü var, 6 balya ih
rakiye, 85 kilo su çürüğü. 

Dördüncü örneği ara ediyorum: Recep Kahra
man; tütünün hepsi 5 ba!ya, tütünün tamamı ilıra-
kiyeye ayrılmış ve hiç alınmamış. 

Beşinci örneği arz ediyorum: Selendi Karabey'er 
köyünden Kâzım Yıîmaz; tütünün nepsi 8 balya, 5 
balya ihrakijre, 50 kilo su çürüğü. 

Örnekleri 4&m fazla uzatmak istemiyorum Sa
yın Başksn. 

* İhrakiye ve su çürüğü diye ayrılmış. Mahamuâli-
niz, ihrakiye yakılacak iüiün demektir; fiyat veril-
rürnez. Su çürüğü ise eğer ihrakiye ise onun da ihra-
kiyeye ayrılması ve yakılması lâzım; ama ihrakiye 
değil de su çürüğü olarak ayrı bir ayran yapıhyor-
EÎÎ ve i-hrakiyeîik değilse bu, o takdirde ona fiyat ve-
rilliîiesi lâzım. 

Burada şunu sormak istiyorum: Su çürüğü ola
rak ayrılan, ihrakiyeye baliğ edilmeyen tütünlere 
hiç olmazsa kiloda 10 lira vermeyi düşünür müsü
nüz? 
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İkinci sorumu arz ediyorum: Biraz evvel okudu
ğum örneklerden de görüleceği üzere, İhrakiye ve su 
çürüğü olarak, ikîsi de fiyaîsız, parasız olarak alı
nan tütünlerin miktarının çok yükseldiğini farkel-
nıüşsinizdir. 1974 Ecevit Hükümeti piyasasında su 
çürüğü ve ihrakiye olarak 10 kilodan faz^a ayrılmış 
tütün var mıdır? 

Üçüncü sorumu arz ediyorum: Selendi ve Kuîa 
bölgesinde dün tespit ettiğime göre, ödemeler kont
ratta yaziüı tarihe göre Haziranın sonunda, Salihli 
bölgesinde de Temmuz aymııı sonunda; yani biri 
4 ay, öbürü de 5 ay sonra ödenecektir. 

Malûmları okluğu üzere bankalara borç ve önü
müzdeki yılın ekim masrafları başlamıştır. Bu tütün
lerin paralarının ödenmesi için de 12 600 000 000 li
ranın hazır olduğunu konuşmalarınızda açıklamış
tınız. O hakle ödemeyi Mart ayı sonuna kadar, Iıîç 
olmazsa Nisanın 155ine kadar yapabilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Sayın Ok, birçok misaller ve
rerek bazı şikâyetleri dile getirdiler. Bunları tahkik 
ettireceğim. Müşahhas meselelerdir, bunları tetkik 
ettireceğim, Şimdi buna verecek cevabım yoktur. Bu 
konuda herhangi bir yanîsş işlem yapıldıysa, düzelt
mek görevimizdir. 

«Salihli, Selendi ve diğer yerlerde su çürüğü ko-
mısu vardır» dendi. Su çürüğü ihrakiyeye ayrûma-
dsysa bu bir değerdir deniliyor. 

İhrakiyeye ayrılan su çürüğü zannediyorum ki 
'değer bulmuyor. Hiçbir zaman da değer bulmadı. 
Bsigün su çürüğü ihrakiyeye ayrılmışla yine de üe* 
ğer bulmayacaktır; ama su çürüğü o!arak ihraki
yeye aynlmayıp da randmıansşz tütün diye ayrıl
mış olan varsa, onlar üzerinde dururum. 

Bugün Türkiye'de ihrakiye ve su çürüğü oüarak 
tespit edilen miktar, bütün ürünün binde beşi nis-
petindedir. Bu nedenle zannediyorum, ba mıntıka-
Jar, taîihslz bir şey olacak veyahut bir eksper dik
katsizliği olabilir; bu mmtıkalardakİ yapılan iş-
Eemler üzerinde ciddiyetle dururum. 

Ödemeler, geclktiriîmeden geçen. yıl, ondan ev-
veJki yıl, ondan evvelki yıl ve daha evvelki yıllar gibi 
süratle yapılacaktır. Haziran ayma falan ödeme bı
rakmayacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Abdülbaki Cartı, sorunuzu buyurun ço

runuz. 
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ABDÜLBAKİ CARTI (Siirt) — Sayın Bakanım, 
bıı sene Siirt bölgesi tütün üretidüerinin büyük bir 
kısmı avans alamadı. Ayrıca avans geç verildiği için, 
üretici müşkül durumda kaldı, tütünlerini satmak 
zorunda kaldılar. 

a) Bir kısım üreticinin avans alamamasının ne
deni nedir? 

b) Avans alamadıkları için müşkül durumda ka-
Ean, meselâ protesto edilen, üreticiyi korumak için 
bölgemizde tütün piyasasını öne aHmayı düşünü
yor musunuz? 

c) Bakanlığınızın bilgisi dahilinde olduğu gibi, 
bu £ene bölgemizdeki fidelere bir hastalık musaî-
:!ât oümuş ve üretici fide almak için Türkiye'nin her 
tarafını taramıştır. Bu yüzden büyük zararlara uğ
ramıştır. Bu mağduriyeti gidermek için baş fiyat, 
özeBikîe ortalama fiyat konusunda üreticiyi tatmin 
edici bir fiyat düşünüyor musunuz? 

d) Bakanlığınızca her tütün alım merkezinde 
bir işletme evi açılması prensip olarak kabul edil
miştir. Bu prensip muvacehesinde Sason, Batman, 
Bekirhan, Beşiri, Kurtalan ve Baykan alım nıerkez-
Eerîndeki işüctme evleriyle iügu durum nedir? 

e) Halen mevcut işletme evlerinde çok az 
miktarda tütün işlenmektedir. Bu nedenle işçiler çok 
kısa bir süre çalışmakta ve bunların işlerine son ve
rilmektedir. Bu tür işletme evlerinde bugün işîenen-
den daha fazla bir miktar tütün işletmeyi, bölge
nin işsiz sorunu açısından da düşünüyor musu
nuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Davamla) — Arz edeyim efendim. 

Sayın Cartı, «Sürt bölgesinde bu yıl birtakım 
ilçelerin eskicileri avans almadı», dediler. Bu avans 
alınmayışının nedeni, ki daha ziyade, iFçeden ziya
de, bazı köyîer almadı. Bu köylerde avans verilnne-
mes'nün nedeni, bir evvelki yıl buralarda yapılan yol
suzlukların tahkikatı neticesinde müşterek ve mü
teselsil kefalet nedeniyle ekiciler arasında husule 
gelin hukukî bir talihsizlikten ileri geliyor. Biliyor
sunuz ki Tütün Kanunu, «Avanslarını ödemeyen eki
cilere avans verilmez» der. Kanun tatbikatından ile
ri gelmektedir. 

Erken açmayı elbette cam gönülden istiyorum. 
Başfiyat, ortalama ve taban fiyat konusunda ar-

kadaşımın hiçbir endişesi olmasın. Sosyal adaletin 
gereği olan ve geri kalmış bölgelere bilhassa yar
dım etme amacında olan anlayışım, bu bölgelere, 
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diğer bölgelerde olduğu, gibi, Hükümetinıizin sos
yal adatetçi tatbikatını uygulamayı gerektirmekte
dir, endişe etmesinler. 

İşletme evlerinden yalnız Sason hariç - ki ken
dileri biliyorlar Sason'un neden olmadığını - Sason' 
un olmayış sebebi, burada yer üzerinde birtakım ih
tilâflar olmuştu, bu ihtilâf halledilmediği için bu
güne kadar bu ulaşamamıştır. Diğerlerinin yapımı 
devam etmektedir, süratle gidiyoruz onda. Alma, 
Sason'unkini de halletmek için bizzat Sason'a kadar 
gittim, hâkim beyden rica ederek, kendileriyle gö
rüştüm, bir kolaylık yapacaklarını söylediler. Bu
günlerde, zannediyorum bir netice alırını, biter bit
mez buraya da başlayacağım. 

ABDÜLRAKİ CARTI (Siirt) — Efendim, bir so
rum daha vardı; az miktarda tütün işleniyor, bu iş
lenen miktardan daha fazlasının işlenmesine izin ve
rilecek mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — İşin hacmine göre ve oradaki 
sosyal yapıya göre gerekli tatbikatı yapacağım. 

Uyarılarınıza teşekkür ederim* 
BAŞKAN — Sayın îsa Ayhan, buyurun. 

ÎSA AYHAN (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan bir, iki sorum olacak, cevaplamalarını rica 
ediyorum. 

1. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu
güne kadar tütün piyasalarının açılışında, gelenek 
o'arak, Gümrük ve Tekel Bakam tütün piyasasını 
açardı. Bu geçtiğimiz Pazar günü, İzmir'de Ege böl
gesi tütün piyasasının açılışından bir gün önce, Mil
lî Selâmet Partisi Genel Başkam Necmettin Erba-
kan, Aydın M. S. P. mitinginde tütün piyasasını fii
len 50 liradan açmıştır. Bu yetki tecavüzü, Hükü
metin otoritesine olan halkın saygısına karşı, o oto
riteye saygısızlık motifi yaratır mı yaratmaz mı? 
Böyl'e bir yetkiye, M. S. P. Genel Başkanı veya di
ğer bir partinin genel başkanı, Hükümet kanadında 
oüduğu takdirde, açma yetkisine, sahip midir? 

2. Türkiye artık turizm sanayii bakımından 
büyük bir alan oılmuştur. Yurt dışından ülkemize 
bol sayıda her yıl turist gelmektedir. Bu turistler
den öğreniyoruz ki, gümrük kapılarında büyük güç-
lükîerîe karşılaşmaktadırlar. Bu gümrük kapıların
da görevli olan ve haida illlşkili kesimlerde çalı
şan bu Bakanlık mensupları için yeterli bir eğitim 
uygulaması yapılmakta mıdır? Bu konuda bir eğitim 
semineri yoluyla yetişmelerini sağlayacak bir prog
ram çalışması var mıdır? 

3. Yİne Türkiye'de herkesin mal edinme ve 
satma özgüriüğü vardır. Ancak, burada cimdeki lis
tenin doğruluk derecesini bilemiyorum, kuşku ve 
kaygı verici bazı sonuçlar gördüğüm için, Sayın Ba
kandan bunu da açıklamalarını rica ediyorum. 

Türkiye, Trakya gümrükleri Başmüdürlüğünün 
Kapıkule'de görevli gümrük mensuplarından otomo
bili olanların otomobillerinin, plâka numaraları elim
de mevcuttur. 17 tane arabanın sahibi Kapıkule'de 
görevlidir. Bunun 3 tanesi müdür yardımcısı, geri 
kalan 14 tanesi de orada muayene memuru olarak 
görev yapmaktadırlar. Her vatandaş gibi, bu memur 
arkadaşlarımızın da araba edinmeleri doğal hakları
dır. Ancak, elimdeki listede, 4 tane arabanın (Peugeot, 
Fiat, Fiat, Fiat) arabalarının plâkasız olduğunu ve 
1976 model bulunduğunu görüyorum. 

Yine, geride kalan arabaların, 17'den 2 tanesi
nin Murat arabası olduğunu, geride kalanların 
Peugeot. Ford, Ford, Ford, Ford, BMW, Ford 
Taunus, Peugeot, Mercedes gibi arabalar bulundu
ğunu görmekteyim, ve arkadaşlarımızın hiçbir za
man banları suiistimal yoluyla ekle edindikleri ka
naatimizi de % 100 görmüyoruz. Ancak, orada gö
revli personelin arabalarının yabancı arabalar ve 
hepsinin de geneSikle 1976 model olması düşündü
rücü ve kaygı verici olduğu iç.'n burada, Sayın Ba
kana bu duruRiu iletiyorum. 

Bu konuya da açıklık kazandırılarak, bize böyle 
listeler veren kitlelerin kuşkularını giderici dav
ranışı da Sayın Bakandan bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu ikinci soru bir temenni oluyor, 

soru olmuyor. Tahkikatım istiyor. 

İSA AYHAN (Aydın) — Soruşturma yapıp yap
mayacağı konusunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tahkikatını işitiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Sayın Ayhan arkadaşımın so
rusuna cevap arz ediyorum. 

Piyasa açılışı geleneği, kanunlarla ve seneler
den beri yapılan tatbikat ile Gümrük ve Tekel Ba
kanına aittir. Açılışı, Gümrük ve Tekel Bakanı ola
rak ben yaptım. Bu konuda piyasanın açılması de
mek, fiyatlarla 'beraber alımların yapılması demek
tir. Fiyatlarla beraber alımların yapılmasını, üç fi
yatı birden belirterek ben yaptım. Bir siyasînin, ic
raatta bulunan bir arkadaşı hakkkında hüküm ver
mesi ki bana sorduğu sualle benden böyle bir hüküm 
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istiyor, bu hükmü verecek halde değilim. Benim 
için yakışıksız olur, bunu herkes değerlendirir, tak
dir eder. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Erbakan burada 
yok. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — «Turistler güçlüklerle karşıla
şıyor» dedi. Demin arkadaşımın sualine zannedi
yorum ki, cevap verdim. Turistleri getirip götü
renler, bilhassa turistleri çok olan memleketlerin se
firleri, bana, her zaman, gümrük kapılarının, 1,5 se
neden beri turistler lehine çok iyi bir şekilde işledi
ğini söylemektedirler. 

Arz ederim. 
Noksanlarımız var, daha müşahhas olarak ben

denize arz ederse, bendenize bildirirse kendilerine 
yapacağımız tatbikattı arz ederim. 

«Trakya gümrüğünde 17 otomobilli adam var» 
dedi. Değerli milletvekiline hemen şunu söyleye
yim ki, ben otomobilli insanları takip etmem. Bü
tün bakanlıkların önünde bir sürü otomobil var. 

İSA AYHAN (Aydın) — Yabancı plakalı araba 
ama. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Yabancı plakalı araba varsa, o 
kısma geliyorum, onu da şimdi ihbar olarak telâk
ki ediyorum, onun üzerinde dururum. Eğer hak
sız bir iktisap varsa, hakkından geliriz. Bilhassa, 
«Fiat ve Peugeot marka plakasız 2 araba var» dendi. 
Bunların üzerinde şimdi duracağım, kimindir bu, ne
reden alınmış; bunları da bildiririm. 

Ayrıca, gümrük memurları bize her sene bir be
yanname verirler; mal iktisapları hakkında. Buradan 
da, bunları nasıl iktisap ettikleri konusunda ciddî 
bir kanıt tesis etmem için elimde bir nevi delil ha
sıl olmaktadır, yani bu kolaylığını da vardır. Han
gi arabalarsa, onları iktisap ile karşılaştırır, sonuç
larını bağlarım. 

İSA AYHAN (Aydın) — Sayın Bakanım, kolay
lık olması bakımından, ben isim açıklamadım, ister
seniz takdim edebilirim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Lütfedersiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yalnız biz 
dedektiflik görevi yapan milletvekili değiliz, bunu 
sizin de yapmanız lazım Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Biz, zamanında, dedektif gibi 
de çalışırız, vazifemiz bu. 
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BAŞKAN — Sorular cevaplandırıldı. 
Sayın Necati Cebe, buyurun efendim. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Türün üreticilerine 

dönüm hasma verilen 300 - 350 liralık krediyi Sa
yın Bakan yeterli buluyorlar mı? Bulmuyorlarsa, 
bu kredilerin yükseltilmesi doğrultusunda almayı 
düşündükleri önlemler nelerdir. 

2. Tesellüm işlemlerinin hızla tamamlanması ve 
ödemelerin gecikmesiz yapılması için, düşündükleri 
ya da almayı düşündükleri önlemler varsa, nelerdir? 

3. Millet Meclisinde ifade edilen beyanlarda, 
«Su çürüğüne karşı tedbir alınacaktır» derken, bazı 
üreticilerden 10 liraya tütün alındığı nazarı dikkati 
çekmiştir. Bu durum da Sayın Bakanın ilân ettiği 
sosya! amaçlı alım politikasıyle çelişmektedir. 10 li
raya tütün almayı, sosyal amaçlı alım politikalarıy-
le nasıl bağdaştırmaktadırlar? 

Su çürüğü tütüne yüksekçe bir fiyat vererek üre
ticilerin mağduriyetini bir ölçüde de olsa azaltmayı 
düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Tütün ekicilerine dönüm başına, Ziraat Banka
larınca, zannediyorum ki, 350 lira civarında bir 
kredi verilmektedir. Ayrıca Tekel, muhtelif bölge-
îerde, muhtelif seviyelerde avanslar vermektedir. El
bette tütün ekicimizin, bütün ziraî kredilerde oldu
ğu gibi tütün ekicimizin de daha fazla krediye ihti
yacı vardır. Meblağlar müsait olursa, kendileri na
sıl arzu ediyorlarsa, ben de o arzu içinde olduğu
mu ifade etmek isterim. Meblâğlar müsait olduğu 
takdirde elbette yükseltilmelidir. 

Tesellümün süratle yapılması ve paranın süratle 
ödenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Alı
mın ne kadar süratle yapıldığı, bugüne kadar alınan 
180 milyon kilo civarındaki tütün gözönüne getirilir
se, alımın süratli olduğu gibi, tesellümün ve öde
melerin de süratli olacağını arz etmek isterim. 

Bazı üreticilerden 10 liraya tütün alındığı söylen
di. Buna imkân yoktur. 10 liraya tütün alan eks
perin bugün görevine son vereceğim. («Bravo» ses-
îeii) 

Su çürüğü hakkında, demin arkadaşıma cevap 
arz ettim, zannediyorum, beyanımı demin arkadaşı
ma arz ettiğim ölçülerde kabul buyurmasını rica 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Haşini Benli, buyurun efendim. 
AHMET HAŞÎM BENLİ (Kütahya) — Efen

dim, Gediz depreminin meydana geldiği döneme ka
dar Kütahya'nın bazı kesimlerinde -Emet ve Ge
diz'de- tütün ekimi yapılmaktaydı. Fakat deprem 
yüzünden 1 sene ekememekten dolayı üreticiler ekim 
haklarım kaybetmiş oldular. Bu bölgelerde tekrar 
tütün ekimi düşünülüyor mu Bu bölgelerden yapı
lan müracaatlar, Bakanlık olarak nasıl bir değer
lendirmeye tabi tutulmaktadır, yapılan işlem nedir? 

Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Gediz ve diğer bölgelerden 
bize müracaatlar olmuştur. Tütün deneme ekimi 
istiyorlar. Onları usulü dairesinde işleme koyduk. 
Netîcelerini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Sayın Ömer Kahraman, buyurun efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan birkaç sorum var. ı 

1. 1976 yılında üzün alımı kampanyasına özel 
sektör girmeyince, Tekelin, alımı tek başına sür
dürmesi çok güç olmuştur. Tekirdağ, Şarköy, Hoş-
köy, Uçmakdere şarap ve şıra kaplan dolmuş, kap 
kiralama yoluna gidilmiştir, önümüzdeki yıl bu du
ruma düşmemek için tedbirler alınmış mıdır? 

2. Hoşköy, Şarköy şarap fabrikalarında geniş
letme düşünülüyor mu? 

3. Yapılması düşünülen şarap fabrikalarını Sa
nayi Bakanlığının önlemesi üzüm yetiştiricilerini ka
ra kara düşündürmektedir. Üzüm yetiştiricilerinin bu 
durumlarını gidermek içki Bakanlık olarak ne tedbir 
düşünülüyor? 
4. Sigara tesislerinin geciktirilmesiyle yabancılar 

Türkiye'yi bir sigara pazarı yapmışlardır. Tüketimi 
karşılayacak üretimim planlanmasında mı noksanlık 
var, yoksa kurulacak fabrikaları şarapta olduğu gibi 
önleyenler mi var? 

5. Kalkınma kooperatiflerinden biri, ortaklaşma 
süt ineği getirmek istemektedir. Gümrükten muaf 
tutulabilir mi bu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Anlayamadım efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — KaM«nma 
kooperatiflerinden biri ortaklarına dışarıdan süt ine
ği getirmek istemektedir. Bu işlem gümrükten muaf 
tutulabilir mi? 

6. Tekel kibriti piyasada bulunmuyor. Özel sek
tör kibritleri piyasaya çıkınca tekel kibrit fabrikaları 
zarar etmiyor mu? Ederse bunun için ne çareler dü
şünülüyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yalnız, Sayın Kahraman... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Müsaade ederseniz arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Sayın Bakan, 
bir durumu açıklamak istiyorum. Şu süt ineği diye 
bir şeyden bahsettiniz. Süt ineğinin gümrüksüz ge
tirilmesi... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Evet, olanak 
vav mı? 

BAŞKAN — Kanunlarda mevcutsa vardır; ama 
bunun sual olarak sorulmasında, yani Sayın Ba
kan angaje olamaz, kanunda varsa olur. Kanunlar 
muvacehesinde ne yapılırsa o olur. Onu sual ola
rak takdim edemeyeceğim. Diğerlerine cevaplarınızı 
buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — 1976 üzüm alımında tüccar pi
yasaya girmemesine rağmen, Tekel bütün sahil mın-
ükaisındaki üzümü almayı büyük bir başarı ile so
nuçlandırmıştır. Bu nedenle, kendisinin de seçim 
bölgesi olan sahil yörelerindeki memnuniyet, ken
disince de zannediyorum ki tespit edilmiştir. 

Hoşköy, Şarköy genişletilecektir. Planımızda 
vardır, genişletilecektir. 

Bizim plana aldığımız sigara tesisleri geciktiril-
memjştir, bilâkis süratle üstüne- gidilmektedir. Gecik
miş olanların da gecikme nedenleri ortadan kaldırıl
mış, süratlendirilmiştir. 

Tekel kibrit fabrikalarına gelince; biliyorsunuz 
kibrit artık Tekelden çıkmış bulunmaktadır. 

Süt ineği konusunda kanunlarımız sarihtir. 

BAŞKAN — Sualler cevaplandırıldı. 
Sayın Osman AykuL buradalar mı?.. Buyurun 

efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkanım, 

Sayın 'Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplarını 
vermesini İstiyorum. 

1. Anason ekimleri kesin olarak kaldırılmış mı
dır? Bundan sonra köylüler anason ekemeyecekier 
raâdir? 

2. Tekelce 1976 üretim yılında, köylülerin ana
sonlarının tamamı niçin alınmamıştır? 

266 — 
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3. Anason üreticilerinin, tüccar, ve aracıların 
eline düşmelerini uygun buluyor musunuz? 1976 
üretim yılında kaç tüccar anason almıştır? 

Kaç tüccar Tekele veya Ticaret Bakanlığı Ant -
Birlik, Tariş kooperatiflerine anason satmıştır? Sat
mış oldukları anason kaç tondur? Bunun karşılığın
da kaç lira ödenmiştir? 

4. Anason üreticilerinin yalnız Ant - Birlikten 
30 milyon lira alacakları bulunduğu öğrenilmiştir. 
Üretici olan köylülere bugüne kadar bu para niçin 
ödenmemiştir? Ne zaman ödenecektir? 

5. Anason satışlarında yapılan suiistimaller, rüş
vet alma işlemleri önlenecek midir? 

6. Anason alımlarında, özellikle aracı tüccarla
rın, almış oldukları anasonlara, anason samanı, kum, 
gübre karıştırarak tekrar Tekele satmalarını nasıl 
karşılıyorsunuz? Alman bu anasonlar tahlil ettiril
miş inidir? 

Bu şekilde karışık ve kalitesiz anason alan eksper
ler için ne gibi işlem yapılmıştır? 

7. Tekelin elinde ihraç edilmeyerek bekletilen 
kaç ton anason vardır? Bu anasonlar niçin ihraç 
edilememiştir? 

8. 1976 yılında, özellikle sanayi mallarında fi
yatlar yüksek bir düzeyde arttığı halde, köylünün 
yetiştirdiği anasonlara 1 lira fiyat farkı verilerek, 
baş fiyatın 26 liradan ilân edilmesini yeterli buluyor 
musunuz? 

9. Filtreli sigaralar piyasada değer fiyatlarının 
üzerinde satılmaktadır ve bir karaborsacılık almış 
yürümüştür. Bu durumu önlemek için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

10. Tekel filtreli sigarayı şehir bakkallarına da
ha çok miktarda verdiği halde, köy bakkallarına da
ha az miktarda vermekte- Örneğin; haftada 1 ki
logram sigara vermektedir. Bu durumdan köylüle
rimiz şikâyetçidirler. Sayın Bakan köylülerin filtreli 
sigara ihtiyacını karşılamak için ne gibi tedbirler dü
şünmektedirler? 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Efendim, bu anason konusun
da evvelâ şunu söyleyeyim; anason Tekel maddesi 
değildin Anasonun ihracını Tekel yapmaz; anason, 
ihraç için Tekel tarafından alınmaz. Kendi fabrika
larında, tıpkı arpa gibi, çavdar gibi kullanılmak üze
re alınan metadandır. Dünya fiyat oluşumlarına ta
bidir. Dünya fiyat oluşumlarına tabi olduğu halde, 

ba sene Hükümetimiz, sosyal politikası icabı, dün
yada 13 liraya kadar inmiş olan anason fiyatlarını 
26 liradan almış bakınmaktadır. Zannediyorum ki, 
bn, sosyal gayeli, halka yapılan sosyal transferden 
başka bîr şey değildir. 

Tekelin elinde kamla karışık anason yoktur, 
Tekele de intikal efcnıiş, Tekelin alımlarında Tekele 
intikal eîn^ş bir tek suiistimal vakası da zikredile-
nıez. Bu sene Tekel ve muayyen birilikler tarafın
dan yrı«î!feîiş ©i£in alımlar vardır. Tekelin bc-delîni 
ödemediği bir tek anason üreticisi yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sualler cevaplandırıldı. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Millet kan ağlıyor, 

Sayım Bakan öyle söylüyor. Sorun köylüye. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı konuşma
yın arkadaşlarım. 

Sayın Sabri İnce?.. Yoklar. 
Sayın Türkmenoğlu, buyurunuz. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, tütün asgarî ihraç fiyatlarında artma 
ycpüîarak, büyük artışlar yapılarak, bıraaası önceki 
dönemde, bizim zamanımızda kiloda 5,5 lira tücca
rın kâr ettiğini söyledi Sayın Bakan. Şimdi dış ab
aya bağlı tütün satıldığı zaman, hem Tekel, hem 
tüccar bir evvelki yılda aldığı tütünü yüksek fiyata 
sattığı için kâr eder. Bu şartlar altında bizim zama-
mmızda 5,5 lira kâr edilmiş. Şimdi dışa satış fiya
tım ariıramama döneminde, hattâ düşme döneminde 
2 lira kâr edildiğini, kendi dönemlerinde kâr edile
ceğini söylüyor. Tütünün dışa satış fiyatlarında dü
şürme yaparak, dış tüccarları kâr ettirerek iç tüc
carları da koruma dönemine girilmiştir. Bu dönem
de, bu sene, tütün piyasasına 50 - 60 milyon kilo 
tülün alabilmeleri amacıyle tüccarı çekmek için ki-
îoda 10 lira işleme parası, % 5 kâr ve % 13 fire 
kabul edildiği halde, tüccar piyasaya girmemiştir, 
çok az miktarda girmiştir. Bu girdiği tütünlerde de... 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, soruya dönüş
türün, lütfen. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Soru
ya dönüştürüyorum. 

Ba tütünlerde de yüksek vasıflı tütünleri atmış
tır. Bunlara Tekel avans vermiştir. 

Sorumun birincisi; Tekel tüccarın aldığı yüksek 
vasıflı tütünleri ki rüçhan hakkı vardır avans ver-
d:gi için rüçhan hakkını kullanarak ve tütünleri tüc
cardan geri alacak mıdır Birinci sorum bu. 
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İkinci sorum, 1963 - 1964 yıllarında C. H. P. -
A. P. koalisyonu döneminde yine Bakan olan Sa
yın Bakanın döneminde tütün ihraç fiyatları 1,55 
doların üzerinde iken, 1966'dan itibaren, 1966'da 
1,35'e, 1967'de 1,32'ye, 1968'de 1,25'e, 1969'da 
1,22'ye, 1970 yılında da 1 dolara düşürülmüştür. 
Sonra bu fiyatlar bizim zamanımızda 1,68 dolara 
çıkmış, 2,61 dolara çıkarılmıştı. Bu dolara göre 
tütün satış fiyatının düşme dönemleri Sayın Baka
nın Bakan olduğu günden bu yana doğru başlamış, 
bizim iktidarımız zamanında yükselmiştir. 

BAŞKAN — Soruya dönüştürün lütfen. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îzmir) — Soru
ya dönüştürüyorum. 

Şimdi yeniden dışa satış fiyaıtlarınrn d ü ş ü r ü r e 
eğilimi vardır. Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; 
geçen yıl 3,75 dolar olan asgarî ihraç fiyatı bu yıl 
gene 3,75 dolar olarak tespit edilmiştir, artırılmamış-
tır. Kanada doları ile satışta bu pay hattâ düşürül
müştür. Dışa bu sene düşük fiyatla, asgarî ihraç 
fiyatı düşürülerek tütün satmayı düşünüyorlar mı veya 
büyük miktarda vergi iadesi vererek tütün satma eği
limi var mıdır? Bu konuda tedbirler alınmış mı
dır? Tüccarın ve dış alıcının baskısı bu yöndedir. 
Buna karşı tedbir alınmış mıdır? Sorumun ikincisi 
de bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun. 
GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Sayın Türkmenoğlu tütünün 
dış fiyatlarının düşmekte olduğunu söylüyor. Tütün
de dalgalanmalar ara ara olun Bütün zirai mah
sullerde olur. Ama bir şeyi açıkça ifade edeyim, 
sosyal adaletçi bir hükümetin görevi, tütün düşerken 
asıl destekleme yapmaktır^ Biz de bu görevi bu sene 
yaptık ve yapacağız^ Tütünü ıspanak fiyatına sattır
mayacağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Avansh yüksek tütünler var ise ve tüccar bizden 
noksan vermişse bunları derhal Tekele aldıracağım. 
Arz ederim. 

Kurların oynaması hikâyesine gelince. Kurlar is
tediği gibi oynar; ama hükümetler alın terine anla
yışları istikametinde değer verir. Biz en yücesini 
vermekteyiz. 

Arz ederim* 
BAŞKAN — Sualler cevaplandırıldılar. 
Sayın Hüseyin Abbas, buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 

Anayasanın 49 ncu maddesine göre, «Devlet, herke

sin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve 
tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» 

Hal böyle iken, zamanımızda hem inançlara 
aykırı ve hem de insan sağlığına son derece zararlı, 
kitle halinde ölümlere sebep olan içkinin yapımı ve 
satımı suretiyle huzursuzluklara sebebiyet veren hü
kümetlerin durumu nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Arz edeyim efendim, elbette 
beden ve ruh sağlığını devlet korur, doğru. Ama 
Türkiye'de içki beden ve ruh sağlığına zarar verecek 
hale geldiği zaman, devletin sosyal müesseseleri var
dır, müdahale eder. 

Bu arada hemen şunu arz edeyim ki, bugün iç
kiyi içenler üzümü yetiştirenler değildir. En zor şart
larla üzümü yetiştiren vatandaşlarımız bir kısmını 
sofralık üzüm olarak verir, bir kısmını pekmezlik 
üzüm olarak ayırır, bir kısmını da içki fabrikaları
na gönderir. Yalnız hemen şunu arz edeyim ki, 
sçk'i fabrikalarından Devletimizin geliri büyük ölçü
lerdedir. Bu güzel gelirden Devletimiz fabrika, Dev
letimiz mektep, hastane, yol yapmaktadır. Onun için 
değerli arkadaşımın bu sanayiin yanlış bir istikamet
te çalışmadığına kani olmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakanın verdiği izahattan sonra vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Kemal Gönül, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanımdan, kendi seçim bölgem 
Ordu ilinin Gölköy ilçesindeki Tekelle ilgili ihtiyaç
ların cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Bu ilçede sigara ve Tekel maddeleri yoktur. Tuz 
ve sigara maddeleri gönderilmesi düşünülüyor mu? 

İkinci sorum : Aynı ilçede Tekel binası bir tek 
mensurla çalışıyorj Görevli kâfi gelmiyor. Buraya 
bir kadro verilmesi düşünülüyor mu? 

Üçüncü dileğim: Tekel binası fakir bir şahsındır. 
Tahliyesi için dilekçe ile müracaat edilmiştir. Bura-
nsn tahliyesi düşünülüyor mu? 

Bunları rica ediyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mustafa Ke

mal Gönül. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Sayın GönüPün bu Tekel mad-
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delerinin darlığı konusunda söyledikleri hususları, ki 
şimdi oraya sigara, Tekelin diğer maddeleri ve tuz 
göndermek suretiyle süratle halledeceğim. Her halde 
bir aksama olmuştur. 

İkincisi, Tekel binası konusunda, biliyorsunuz 
bu iki tarafın anlaşmasıyle tecelli eden bir mukave
ledir, mahkemede bitmesi lâzımdır; ama ben geçen
lerde kendisinin bu hususdaki isteklerini tespit ettim. 
Bir fakirin evi olduğu için, buradan derhal çıkılma
sı için talimat verdim. Eğer, bu konuda bir gecik
me olduysa, gecikenlerden bunun hesabını sorarım. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırıldı. 
Sayın Cemal Külâhlı, buyurun efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim Zekiye 
Gülsen... 

BAŞKAN — Efendim, Zekiye Gübenln kendile
ri söyleyebilirler, ben de biliyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Vazgeçti. 
BAŞKAN — Vazgeçtiyse zamanı geldiğinde söy

ler. 
Sayın Külâhlı, soru hakkınızı devretmek istiyor

sanız, soru hakkını devretme yoktur. Yalnız, Sayın 
Zekiye Gülsen hanımefendiye soru imkânım vermek 
için ifade ediyorsanız, lüzumsuz bir davranış, çün
kü kendileri listeye alınmıştır, soru sorma hakkı ve
rilecektir. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki, vazgeçtiyseniz oMu. 
Sayın Halil Dere'nin soruları var, okuyorum: 
«1. Gümrük çıkış kapılarındaki hizmet binala

rının, lojmanlarının, park kontrol yerlerinin ve ay
dınlatma sistemlerinin komşu ülkelerininkine denk 
bir düzeye getirilmesi için neler düşünülmekte, ne 
gîbi girişim ve çalışmalar yapılmaktadır? 

2* Free snopların düzenli bir biçimde çalışıp ça
lışmadığı kontrol edilmekte midir? 

3. Ege'de tütün ürünü satılmadan yeni ürün tes
pit çalışmalarının çok önceden başlatılması nedeniy
le 10 Ocakta bu çalışmaların bitirilmesi nedenim 
açıklar mısınız? 

4. Doğu Berlin Uçak alanından Batı Berlin'e, 
Batı Berlin'den Doğu Berlin'e geçme durumunda! 
olan işçi yurttaşlarımıza giriş çıkış kolaylıkları sağ
lanmaya yönelik ilgili ülkelerle görüşme düşünülmek
te midir?» 

Sayın Dere buradalar mı efendim?.. Buradalar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
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Gümrük çıkış kapılarının modernize edilmesi ve 
bütün ihtiyaçlara cevap vermesi hususunda yeni in
şaatlarla bu hizmeti başarıya götürmeye çalışıyoruz. 
Bayındırlık Bakanlığımız birçok yerlerde yeni gümrük 
binalarımızın yapımını devam ettiriyor. Kapıkule, 
Gürbuîak ve diğer kapılarda yeni yeni tesisler yapı
yoruz. Zaman içinde bütün kapıların modern muaye
ne ve depolama tesislerine kavuşturulacağını arz ede
rim, 

Free shop'lar kontrol edilmektedir. Yolsuzluk ya
panlar hakkında gerekli cezalar tertip edilmektedir. 

Doğu Berlin'e giriş çıkış meselesi, dış politikamızı 
ilgilendirdiği nedeniyle Hariciye Bakanımıza tevcilı 
edilecek bir sualdir. Beyefendinin arzularım ayrıca 
kendisine sunacağım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gülsen. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim suallerim 
şunlar : 

1. Çanakkale ••> Bozcaada ve Gökçeada, gerek 
halkın yaşantısı, gerek ulaşım bakımından diğer yö
relere nazaran bir başkalık, bir ayrıcalık teşkil et
mektedir. Buradaki vatandaşlar mütemadiyen, filtreli 
sigara ve diğer Tekel ürünleri bakımından her talep
te gecikme olduğundan ve halkm büyük bir huzur
suzluk içinde olduğundan şikâyet etmektedirler. Aca
ba Sayın Bakanımız buraların ulaşım zorluğunu dü
şünerek ba halkın ihtiyacını karşılamayı düşünürler 
mi? 

2. Çanakkale'de eskiden beri takip edilen çok 
çeşitli ve kaliteli üzüm politikası gittikçe zayıflamak
tadır. Bîr taraftan Kanyak Fabrikasının ve Şarap 
Fabrikasının gelişimini düşünürken, diğer taraftan, 
her gün orijinalitesini kayıp etmekte olan üzüm eki-
ciliğme yeni bir politika, yeni bir sistem, yeni bir ba
kam getirmeyi ve bu çok vasıflı olan üzümlerimizin 
yeniden değer bulmalarını teşvik bakımmdan bir faa
liyetleri olabilir mi? 

3. Çanakkale * Agonya bölgesi tütünleri dediği
mle ve Tüvk tütünleri arasında yamalığı ile ayrı bir 
vasıf taşıyan bu tütünlerimize, maalesef djğer Mar
mara tütünleri, büyük yapraklı tütünlerle beraber fi
yat bi lmektedir . Arzumuz odur ki, yıllardan beri ye
tiştirilmesi daha zahmetli olan bu tütüne, az da olsa 
ayn bir fiyat verebilmeleri karşısında, hem bu tip 
tütünün artîmı olacak, hem de daha iyi yetiştirme 
imkânı sağlanacaktır. Agonya tütünlerine yamalığı 
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açısından ötürü ayn bir fiyat, az da oîsa, Marmara 
tütünleri dişinde, düşünülebilir mi? 

4. Yenice bölgemizde, birçok defa halka Sayın 
Bskammız tarafından ve daha evveî söylenen,, tütün 
depolama yapımının son durundan nedir? 

5. Akhisar'da bir sigara fabrikasının temelinin 
atılacağını duyduk. Tabiî bölgemize yakınlığı ve tü
tün yetiştiren bir Vilâyet olmamız nedeniyle mem
nun olduk. Acaba bu sene yapılıyor mu ve Çanakka
le'ye de bir tütün fabrikası yapılması düşünülüyor 
mu? 

6. Aynı adı, aynı vasfı taşıyan Çanakkale üzüm
leri, geçen yıllarda olduğu gibi, Tekirdağ üzümlerin
den biraz daha düşük fiyatla mı alınacak ve alınma
ması temennisinde bulunabilirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Çanakkale Bozcaada ve Gök
çeada'da ulaşım güçlükleri vardır. Burada bir depo 
tesisi ihtiyacı da vardır. Şimdi talimat vereceğim, bu 

hizmet suretle yerine getirilecektir. 
Çanakkale'nin üzümüsün değerlenmesi için yeni 

yeni tesisler yapıyoruz orada. Zannediyorum ki, bu 
tesisler üzümün değerlenmesinden başka bir gayeye 
matuf değildir. O bakımdan, üzüme değer veriyo
rum. 

Agonya tütünleri değerli tütünlerdir, bu sene de 
değerini bulacaktır. 

Yenice bölgesi depolama meselesi halledilmiştir, 
bu sene yapılmaktadır. 

«Akhisar Sigara Fabrikası gibi, Yenke mıntıka
sına veya Çanakkale'ye bir sigara fabrikası yapılacak 
mı?» diye sordular. 

Bugünkü planda yoktur, ilerisi için haklı bir ta
lep olabilir, inceleriz. 

Aynı evsaftaki üzüm... 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Akhi

sar'ın?,. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ* 

TRAK '(Devamla) — Akhisar'ın temelini 20 gün için
de atacağız. Menafiî umumiye kararı alınmıştır. 10 
gün sonra da istimlâki bitecektir. 

Aynı evsaftaki tütünün, üzümün Tekirdağhsı ve
ya Çanakkale'si bahis konusu olmaz; aynı fiyatla alı* 
nacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, soru sorma işlemi bitmiş

tir. Sayın Bakan, buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Çok teşekkür ederim efendim. 
(A. F. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim efendim. 
Son söz milletvekilinlndir gerekçesine müsteniden 

Sayın İsa Ayhan, buyurun efendim. (C. H. P. sırala-
rındau alkışlar). 

İSA AYHAN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Bisgün Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin gö
rülmelerini birlikle izledik. Henüz, daha Ege bölgesi 
parlamenterleri olarak ayakkabılarımızın tozu dahi 
silinmeden aranızda bulunuyoruz. 

Ege tütün piyasasının açılışında. Cumhuriyet yö
netiminde eşine rastlanmayan gayri ciddî bir olayı 
demin soru olarak yansıttım. Gönlüm ister ki, bu 
kürsüye gelen parlamenterler, en az, değişik partili 
vatandaşların yüreklerinden gelen oylan yansıtsınlar. 
Bunun zaman zaman kişisel çıkarlar açısından, parti
lerinin politik açısından değişiklik kazandığım da za
man zaman görüyoruz. 

Ancak, bu çatının altında sorumluluk almış olan 
parlamenterlere düşen temel bir görev vardır; o gö
rev de, rejimin yara almadan Türkiye Cumhuriyetine 
yakışır seviyeye ulaştırılması olmalıdır. 

Değeri! arkadaşlarım, Türkiyemizde tek bir parti
nin geçtiğimiz 1973 seçimlerinde yalnız başına ikti
dar olması mümkün olamamıştır; koalisyonlara ihti
yaç doğmuştur. Millî Selâmet Partisi, • Cumhuriyet 
îîaSk Partisinin yedek parçala iktidarı döneminde bir
çok güçlükler tâmuşîm* 

Şimdi, birbirinden ekonomik, sosyal ve kültürel 
görüşleri açısından değişik oîan dört partiden oluşan 
Milliyetçi Cephe iktidarı, geçtiğimiz 54 yıllık tütün 
piyasası geleneğine aykırı olarak, Sayın Tekel Baka
nı ile, büyük bk ciddiyetle bir gün önce uçakta bir
likte tütün piyasasını açmak üzere gidiyoruz, ama sa
dece oy avcılığına dayanan, ama vicdanlarını her za
man için Tanrı ile en çok yakından ortak oldukları
nı iddia eden Millî Selâmet Partisinin Genel Başka
nı; Aydın mitinginde coşarak tütün piyasasını açı
yor. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet rejimini böyle 
gayri ciddî uygulamalarla yıpratmaya, şu veya bu 
platinin ne liderinin, ne de milletvekilinin hakkı yok
tur, olmamalıdır. 

— 270 — 



M. Mecüsi B : 55 

Değerli arkadaşlarım, 21 Şubat günü açılan Ege 
tütün piyasasında Sayın Teke! Bakanımız Orhan Öz-
trak, Ege tütün üreticisinin büyük bir yıkımdan kur
tarılmasında yardımcı olmuştur. Önce insanların te
mel ihtiyaçlarından söz etmek zonmluğu doğuyor. 
Psikolojik güvenlik, sosyal güvenlikle birbirini ta
mamlar. Bunun yanında, cananın hayatını devam et
tirebilmesi için, ekonomik güçlenmenin de, ekono
mik temel gereksinmenin de başlıca unsur olduğuna 
gözden uzak tutmak gerekmez. 

Değerli arkadaşlarını, Şayia Tekel Bakanımız 
«Ege üreticisini büyük bir yıkımdım kurtarmıştır» 
dedim, Şüphesiz geçmiş yularda Cumhuriyet Halk 
Partisi mektebinden yetişmiş olan Tekel Bakanmuzm 
yüreği, Adalet Partililere ve M. S. P.'ye göre üretici
nin akn terine daha yakındır. O bakımdan hısımı
mızda teşekkürü bir borç biliyorum. 

Türkf.yemiz yılda 15 milyar lirasını tütün üretici
sine vermektedir. Bir o kadar da, yani İS milyar lira
lık da, ne acıdır Türkiycmizde yabancı ülkelerin filt
reli kaçak sigarları satılmaktadır. Bu bakımdan bir 
ülkenin sokaklarında yabancı ülkenin filtreli sigarala
rı harı! harıl satılır, o ülkenin hükümetinin yetkilileri 
de bunu görürse, o zaman artık denecek süz, kime 
ulaştırılacak söz nasıl uygulanır bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman eğitimin ar
tık sadece Millî Eğitim Bakanlığının sorunu olma
dığı, bütün bakanlıkların da Eğitim Bakanlığı gibi 
hizmet içi eğitimde etkili olmak zorunluluğunda ol
duğu söylenir, doğrudur. Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğımız da diğer bakanlıklar gibi hizmet içi eğitime bü
yük bir ağırlık vermek durumuyla karşı karşıya bu
lunmaktadır. 

Tütün satımıyla ilgili olarak görüşlerimi harada 
ifade ederken, bizim gibi 3 milyon işsizi olan bir ül
kede yaprak tütünü satışa yerine, Tekelin tütünü iş
lenmiş olarak ve sigara olarak düşarıya ihracınım, 
hem işsizliği önlemesi bakımından, hem de büyük dö
viz sağlaması bakımından önemini belirtirim ve buna 
inaaıyorum, 

Sigara teknolojimiz çok kısır, yok denecek kadar 
azdır. Kısa zamanda sigara fabrikalarımızı günün ge
reksinmelerine uygun olarak çoğaltmak ve çeliştirmek 
yararlı olur kanaatini taşıyorum. 

Gümrüklerimizin, yurt dışı kapılarının bina olarak 
da yetersiz olduğunu görüyoruz. Gün geçtikçe TÜR 
kamyonlarının sayıları artmaktadır. Bunlar için de 
gerekli güzergâhların şimdiden hazırlanmasında bü
yük yararlar olacağı kanaatini taşıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, personel eğitiminin yetersiz
liğinden söz ettim. Bunun yanında, Gümrük ve Te
kel Bakanlığında görevli olan personelin yükseköğre
nimden geçirilmesi koşuluna inanıyorum, gereğine 
inanıyorum ve doyurucu bir maaşla da bunların ga
rantilerinin sağlanması gereğine inanıyorum. 

Gümrüklerimizde, alabildiğine, 20 milyar liraya 
yakın motorlu araç beklemektedir. Bunların kısa 

zamanda tasfiye edilerek Hazineye intikalleri gerek
mektedir. Bu konuda da hızlı bir çalışma yapılması 
çok yararlı olur. 

Gümrük yasaları günün ihtiyaçlarına uydurulma-
lıdır. Bugünkü gümrük yasalarımızda... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, iki dakikanız vardır. 
İSA AYHAN (Devamla) — Topluyorum efen

dim. 
Bugünkü gümrük yasalarımızla Türkiye'mizi artık 

gereği gibi yönetmenin de mümkün olamayacağını 
görüyorum. Tüm işlemlerin bürokrasimizin köhne 
ve çarpık zihniyetinden kurtarılarak, yeniden bu ör
gütün reorganize edilmesiyle, daha yararlı hizmetlerin 
yapılabileceği kanaatiyle, bu bütçenin Tekei Bakan-
hğına ve ülkemize hayırlı oimasını diler, saygılar su
nanın, (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü ayrı ayrı okutup, oylarınıza su-
ncağım: 
A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 35 798 3,00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Gümrük kanunlarının uygu
lanması ve izlenmesi hizmet-
metleri 234 268 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler,,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Gümrük kaçakçılığı ile mü
cadele hizmetleri 102 123 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 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) (1) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
le?... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Tekel Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1977 ma
lî yıhnda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (4 157 810 400) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum: 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 120 035 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(7) 492 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Lira 
Bölüm 
(Prog.) 

111 Yaprak tütün hizmetleri 769 051 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden-
leı*... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Tekel mamulleri üretimi 2 294 254 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Safaş hizmetleri 961 858 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 610 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

. niza sunuyorum: Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz (A) cetveliyle birlikte, 1 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Teke! Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağîs (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 157 810 400) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
cetvelini okutup, oylarınıza sunacağım: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı gelirler 17 600 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
ba! edilmiştir. 
Özel gelirler 4140 210 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul tüneyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Made 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.,. Kabu? etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6, — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci madeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 

Tekel bakanları yürütür. 
BAŞKAN •— 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, biiâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin ulusumu
za ve Bakanlık Teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

B) GIDA » TARÎM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, programı
mız gereğince Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğı Bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1977 yıh 

Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan
ları okuyorum: 

Grupları adına: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adma Sayın Mehmet Yüceler, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adma Sayın Ömer Naimi Barım. Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Adnan Akarca, Adalet Par
tisi Grupu adma Say m Yılmaz Hocaoğlu. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: Sayın Os
man Aykul, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Hüseyin 
Erçeîlk, Sayın Kadir Özpak, Sayın Veli Bakirli, Sa-
ysn Ekrem Kangal, Sayın Fahri Özçelik, Sayın Sab
rı Tsğh, Sayın Mehmet Özkaya, Sayın Osman Yıl-
mas Karaosmanoğlu, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Tufan Doğan Av-
şargil. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Yüceler, buyurun efendim 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCELER 
(Kayseri) — -Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1977 
yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Mil
let Meclisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, yaşadığımız çağda devam
lı ve süratle gelişen teknolojik gelişmeleri izlemekte 
güçlük çekildiği halde, hızla artan dünya nüfusu ve 
yeni buluşlarla çeşitlenen endüstriyel üretim ve tü
ketim hızı yüzünden, dünyamızda sosyo - ekono
mik sorunlar yine de birbirini kovalamakta, zaman 
zaman bazı ülkelere de buhranlı yıllar yaşatmaktadır. 
Bu durum tarımsal üretimi de yetersiz hale sokmak
ta, bu yüzden de ciddî beslenme sorunları meydana 
çıkmaktadır. Geleceği yılların insanlık için sıkıntılı 
yıllar olacağını, bütün ülkelerde alık ejderinin insan 
sağlığını ciddî şekilde tehdit edeceğini gören ülkeler, 
bu durumdan endişeye düşmekte, pek çok temel mad
delerin rezervleri için 21 nci yüzyıla girerken kötüm
ser tahminler yapmaktadırlar. 

Dünyamızın bu acıklı yıllara sahne olmaması 
için de, yalnız yerüstü doğal kaynaklarını verimli 
işletmek ve israf etmeden değerlendirmekle kalma
yıp, denizaltı kaynaklarının da insanlığın hizmetine 
sunulması için ilmî araştırmalar ve çabalar gösteril
mekte, denizaltı kaynaklarından yararlanma olanağı 
bulunmadığı takdirde de endüstriyel üretimin kısıla-
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cağı ve kıtlık döneminin başlayacağı üzerinde ilmî 
münakaşalar yapılmaktadır. 

Böyle bir dünyada, özellikle tarımsal üründe, bu 
üretimin artırılması ve değerlendirilmesinde ülkemize, 
millî menfaatlerimiz ve insanlığa hizmet yönünden 
büyük görevler düşmektedir. Çünkü, ülkemizde tarım
sal üretimin kaynakları ve bu üretimin artırılması 
olanakları geniş çapta vardır ve Türkiye ekonomisi 
için tarım, gelecekte güçlü bir teminattır. 

Türkiye ekonomisinin hızla gelişmesinde Türk 
tarımının ağırlığım bütün ilim adamlarımızın ve si
yasî partilerimizin de kabul etmiş olduklarım, ya
zılarından ve konuşmalarından memnunlukla öğreni
yoruz. 

Yalnız siyasilerimizin ve özellikle sorumluluk 
mevtlerimizi işgal edenlerimizin fouı görüşlerinin de 
genellikle askıda kaldiğını görerek üzüldüğümüzü de 
İfade etmek isterim. örneğicn; Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakam Snjm Korkut özaî'ın tanınsa! so
runlarla ve Bakanlık teşkilâtsyle ilgili ..olumlu sayıla
bilecek konuşroalarıyle bu sorunların olumsuz olarak 
tatbikata sergilendiğini görerek, üzülüyor ve endişe 
ediyoruz. Bu konuda sayısız örnekler vermek müm
kün olmakla beraber, biz ancak birkaç örnek vermek
le yetineceğiz. - -

1977 yılı genel bütçesi İçerisinde, her ikisi de Sa
yın Bakanın partisinin sorumluluğunda bulunan Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesiyle, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerindeki, geçen yıl 
bütçelerine kıyasla artış oranlarını hesapladıkları tak
dirde, Türk tarımının ne kadar ihmal edildiğini, geriye 
itildiğini görecekler ve kendileri de İddialarımıza ümit 
ederim kak vereceklerdir. 

Gelecekte Türk ekonomisinin teminatı olacağını 
beklediğimiz tarama, refah ve mutluluğunu İsrarla is
tediğimiz köylü ve çiftçilerimize verilen değer ölçüsü 
bu mudur? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi
nin astronomik şekilde artırılması için Başbakanla 
koalisyonun bozulması tehdidiyle pazarlığa girişilip, 
arzulanan ödüller koparılırken, Türk tarımının geliş
mesi için büyük iddialar içerlsâîde olan Sayın Tarım 
Bakanımız acaba nerede idi? 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden Türk tarımı
nın gübresinden tanımsal mücadele ilaçlanma, her 
türlü tarımsal alet ve nıakine)ereF.cn traktörüne, sula-
masuıdan gületkıe, tarımsal kredilerden ürünlerin fi
yat politikasına, ürünlerin depolanmasından pazarlan-
masına, tarımsal ürünlerin korunmasından toprak mu
hafazasına, çiftçilerin kooperatifleşmesinden, çlftçi-
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lerin örgütlenmesine, tarımsal araştırmalardan, tarım
sal öğretime, hayvancılıktan meralara ve nihayet Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile alâkalı ku
ruluşların «organizasyonuna, idarenin ciddî ve taraf
sız çahşmalarma kadar dile getirdiğimiz, basında da 
herden her gün sergilenen hu ve bunlar gibi Türk 
tarımının asırlık ve çok önemli çözüm bekleyen so
runları yüzüstü yatarken bu sorunları ve tarım politi
kasının saptanması ve yürütülmesi görevini bir ta
rafa iten Sayus Bakanımız, maddî sıkıntılar içerisin
de Türk taniEiraa ve dolayısıyle Türk yurduna yıllar 
y?h hîzffl.C'* eden Bakanhğan her kademesindeki değer
li elemsınlanMi Mç b!r inandırıcı gerekçe gösterme
den istifaya zorlamak ve onların yerine Millî Selâmet 
Partisi yanlısı eleman almak maksadıyle yasa dışı na-
kKc^'la meşgul idi kanaatindeyiz. 

MIEî Cephe iktidarının görev . basma gelişinden 
bu yana birçok bakanlıklarda personelin partizan ne-
deaUerle kusursuz edildiğini ancak, Gıda - Tarım ve 
Lîayvım^'.k BakamkğındaM yasa dışı yapılan nakil
lerin d'ger bakanlıklara kıyasla bir hayli kabarık ol« 
doğana, bu yüzden Bakanlık bünyesindeki huzursuzlu
ğun çok gcn'şlediğini, hatta hizmetlerin aksadığını, 
bîi tip, ^uygulamaların ülke açısından sakıncalı oldu-
ğuna, liı'ç olmazsa yasa, yönetmelik ve tüzük daşı na
klilerin durdurulmasını bir temenni şeklinde bu kür
süden gliîidoîîî dışı bir konuşma ile dile getirmiştim. 

O günden bugüne dek, ölçüsüz ve E^esapsız yapı-
lau ba gibi nakillerin durdurulması şöyle dursun, ma
alesef bunlara çok daha enteresan olan yeni örnekler 
ekleîiMİşür* Ba nakiller ve işten uzaklaştırma tertip 
ve baskıları, Bakankğm üst düşeyinden daktilo me-
sayman ve Devlet çiftliklerinde çalışan işçilere kadar 
ulaşmıştır. Bu uygulamada personelin' yeteneği, ka-
zamkîiiş hak??.?.rs, uzmanlık dalları, sağlık, eş ve ge
çim durumları plbil ncdenüer açla dikkate alınmanıış-
ür. 

Sayın milletvekilleri, şu gördüğünüz listelerdeki 
isimler yıllar yûı Bakanlığın üsî kademesinde nıüste-
şfir muavinliği, genel müdürlük, Bakanlık müşavirliği, 
fen heyeti başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş zeva
tın., Bakanlık merkezinden tafraya nakledilenlerden 
bîr linsmmıa listesidîr. Yensi nakil yerleri: Sivas, Ur-
fa, î i f e , Van9 Mardin, Kars, Diyarbakır ve Ağrı gi
bi illerdir. Ba ESerîn hepsi de hizmet bekleyen, her 
t'Mli hizmete de îâyik ynti köşeleridir. Geri kalmış 
bu yurt köşelerinde verilecek hizmet, hizmetlerin en 
yücesidir, Bunu biliyoruz. Yalnız bu nakledilen ze
vatsın tamamının, Türkiye'nin pek çok ilinde görev 
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yapmış ve emeklilik çağına gelmiş yetenekli kişiler
den oluşu dikkat çekici ve endişe vericidir. 

Sayın milletvekilleri, şu gördüğünüz liste, usulsüz 
olarak emekliye sevk edildikleri gerekçesiyle, emek
lilik işlemlerinin iptali için, Gıda --- Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı aleyhine Danıştaya dava açan ele
manların listesidir. Bunların sayıları da bir hayli ka
barıktır. Şu anda yürütmenin durdurulması kararım 
almış olan 70 kişilik bir liste elimdedir. 

Şimdi de Sayın Bakanın şahsına tazminat dava
ları açılmaya başlanmıştır. Sayın Bakan, Damştay-
dan iptal kararı alanları İsrarla araştırmakta ve bu ki
şilere «Tazminat davası açamayacaklannı, açanların da 
vazgeçeceklerine dair imzalı bir belge verdikleri tak
dirde yeniden kendilerine göıev verileceğini» duyur
maya çalışmaktadır. Bu uygulama ile ilgili olarak, 
Millet Meclisinde yapmış olduğum gündem dışı bir 
konuşmaya Sayın Bakanın vermiş olduğu cevabı Mec
lis zabıtlarından aynen okuyorum: «Personelle ilgili 
yapılan bütün atamalarda muhakkak ki Bakanlık, ya
saların çerçevesi dahilinde hareket etmektedir.» diye 
ifade etmişlerdi. Yukarıda verdiğim sayısız örnekler
den anlaşıldığına göre, Bakanlığın, yasalar çerçevesi 
dahilinde hareket etmediği anlaşılmaktadır. Bu du
ruma göre Sayın Bakan, kendisine yasa dışı öneri
lerde bulunan ve bu yanlış önerileri gerçekleştirmeye 
zorlayıp, tatbikata koyduran, hu yüzden Bakanlık 
bünyesinin tamamını rahatsız ve huzursuz etmeye 
neden olan idareciler hakkında ne düşünmektedir? 
Bunu merakla öğrenmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, idari kademelerdeki bas
kılar, şimdi de Türk Mühendis Mimar Odaları Bir
liğine bağlı, Anayasanın teminatı altında, kanunî ku
ruluşlar olan mühendislik odalarına sıçramıştır. Bu 
odalarda kayıtla 50 binin üstünde teknik eleman mev
cuttur. Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
en ön sırada katkısı olan bir kitle, büyük çoğunluğu 
Devlet hizmetinde, şimdi de sistemli bir şekilde bu 
kitle baskı altında tutulmaktadır. Özellikle son gün
lerde Orman ve Ziraat Yüksek Mühendisleri oda se
çimlerinde görenleri hayretlere düşürecek kadar ka
nun ve usul dışı, polis himayesinde baskılar yapıl
mıştır. 

Tarafsız olduğu iddia edilen idarenin, sözde gö
rev anlayışı yüzünden, Ziraat Yüksek Mühendisleri 
Odasının tertiplediği Ankara İli Birinci Aşama Kong
resine tespit edilmiş delegeleri 6 saat salona sokmak 
mümkün jılamamıştır. 

Teferruatına zaman kifayetsizliğinden girişmek 
mümkün değil, bu baskılar devam ederken Türk Mü

hendis Mimar Odaları Birliği bu baskılara karşı ne 
diyor, şimdi onu dinleyelim: 

«Halkın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin 
emperyalist bağları koparacağı, Millî Cephe iktidarı
nın yurst severlere karşı giriştiği tüm eylemlerin if
lâs edeceği, Türkiye'nin kaderinin, Türkiye'de çizile
ceği günler gelene- dek Türkiye teknik elemanlarının, 
ne yapılırsa yapılsın yurt severlik görevlerini yerine 
getireceklerinden kimsenin kuşkusu olmasın.» 

Şu ifadeler gösteriyor ki, kanunsuz ve usulsüz 
baskılardan netice almak olanak dışıdır. Ashnda, 
Türk Milletinin mayası baskılara boyun eğmeye mü
sait değildir. Türk tarihi, bu gerçek ve sayısız örnek
lerle doludur. Bu usuller, millî bütünlüğümüzü zede
leyici, tahrip edici usullerdir. Biran önce vazgeçil
mesinde yine millî bütünlüğümüz bakımından sayı
sız faydalar vardır. 

Değerli milletvekilleri, bakanlıklar hiç kimsenin 
özel çiftliği değildir. 20 nci asırda, insan haklarına 
saygı duyulduğu bir çağda, özel çiftlikler dahi bir 
disiplin altında idare edilmektedir, patronun isteme
diği işçiyi, istediği an işinden uzaklaştırma olanağı 
maziye karışmıştır, keyfilik kalkmıştır. Bundan böyle 
işçilerin işine dahi gelişigüzel son verilememektedir. 
Onların da haklarının bir kısmı son yıllarda teminat 
altına alınmıştır. 

Bugün Türkiye'de her alanda hakların teminat 
altına alınmasının çabası verilmektedir. Siyasî haya
tımızdaki bunalım da kanaatimize göre buradan gel
mektedir. 

Kardeş kanı akıtılmasına olanak sağlanmasının 
altında da bu gerçek yatmaktadır. Yoksa, her iki 
aşırı kanaatta da yasa dışı faaliyet gösteren, kardeş 
kanı dökecek kadar gözü dönen bir avuç zorbanın, 
bu Devlet, hakkından gelecek güçtedir. 

Nitekim, her defasında da Millî Cephe İktidarı
nın başta Sayın Başbakan olmak üzere bütün yetkili
leri, Devletin güçlü olduğunu, üçbuçuk anarşistin üs
tesinden geleceğini ifade etmektedirler. Çok güçlü 
olan Devlet bu kargaşayı önleyemiyorsa, o zaman ^n 
azından mevcut Hükümetin görevini ihmal ettiği ve
ya yukarıda da bahsettiğim gibi bu yasa dışı, çağ 
dışı tiksindirici olayların bilerek tezgâhlandığını ifa
de etmek zorunda kalacağız. 

Bu tarz davranışlar, hayır getirmeyen devranış-
lardır, sorumluluğu da ağırdır. 

Değerli milletvekilleri, grup sözcülerine ayrılan 
20 dakikalık zaman içinde Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının sayısız sorunlanm dile getirmeye 
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olanak bulunmadığını takdir edersiniz. Onun için 
biz, ne traktör fiyatlarının kısa »üre içinde yüksek 
oranda arttığından, ne traktörün karaborsasından, 
ne de devlet elinden alınıp güçlü firmalara devredil
mesinin sakıncalarından, ne yemsizlik yüzünden Er
zurum bölgesindeki hayvanların Diyarbakır bölge
sine kış ortasında nakledilişinden, ne et kuyruğunda 
vatandaşların ölümünden, ne iki aya yakın müddetle 
ithal edilmiş olan damızlık ineklerin vagonlardan 
çekilmeyişinden, ne şu ana kadar satılamayıp çillen-
me durumuna gelen çiftçi elindeki patateslerden ve 
ne de bunlar gibi tarımın pek çok sorunlarından söz 
etme olanağı bulamadık. 

Bütün bu kördüğümlere idarenin sebep olduğu
nu bilerek, daha çok idarî mekanizmanın aksayışın-
dan ve Sayın Bakanın yanlış olduğuna kanaat getir
diğimiz tutum ve davranışlarından söz etmeye çalış
tık. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığının üst 
düzeyinden daktilo memuresine kadar uzanan yasa, 
usul ve insaf dışı nakillerden söz etmiştim. Millî Se
lâmet Partili değerli milletvekili arkadaşlarım alın
masınlar, altını çizerek bir defa daha tekrar ediyo
rum, Millî Selâmet Partili değerli milletvekili arka
daşlarım alınmasından, yalnız görev başında bulunan 
sayın bakanlarla, bundan böyle bakan olabilecek ar
kadaşlarımızın dikkatlerine sunulmak üzere, bütün 
milletvekillerimizin duygulanacağını umduğum Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına hitaben ya
zılmış ve geniş bir birikimin ifadesi olan bir istifa 
dilekçesini aynen okuyarak konuşmalarımı bitirmek 
istiyorum. 

Dilekçe şöyle : 
«Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Makamına 

Yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak, hiç bir ge
rekçeye dayanmaksızın, Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığında daktilo olarak çalışır
ken, beni Bitlis Valiliği emrine tayin etmiş bulunu
yorsunuz. 

Kız çocuğum lisede okumaktadır. Eşim olmadığı 
için ona benden başka bakacak kimsem de yoktur. O 
nedenle çalışmak zorundayım. 

Sayın Bakan, her vesile ile dinden, imandan, ma
nevî değerlerden ve insanlıktan bahseder görünmek
tesiniz. 

İnsanlık, dul bir kadım kış ortasında Bitlis'e tayin 
edip çaresiz bırakmak mıdır? Bunu hangi vicdan öl
çüsü ve insanlıkla izah edeceksiniz? Çocuklarımın 

ekmeği ile oynamanız, yüreğinizin ne kadar katılaş-
tığını ve hacı sıfatınızın ne kadar sahte olduğunu gös
termektedir. 

Cumhuriyet düşmanı, ümmetçi Millî Selâmet Par
tililere yer açabilmek için, bugüne değin yaptığınız ve 
Danıştayın durdurduğu binlerce tayine bir de kimse
siz, dul kadının tayinini eklediniz. Elbette ki, bun
ların hesabı bir gün sorulacaktır. Bu hesabı bu dün
yada kimse sormaz diyorsanız, o zaman bunu, bizim 
içtenlikle inandığımız, sizin siyasî çıkarlar için istis
mar ettiğiniz ilâhî adalete bırakırız.» 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Adalete inanıyorsunuz, 
elhamdülillah. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — «Dul bir 
kadının, çocuğu okuyan bir kadının Bitlis'e gideme
yeceğini siz de bilmektesiniz. 

Bu nedenlerle memuriyet görevimden istifa edi
yorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Hülya Gürcanlı 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığında 

Memur 
Ankara» 

Değerli arkadaşlarım, değerli Millî Selâmet Par
tili milletvekilleri, biraz evvel özellikle size hitap ede
rek, altını çizerek hiç bir kimsenin alınmamasını ve 
bu sözlerin tamamen Bakana ait olduğunu söyledim. 

Demek ki, büyük bir birikimin neticesi olarak bu 
kadar acı bir istifa dilekçesi Bakana veriliyor ve bu 
dilekçe kabul ediliyor arkadaşlar. 

Onun için, tekrar ediyorum. Benim bu konuşma
larım ve bu dilekçeyi okumam, halihazırda bakan 
olanlarla, bundan sonra bakan olacakların çok dik
katli davranmaları içindir. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, müddetiniz geçti. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Yoksa, el

bette ki ben de dinin, imanın inancın ne demek oldu
ğunu en az sizler kadar bilen bir insanım. 

Değerli milletvekilleri, bakanlar bu duruma düş
memelidir. Temennim budur. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine C. H. P. Meclis 
Grupu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ömer 

Naimi Barım, buyurun. 
Yalnız bir şey rica edeceğim : Yüksek Heyetinizin 

malumu olduğu veçhile, konuşmalar gruplar adına 
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20 dakikadır. Saat 13.30'a 10 dakika var. Demek ki, 
grup! adına konuşma müddetini geçmek durumuna 
gelmektedir. Bir hususu arz edeceğim; grupları adı
na konuşacak sayın üyelerin konuşmalarının sonuna 
ve ondan sonra da bir tek şahsı adına konuşacak 
olan sayın üyenin konuşmasının sonuna kadar otu
rumun uzatılmasını yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. ı 

Buyurun Sayın Barım. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ BA

RIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerinde Milli Se
lâmet Partisinin görüşlerini açıklamaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının faaliyetleri yurdumuzun en 
ücra köşesindeki çobandan, beşikteki çocuktan, en 
büyük sanayici ve tüccara kadar hayat kavgası ve
ren herkesi ilgilendirmektedir. Nüfusumuzun % 60' 
dan fazlasının köylerde ziraî faaliyette bulunması, 
bir taraftan düşük fiyatla mal üreterek sanayii bes
lemesi ve sanayi dalına işgücü aktarması, diğer ta
raftan sermaye teşekkülüne yardım etmesi, ayrıca in
san hayatı için çeşitli bitkisel ve hayvansal besinleri 
istihsal eden kesimle ilgilenmektedir. 

Kısaca, ihraç dövizimizin % 26'sını oluşturan ve 
°/o 95'i düşük gelire sahip olan üreticinin 220 milyar
lık bütçeden, ancak 4,4 milyarlık bir ödeneğe lâyık 
görülen Gıda = Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 
hizmetinde kendi haline terk edilmesi sektörler ara
sındaki dengesizliğin en kesin delilidir. Bu durum, 
Anayasanın 2 nci maddesine aykırıdır. 

Muhterem milletvekilleri, tarım, ekonomimizde 
önemli bir yer işgal eder. Planlı dönemde sanayi sektö
rüne daha fazla hız verilmesine rağmen, halen tanm, 
millî gelirin takriben 1/4'ünü teşkil etmektedir. 1976 
yılında gayri safî hâsılada 1968 yılı fiyatları ile ta
rımın payı 41 milyardır. 

İhracatımızın % 75'i doğrudan doğruya % 15'i 
dolaylı olarak tarımla ilgilidir. Tarımda sağlanan ih
racat gelirlerimiz yıllar itibariyle artmakta olup, 1976 
yılında ly\ milyon dolan bulmuştur. 

Kurulmuş ve kurulmakta olan sanayiin büyük bir 
kısmı tarıma dayalıdır. Meselâ, gıda, meşrubat, siga
ra, şeker, et, süt ve tekstil gibi... 

Tanm, bazı önemli sanayilerin gelişmesine yardım 
etmekte, meselâ gübre, ilâç, makine sanayii gibi... 

Tanm büyük bir istihdam sağlamakta, bazı mev
simlerde yüksek işsizlik oranına olumlu, bazı mev
simlerde olumsuz etki yapmaktadır. Tanm sektörün
de nüfus başına millî getirin, tanm dışındaki sek-
törlerdekinin 1/5'i olması içtimaî dengesizliği tevlit 
ettiği gibi, bunun neticesinde köyden şehirlere büyük 
akımlar olmakta, bu da içtimaî problemler doğurmak
tadır. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Türkiyemizde ta
nının çok yönlü meseleleri halledilmeden iktisadî bir 
kalkınma olamaz. Bu sebeple, güçlü, yaygın kalkın
mayı temin etmek için, tanm kesimi ile ekonominin 
diğer kesimleri arasında işbirliği yaparak, sanayileş
menin, mevzu sanayileşmeden çıkanlarak, iktisadî, 
içtimaî ve kültürel değerlerin bir kül halinde değer
lendirilmesine imkân veren yaygın sanayileşmeye yö
nelmek gerekli ve zorunludur. 

1973 yılından sonra bu sanayileşmenin başlamış 
olması, geçmiş yıllarda belirli merkezler etrafında 
toplanan, neticede halli güç içtimaî ve ekonomik 
problemler meydana getiren sanayileşmeden vazgeçil
mesini takdirle karşılıyoruz. Bu yaygın sanayileşme 
birçok muğlak problemleri sağlıklı çözüme kavuştur
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, tanm sektörünün ken
dine has bazı hususiyetleri vardır. Bugün tanma ye
ni arazi açmak mümkün olmadığı gibi bir çiftçinin 
elinde bulunan araziyi de genişletmek mümkün değil
dir. Ferdî ve millî üretimi artırmanın tek yolu, birim 
sahadan alınan ürünün artırılması veya başka bir ifa
de ile verimliliğin artınlmasıdır. Bu şekUde sağlana
cak imkân, tanm kesiminde çalışanlarla diğer kesim
lerde çalışanlar arasında muvazeneyi sağlamış ola
caktır. Hepimizin hassasiyetle üzerinde durduğumuz 
ve nüfusumuzun büyük bir kısmını, meydana getiren 
köylülerimizin içtimaî ve iktisadî sağlığının tesis ve 
idamesi için, bu kesime çeşitli şekillerde sübvansi
yonlar, hibeler ve devlet yatınmlan, kredi kolaylık
ları, girdi kolaylıklan, fiyat ve pazarlama garantileri 
gibi transferlerin yapılmasını Millî Selâmet Partisi 
olarak içtimaî adalet için zarurî görmekteyiz. 

Hükümetimizin bu sahadaki olumlu çalışmalarını 
takdir ediyoruz. Yalnız bu yardımların üretimi artır
mak maksadı ile kullanılması ve sıkı şekilde kontro
lü da şarttır. Aksi takdirde bu kredilerin üretimi ar
tırmaktan çok, tüketime hizmet edeceğine inanıyo
ruz. Bakanlığın son yıllarda uygulanmasına başladı
ğı hububat, et, süt üretim projelerini takdirde karşı
ladığımızı belirtmek isterim. 
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Önemli bir husus da, tarımda fert başına düşen 
millî gelirin, bahsettiğimiz gibi diğer sektörlerden çok 
düşük olmasıdır. 1973'ten sonra fert başına milli ge
lirin hızlı bir artış kaydettiğini müşahade etmekte
yiz. Buna rağmen, 1976 yılında sanayi ve hizmetler 
sektöründe nüfus başına ortalama 72 400 Türk lirası 
düşmesine karşıiılk, bu miktar, yani millî gelir, tarım 
sektöründe çalışanlar için 18 700 Türk lirasıdır. 1976 
rakamlarına göre 14,4 milyon olan çalışan nüfusumu
zun 8,7 milyonunun bu sektörde istihdam edildiği dü
şünülürse, memleketimizdeki gelir dağılımının ada
letsizliği bir defa daha ortaya çıkmış olur. 

Kırsal yörelerde yaşayan, gelir dağılımında en 
düşük payı alan Türk köylüsünü bugünkü durumdan 
kurtarmak için başlıca çözüm yollarına kısaca temas 
etmek istiyorum. 

Memleketimizde tarıma elverişli 21,7 milyon hek
tar arazinin büyük bir kısmı, kurak ve yarı kurak ik
lim şartlarına hâkimdir. Bunun için ekili ve dikili 
arazilerin °/0 30'u her yıl nadasa bırakılmaktadır. 
Arazilerimizin rantabl kullanılması için mevcut olan 
su potansiyellerinden tam olarak faydalanmamız şart
tır. 

Su potansiyellerimiz 8,5 milyon hektan sulamaya 
müsaittir, halen 2,4 milyon hektarı sulanmaktadır. Su
lanmaya elverişli 6,1 milyon hektar araziden 1 milyon 
hektarı, geri kalmış yörelerimiz olan Güneydoğu Ana
dolu bölgemizde Urfa, Harran ve Mardin ovalarını 
teşkil etmektedir; buralarının sulanmasına önem ve
rilmelidir. 

Tarımın en önemli meselelerinden biri de girdi 
kullanımının henüz istenilen seviyenin oldukça al
tında bulunmasıdır. Son senelerdeki büyük çalışmala
ra rağmen, tanının anagirdileri arasında yer alan 
traktör, gübre, tohumluk, damızlık, ziraî ilâç üretimi 
ve kullanımını artırmak için önemli hamleler yapıl
ması gerekmektedir ve Hükümetimizin bu yönde yap
tığı atılımları takdirle karşılıyoruz. Yalnız bugün te
melleri atılan gübre ve traktör fabrikalarının bir an 
evvel bitirilmesinin, bütün bakanlıkların ve milleti
mizin gayreti ile olacağına da inanıyoruz. 

Arkadaşlar, bir memleketin bağımlı ve bağımsız 
olması lâfla olmaz. Biz traktörümüzde, makinemizde, 
uçak sanayiimizde ve hülâsa ağır sanayiimizde dışa 
bağlı kaldığımız müddetçe bağımsız olamayız. Sanayi 
demetinin bir kısmı olan ve diğer sanayi kısımlarına 
bağlı bulunan, tarımın girdilerinin başında gelen trak
tör, motoru ve diğer aksamı bakımından dışa bağlı
lıktan kurtulmadığı müddetçe tarımımız gelişmez ve 
köylümüzün yüzü gülmez. Bu ancak, makine yapan 

makineler yapmakla mümkündür, montaj sanayii ile 
mümkün değildir. 

Sayın üyeler, sanayi asrı olan 20 nci asrın son 
çeyreğinde tarım ve sanayinin birbirinden ayrı düşü
nülmesi mümkün değildir. «Yumurta mı tavuktan ta
vuk mu yumurtadan çıkar» da olduğu gibi, makine 
sanayimiz kurulmamış ise, tarım girdimiz olan gübre 
fabrikasını, tarım ürünlerini değerlendiren şeker, süt, 
yem, konserve vesaire fabrikaları kuramazsınız. Bun
ların olmayışı tarımı geliştirmez, tarımla uğraşan köy
lümüzün millî geliri artmaz. Topyekûn birbirlerine 
zincirleme bağlıdırlar; kalkınmanın yolu, tarım ve sa
nayiden geçer. 

Muhterem arkadaşlar, tarımımızda ilmî esaslara 
uygun planlamanın yapılmasını canı gönülden bekli
yoruz. Bunun bugüne kadar yapılmayışı, bazı yıllar
da bazı ürünlerde talebin üzerinde, bazı ürünlerde 
talebin altında olması üretim kaynaklarımızın isra
fına yol açmakta, ekonomimizi darboğazlara sürük
lemektedir. 

Tarım sektöründe gerekli yapısal değişikliğin ger
çekleştirilmesi île mevcut tarımsal üretimin 5 - 6 mis
line çıkarılması mümkündür ve bu durumda şunlara 
dikkat etmemiz lâzımdır. 

1. Tarımda sulama ile tabiat şartlarına bağlılık
tan kurtulmamız lâzımdır. 

2. Tarımsal yapı ıslah edilmelidir. (Arz ve talebe 
göre ekim) 

Tarımsal üretimin ekolojik şartlara uygunluğu sağ
lanmalıdır. 

Tarımda girdi kullanılması yoğunlaştırmalıdır. 

Taban fiyatları, tarım politikasının gerçekleştiril
mesinde müessir bir araç olarak kullanılmalıdır. Bu 
arada Hükümetimizin taban fiyat politikasında yap
tığı çalışmaları takdirde karşılıyoruz. 

Tarımsal faaliyetlerde ekonomik ve idarî entegras
yon temin edilmeli, tarım sektöründe hizmet gören 
kuruluşlar Bakanlık bünyesinde toplanmalıdır. 

Bugün tarıma hizmet eden Ziraat Bankasının kre
diler şubesi, bir başka bakanlıkta tarıma hizmet et
mektedir. Bunun muhakkak Tarım Bakanlığında top
lanması ve aynı şekilde sulamaların Tarım Bakanlı
ğında toplanması, tarımm bütünleşmesi bakımından 
gerekmektedir. 

Tarım yatırımlarının yeterli seviyeye çıkarılması 
gereklidir. 

Muhterem milletvekilleri, daha Önce belirttiğim 
gibi, en önemli meseleler tarımsal sanayileşmede ve 
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entegrasyonda sürülmektedir. Yani tarıma dayah sa- I 
nayi ünitelerinin çevrelerindeki UniteJede dayanışma
ya girmeleri zorunludur. Modem tarım girdilerinin 
çiftçiye en seri ve müessir intikali ancak bu sayede 
olur. Bu cümleden olarak, geri kalmış yörelerimiz olan I 
Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz için 
özel planlar hazırlanmasını canı gönülden istiyoruz. 
Hükümetimizin bu bapta yaptıkları atılımları şük
ranla karşılıyoruz. Bugüne kadar Doğu Anadoluya 
gitmemiş olan birçok fabrikaların, Hükümetimizin 
1973'teki çalışmalarından sonra, Hakkâri'ye, Urfa' 
ya ve bütün Doğu Anadoluya yayılmasını şükranla 
karşılıyoruz. I 

Tarım girdilerine bir nebze daha dokunmak isti
yorum. I 

Kredi sistemi : I 
Bugün uygulanan kredi sisteminin hakkaniyete 

uygun olmadığı apaçık meydandadır. Birçok tarım I 
kredileri, tarım sahasında değil, üretim sahasında de- I 
ğil, tüketim sahasında kullanılmaktadır. Kredilerin 
faizsiz uygulanmasını, istihsale dönük iş yapan müte
şebbis kişilere, yani orta ve fakir çiftçilerimize önce- I 
likle verilmesi millî görüşün temel prensibidir. Bugün 
az da olsa besicilik, sütçülük, tavukçuluk, bahkçıhk, I 
kuzu kesimini önlemek için - ki, bu kuzu kesiminin 
senelerce lâfı edilir; fakat bugüne kadar bir çâre bu- I 
tonamamıştı; bugün Tarım Bakanlığımızın bu yönde 
attığı olumlu adımlan şükranla karşılıyoruz - faizsiz I 
olarak verilen kredileri içtimaî adalet ve ekonomimiz 
yüzünden müspet olarak atılmış bir adım olarak ka- I 
bul ediyoruz. I 

MUU Selâmet Partisi olarak, köylümüzün, bugüne 
kadar aldığı kredi dolayısıyle normal ve mürekkep 
faiz altmda ezilmesini önlemek için, kredilerin faiz- I 
siz verilmesi hakkındaki kanun teklifimiz Meclislere I 
verilmiştir. Ayrıca, bankaya borçlan olan köylülerin 
borçlanın 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödemeleriyle I 
ilgili kanun teklifi Meclislerin gündemindedir. Bu tek
lifin bir an evvel kanunlaşması için Millî Selâmet I 
Partisi olarak Yüce Meclisin yardımlarını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tanmda Önemli konulardan 
biri de bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılanyle I 
mücadeledir. Bu mevzuu detaylı anlatmaya gerek gör
müyorum. Yılda haşere ve zararlıların ekonomimize I 
8 - 1 0 milyar lira zarar verdiğini belirtirsek, mevzuun 
önemi kendiliğinden anlaşılmış olur. Bunu önleme
nin yolu, ilâç ve gereçleri temin etmek ve bu ilaçlan 
kullananları eğitmekle mümkündür. Bu da ilâç sana
yiinin veya kimya sanayiinin kurulmasıyle olur. Bu- I 
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rada da karşımıza sanayi çıkıyor. İşte Millî Sejâmet 
Partisi olarak bunun için «Sanayileşmemiş bir millet 
istiklâlini tam olarak kazanmamıştır» diyoruz, Bunun 
için, gece gündüz demeden sanayileşmemiz için çalı
şıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Saym Bakanımızdan ve Ba-
kanbk mensuplarından; hizmetleri nazarî olarak de
ğil, tatbiki olarak köye kadar götürmelerini, demonst-
rasyonlara önem verilmesini bekliyor ve bu istika
mette çalışmalanm takdirle karşılıyoruz. Bugüne ka
dar memleketimizde bir tartma tstanbuFda işe gi
rince İstanbul'da kahr; Ankara'da girince Ankara'da 
kalır idi. Bugün Tarım Bakanhğınuzm konuyu bu 
yönde bir rotasyona tabi tutmasını ayma şükranla 
karşılıyorum ve yetişmiş elemanların, geri katmış ve 
hepimizin sömürmeye çalıştığımız bölgelere gidip bu
ralarda hizmet etmesini de cam gönülden istiyoruz. 
Bugüne kadar yapılmamış idi, bugün bu yapıldı; fakat 
bakıyoruz, siyasî partilerin sözcüleri burada bunu 
dahi tenkit ediyorlar. MHB Selâmet olarak, her za
man üzerinde durduğumuz devlet - millet kaynaşma
sının temininin, bin ydhk mazimize dayalı millî gö
rüşle yoğrulmuş teknisyenlerle mümkün olacağına da 
inanıyoruz, 

Tanm Bakanlığı Bütçesi üzerinde, bu kısa za
manda birkaç meseleyi izah etmeye çalıştım. Beni 
dinlemek iütfunda bulunduğunuzdan dolayı, şahsım 
ve Grupum adına Bakanlığı ve Yüce Meclisi hür
metle selâmlar, Tanm Bakanlığı Bütçesinin Türk köy
lüsüne, Tarım Bakanlığının kıymetli elemanlanna ha
yırlı olmasını Allahtan dilerim. 

Teşekkür ederim Başkan (M. S. P. sıralanndan al
kışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barım. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

hiç ara vermeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Grupları adına sayın konuşmacılar 
konuştuktan sonra, şahıslan adına bir sayın konuş
macıyı da konuşturup, Saym Bakanın sırası geldiğin
de ara vereceğim. Zamandan tasarruf etmek istiyo
rum, burada zahmeti bana kalıyor. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — JSaym Başkan, sayın milletvekilleri; 20 
dakikalık zaman içerisinde, Demokratik Parti Gru-
punun Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Büt
çesiyle ilgili bir kısım görüşlerini arza çalışacağım. 
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Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinde ihraca
tımızın baş kaynağı hâlâ tarımdır. Nitekim, bugün 
Türkiye bir hammadde ülkesi olarak göze çarpmak
tadır. Keza, dışarıda da genellikle Türkiye bir tanm 
ülkesi olarak tanınmaktadır. Gerçekten de, nüfusu
muzun % 64'ü tanm kesiminde çalışmakta, millî ge
lirin % 25'ini, yani 162 milyar Türk lirasını bu sek
tör sağlamakta ve ihracat gelirlerimizin de % 65'ini 
tanm oluşturmaktadır. 

Ülkemizin diğer kazanç kaynağı olan endüstri ise, 
son 15 yıl içerisinde yavaş yavaş ilerlemiş, fakat en
düstriyel gelişme henüz tarımın yerini alamamıştır. 
Aynı zamanda endüstriyel gelişme tanm işgücümüzü 
de azaltmamıştır. 

Tarıma yapılacak yeni yatırımlann ve tam bir 
makineleşmeye gitmenin, verimde çok daha büyük 
ölçüde artışlar getireceği şüphesizdir. Burada şunu 
belirtelim ki, Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu, 
Türk tanmmdaki gelişmelerin hiç bir zaman sanayi
leşmemize engel olmayacağı kanaatine sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, modern tarımda bizim gibi 
yeni gelişmekte olan bir ülkenin daha fazla ilerleye
bilmesi için, modern tanm metotlarını mutlaka uy
gulaması ve benimsemesi şarttır. Nitekim, yeni ham
lelerde bulunan Afrika, Lâtin Amerika ve Asya ülke
lerinde anagaye tarım metotlarını tam modernleştir
mektir. Bu uğurda iktisaden geri kalmış ülkeler büyük 
gayretler sarf etmektedirler. 

Bugün bizdeki duruma gelince, Türk tanmı tam 
makineleştiği takdirde, tanm işçisine iş alanı kalma
yacak korkusu vardır. Bu yüzden de bugün genellik
le Türk tarımına el emeği hâkimdir. Oysa Türkiye' 
mizde el emeği son derece pahalı bir şey olmuştur. 
Hepimizin az çok bildiği tütün tanmı, pamuk tanmı 
ve hatta zeytin tarımı, el emeği isteyen meşakkatli 
işlerdir. Gerçekten para getiren tüm ürünlerin tanmı 
zordur. Biz Türk tarımına tam bir makineleşmeyi uy
gulamadıkça, tanm işçisini korumak bakımından ma
kineleşmiş üretimi engelledikçe, üretici ürününü yük
sek maliyetlerle üretmeye devam edecektir; fakat ka
nâatimize göre, makineleşmeden ve modern bir tek
nik uygulamadan bugün tanm üretiminin rantabilite-
si mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün biz tarımımızda el 
emeğini kullanırken, modern çiftçilik insangücünü 
asgarî hadde indirmiştir. Şu sırada Ege'de piyasasını 
açtığımız ve el işçiliğinin ülkemizde en çok uygulan
dığı tütüncülükte dahi, Amerika Birleşik Devletlerin
de makineleşmeye gidilmiştir. Hidroponik ziraat ya

pılıyor ülkelerde, Kentuck'de yapılan deneyler olum
lu sonuçlar verdikten sonra, tütünleri Amerika'da 
makineler toplamakta, makineler kurutmakta ve ma
kineler istif yapmaktadır. Bununla beraber, makine
leşme pamukçuluktan başka meyveciliğe de girmiştir. 
Bahsettiğimiz son iki tanm kolu, kolay bozuldukla
rından, el emeğine son derece ihtiyaçları mevcut ol
makla beraber, meyve ve sebzeleri pratik olarak top
lamakta da birtakım çareler bulunmuştur. 

Modern tarımda yalnız bitkiler değil, hayvanlar da 
makineleşmeye uygun bir metot ile yetiştirilmektedir
ler; fakat hayvancılıkta selektif yetiştiricilik büyük 
önem kazanmıştır. Çünkü, hayvancılıkta selektif ye
tiştiricilik daha fazla üretim demektir. Böylece ette 
daha fazla üretim, yünde ve sütte daha fazla üretim 
sağlanabilmektedir. 

Bizde hayvancılık kesiminin son derece büyük 
potansiyeli olmasına rağmen, hayvancılığımızın ge
liştirilmesine ilişkin tedbirlerin süratle alınıp uygu
lanmaması ve ucuz yem sorununun çözümlenmeme-
sinin yanı sıra nakliyat meselemiz vardır. Avrupa'dan 
hududa ineklerinizi bir günde getirirsiniz; ama Tür
kiye gümrüğünden sonra kendi merkezine 7 günde 
bu devlet, ineği, binbir sıkıntının içerisinde yetiştire
mez. Bugün çoğumuzun evinde klima cihazı (aircon-
dition) yoktur; fakat bugün klima cihazı, Amerikan 
çiftliklerinin ağıl ve kümeslerinde, yüksek randıman 
almak için kullanılmaktadır. îşte bu şekilde bir ilgi, 
tam bir gelir sağlamaya imkân vermektedir. Biz ise 
Avrupa'dan aldığımız ineklerin Türkiye içinde bakım
lı bir şekilde 1 000 kilometrelik bir seyahatini yaptı-
ramamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bir çiftçi, modern çiftçilik 
ve bunun metotlarını uyguladığı takdirde Amerika' 
da gelirini % 25 artırmaktadır. Ülkemizde ise, ta
nında bütün güçleriyle çalışanlar; fakat buna rağmen 
hiç de iyi randıman alamayanlar pek çoktur. Çünkü, 
bizdeki çiftçilikte en elverişli olan bir idare bilgisi ve 
iş metotlanna uyumluk asla yoktur. 

Çiftçiye, zamanı en iyi ve en uygun işlerde kullan
masını da öğretmek lâzımdır. Maalesef bizdeki çift
çilikte zaman israfı gerçekten çok büyüktür. Esasen, 
tam makineli bir tarımı, işten ve zamandan kazanmak 
için yapmak zorundayız. Çiftçilerimize, maliyeti dü
şürmenin yollan gösterilmelidir. Bugün yüksek üre
tim ancak, en elverişli bir çiftlik idaresiyle mümkün
dür. Çiftçilik idaresinde eğitim şart olduğu gibi, en 
uygun donatım için sermaye ve daha iyi pazarlama 
imkânlan sağlanmalı ve modern çiftçilik zevk ve ar
zusu uyandınlabilmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, ileri ve teknik bir çiftçilikte 
yıllık üretim gittikçe yükselmektedir. Bugün tarımda 
yüksek kazanç sağlamanm tek yolu, daha çok mo
dernleşmede ve teknik olarak daha çok ilerlemede bu
lunmuştur. tşte bunun içindir ki, daha büyük oranda 
makineleşme ve daha çok kudret, gün geçtikçe mo
dern tarıma girmektedir. 

Bugün Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 
olarak, tarımda tam bir makineleşmeye gidemeyişi-
mize gerçekten üzülüyor ve esef ediyoruz. Çünkü, dün
yada otuz yıl önce yapılan ilerlemeleri biz ancak bu
gün yeni diye uygulamaya çalışıyoruz. Oysa, modern 
çiftçilik daimî bir değişme içerisinde ve en uygun, en 
elverişli buluşların peşinde. 

İlim adamlarınca bu konularda yapılmakta olan 
deneyler, her yıl tarıma birçok yeni prensipler getir
mektedir. Çiftçilikte birkaç yıl önce yeni sayılan, bir
kaç yıl sonra eskiyor, tşte bundan ötürü, on yıl ön
ceki tarıma ait kitaplar, başka ülkelerde satışlardan 
bile kaldırılmıştır. Biz ise hâlâ bunlardaki anaesasla-
rı öğretiyor ve uyguluyoruz. Biz henüz çiftçilikte ta
rımımıza uygun makine seçimim dahi bilmiyoruz. 
Kullandığımız makineler arazimize göre ya büyük ve
ya küçüktür; küçük ise ürünümüzü zamanında elde 
edemiyoruz, büyükse maliyeti yükseltiyor. 

Bizde traktör sürücülüğü bile doğru dürüst ya
pılmıyor. Traktör sürücülüğünde iyi şoförlük mali
yeti düşürmektedir, kötü şoförlük ise akaryakıt sar
fiyatını artırdığı gibi, bakım ve tamir masraflarını da 
çoğaltmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, artık çiftçilik, bu işi teknik 
olarak bilmeyenlerin alam olmaktan çıkmıştır. Aynı 
zamanda bu işin amatörlerinin düşündüğü şekilde sa
dece doğanın yardımım beklemek de değil, modern 
çiftçilik tam bir bilgi işi olmuştur; fakat daha önem
lisi, Amerika Birleşik Devletlerinde makineler, çiftçi
yi bir iş adamı yapmış ve köylülükten kurtarmıştır, 
şehirleştirmiştir. Bizim de gayemiz, bugün köylüleri 
köylülükten kurtarmak ve onları birer iş adamı yap
mak olmalıdır; fakat her şeyden önce, biz daha fazla 
zaman kaybetmeden geri tanm metotlarını terk etme
liyiz. Tarım alanında ilerlemiş milletler örneği, işimi
zi makineyle yapmaya başlamalıyız. Zaman sarfiya
tımıza daha çok bakım ve müşahedeye hasretmeli-
yiz. Çiftçiler olarak dikkatimizi çevreye, kontrola ver
meliyiz. Çünkü, çiftçilikte üretim bugün ancak ve an
cak modern metotlarla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, bugün bu konuşmamızda 
değindiğimiz gibi, gerçekten Amerika Birleşik Dev-
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Jetlerinde tanm ürünleri, büyük verim artışı göster
mektedir. Çünkü, dünyadaki büyük nüfus artışlanyle 
tarımsal üretimin ye gıda sanayiinin önplana geçti
ğini Amerika çok önceden fark etmiş, yaptığı mo
dern makine ve aletlerle kurduğu kimyasal madde 
sanayii sayesinde tarımda en yüksek verimi sağlamış
tır. Diğer taraftan, bu Devlet üreticisinin hakkım dai
ma vermiş, aynı zamanda çeşitli yollardan yaptığı ek 
ödemeler ve getirdiği bazı garantiler, onun tarımda 
bugünkü güce ermesine neden olmuştur. 

Türkiye'ye gelince; bizde tarımın ve tanm üreti
cisinin durumu şüphesiz Amerika ve Avrupa tanm-
lanndan ve bunlann üreticisinden çok farklıdır. 
Çünkü, herşeyden önce Türkiye'de tam bir makineli 
tarımın yerleşmemesi ve bunun yanı sıra, Türk köy
lüsü, dünya fiyat artışlarının ülkemiz ekonomisine 
olan etkisi sonucu ortaya çıkan bir hayat pahalılığı 
karşısında ezilmiş bir durumdadır. 

Şimdi şu soruyu sayın Bakandan sormak istiyo
ruz: 

Son yıllarda enflasyon etkisiyle petrol ve sanayi 
üretim fiyatlannda meydana gelen büyük artışlardan 
sonra, tanm üreticisinin reel gelirlerinin korunması 
acaba ne derece mümkün olmuştur? 

Türk çiftçisini korumak, ürettiği ürünü iç piya
sada değer fiyatında tutmak için bugünkü hükümet, 
çiftçinin sarf ettiği emek ve alın terinin karşılığını ve
rebilmiş midir? 

Bu sorulann tahlilini yapmakta, meseleleri açık 
konuşmakta daima fayda vardır. Bir defa, herşey
den önce, Türk parası zaman zaman alım gücünü 
kaybetmektedir. Esasen bu durum karşısında hükü
metler, çiftçi ürününü alım fiyatım yükseltmek zo
rundadır. Bizim taban fiyattan konusunda, destek
leme konusunda fikrimiz ayndır. Bu sadece, Türk 
parasının her gün büyük ölçüde kıymetini kaybetme
sinden mütevellit teklifimizdir ve fikrimizdir. 

Bugün tarımsal ürünlerde fiyat sistemini yöne
tim seviyesinin tayin ettiği düşünülürse, gerçek bir 
fiyat desteğinin önemi daha iyi idrak edilmiş olur. 
Kaldı ki, tarımsal ürünler, sanayi ürünlerin
den çok farklı bir mahiyet arz etmektedirler. Zira, 
tanmsal üretim doğa şartlarına bağlı bulunmaktadır. 
Aynı zamanda, tanmsal üretim emekle ortaya çık
maktadır. Emekten başka; tohum, makine, gübre 
ve sulama, üretim üzerinde etkUi olan unsurlardır. 
tşte bütün bunlann maliyeti hesaplandıktan sonra 
o ürünün gerçek fiyatı belirir, hükümetler tarafın
dan verilen fiyatlar bazen ancak emeği karşılar, 



M. Meclisi B : 55 25 . 2 . 1977 0 : 1 

Nitekim bu yıl zeytinyağı, ayçiçeği ve susamda oldu
ğugibi* çiftçi, üretimin5 bazen gerçek maliyetin çok 
altındasürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Parti Millet 
Meclisi Grupu, bugün hükümetin verdiği taban fi
yatlarla Türk köylüsünün refahının artmadığını, 
köye daha fazla gelir girmediğini tespit etmektedir. 
Millî gelirde hissesi çok düşük olan köylümüzün, 
çiftçimizin hayat standardı maalesef pek yükseîe-
memiştir. Tekel maddelerine, şekere, çimentoya, 
demire, Sümerbank mallarına, basma, kaputbezi 
dahil, senede iki defa petrole yaptığı zamlarla hükü
metler verilenden fazlasını zaten üreticiden geri al
maktadırlar. 

Esasen, ileri tarım ülkelerine kıyasla Türkiye'de 
verim oram da düşüktür. Diğer taraftan, ülkemizde 
hava şartlarının oynak bulunuşu, tarımsal ürünlerin 
üretim ve satışlarında bir devlet desteğini zorunlu 
kılmaktadır. Üstelik, Türk çiföçisi dünyadaki üre
tim ve pazarlama konjonktürünü takip etmek im
kân ve yeteneklerine henüz sahip değildir. Aynı za
manda, tarım sektörü şu sırada gerektiği şekilde 
teşkiiâtlanamamıştır. Türkiye'de en küçük meslek 
kolları teşkilâtlanmış, haklarını bu organizasyon 
sayesinde baskı yaparak sağlama yoluna gitmişken, 
yalnız çiftçiler böyle bir teşkilâtlanmayı henüz başa
ramamışlardır. 

Bu yüzden de, milletimizi besleyen büyük çiftçi 
kitlesi, bu gün bazı isteklerini kabul ettirmekte güç
lük çekmektedir. Çünkü, bu devirde ancak meslekî 
bir baskıyla birtakım haklar sağlanmakta. 

Kendi çiftliklerinde devlet, Grev ve Lokavt 
Kanunu gereğince greve giden işçilerinin ağzı - dili 
olduğu halde, konuşamayan hayvanların dahi ölü
müne sebep olacak şekilde grev haklarını kullanmak 
suretiyle haklar temin ettiği ve son birkaç sene içe
risinde bu Hükümet, devlet personel rejimini de bir 
kenara koyarak, 101 bin memur kadrosu daha ihdas 
etiği halde, Türk çiftçisinin bu durumunu düşün
memiş olması dikkat çekicidir. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun % 70'inin 
çalışma olanağı bulduğu tarım sektöründe, çiftçileri
mizin sosyal hiç bir güvenceleri yoktur. Evet, bugün 
tarım işlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik hakkından 
mahrumdurlar. Sosyal güvenlik diğer tüm bağımsız 
çalışan meslek gruplarında sağlandığı halde, çiftçi
ler ve tarım işçileri bugüne kadar maalesef bu im
kâna kavuşamamışlardır. 

Nitekim, bu yüzden de çiftçiler ve tarım işçileri 
rahat bir şekilde çalışamıyor ve geleceklerine güven

le bakamıyorlar. Her şeyden önce, geçim endişesin
den uzak, emin bir yaşlılık güvencesi kendilerine 
sağlanamadığından, son derece huzursuz bulunuyor-

Anayasamızın 48 nci maddesi «Herkes, sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak 
ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» demekte-
diir. 

Toprakta gece gündüz demeden, sıcak ve soğu
ğa aldırmadan üretim için çalışan en büyük meslek 
grupunun sosyal güvenlikten mahrum bulunması, 
Türkiye'de, bugün kim ne derse desin, bizce en bü
yük sosyal adaletsizliktir. 

İçtimaî adalet lâfını, sosyal adalet lâfının yerine 
kullanmakla bu meseleler halledilmiyor; Bağ - Kur 
örneği. Bir kanunla ortaya çıkacak yeni bir kuru
mun çiftçilere ve tarım işçilerine, modern devletin 
öngördüğü sosyal garantileri bir an önce vermesi ve 
bu konunun daha fazla geciktirilmemesi gereken bir 
durumla karşı karşryayız. 

Nitekim, Mîllet Meclisli gündeminin 36 ncı sıra
sında kayıtlı, bu konuyla ilgili bir araştırma öner
gemiz vardır. İşte biz, D.P. Grupu olarak, Bağ - Kur 
örneği ortaya çıkarılacak yeni bir kurumun çziftçile-
rımizi ve işçilerimizi bir an önce mağduriyetten ve 
huzursuzluktan kurtarmasını istiyoruz. 

Böylece diğer meslek gruplarında sosyal güven: 

Sik altında çalışanların bugün imtiyazlı bir duruma 
gelmelerinin de önlenmiş olacağı kanaatim taşıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan tarım sigorta
sı da Hükümet vaatlerine rağmen bir türlü kanunlaş
mak imkânını bulamamıştır. 

Fırtına, şiddetli yağmur yıldırım ve seylap gibi 
riskler sonucu meydana gelen maddî ziyanların taz
min edilmesi ve ayrıca sigorta olacak çiftçinin, ma
ruz kalacağı yaralanmak, kısmî maluliyet ve vefat 
gibi olaylara karşı mutlaka sigortalanması sağlan-
mlıdiî. 

Tarımda yüksek verim daima sulamaya dayan
makla beraber, bizde, yapılmış ve yapılmakta olan 
modern sulama şebekelerinin hızla genişletilmesi he
nüz sağlanamamıştır. Zira, sulama projelerimizin 
gerçekleşmesinde büyük aksamalar olmuştur. 

Gene, verime etkili olan sunî gübre kullanma 
alışkanlığımız gittikçe artmasına rağmen, bu mad

denin üretim, tüketim, tedarik, dağıtım ve pazarla
masında ve hatta fiyatlandınlmasmda bazı düzensiz
likler ve aksaklıklar devam etmektedir. 
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Bugün 250 bine yaklaşan bir traktör parkımız 
vardır. Bu durum traktör kullanmada büyük mesa
fe aldığımızı göstermektedir; fakat bu aracın tedari
kinde de büyük sıkıntı çekilmektedir. Zira bu ara
cın dağıtım sistemi bozuktur. 

Traktör ithalâtı °/0 41 artmakla beraber, ülkemiz
de hâlâ büyük bir traktör açığı varda*. Denenmiş olan 
ithalât yolu bu açığı kapatamamıştır. Gümrük indiri
mi sağlanmasına rağmen traktörler ucuza satılama-
maikta, yapılan ithalâtlar karaborsacılığa yaramakta, 
Hükümet ise buna bir çare bulamamaktadır. 

Bugünün Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, Ziraat 
Bankası kuyruklarında iki sene sırada bekleyen vatan
daşlarımıza traktörü karaborsacıdan verdirmektedir; 
üstelik de ithalât yapmaktadır, üstelik traktör fabri
kası da Emin Hattat Firmasına verilmiştir. 

Sosyal adaleti içtimaî adalet diye terennüm eden 
Selâmet Partili mebus arkadaşlarıma söylüyorum; 
hangi vicdanla, Konya Belediyesi dahil memlekette 
bir çok yerleri dolandıracak şekilde ve şimdi traktörü, 
bayiliklerini peşin satmak suretiyle bu müesseseyi te
min etmek isteyen zatın özel kaynakları nedir? Öden
miş sermayesi nedir? Türkiye'deki durumu nedir ve 
Devletin, Türk çiftçisinin ürettiği hammaddeden te
min ettiği ihracat gelin karşısında Türk çiftçisine re
va gördüğü muamele bu mudur ? 

Çiftçiye ucuza verilmesi gereken traktörün aşırı 
bir zamla piyasaya çıkarılması, üreticileri şaşırtmış
tır, şaşkınıdır üreticiler. Bu durum ise, Hükümet tara
fından yadırganmamaktadır. 

Bununla beraber, çiftçilikte, verime yine etkisi 
olan ıslah edilmiş tohumun üretici tarafından yeteri 
kadar sağlanamaması, tarımda önemli bir noksanlı
ğımızı teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, zaman müsaade etmiyor, ta
rım kesimine bu Hükümetin verdiği önem, iddiaları 
ve beyanüarıyle ters orantılıdır. Bunun bariz örneği, 
dağıtılan krediler içinde en küçük payın tarım kesi
mine ayrılmış olmasıdır. Tüm krediler içinde tarım 
kesimine ayrılmış oîan kredi oranı % 7,8'dir. 

Su ürünlerimize gelince : 
Üretiminin ve ihracatının artırılması için açık de

niz balıkçılığına geçişi kolaylaştıracak şekilde gemi 
ve diğer teçhizatın sağlanmasını, gemi kredisinin iş
ler duruma getirilmesini, açık denizlerde kullanılacak 
akaryakıtın vergiden muaf tutulmasını, aynı zaman
da soğuk zincirinin kesintisi şeklinde kurulmasını lü
zumlu görmekteyiz. 

AET, balık avlama şuurlarını 200 mil olarak sap
tamayı düşünürken, bizim de bu konuda şimdiden 
ciddî bir hazırlık içine girerek, tezimizi ve tutumumu
zu, FIR hattı ve kıta sahanlığı konulan meyanında 
ortaya koymamız gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bağlamanızı rica 
edeyim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şu anda elimizde buğday stokları vardır; 
büyük bir kısmı toprak altındadır. Amerika borsala
rında, dünya »orsalarında, Türkiye, taahhüdünü yeri
ne getirmemiş bir ülke durumundadır. 

Kısa vadeli yüksek faizler peşinde, dövize çevri
lebilir mevduatlar peşinde koşarken, firesini ve bu işe 
yatırılan sermayenin faizim de hesap etmeden, Türk 
buğdayının durumunu bu durumda tutan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin, televizyon ekranlarında 
açık oturumlara çıkarak, bir ölçüde ciddiyeti bile bo
zacak şekilde oturum yaparken, dört grup hamide 
Millet Meclisinde olan partiler içinde Demokratik 
Parti Grupunun temsilcisinin o açık oturumlara çağ
rılmaması konusunda, müşterek hükümet mesuliyeti 
içinde, emirlerindeki bir TRT dolayısıyla, hükümet 
tatbikatı bakımından, sayın Bakanın bu adaletsizliğe 
rıza göstermesini kınıyorum. Karşısına bir partinin 
daha rakip üyesini, muhalefet üyesini oturtarak o mü
zakereyi yapmalı ve buğday konusundaki iddiaları
nın ne kadar yanlış olduğunun ispatını görmeliydiler. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, son sözünüzü rica 
edeyim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, sözümü bağlarken, Türk parasının kıy
metini hesap etmeden, desteklemeyi tarım girdilerimle 
tatbik etmeden, taban fiyatı hesabiyle yürüyen Hükü
mlün bu politikasının tutarsız olduğunu, Ortak Pazar 
ülkekri içerisinde tarım ürünlerimizin Ortak Pazar 
üyesi olmayan ülkelerin karşısında dahi, daha az ta
vizlerle satışında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığının da bu koordinasyon içerisinde yeri oldu
ğunu hatırlatıyor... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz iki dakika 
geçti. Lütfen bitirin. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum bitirin. 
EKREM DİKMEN (Devamla)— ...Yeri okluğunu 

hatırlatıyor, böyle bir konuda mutlaka organize du
ruma girmenin lüzumlu olduğunu ifade ediyor ve 
Gıda - Tarmı ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin, 

— 283 ~ 



M. Meclisi B : 55 25 . 2 . 1977 O : 1 

20 dakikalık zaman içerisinde ancak bu kadarcık bir 
maruzatımızla görüşmesini tamamlamış oluyor ve 
Demokratik Parti Grupu adına Yüce Medi$e saygı
larımı sunuyor, Bakanlık Bütçesinin de memleket ve 
miîMinıiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dikmen. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Yılmaz Hocaoğ-

lu, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA YILMAZ HOCAOĞLU 

(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Genel ekonomi ve nüfus varlığı açısından, ülkemi

zin ana sektörlerinden biri olan torun sektörüyle il
gili hizmetleri toplam 66 784 personeli ile ve toplam 
42 614 900 000 lira ile harcama yaparak yürüten; 
hem keyfiyet, hem kemiyet itibanyle çok büyük bir 
Bakanlığı, toplumumuzun gıda, tarım ve hayvancılık 
meselelerini 20 dakika içerisinde enine boyuna ele 
atmak ve dile getirmek, takdir edersiniz ki imkânsız
dır. Görüşlerimizi zamanın müsaadesi nispetinde açık
lamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, söze, toprak - insan müna
sebetinden başlamak istiyorum. Memleketimizde uzun 
yulardan beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir 
tahrik ve istismar aleti olarak dile dolanmış bulunan 
toprak mülkiyeti, toprak dağıtımı konusu, 1973 yılın
da çıkarılan Tarım ve Toprak Reformu Kanunu ile 
bugünkü hüviyetine kavuşmuştur. Ekmeğini tarımdan 
temin eden ve toprağı bulunmayan köylülerimizin 
topraklanmasını istiyoruz. 

Bunu yaparken, dar manada toprak dağıtımı şek
linde değil, ziraî kalkınmamızı esas alarak, tarım re
formunun bir unsuru olarak anlıyoruz. Mülkiyeti te
mel kabul ederek, verimli şekilde kullanılmayan, iş
lenmeyen veya düşük prodüktivite ile işleyen toprak
ların muayyen ölçüler üzerinde bulunanlarının daha 
verimli işletebilecek çiftçilere belirli ölçülere göre da
ğıtılmasına taraftarız. Hedef, birim verimi artırmak, 
sosyal adaleti sağlamak olduğuna göre, arazi dağıtımı 
üe birlikte çok küçük arazi parçalarının topluiaştırıl-
ması, köylerin altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi çift
çi meskenlerinin yapılması ve ziraî girdilerin elve
rişli şartlarla sağlanmasını öngören mezkûr kanun, 
meseleye olumlu, gerçekçi, barışçı bir çözüm getirmiş 
olmaktadır. Temennimiz, bu çalışmaların hızlandırıl
masıdır., 

Bugüne kadar sol, topraksız köylüye fit vermiştir, 
hınç vermiştir, haset vermiştir, daha sonra afiş ver

miş, pankart vermiş, yürütmüştür. Sonunda iyice azıta
rak sopa vermiş, Silâh vermiştir. 

Milliyetçiler ise, fukara köylüye önce kanunla hak 
vermiş, sonra kanundan doğan hakka -hürmeten top
rak vermiş, tohum vermiş, kredi vermiştir. Yani, hu
zur, refah, varlık vermiştir, değer vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, gayemiz, artan nüfusa göre 
nebatî ve hayvani üretimin artırılması, dış pazarlarda 
değer bulacak standart ve kaliteli ürünlerin yetiştiril
mesi, milletimizin dengeli bir şekilde beslenmesi, çift
çilerimizin hayat standardının ve gelirlerinin yüksel
tilmesidir. Bunun ilk şartı tohumluk, fidan, fide, bağ 
çubuğu, tavuk, hindi, büyükbaş hayvan gibi damızlık
ların üstün vasıfta ve bol miktarda hazır bulunduru
larak, zamanında ve elverişli şartlarla çiftçilerimize 
intikal ettirilmesidir. Tohumlukların bölgeler itibariy
le yetiştirilme alanlarına göre seçilerek çoğaltılması, 
tohumlukların tescil edilmesi, kontrol edilmesi, sertifi-
kasyonun sağlanması önemle takip olunmalıdır. 

Üretimi kararlaştırılan çeşitlere ait pamuk tohum
lukları, bölgelerin ihtiyacına yeter miktarda üretilmeli 
ve fiyatları tespit edilerek çiftçilerimize ulaştırılmalı
dır, 

Dış memleketlerde elde edilen yüksek verimli pa
muk çeşitlerinin tohumlukları getirtilerek, değişik yer
lerde mukayeseli verim denemeleri yapılmalı. Pamukla 
münavebeye giren hububat ve yağlı tohumlar gibi, di
ğer bitkiler üzerinde denemeler yapılmalı. Çiftçilerle 
özel anlaşmalı olarak yapılan hububat tohumu üre
timi teşvik edilmeli. 

Devletimizin öncülüğünde, başarılı çiftçilerimizin 
iştirakiyle millî tohumculuk anonim ortaklığının ku
mlusu, zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ziraî verimin kısa sürede ar
tırılmasında önemli bir etken de, bilindiği gibi, kim
yevî gübre kullanılmasıdır. 

Gâvurun çeşidinin harman yeri olan sosyalist en
ternasyonalden doping alarak kuracakları halk ikti
darı ile Türk Devletini ve Türk vatanını müslüman 
Türk milletinden kurtarmaya hayal eden, kimi gün 
miğfer, kimi gün madenci şapkası, kimi gün de kas
ket giyen fotomodel halkçılar, varsın... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Haltetmişsin!... 
Fotomodel senden âlâsı olamaz, saygısız!.. Hiç mi 
aynaya bakmıyorsun saygısız?... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — ... Varsın 
anlamasa da 1973'te, 7; 1976'da 5,6 milyon ton güb
re tüketen uyanık ve çalışkan çiftçilerimiz sunî güb
renin değerini çoktan benimsemişlerdir. 
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Sayın Korkut Özal, bugün olduğu gibi 1974lerde 
de Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı idi. Değerli 
arkadaşımız bütün becerisine rağmen ak günlerin şair 
Başbakanının, Türk tarımına ve Türk üreticisine bir 
darbe olan '% 300'lük gübre zammına engel olamadı. 
Solcular, sık sık «balyoz operasyonu» diye bir lâf 
ederler. Maksatları «Ağa - patron devletini yıkaca
ğız. Mahir - Ulaş, kurtuluşa kadar savaş» diyerek si
lâha sarılan komünist gerillalara karşı Türk Silâhlı 
Kuvvetleti ve yetkili mahkemeler tarafından uygulan
mış olan tedbirleri kötülemektir; ama asd balyoz ope
rasyonu «Zama şifadır» diyerek vatandaşı perişan 
etmiş olan Ecevit icraatıdır. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Hafızan seni ya
nıltmış, «Zam şifadır» diyen Başbakan Demirci'dir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Milliyetçi 
partiler topluluğundan ve bağımsızlığından güç alan 
Demirci Hükümeti, gübre fiyatlarında önemli oran
da indirim yaparak, yaklaşık 5 milyar lirayı köylü
müzün cebine koydu. Ve zam balyozu yarasını sar
dı. İşte, Arnavutköylü şair Başbakan ile tslâmköylü 
mühendis Başbakanın köye ve köylüye hizmet anla
yışı!..* 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Belli o, belli. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, gübrelerin kullanılışında toprak tahlillerine 
dayanılması şarttır. Bu maksatla, toprak ve tahlil la-
boratuvarları daha da yaygınlaştırılmalı, teknik ele
manlar, yanlış gübre kullanılmasını önlemek üzere çift
çilerimizi aydınlatmalıdırlar. Gübreler, zamanından 
önce ve yeter miktarda mahalline sevk olunarak stok 
edilmelidir. Halen % 65 olan gübre peşinatı, küçük 
çiftçilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Bu nisbetin, ne 
kadar mümkün ise o kadar azaltılmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, artık Türk tarımın tabiatın 
tesirlerinden kurtarmalıyız. Sel, ya da kuraklık gibi 
sürprizlerden doğacak zararları Önlemek, ayrıca yer
altından ve yerüstünden sulama suyu ve de enerji te
min edebilmek için baraj ve gölet yapımına hız veril
melidir. Memleketimizde 24 milyon hektarlık tarım 
arazisinin, ancak, 8,5 milyon hektarı sulanabilecek du
rumda olup, halen bunun 3 milyon hektarı sulanmak
tadır. Türkiye'de 650 baraja ihtiyaç vardır. Her yıl 
60 baraj yapılmalıdır. Susuzluk Türk toprakları için 
kader değildir; ama yakın geçmişte, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerinin barajlar için, «Köstebekler deler-
se boğulursunuz. Demokratlar hayatınızla oynnuyor» 
kehanetini sorumsuzca savurması, Türk toprakları ve 
Türk ırmakları için bir kadersizlik olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, ekonomimizin en önemli üret
ken sektörleri olan tarım {sektöründe, makineleşme se
viyesi hayli yüksehniştir. Ne var ki, gelişen büyüyen 
vücuda elbise dar gelmektedir. 1965 yılında Adalet Par
tisi iktidarı döneminde, yıllık; 30 bin traktörün Türk 
köylüsüne intikali planlandığı şualarda, muhalif terimiz, 
«Memleketi traktör mezarlığına çevireceksiniz» diye 
bağırıp çağırmışlardı. Halbuki, 1973'te 156 bin olan 
traktör sayısı, 1974'te 240 bin, ,1976'da 310 bine ulaş
mış olduğu halde, çiftçimizin traktör ihtiyacım karşı
lamak imkânı bulunamamıştır. 1977 Türkiyesinde ise, 
yaklaşık 100 bin traktöre daha ihtiyaç vardır. Bu du
rum karşısında gerekli tedbirlere baş vurularak, Türk 
çiftçisinin traktör eksiğinin tamamlanmasını ve bir 
an evvel karaborsanın pençesinden kurtarılmasını isti
yoruz. 

Aynca, traktör alınabilmesi için şart koşulan 125 
dönümü de çok bulmaktayız. Hiç olmazsa, bu mikta
rın 60 dönüme indirilmesini zarurî görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, iyi ve bol ürün alabilmek, 
ancak zamanında yapılacak başarılı bir ziraî mücadele 
ile mümkündür. Bunun için de, zararlılara karşı kul
lanılacak ilâçların kalitesi ve tesir derecesi iyi kontrol 
edilmeli, hangi bölgede hangi zararlıya karşı, hangi 
ilâç* ne kadar kullanılacaksa, zamanından önce tes
pit ve teinin edilmeli, uygun fiyatla, yeter miktarda, 
kolay yoldan, gerektiği zamanda çiftçimizin istifade
sine hazır bulundurulmalıdır. 

Ziraî mücadele muayyen bölgelerde toplu halde 
ve Devlet eliyle yapılmalı, çiftçiler makul bir nisbet-
te mücadele masraflarına katılmalıdır. Ziraî müca
dele için uçak filoları ihdas edilmeli, ziraî mücadele 
ilâçlarının her bölgede aynı fiyatla satılması sağlan
malıdır.7 

Çiftçilerimizin dar zamanda ilâç karaborsacılarının 
ağına düşmeleri önlenmelidir. 

Ziraî gübre, ilâç ve gereçlerinin, yurt içinde tüm 
ihtiyacı karşıhyacak kapasitede tesisler karşılanması 
yoluna gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; üretici köylülerimizin haya
tî problemlerinden birisi de, ziraî kredi mekaniizması-
du'. Ürününü meydana getirebilmesi için çiftçilerimizin 
bankadan almak zorundan oldukları kredimin seviye
si, paramızın eski senetlerdeki alım gücüne göre tes
pit edilmiş bulunduğundan, ziraî krediler bugünkü ra-
kamlanyle gayet yetersizdir. Bu kredi yetersizliğini, 
muhtaç çiftçi aldığı yüksek faizli para ile telâfi et
mektedir. Paramızın satın alma gücü gözönünde tu
tularak miktarlar artırılmalıdır. KredUerin dağıtımın-
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da da zaman zaman aksaklıklar ve adaletsizlikler ol-
maidadır. Köylülerimizi taciz eden bu ğiM aksaklıklar 
behemahal ünleımıelM|r. ICredi dağıtanında teminat 
yerine projeli, kontrollü kredi sistemi tercih edilmeli
dir. Üretici köylünün teşebbüsü ve emeği teminat sa
yılmalıdır. Banka şubelerinin kredi için evrak tanzi-
mindeki hataları ortadan kaldırümalı, köylülerimize 
kolaylık sağlanmalıdır. Ziraî kredi faizleri çok yük
sektir. Bu nisbet düşürülmeli, mümkünse % 3'ü geç
memelidir. Kredilerin geri dönmesini sağlamak için 
krediler, ekim - dikim, damızlık alım aylarına rastla
yacak şekilde dağıtılmalıdır. Ziraî kredilerin tanzi
minde ve dağıtılmasında Tarım Bakanlığının, Ziraat 
Odalarının, Çiftçi Birliklerinin ve Kooperatiflerin söz 
sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; üretici köylünün gecesini 
gündüzüne katıp canını dişine takarak yetiştirdiği ürün 
ve bu ürün için verilecek taban fiyatın tespitinde Ta
rım Bakanlığının, Ziraat Odalarının, Çiftçi Birlikleri
nin ve Kooperatiflerin görüşleri keza alınmalıdır. 

Buğday taban fiyatının, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 1 nci maddesi gereğince, (Dünya fiyatları 
nazara alınmak suretiyle Haziran ayının ilk 10 günü 
içinde) ilân edilmesi; Adana başta olmak üzere, Gü
ney illerimizin tamamında hububat mahsulünün ve 
bilhassa buğdayın Mayıs ortalarında idrak edilerek 
piyasaya sürülmesi sebebiyle, çiftçilerimlizi sıkıntıya 
sokmakta ve kayba uğratmaktadır. Buğday taban fi
yatı, çiftçilerimizin bu durumu dikkate alınarak, he
nüz tarla hazırlanmadan, buğday ekilmeden tespit ve 
ilân edilmelidir. Bu mümkün olmaz ise, en geç 10 Ma
yıs günü ilân edilmesi için gereken yapılmalıdır. Veri
lecek taban fiyat sağlıklı ve geçerli olmalıdır. 1974'te 
olduğu gibi, radyodan Hân edilen fiyat pazarda bulu
namayınca, haftalarca Çukobirlik kuyruğunda bekle
yen vatandaş, pamuğunu yakacak duruma düşürülme
meli. 1975'te, 1976'da olduğu gibi, Demirel'in ağzın
dan duyduğu fiyatı, malını verdiği yerden aldığım gör
meli ve köyüne huzur içinde dönmelidir» 

Sayın milletvekilleri; toprağının, bitkisinin, hayvani
nin her türlü bakımı, korunması, geliştirilmesi için 
çırpındığımız köylerimizin özü köylülerimiizdir. Köy
lerimizde yaşayan, devletimizin, rejimimizin, üretimi
mizin belkemiği saydığımız millî ve manevî değerleri
mizin muhafızı, üretici çiftçi kardeşlerimizdir. 

Köylerimizin sağlıklı, sevinçli, varlıklı ve başarılı 
olabilmeleri yolunda en fazla aradıkları ve arzuladık
tın ise, yarınlarından emin olmalarım temin edecek 
bazı sosyal güvenlik tedbirleridir. 

Kuraklıktan, selden, doludan, haşereden dolayı 
bir tabtf afetle bütün emeğini, masrafım, mahsulünü 
kaybeden çpçüerönjz,. eli böğrimde kalakalmaktan 
kurtarılmalıdır. 

Memura Emekli Sandığı, isçiye Sigorta, esnafa 
Bağ - Kur yoluyle getirdiğimiz garantiyi Türk köy
lüsüne de getirmeye mecburuz. Bunun için de Bağ -
Kur üyesi çiftçilerimizin geriye dönük borçlanma yo
luyle emekli olabilmeleri imkânı açılmalıdır. 

Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı derhal ka-
nunlaşhnlmahdır. 

Tarım Sigortası Kurumu tasarısı derhal kanunılaş-
tırılmahdır. 

Tarım İş Kanunu çıkarılmalıdır. 

Köy ve mahalle muhtarlarına muhtarlık ödeneği 
verilmesine ve bunların Bağ - Kur Kanunu kapsa
mına alınmasına dair tasarı derhal kanunlaştuılma-
hdır. 

18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu, 
günümüz şartlarına uygun olarak değiştirilmelidir. 

Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak çift
çilerimizin defter tutma mükellefiyetine son verilme
lidir. 

9 . 11 . 1976 tarih ve 2026 sayılı Kanunla tespit 
edilmiş bulunan Küçük Çiftçi Muaflığının, 30, OOrft li
radan 60 000ı liraya çıkarılmasını yeter bulmuyoruz, 
90 OıOıO liraya yükseltilmesini istiyoruz. Bu haddin ba
lıkçılar için de 100' O0tö Türk Lirası olması uygun
dur. 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 
eşit taksitle faizsiz ödenmesine dair 10 000 liralık 
meblağı az buluyoruz; 30) 000 Türk Lirasına kadar 
olan borçların 10ı ydda 10 eşit taksitle faizsiz öden
mesini istiyoruz. 

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanu
nun, günümüz sarflarına uygun olarak değiştirilmesini 
istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1977 yılı Büt
çesinin devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ol
masını Cenabı Allah'tan niyaz eder, başta çok değer
li Bakanımız olmak üzere, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının güzide mensuplarının başarılarının 
devamım diler, Yüce Meclise Adalet Partisi grupu 
adına saygılarımı sunarım. (A. P. şuralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğlu. 
Şahıslan adına Sayın Osman Aykul, buyurun efen

dim. 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesiyle ilgili görüşlerimi belirtmek ve eleş
tirilerimi yapmak için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, nüfusumu
zun büyük çoğunluğunu teşkil eden, üretici olan köy
lümüzün Bakanlığıdır. Bu Bakanlığın özelliği, top
rakla uğraşan çiftçilerin kalkınması ve gelişmesinde 
önem kazanmaktadır. Beslenmek ve yaşamım sür
dürmek isteyen yoksul halk kitlelerinin Bakanlığıdır. 
Durum böyle olduğuna göre, bu Bakanlığın yapısına, 
içeriğine ve bünyesindeki çelişkilere topluca bir göz 
atmamızda büyük yararlar vardır. 

Tarım kesimi üretken bir kesimdir. Toprakla 
uğraşmak ve köylü olarak yaşamak çetin koşullardan 
geçer. Bu kesimde çalışan köylülerimiz yıllardır ır
gat işlemi görmüş ve özellikle de görmektedir. 

Çalışan insanlar olarak köylüyü dinlemeden, on
ların dertlerine çözüm getirmek mümkün olamaz. 
Köylü ve çiftçilerimizin dertlerinin çözümünü, onlar
la görüşüp konuşturmayan bir Bakanlık halktan so
yutlanmış demektir. Bugünkü durumuyla, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışmalarının, halkla 
omuz omuza vermek suretiyle arzulanan amaçlara 
ulaşmamız ve köylünün çalışmalarını değerlendirmemiz 
mümkün olmamaktadır. Köylü ve çiftçi sorunlarına te
melli çözüm getirebilmek, özellikle Anayasa doğrultu
sunda temel reform ve atılımları yapmakla mümkün
dür. Bunun için, üretimin temel kaynağı olan top
rak sorununun çözüme bağlanması, Toprak reformu
nun halk yararına yapılması gerekmektedir. Toprağın, 
toprağı işleyenin hakkı olması gerekmez mi? Üretimi 
artırabilmek için topraklar son noktasına kadar hal
kın malı haline gelmeyince, Türkiye'nin sıkıntı ve buh
ranlardan kurtarılması mümkün değildir. Toprak, su, 
kredi ve tarımsal üretim araçları çözüme bağlanmadığı 
sürece, tarım kesiminde geri kalmışlığı yok etmemiz, 
fakirliğin bataklıklarım kurutmamız olanak dışıdır. 

Üretim ilişkilerine özel olarak değindikten sonra, 
köylümüzün içinde bulunduğu durumu bütün çıplak
lığı ile ortaya koymaya çalışacağım. 

Bugün yaratılmış olan servetlerin temelinde köy
lünün alın teri ve emeği yatmaktadır. Köylü, değer 
yaratarak sermaye üretiminin makinesi haline getiril
miştir. Yıllar geçmesine rağmen, köylünün hakkım 
yeterince verdik diyemeyiz. Köylü, gece * gündüz ça
lışarak enerjisini tüketmekte ve yıpranmaktadır. Toplu
mun en önemli tüketim araçlarım köylü yaratmaktadır. 
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Çalışan, çile çeken ve zamanı gelince hakkım alama
yan köymlerimizdir; fakat safa süren ve hayatın en 
iyisini yaşayan, bri avuç mutlu azınlıktır. Yıllardır 
köylümüze boğaz tokluğuna çalışmaktan başka bir 
şey' kalmamıştır. Cılız ve başarısız çalışmalarla köy
lünün büyük çoğunluğunu yoksulluğun elinden kur
tarmamız mümkün değildir. Çünkü, büyük çelişkiler 
sürüp gitmektedir. 

Köylümüz örgütsüzdür, sosyal güvenliği yoktur. 
Köylü işsizdir, köylü bir karış toprağa muhtaçtır. 
köylü gerçek özgürlük ve egemenlikten yoksundur. 
Köylümüz sistemli ve güvenceli bir yaşama orta
mına kavuşamamıştır. 

Köylülerimizin içinde bulunduğu durumu bu şe
kilde ortaya koyduktan sonra, Sayın Bakanın ve Cep
he Hükümetinin köylüye nasıl bir gözle baktığını ve 
köylüye verilmesi gereken haklarım vermeyerek on
ları nasıl ezdirdiğini, somurttuğunu ve yoksuluğuna 
yoksulluk kattığını deştireceğim. 

Sayın Bakan 1976 bütçesinin amaçlarına ulaştı
ğını iddia edemez. Çünkü, 1976 bütçesinden köylüler 
gerçek hakkını alamamıştır. Köylü bu Hükümetin za
manında hep vermiş ve artan fiyat artışları karşısında 
gücü tüketilmiştir. Köylünün gücü Hükümet tara
fından tüketilmiştir, vurguncu ve aracılar tarafından 
tüketilmiştir. Bu yıl içerisinde köylünün perişan hale 
düşmesinin tek sorumlusu Cephe Hükümetidir. Hiç bir 
dönemde köylü bu kadar sıkıntıya düşürülmemiştir. 
Sanayi mallarının fiyatları en yüksek seviyede artış 
gösterirken, köylülerin ürünlerinin fiyatları yerinde 
saymış ve bir ölçüde gerilemeler kaydetmiştir. 

Hayat pahalılığının geniş boyutlara ulaştığı ve 
ülke sınırlarından taşarak gücünü azgın bir şeküde 
gösterdiği bu dönemde, köylülerin alım gücü ile fi
yattan denkleştirmemiz mümkün değildir. 

Cephe Hükümeti sessiz ve gizli zam Hükümetidir. 
Hergün çeşitli temel ihtiyaç maddelerine zam yapı
lırken, Cephe Hükümetinin ülkeyi güllük gülistanlık 
göstermeye hakkı yoktur ve bu durumunu işin içyü
zünü bilen yurttaşlara da anlatamayacaklardır. Ha
yat pahalılığı ateşten bir gömlek olarak vatandaşın 
sırtına giydirilmiş, kızgın bir halka olarak boynuna 
geçirilmiştir. 

Cephe Hükümetinin taban fiyat politikası nedir, 
bir de buna göz atalım. Bu Hükümetin köylünün 
ürünlerine vermiş olduğu taban fiyattan çok düşük
tür. Sayın Başbakan Süleyman Demire!, köylüyü, ara
cı tüccar ve un fabrikatörlerinin eline teslim etmiş
tir. Bu durum karşısında, Hükümet içinde sayın Gı-
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da -Tarım ve Hayvancılık Bakanı köylülerin hakla
rını yeterince savunanıamışür. En önemli' bir konu 
olan taban fiyatları konusunda Sayın Bakanın çalış
malarım başarılı bulmak mümkün değildir. Üretici 
olan köylüler» buğday taban fiyatlarının düşüklüğü 
nedeniyle Cephe Hükümetinden en büyük şamarı ye
mişlerdir. Elbette, cepheleşen ve yerini sermaye cep
hesinde belirleyen bir Hükümetten bundan başka bir 
şey beklenemezdi. 

1977 seçimlerinde halkımız Cephe Partilerine bu
nun hesabını soracaklardır. 

Sayın Bakanın, tarım girdilerinin ve sanayi mal
larının fiyatlarının yükseldiğini.. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, 2 dakikanız var. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Köylünün sattığı 
ürünlerin fiyatlarının ise, düşüklüğünü her halde bil
meleri gerekir. 

Ayrıca bu Hükümet, başarısız bir iç politika sür
dürdüğü için dış politikasını da buna paralel ola
rak sürdürmektedir. Dış ticaret de bu başarısız du
ruma göre sürdürüldüğü için, elde bulunan tarımsal 
ürünlerin ihracı mümkün olmamıştır. Bugün elimizde 
5,5 milyon ton buğday beklemektedir. Naylonlar ve 
topraklarla örtülü bir şekilde bekletilen buğdayların 
rezilliğini görmemezlikten gelemeyiz. Bu, 5 - 6 milyar
lık bir döviz kaybı demektir. Türkiye gibi az geliş
miş bir ülkenin böyle bir durumla karşı karşıya kal
masından üzüntü duyuyoruz ve az gelişmiş bir ülke 
olan Türkiye ve halkımız bu yükü kaldıramaz. 

Millî Selâmet Partili Sayın Bakan, uygulamala
rında büyük bir partizanlık örneği vermiştir; ülkenin 
buğdaydan doğan döviz kayıplarını düşüneceği yerde, 
kendi düşüncesinde olan vatandaştan, yandaşlarını, 
aklı ersin ermesin, o işi yapsın yapmasın, Devlet kad
rolarına yerleştirmiştir. Bunun örneklerini çoğaltarak 
ortaya koymak her an mümkündür, özellikle, Sayın 
Bakanın yapması 

BAŞKAN — Sayın Aykul, son cümlenizi rica 
etsem. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — İki dakika ne za
man geçti. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, saat önümde. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. 
Vatandaşlar arasındaki bölünmeleri önlemesi ge

rekirken, kendisi bu bölünmelere ön ayak olmuştur, 
yeşil ışık yakmıştır ve buna devam etmektedir. 
M. S. P. örgütüne âdeta emir vererek Burdur Et ve 
Balık Kurumuna alınan ve alınacak «işçilerle ilgili akıl 

almaz, inandırıcı - olmayan gülünç uygulamalarda 
bulunmuştur. Halkın kin ve nefretini kazanmıştır. Sa
yın Bakanın yan tutarak Devleti idare etmeye ve Dev
leti çökeltmeye hakkı yoktur. Çünkü, Et ve Balık 
Kurumu gibi kendisine bağlı olan sanayi yerlerindeki 
M. S. P. işgalini her an tevsik etmek mümkündür. 
M. S. P. teşkilâtından yazı getirmeyenler, baskılar
la M. S. P.'lilere boyun eğdirme durumuna düşürül
müştür. Yurttaşlar işe alınmamışlardır. Bu uygulama
ları bir Sayın Bakana yakıştırmak mümkün değildir. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim?. 
BAŞKAN — Sayın Aykul, vaktinizin geçmiş ol

duğunu aşağıdan ihtar ediyorlar. Bana bu İhtan yap
tırmamanızı sureti mahsusada istirham edeyim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkan, 
son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, zamanınız geçti. «Top
luyorum» dediniz, son cümlenizi rica ettim, yine 
«topluyorum» dediniz. Son cümlenizi rica edeyim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Burdur tereyağı ve Peynir Fabrikasındaki grev ve ül
kemizdeki haşhaş ekimi sorununun nasıl çıkmazlara 
götürüldüğü Ue ilgili Yüce Meclise bilgiler sunmak 
istiyordum. Zamanın yetersizliği nedeniyle bunlan 
söylemek mümkün olmadı, özet olarak tamamlıyo
rum. 

Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığım eleştir
miş bulunuyorum. Türk tarımı temelden çözüm bek-
lemekedir. Sayın Bakanın gerçek çözüm yollanna yö
nelmesini peri ve binbir gece masallanndaki rüyalar 
alemiyle halkımızı uyutmaktan vazgeçmesini, kendi 
yandaşlarını koruyarak, Devleti, kendisinin ve 
M. S. P.'lBerin sanmasından vazgeçmelidir. 

Türk Köylüsüne, yetersiz ve döküntü krediler ye
rine.. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, tam 4 dakika geçiyor 
vaktiniz. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Tamamlıyorum, 
son cümlemi kullanıyorum. 

BAŞKAN — E, ama tamamlamıyorsunuz ki, size 
başka ayncahk tamyamam ki ben. Rica etsem son 
cümlenizi. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Son sümlemi 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Eğer size başka bir ayncahk tanır
sam, bundan sonra hiç kimseye burada başka mu
amele yapmam mümkün olmaz. 
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OSMAN AYKUL (Devamla) — .... Hak ettikleri 
gerçek kredileri vermesini ve böylece Bakanlık örgü
tüyle beraber, üretici köylülerin emrime girmesini, 
Devleti tahrip eden çağ dışı görüş ve düşüncelerini 
Bakanlığında uygulamaktan, halk üzerinde baskı un
suru olarak kullanmaktan vazgeçmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, ha
tip uzun cümle kullanıyor. 

BAŞKAN — Cümlelerini kısa kullansın ve sö
zünü kesmekle beni mustarip kılmasın. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim tamam. 

B) GIDA . TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA = TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gıda s Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bütçe
si üzerinde yapılmış olan konuşmalarda ortaya vaze
dilmiş bulunan sualleri ve tenkitleri cevaplandırmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum, önce, burada 
Bakanlığımız Bütçesi üzerinde yapılmış olan değer
lendirmeler ve tenkitler için, gerek gruplar adına, ge
rekse şahsı adına yapmış olduğu konuşmalar için bü
tün konuşanlara teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanın Anayasa çizgisine girmesini istiyo
rum. 

Bu bütçenin köylümüz ve ülkemize yararlı olma
sını dUer, saygılarımı sunarını. 

Vaktim olsaydı Sayın Adalet Partisi sözcüsünün 
yanlış, tutarsız konuşmasına ve söylediklerine de ce
vap verecektim. Hiçbir zaman biz, Sayın Genel Baş
kanımız Ecevifle Demirel'i karşı karşıya, yan yana 
getirmek suretiyle eşleştiremeyiz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri; saat 15.45'te devam etmek 

üzere Birleşimin birinci oturumunu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 14.30 

Her konuşucunun, bulunduğu noktaya göre me
seleye bakmış olduğu bir vakıadır. Dolayısıyle, mese
leye muhalefet veya iktidar kanadından bakma duru
muna göre, tarım hakkındaki kanaatler değişmekte
dir. 

Bu bakımdan, bendeniz, burada tarım hakkında 
bilgileri verirken, önce, daha çok tarımımızın geliş
mesinin genel istikametini arz edecek, ondan sonra 
da sayın konuşmacıların suallerini cevaplandırmaya 
çalışacağım. 

Bir kere şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin 
tarımı, ne muhalefet sözcüsünün, özellikle Halk Par
tisi adına yapıîan konuşmada ifade ettiği gibi kötüm
ser bir manzaradadır, ne de bizim görmeyi arzu etti
ğimiz parlak bir çerçevededir. Belki bu ikisinin ara
sında bir yerdedir; fakat inanıyorum ki, tarımda he
pimizin memnun olması gereken, iftihar etmesi gere
ken güzel gelişmeler yer almaktadır. Hemen ifade 
edeyim ki, yanlış olan ve yanlış olduğuna inandığım 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DlVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 55 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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bir hususu da belirterek ifade etmek istiyorum ki, 
aslında Türk larımınm almış olduğu neticeler, Türk 
çiftçisinin ortaya koyduğu başarılar, sadece iktidarda 
olan belli bir hükümetin veya Hakanlar Kurulunun 
malı değildir. Alınmış olan neticeler, diyebilirim ki, 
bütün Türk milletinin malıdır; hatalarıyle ve sevap-
lanyle. Dolayısıyîc muhalefet tarafında bütün sevap
ları başkalarına, hataları Hükümete; iktidar tarafın
da da bütün sevapları Hükümete, hataları başkasına 
yükleme yollarının ikisinin de yanlış odhığu inancın
dayım. Objektif ölçülerle değerlendirirsek, zannedi
yorum yıllardır şu kürsülerde ifade etmeye çalıştığı
mız birtakım doğru olduğuna inandığımız hususlar 
kendiliğinden ortaya çıkarlar. 

Şimdi müsaade ederseniz Sayın Başkan, değerli 
üyeler; Türk tarımı nasıl bir gelişme içindedir, bunun 
bazı anaeudekslerini vermek istiyorum. Özellikle 
1962'den sonraki gelişmeyi ele alacağım. Çünkü 1962, 
bizim planlı kalkınma dediğimiz döneme ilk girdiği
miz yıldır. 

Planlı kalkınma dönemine Türkiye tarımında 
önemli gelişmeler olmuştur. Bu önemli gelişmelerin 
bazı rakamlarına baktığımız zaman, zannediyorum 
pek de üzüleceğimiz veyahut yetersiz diyeceğimiz du
rumlar ortaya çıkmaz. Meselâ; millî gelir içinde ta
rım nasıl gelişmiş ona bakarsak, toplam millî geliri
miz içinde tarım nüfusu olarak 9,2 milyon aktif bir 
nüfus varken 1962'de; 1976'da 8,7 milyona düşmüş
tür aktif nüfus. Buna mukabil, diğer kesimlerde ak
tif nüfusun 2,7 milyondan 5,7 milyona çıktığını gö
rüyoruz. Bunun manası şudur: Türk tarımında bir 
aktif nüfus artışı olmamıştır, nüfus aynı kalmıştır; 
hatta yarım milyona yakın bir aktif nüfus azalması 
vardır; 14 senelik bir peryot içinde. 

Nüfusun bu azalmasına mukabil tarımda gelirle
rimizin arttığını görüyoruz. Meselâ; aktif nüfus ba
sma 1962 senesinde tarımdaki gelir sabit rakamlarla 
2 850 lira iken, 1976'da beş bin liraya yaklaşmıştır. 
Başka bir ifade ile, ortalama % 4 nisbetinde aktif 
nüfusumuzda, yani tarım millî gelirinde bir artış var
dır. Hektar başına da, ifade edeyim ki tarımda - ki 
hektar başına gelirler bizim için en önemli olanıdır -
bir belli artışın olduğunu görmekteyiz. 1968'de 1 500 
lira olan hektar başına gelir, gene sabit para değeri 
ile konuşursak, 1976'da 2 100 lira seviyesine yüksel
miş bulunmaktadır. 

Türk tarımının önemli gelişmelerinden birisi de, 
tarım sahasının büyümesi ve entanslf ziraate doğru 
kayıştır. 1962'de Türkiye'de tarımdaki arazinin 26 
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milyon hektar olmasına karşı, 1976'da 28 milyona 
çıkmıştır ve ifade edeyim ki, bu çıkışla entansif ola
rak, yoğun olarak işlenen saha da devamlı olarak art
maktadır. 

Sayın. konuşucuların bir kısmı, Türkiye'deki tarı
mın sanayileşmesinin yetersizliğinden bahsettiler. Türk 
tarımının sanayileşmesinin bir bakıma yetersiz olduğu 
söylenebilirse de, bazı rakamlar bizim sanayileşmede 
gittikçe hızlanan bir gelişme içinde olduğumuzu gös
termektedir. Rakamlarla arz ediyorum : 

Traktör sayısı 1962 senesinde 44 000'dir; 1962'den 
1965'e kadar olan üç senelik dönemde 44 000 olan 
traktör rakamı 55 000'e çıkmıştır. Buna mukabil, 
1974'te 200 bin olan traktör sayısı, 1977 senesinin so
nunda ümit ediyoruz ki 400 bine çıkmış olacaktır; 
halen 315 bindir. Demek ki 1962 ilâ 1965 arasında 
sadece 11 000 olarak artan bu rakam, şimdi 1974 ilâ 
1977 arasında 200 bin olarak artmıştır. Bu gösteri
yor ki, Türk tarımında büyük bir sanayileşme hare
keti vardır ve bu hareket gittikçe hızlanan bir hare
kettir. 

Başka bir rakam vermek istiyorum; 1962'de sula
maya açılmış olan saha 1 280 000 hektardır; üç sene
lik bir çalışma ile 1 410 000 hektara çıkmıştır bu ra
kam. 3 senedeki artış takriben 130 bin hektardır. 

Başka bir rakam arz ediyorum: 1974'te 2 165 000 
olan bu rakam, 1976 sonunda 2 600 000'e çıkmış, 
başka bir ifadeyle 450 bin hektar artmış olacaktır 3 
senelik dönemde. Planın başındaki 3 senelik döneme 
göre 3 misli hızlı bir artış vardsr. 

En son olarak gübre rakamını vermek istiyorum. 
Türk tarımının sanayileşmesi ve veriminin yükselme
sinde çok önemli bir unsur olan gübre : 1962'de Tür
kiye'de sadece 214 bin ton gübre kullanılırken, 1976' 
da bu rakam 5,5 milyon tona yükselmiştir ve önü
müzdeki sene, yani içinde bulunduğumuz 1977 sene
sinde bu rakamın en az 7 milyon seviyesinde teşek
kül edeceğine inanıyorum. 

Bütün bu rakamlar, muhalefette de olalım, ikti
darda da olalım, bizi sevindirecek rakamlardır. Türk 
tarımında bir hareket başlamıştır, bir gelişme vardır. 
Bunların arkasından gelen üretim rakamlarımız 'da, 
bize hakikaten ümit verici gelişmeler içindedir. 

Bir - iki rakam vermek istiyorum. Plan dönemi 
başında 300 bin ton olan narenciye üretimimiz bu 
sene 1 milyon tondur. Plan döneminin başında sade
ce 14 - 15 milyon ton olarak devam eden ve uzun yıl
lar aynı seviyede devam eden hububat üretim rakam
larımız, bu sene 24 milyon ton olarak teşekkül et-
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mistir ve bu artış son iki senede, özellikle tuzlanmış 
bir artıştır. Sebebi de, sadece hava şartîanyîe değil, 
çiftçimizin modern tanmı ve tarım girdilerini çok da
ha şuurlu bir şekilde, maharetle kullanma yoluna gir
miş olmasıdır. 

Bütün bunlar bize şunu göstermektedir : Türk ta
rımı bir gelişmenin içindedir; ama bir tarım sorum
lusu Bakan olarak şunu ifade etmem mümkün değil
dir; Türk tarımı, bugün yapmak durumunda okluğu
nun en iyisini yapar duruma daha çok uzaktır. Bu 
kürsülerden bir rakam vermek istiyorum ve bu ra
kamı, aynı zamanda neler yapılabileceğinin bir endi-
katörü olarak ifade etmek istiyorum. Bugün Ameri
ka'yı almıyorum misal olarak, Amerika'nın standart
ları bambaşkadır, daha yakın bir misal olarak Fede
ral Almanya'yı alıyorum, tarımda mukayese bazı ola
rak, Dünyanın en iyi, en büyük sanayi memleketlerin
den biri olarak bilinen Federal Almanya'nın aynı za
manda güçlü bir tarım ülkesi olduğunu, zannediyo
rum değerli milletvekillerimiz bilmektedirler. Pit mu
kayese rakamı olarak arz ediyorum : Federal Alman
ya'da bugün çiftçi başına tarımsal üretim, fizikî ola
rak, Türkiye'de çiftçi başına tarımsal üretimin tam 
15,2 mislidir. Bu rakamı sahayla tashih edersek, ya-
ni kullanılan üretim sahasını çıkarırsak, birim saha 
başına yapılan üretimde yine Türkiye'yle Federal Al
manya arasında 5 misli fark vardır. Yani 1 hektar 
Alman arazisi, 1 hektar Türk arazisine göre 5 misli 
daha fazla verim vermektedir. Bunun temelinde Al
man arazisinin, Alman ikliminin bizimkinden iyi ol
duğu gibi bir husus yoktur. Bunun temelinde, tarımın 
sanayileşmiş o'ması gerçeği yatmaktadır. 

Bu bakımdan, Türkiye'nin tarımının da bu ufuk
lara doğru yöneltilmesi, başka bir ifadeyle, Türk ta
rımının sanayileşmesi ve sanayileşmiş bir yöntemle 
tarımımıza yön verilmesi ana hedefimizdir. Bu hedefe 
uygun pek çok çalışmalar vardır. Bu çalışmaların ba
şarısı halinde, ben inanıyorum ki, Türk tanmı bir 
gün, dışarı memleketlerle mukayese edildiği zaman 
çok daha güçlü ve bugünküne göre birkaç misli üre
timi gerçekleştirecek bir seviyededir. 

Türk tarımının bir gücünü daha ifade etmek isti
yorum, Türk ihracatı süratli bir gelişme içindedir ve ı 
Türkiye'nin ihracatında bugün en önemli gelişme ka
leminin yine tarım olduğuna, dolayısıyle tarım hak
kında kötümser konuşmamamızın diğer bir delili ola
rak burada işaret etmek istiyorum. 

1962 senesinde Türkiye'nin toplam ihracatı için
de tarım 284 milyon dolarlık bir yer işgal ediyor idi. j 

— 291 

25 . 2 . 1977 O : 2 

Geçen sene, yani 1976'da Türkiye yalnız tanm ürün
leri olarak 1 250 000 000 dolarlık ihracaatı başarmış
tır. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, 1962 ile 1976'da 
dolar değeri olarak mukayese ettiğimiz zaman, ihra-
caatımızda 4,5 misli tanmsal ürünlerin bir artışı var
dır. Bugün, 1976'da sadece tanm ürünü olarak sağ
ladığımız değer, bundan 10 sene evvel Türkiye'nin 
yaptığı toplam ihracaatın iki mislinden fazladır. Bu 
da gösteriyor ki, Türkiye tarımsal üretimine, ihracaa-
tını ve dış ödemeler dengesini düzeltme bakımından 
da çok büyük önem vermek durumundadır. 

Tarımda önemli sorunu her zaman ifade edegel-
mişizdir. Bugün Türk tarımının önemli sorunu, fert 
başına millî gelirin, tanma ve sanayie bakıldığı za
man, çok büyük farklılıklar göstermesidir. Fert ba
şına millî geliri tarımda bugün 1 olarak ifade eder
sek, sanayide ve hizmetler sektöründe bu rakam 5' 
tir. Başka bîr ifadeyle, tanmda çalışan bir Türk va
tandaşı, sanayi ve hizmetler kesiminde çalışan bir 
Türk vatandaşına göre, 5 misli daha az gelir elde et
mektedir; yahut 1/5'i kadar millî gelir hissesi vardır. 
Türkiye'nin pek çok sorununun temelinde bu vakıa 
yatmaktadır, bunu hepimiz biliyoruz. 

Büyük nüfus hareketleri, gecekondulann teşekkü
lü, şehirler etrafında fevkalâde nüfus birikmesinin te
melinde, Türk tarımının bugün tesis etmiş olan hayat 
standardında daha fazla nüfusa yaşama imkânı te
min edememesi gerçeği bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
Türkiye'nin tarımsal meselelerinin çözülmesinde sa
dece tarımın kendi meselelerinin çözülmesini değil, 
bir yerde Türkiye'nin sosyal, ekonomik, jeopolitik, 
hatta beynelmilel sorunlannın çözülmesinin de anah
tarı bulunduğuna işaret etmek istiyorum. 

Bir hususu burada Yüce Meclise ifade etmek du
rumundayım. Sayın konuşmacılar Türk hükümetleri
nin veya Türk Devletinin tanma ayırdığı, yönelttiği 
imkânları sadece bütçe ile bağlı olarak gördüler. Şu
nu söyleyeyim ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
tarıma ayırdığı imkânlar sadece bütçeden ibaret ol
saydı, bu tanmı bu Bütçeyle götürmenin imkânsız 
olacağını biz de ifade ederdik; fakat bugün Türkiye' 
de tarıma yöneltilen imkânlar sadece bundan ibaret 
değildir. Hepinizin de bildiği gibi, bugün Tanm Ba
kanlığına bağlı olan kuruluşların önemli 7 tanesi, büt
çe ile doğrudan doğruya ilgisi olmayan Kamu İkti
sadî Teşebbüsleridir ki, bunlann kullandıkları imkân
lar, yaptıklan hizmetler bütçelerin içinde görünmez. 
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Şimdi, müsaade ederseniz, burada zabıtlara geç
mesi ve bir gerçeğin ifadesi bakımından şunu arz 
edeyim: 1973'ten 1977'ye kadar Türk tarımında büt
çe ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri olarak sağlanmış 
olan gelişmeyi, memnun olacağınıza inandığım bir 
bilgi olarak sizlere arz etmek istiyorum. 1973'te, ya
ni 4 sene önce Türk tarımının (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve Genel Bütçeden imkân alan hepsi beraber) 
iş görme imkânları 5 300 000 000'du ve bu 5 300 000 
000'un 830 milyonu da personel giderleriydi. Huzur
larınızda takdim etmiş bulunduğumuz 1977 Bütçesi
ne geçmeden, fiilen 1976'da bu rakamın, yani 5 300 
000 000 olan 1973 rakamının, 1976'da 31 300 000 000'a 
çıktığım ifade etmek istiyorum. Başka bir ifadeyle, 
1973'ten 1976'ya, Tarım Bakanlığının kontrol ettiği 
imkânlar 6 misli geliştirilmiştir. 1977'de ise bu rakam 
takriben 43 milyar olarak planlanmıştır. Dolayısıyle 
1973 ile 1977 arasında, Gıda * Tanm ve Hayvancılık 
Bakanlığının doğrudan doğruya kontrol ettiği imkân
lar 8 mislinden fazla artmış bulunmakta. 

İsterseniz bunu şöyle de verebilirim : 5 milyar 
olan imkân, 37 milyar artarak 42 700 000 000'a çık
mış bulunmaktadır ve bu artışta diğer hoşa gidecek 
bir husus da, 37 milyarlık bu artışm 3 300 000 000'u 
personel giderlerine, 33 700 000 000'u ise hizmet ve 
yatırıma yöneltilmiştir. Dolayısıyle şunu rahatlıkla 
burada ifade edebiliyorum : Türk tarımı, her ne ka
dar bugün alması gereken mevkiye ve bir yerde ver
memiz gereken öneme daha kavuşabilmiş değilse de, 
son yıllarda tarıma verilen ağırlık ve bu ağırlığın ra
kamsal değerleri bize bir yerde ferahlık verecek, ileri
ye ümitle bakmamızı mümkün kılacak gelişme için
dedirler. 

Şimdi bir noktayı daha değerlendirdikten sonra 
muhterem konuşucuların suallerine cevap vereceğim. 

1974 yılından bu yana, ki bu sözleri konuşan kim
se 2 Koalisyon Hükümetinde de aynı görevi yapan 
bir kimsedir ve dolayısıyle şunu ifade etmek istiyo
rum ve gönlüm bunu arzu ediyor; Aslında anavektör? 
leri değişmeyen bir büyük sistemin, idarecilerinin şu 
veya bu olmasıyle çok şeyin değişmeyeceğini bilen 
bir insan olarak söylüyorum: Birbirimizi, birtakım 
yanlışları yapmakla itham yerine, belki daha iyisinin 
yapılabileceğini göstermek suretiyle kamuoyu önün
de daha haklı olduğumuz istikametine götürmek her 
halde gerek memleket için, gerek kendi temsil ettiği
miz görüşler için daha hayırlı bir yoldur. 

Gıda a Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 
son 3 - 4 senedir sorumluluk taşıdığım sürede fiilen 

meseleye yeni getirdiğimize inandığım boyutlar şun
lardır : -- Bu boyutlar daha evvel bulunmayan boyut
lardır. -

Bu boyutlardan birisi, sanayileşmenin hızlandırıl
masıdır. Biraz evvel rakamlarını arz ettim, gerek güb
re kullanımında, gerek traktör kullanımında, gerek 
ziraî mücadele ilâçlarının kullanımında yeni bir po
litika izlenmiştir. Bu izlenen politika, meselâ traktö
rü misal alırsak, sadece iç üretimle karşılanmaya ça
lışılan çiftçi talebinin, bir yerde iç üretimle karşılan
masının mümkün olmadığı görülerek önemli bir üre
tim aracı olan traktörün ithaline kapı açılmıştır ve 
dolayısıyle geçen sene 75 bin, evvelki sene 50 bin, 
daha evvelki sene 35 bin olmak üzere, 3 sene içinde 
160 bin traktör Türkiye'ye girmiştir ki, bu 160 bin 
traktör, daha evvel mevcut olan tüm traktör sayısın
dan da fazladır. 1977 yılında, inşallah, 100 bin trak
törün Türkiye'ye üretim veya ithalle girmesi öngö
rülmüştür. Aynı şey gübrede de vardır. 

2 nci öngördüğümüz ve başarıyle uygulandığına 
inandığımız husus, taban fiyat politikasıdır. Taban 
fiyat politikasında temel bir değişiklik meydana geti
rilmiştir. Şimdi, bu değişikliğin hangi parti tarafından 
yapıldığı münakaşasından çok, getirdiği değişikliğin 
felsefesini izah etmek istiyorum : 

önemli .tüketim maddelerimizde bundan önceki 
yıllarda tüketicinin ucuz mal yemesini temin edecek 
düşük fiyat politikası izlenmişti, biz bu politikayı 
değiştirdik. Üreticinin malına düşük fiyat vererek 
Türkiye'de malın fiyatının ucuzlatılmasının mümkün 
olamayacağı kanaatindeydik, bu kanaatimizi ifade et
tik ve 1974 yılından başlamak üzere, taban fiyatlar
da, gerek hububatta olsun, gerek temel tüketim mad
delerinden biri olan ette olsun, gerek sütte olsun, ge
rekse yine Türkiye içinde tüketilen diğer maddelerde 
çok farklı bir taban fiyat politikası, yani üreticiye 
dönük bir taban fiyat politikası izlenmiştir. 

Bugün alınmış olan neticenin bununla çok yakın
dan ilgili olduğuna işaret etmek istiyorum. Türk üre
ticisi, hakkım verdiğiniz zaman, en iyi, modern me
totları kullanmasını bilen bir üreticidir ve kendisine 
buğdayın fiyatını 120 kuruş yerine 260 kuruş verdiği
niz gün en iyi şekilde gübresini kullanarak, ziraî mü
cadelesini en iyi şekilde yaparak üretimini azamîye 
çıkarmanın yolunu da bilir ve nitekim, Türkiye'nin 
hektar başına 1 100 kilo olan buğday üretimi bu ted
birlerle bugün 1 700 kilo seviyesine çıkarılmış bulun
maktadır. Ayın husus diğerlerinde de varittir. Üçün
cü bir önemli husus, getirdiğimiz yenilik; pazarlama 
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etrafında entegrasyon getirilmiştir. Meselâ Ticaret 
Bakanlığına bağlı olan Et - Balık Kurumunun veya 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Ticaret Bakanlığından 
Tarım Bakanlığına aktarılmasıyle bu müesseselerin 
bir ticarî müesseseden çok, tarıma yön veren, tarımın 
pazarlamasını emniyet altına alan ve dolayısıyle pa
zar etrafında entegre olmuş bir tarımın gelişmesini 
temin eden kuruluşlar haline sevkedilmeleri de müm
kün olmuştur. Bunun faydalı neticelerini daha yeni 
görmeye başladığımız inancındayım. Eğer bu politi
kayı birkaç sene takip edebilirsek, inanıyorum ki, in
şallah Türk üreticisi kalite ve kantite bakımından çok 
daha yüksek değerlere ulaşma imkânını bulacaktır. 

Diğer bir husus, yeni getirdiğimiz bir metottur ve 
ben burada zannediyorum daha yeni bir başlangıçta
yız. O da, en önemli tarım girdisi olan kredinin, ki, 
burada gerek muhalefet adına, gerek iktidar adına 
yapılan konuşmalarda kredi sisteminin iyi işlemediği 
ifade edildi. Biz bunun en iyi işleyecek şeklinin faiz
siz ve doğrudan doğruya üreticinin kendisine, aracı
lara kaptırmadan verilecek kredi olduğu inancını sa
vunduk. Ve faizsiz olarak başlattığımız, doğrudan 
doğruya, banka aracılığıyle değil, doğrudan doğruya 
pazar müesseseleri, ön bağlantı sistemiyle faizsiz ola
rak uyguladığımız kredi sisteminin, ben inanıyorum 
ki, bugün Türkiye'de yıllardır şikâyeti yapılan ve bir 
yerde çiftçimizi çıkmaza sokmuş bulunan o kısıtlı 
kredi sistemini bir yerde tamamen ikame edeceğine 
ve çiftçimizin pazara entegre olmuş, rahat çalışır bir 
kredi sistemine kavuşacağına inanıyoruz ki, bu da ye
ni bir konsept olarak getirilmiştir. 

Kredinin faizsiz olması kanaatimce çok münaka
şa edilmiştir. Bu kürsüden ifade etmek istiyorum ki, 
kredinin faizsiz oluşunun temelinde, nasıl gübrede 
çiftçiye icabında 3 ^ 5 milyar sübvansiyon yapıyor
sak ve niye yaptığımızı bilerek yapıyorsak, aynı şe
kilde çiftçimize, kendisine en önemli yardımı yapan 
kredide de dengesizlikleri gidermek ve bir yerde sos
yal transferi sağlamak amacıyle faizsiz kredi veril
mesi de en az onun kadar haklı bir husustur. Ve en 
son tarımda getirdiğimiz bir yenilik; bir zamanların 
sadece... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Bir zamanların sadece teknik bir kuruluşu olan 
Tarım Bakanlığı yavaş yavaş politikayı formüle eden, 
uygulayan ve murakebe eden bir kuruluş haline gel-
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inektedir. Tarım Bakanlığı bugün birtakım müessese
lerin kendisine bağlanmasıyle ve birtakım konular
da kendini politikayı icra edecek duruma getirecek 
kararnamelerin ve yetkilerin kendisine verilmesiyle, 
bugün Türkiye'de çok yönlü tarım faaliyetlerine ak
tif olarak müdahale edecek, yön verecek, teşvik ede
cek veya olumsuz gelişmeleri durduracak yetkilerle 
mücehhez olmaya başlamıştır. Benim Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı olarak burada temennim, ki 
bu temenniye görüşü aynı istikamette olan ve çeşitli 
partilere mensup bir çok arkadaşlarım katılmışlar
dır; bir yerde Tarım Bakanlığının, Türkiye'nin tarım 
gibi bu çok önemli olan konusunda daha müessir ha
le getirilmesi için kendisine gerekli diğer bütün yet
kilerin verilmesini de sağlamamız lâzımdır. Bunların 
başında da, inanıyorum ki, Ziraat Bankası gibi bir 
temel tarım kredi kuruluşunun Tapm Bakanlığının 
kontroluna alınması ve tarıma doğrudan doğruya hiz
met götüren bazı altyapı kuruluşlarının da en azın
dan, koordine bir şekilde Bakanlıkla ilgilendirilmesi 
zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Efendim, konuşan arkadaşlarımın ortaya getir
dikleri hususların bazılarına şu ana takdimimde ce
vap verdim. Yalnız, bunun dışında kalan bir hususu, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi konuşucusunun, ta
lihsiz diyeceğim, kendisinin konuşmasının sonuna ek
lediği ve bence talihsiz olan <bir eklemedir bu. Çok 
hürmet ettiğim konuşucunun keşke bunu konuşması
na eklememesini isterdim. Çünkü, bizatihi şu verilen 
istida dahi, Bakanlığın icraatının ne kadar doğru ol
duğuna şahittir. Yani «merdi kipti şecaat arz eder
ken sirkatin söyler» derler. Şu dilekçeyi yazan kim
senin dilekçesinin okunması bile, Bakanlığın ne ka
dar haklı bir icraatta bulunduğunun en güzel işare
tidir. 

'Ben kişileri burada münakaşa etmek istemem. 
İsterdim ki, Sayın Halk Partisi Sözcüsü buraya çok 
haklı bir hususu getirsin ve arzu ederdim ki, ben şu
raya çıkıp, «yanlış yapmışım, özür dilerim» diyebi-
leyim. Bunu diyecek insanım. Fakat burada getirilen 
şeyi size arz edeyim : Bir memure hanım, bir senede 
4 aya yakın rapor almış, işe uğramamış; 27 defa işine 
geç gelmiş. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Tayininden 
sonra. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Değil efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Naklinden 
sonra almış, tetkik ettim, 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — 27 gün geç gel
miş, iki defa sicilinde ihtar var, sicilini açıyorsunuz; 
karmakarışık. Burada anlatmak istemiyorum. Biz 'bu
nu tayin ediyoruz. Benim tayin etmek vazifemdir, 
sicili iyi alınmamış bir kimseyi tayin ediyorum ve bu 
ilk tayin değildir. 

Şimdi, bu hanımefendim, bakınız sayın sözcünün 
- ki taÜihsiz diyorum, bu kürsülere bunları getirmek 
lâzım değil - bütün şeyleri taşan, bir memurenin, bir 
memurun edebine, terbiyesine sığmayan şu ifadelere 
bakın : «Hacı sıfatımızın ne kadar sahte olduğunu 
göstermektedir» gibi laflara gidecek kadar, ölçüleri, 
inançları zedeleyen ve bir yerde hacılık, bunun sıfa
tının ne olduğundan dahi farkında olmayan, bunun 
böyle bir dilekçenin içine girmesinin dahi ne kadar 
inançlara ters düşeceğinin bile farkında olmayan bir 
yere burada söz verilmesini, üzüntü ile ifade edeyim, 
çok hürmet ettiğim Sayın Halk Partisi Sözcüsüne ya
kıştıramadım. İsterdim ki, çok haklı olan bir talebi ge
tirsin, 'ben de burada yanlışlığı kabul edeyim. Fa
zilettir kabul etmek. Biz buna benzer çok icraat 
yaptık; bakın bütün kürsülerde ifade ediyorum, yap
tığımız icraatın hepsinin temelinde bir inanç vardır; 
daha iyisi yapma inancıdır. Şunu açık olarak ifade 
ediyorum, her yaptığımız icraatı tekrar imkân veri
lirse gene yapacağımızı da söylemişizdir. Çünkü, at
tığımız her imzayı düşünerek atan ve vicdan muhase
besi yaparak atan insanız. Meselelere bir merhamet 
tüccarlığı gözüyle bakmıyoruz; asıl merhamet edile
cek, bu şekilde aylarca işine gelmeyen, işline geç ge
len, işirii yapmayan insanlar değildir; asıl merhamet 
edilecek, bunların hizmet götürmesi olan Türk mille
tidir. Biz, Türk milletine merhamet ettiğimiz 'için bun
ların karşısındayız ve Türk milletinin haklarını savu
nuyoruz bunların karşısında. Parazitleşmiş, hizmet 
yapmayan, tamamen devlet, millet, hizmet anlayışı
nın dışında birtakım çıkmazların içinde insanların 
koruyucusu hiçbirimiz olmayalım. Siz de olmayın. 
Eğer olmazsak, onların hepsini izale edebiliriz; ama 
böyle edenlerin avukatları çıkarsa, o zaman bunlar 
da kendilerine yaşayacak bir iklim bulurlar. 

Şunu açıkça ifade ettim, haksız yaptığım herhan
gi bir icraatı gelin (burada değil, Bakanlığımda her 
zaman kapılarım açıktır) görüşelim, yanlıştan dön
mecini bilirim ve döndüğüm zamanlar da olmuştur; 
ama bunun yanlış olmadığını biliyorum. Çünkü me
seleyi burada öğrenmedim, daha evvel bildiğim bir 
mesele idi, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son cümlelerinizi rica 
edeyim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın Ekrem Dikmen beyefendinin, muhalefet 
olarak ortaya getirdiği bir noktaya işaret edeyim. 
Taban fiyatları mevzuunda, ben inanıyorum ki, şu 
mukayeseyi yaptığımız zaman, bir yerde kendisi de 
memnun olacaktır. 1973ten 1975'e, meselâ en temel 
ürün olan buğdayın fiyatında % 130'Iuk bir artış 
vardır. Buğday fiyatı 129 kuruştan 260 kuruşa çık
mıştır. Buğday ki, Türk halkının en fakir çiftçi kesi
midir. Şimdi şu suali soruyorum : Hayat acaba bu 
2 - 3 sene içinde % 130 arttı mı? Hayır. Resmî ra
kamlar bir sene % 30, bir sene % 20'dir. Demek k'i 
çiftçinin durumunu geliştirmişiz. 

Genel olarak şunu söyleyeyim : Taban fiyat po
litikasında, hatta bir yerde İfade etmek mecburi
yetindeyim, verilen fiyatlar bazen politik düşüncelerle 
dozunu da kaçırıyor, verilmemesi gereken yeri de 
aşıp gidiyor. Bunun örnekleri vardır ve bunlar Tür
kiye'nin enflasyonisit baskı altında kalmasını da ge
rektiriyor. Hangisinde olduğunu da Sayın Dikmen, 
beriden tecrübeli bir parlamenter olarak bilir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Girdileri söy
ledim. Ben de o tespiti yaptım Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Traktör mev
zuunda sayın konuşucuya cevap verdim. Bir de su 
ürünleri üzerinde durdular. Su ürünleri üzerinde epey 
çalışmalarımız var, yeni bir kuruluşumuz var; Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü ve ben bu kuruluşun çalış
malarını, icabında sorduğunuz suallere ayrıca cevap 
vermek üzere sizlere açıklamak isterim. 

Yalnız şunu ifade edeyim, bundan 5 - 6 sene son
ra Türkiye'nin su ürünlerinde en güçlü kuruluşla
rından biri devlet kuruluşu olarak; avcılığın tanzi
minden altyapı tesislerine, su ürünlerindeki sanayii te
sislerine, balık üretimine ve yeni nesillerin geliştiril
mesine, iç ve dış balıkçılığa yönelmiş entegre bir ça
lışmamız vardır, birtakım beynelmilel kuruluşlarla. 
Bunların neticelerini şimdiden almaktayız ve bir kaç 
sene sonrasında çok daha iyi neticelere gideceğimize 
inanıyorum. 

Bu düşüncelerle şu şekilde sözlerimi bağlamak 
istiyorum Sayın Başkanımızın müsaadesiyle : Tarım 
Bakanlığının bugün ortaya getirmiş olduğumuz Büt
çesi bir ihtiyaçlar bütçesi değildir. Tarımın bundan 
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çok daha fazla ihtiyaçları vardır, bu bir imkânlar büt
çesidir. Tüıkiiye Cumhuriyeti Hükümeti bu Bütçeye 
imkân bulduğu için bunu çıkarmıştır. 

Biraz evvel arz ettim, büyük ve canlı bir gelişme 
vardır tarımımızda. Yeter midir? Değildir, daha can
lı bir tarım gelişmesi meydana gelecektir. 

Tarım Bakanlığında yapmakta olduğumuz bütün 
ameliyeler, personel tayinleri, reorganizasyOn, tekrar 
ifade etmekten huzur duyuyorum, partizanca bir ama
cı taşımaz. Bizim tek partizanlığımız, demin anlat
tım; milletin avukatlığını yapmaktır, milletin (hizmeti
ne, başka düşüncelerden arınmış, hizmet etmek isteyen 
kimseleri getirmektir. Bunu yaptık ve yapmayı savu
nacağız. 

Bakanlık Bütçesi üzerinde yapılmış olan tenkitleri 
muhakkak ki, bundan sonraki çalışmalarımızda de
ğerlendireceğiz. Bu tenkitleri yapanlara teşekkür edi
yorum ve bu Bütçenin 1977 yılı içindeki çalışmala
rımızda en iyi şekilde değerlendirileceği teminatını ve
rerek, Yüce Meclisi ve siz değerli Başkanı hürmetle
rimle selâmlıyorum. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualler vardır, şim
di onları takdim edeceğim. 

Şu ana kadar bana intikal etmiş olan sual sora
cak arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 

Saym Mustafa Kemal Gönül, Sayın Memduh Ek
şi, Sayın Doğan Araslı, Sayın Behram Eker, Sayın 
Vahdettin Karaçorlu, Sayın Halil Dere, Sayın Mus- ' 
tafa Aksoy, Sayın Âdil Ali Cinel, Sayın Hulusi Öz-
kül, Sayın Kemal Anadol, Sayın Hüseyin Erçeîik, 
Sayın Ahmet Akçeel. 

Bu arkadaşlarımızdan başka soru sormak isteyen 
«ayın üyelerin sayın Divan Üyelerine ısimleririi yaz
dırmalarını rica ediyorum. 

Yeni baştan okuyorum arkadaşlarım : 

Sayın Mustafa Kemal Gönül, Sayın Memduh 
Ekşi!, Saym Doğan Araslı, Saym Behram Eker, Sa
yın Vahdettin Karaçorlu, Sayın Halil Dere, Sayın 
Mustafa Aksoy, Saym Âdil Ali Cinel, Sayın M. Hu
lûs! Özfcul, Sayın Kemal Anadol, Sayın Hüseyin Er
çeîik, Sayın Ahmet Akçeel, Sayın Hüseyin Abbas, 
Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Reşit Ülker, Sayın Meh
met Yüceler, Sayın Süleyman Şimşek, Sayın Haşim 
Benli, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Nurettin Karsu, Sa
yın Osman Aykuî, Sayın Mehmet Atagün, Sayın Arif 
Tosyalıoğlu, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Se
dat Akay, Sayın Necdet Evliyagil. 
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Soru sorma işlemi burada bitmiştir. 
Saym Bakan, Sayın Mustafa Kemal GönüTün, 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere vermiş olduğu 
soruları okuyup zatıâiilerinize takdim edeceğim : 

«1. Seçim bölgem Ordu ilinin Gölköy ilçesinde 
Ziraî Donatım açılmıştır. 100 bin nüfusla bölgenin, 
tefecilerin pençesinden kurtulduğu bir hakikattir. Ar
saların fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. 

Almış oldukları arsalar üzerine depolar yapılma
sı geç kaldığı gibi, muameleler de tekemmül ettiril
memiş'ir. Kurum bu hususta ne düşünüyor? 

2. Aynı kazada 30 milyon kilo patates ürünü he
der olmaktadır. Bu kazaya patatesle ilgili bir kuruluş 
düşünülüyor mu? 

3. Sayın Bakan, 1955 yılında bu kazaya bir ta
biî boğa tohumlama kurumu için emir vermiştir. 
Hayvancılıkla geçinen ilçeyi bu müjde çok sevindir
mişi!. Maalesef, o günün memurları oyalama taktiği 
kullanarak, Bakanlığın bu muvaffakiyetini durdur
muşlardı. 

Bu ilçeye 1977- yılında bir boğa depolaması dü
şünülüyor mu? 

4. Aynı ilçede ziraî kredi alan köylüler 500 ilâ 
1 000 lira arasında kredi almaktadırlar. Bugünkü ih
tiyaçların artması karşısında çiftçi, köylü vatandaş
ların kredisinin artırılması düşünülüyor mu? 

5. Ziraî kredi alan fakir ve köylü çiftçilerin, 
almış olduğu cüzi borçlarını ödeyemedikleri hakikat
tir. İcra memurları takibatta olup mallarını yok pa
hasına, mevsimsiz olarak satmaktadırlar. 

Takside bağlanması ve icra faaliyetinin durdurul
ması düşünülüyor mu? 

6. Ziraat teknisyenleri enflasyonu var mıdır? 
Teknik ziraat okullarından mezun olanların memuri
yete girmesinin çok güç olduğu Söylenmektedir. Bu, 
ne derece »doğrudur? 

Bu okuldan mezun olanlar için ne düşünülüyor? 
Yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla.» 
Sayın Bakan, şifahî mi cevap vereceksiniz, yoksa 

yazılı mı? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yazılı dediğiniz 
için yazılı cevap vereceğim; ama isterseniz şimdî ce
vap verebilirim. 

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Yazılı 
istiyorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Yazılı istiyorlarmış, belgesel olması 
isteniyor, onun için yazılı olsun. 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Peki. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Memduh 
Ekşli'nün sorusunu tevcih ©diyorum : 

«Karadeniz Bölgesinde ve özellikle Ordu ilinde, 
üretici zaman zaman sunî gübre sıkıntısı çekmekte
dir. Büyük ölçüde sunî gübre kullanılan ilimizde üre
ticinin İ977 yılında aynı yokluğu çekmemesi için, Ba
kanlığınızca hangi tedbirler alınmıştır?» 

Soru budur. Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim bu sene 
gübre planlamasında, geçen seneye göre, % 60 ifâ 
% 100 gübre kullanımında artış olacağına göre ik
mal yaptık. Şu anda ifade ederim ki, akreditif açıl
masından dolayı vukubulan bir gecikme vardır - ki, 
inşalîah bunu da telâfi edeceğiz -. Onun dışında, bu 
programı uygulama durumundayız. 

Dolayısryle bu sene geçen seneden çok daha ra
hat bir gübre tevzii imkânına sahip okluğumuzu ifa
de etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Araslı. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkanım, Sa

yın Bakandan sorularım, özellikle besici kredilerine 
ilişkin olacaktır. 

Tarım Bakanlığınca uygulanan besici kredileri ve 
kredili besi yemi tahsisleri, gerçekten hayvan besle
yen geniş bir üretici kesimin dışına yöneliktîr. Baş
ta seçim bölgem Kars olmak üzere Doğu Anadolu'nun 
bir çok illerinde, özellikle geçimini hayvancılıkla sağ
layan köylü milyonlarca lira zararlara uğramış oldu
ğu halde bu uygulama devam ettirilmektedir. 

Aslında, günü gelince sorulacak bir hesabın tari
hini burada düşmek ve tescil etmek amacı ile soruyo
rum. 

Besi kredi musluklarının gerçek besiciye kısılma
sının sonucu, Doğu Anadolu'da köylü tam bir eko
nomik ablukaya alınmıştır. Üretici köylüye hak ettiği 
kredi verilmediği için, canlı hayvan piyasasına köylü 
değil, aracılar egemen olmuştur. Aracı kesim milyon^ 
lan vururken... 

BAŞKAN — Sayın Araslı, bunu soruya dönüşür
seniz lütfen. 

DOĞAN ARASLI (KarS) — Efendim soruya dö
nüştüreceğim. Öyle zannediyorum ki, Sayın Bakan ge
rekçeye ihtiyaç duyacak. Aracı kesim milyonlan vu
rurken, köylü yoksulluğu ile başbaşa bırakılmıştır. 
Bakanlığın üretim bölgelerinde besici kredilerini köy- I 
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lüden esirgemesinin yanı sıra, taban fiyatların hâlâ, 
örneğin; Kars'ta 39 lirayı geçmemesi, köylüyü çaresiz 
et kombinalarının dışında başka kapıları çalmaya zor
lamıştır. 

Kanımca, bu politikanın görünümü şöyle : Bakan
lığın bir eli üretici köylünün ahırında, ağılında; diğer 
eli de... 

BAŞKAN — Sayın Araslı, hâlâ soruyu sormadı
nız. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Soruyorum Sayın 
Başkan. 

...bir eli de, geniş tüketici kesimin sofrasında, ten
ceresinde. Bugün büyük şehirlerde Et - Balık Kuru
munun gövde ete yaptığı son zamdan sonra, et fiyat
larının 90 lirayı bulduğu gerçeği karşısında, Sayın Ba
kanın aşağıdaki sorularımı yanıtlamasını rica edece
ğim : 

Asd üreticiyi koruyacak olan taban fiyatlarda, 
Et - Balık Kurumunun gövde ete yaptığı son zamdan 
sonra bir artış düşünülüyor mu? 

Bizim yaptığımız hesaplara göre, bugün örneğin 
Kars'ta, 19 lira olarak uygulanan taban fiyatların as
garî 25 - 30 lira arasında olması, gerçek manada köy
lüyü himaye edecek bir politika niteliğinde gözükmek
tedir. Böyle bir düşünceleri var mı? 

Bir de, önemli olan, asıl köylüye dönük, üretici
ye dönük, besici kredilerinin aracı kesimden kaldırıl
masını düşünüyorlar mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
buna burada cevap vermeyi zarurî gördüm, önemli 
bir politika konusuna değindiler Sayın Araslı ve bu
rada zabıtlara geçmişini bilhassa lüzumlu gördüğüm 
için, müsaadenizle cevap vereceğim efendim. 

Bir kere, önce Sayın Arash'ya şunu ifade edeyim 
ki, ifade ettikleri hususlar gerçekleri yansıtmıyor. Bi
lâkis, belki bizim yapmakta okluğumuz şeyler Sayın 
Araslı'nın yapılsın diye istedikleri şeylerdir. Dolayı
sıyle, bir daha bu meselenin anatatbikatım, - ne yap
tık, nereye götürmek istiyoruz - burada açıklamak ya
rarlı olacak. 

1973'te, yani biz bu meseleye müdahale etmeden 
eVvel bu mesele şöyle çalışıyordu : Kars'ta bîr kombi
na, Erzurum'da bir kombina, Ağrı'da sekiz senedir in
şaatı bitmemiş bir kombina inşaatı, döküm mevsimli 
dediğimiz eylül ayında bütün hayvanlar meralardan 
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iniyor, kombinaların önüne doluyor, orada artık ka
ça alınırsa; 5 liraya, 6 liraya, 8 liraya canlısının ki
losu, hayvanlar alınıyor. Tabiî kombinaların kapa
sitesi yetmediği için, hayvanların önemli bir kısmı 
aracıların eline düşüyor. Aracılar bunu icabında rüş
vetle, icabında kombinaya arkadan satıyorlar... Bi
zim müdâhale ettiğimiz sistem bu idi. 

Benim de seçim bölgem Erzurum olduğu için ya
kından biliyorum. Bu sistemin bu hale gelmesinde ta
biî helkesin kabahati var; o güne kadar kim vazife 
aldıysa hükümetlerde. Yani kim vazife aldıysa o nok
taya gelinceye kadar, herkesin hatası var burada. 
Eğer bu sistem yanlışsa, bunda hejpiniizin, yani kim 
vazife almışsa, o noktaya getirmişse, hatası var. Çün
kü iyi çalışmayan, aracıya çalışan bir sistemdir. 

Bizim yaptığımız nedir? 
1. Taban fiyat uyguladık. Taban fiyatı ilk defa 

koyan biziz, daha evvel bir taban fiyat yoktu. Kaça 
düşürürse herkes almaktadır. Uyguladığımız taban fi
yat, sadece bir fiyat vermek değildir, bir politika ara
cıdır taban fiyat. Nedir politika aracı? 

a) Döküm zamanı malın, cılız olarak kombina
ya girmesini önlemek. Ne yapmak?.. Besiye teşvik et
mek. 

b) Besiye verilmiş hayvanı mümkün olduğu ka
dar, doğrudan doğruya üreticiden almak. Demin işa
ret ettiğiniz husus. 

Bunun için ne yaptık? Taban fiyatı ilân ettik. Sa
dece ilân etmekle kalmadık, gelecc'k aylarda gelecek 
hayvanların beslenmişinin kaçtan alınacağını bir kaç 
evvelden ilân ettik. Halbuki daha evvel yapılan tat
bikat şudur : 

Köylü, kombinanın önüne gelip gününde satışı 
yapıncaya kadar fiyatı bilmemektedir. Biz ne yap
tık? Aylarca önce, gelen hayvanın kaça alınacağını 
randımanına göre bildirdik. 

2. Randımanı yüksek, yani beslenmiş hayvana 
çok daha iyi fiyat verdik - ki, hakkıdır üreticinin -
İlk seneler, 1974 ve 1975, bu uygulamada bir otur
ma senesi oldu; fakat derhal köylümüz bu meseleyi 
anladı ve ne oldu? Meselâ 1975'te kısmen, 1976'da ise 
tamamen, döküm zamanı kombinalara bir tane hay
van gelmedi. Tamamen besiye alındı. 

Şimdi ikinci bir nokta : Para nereye gitti? Taibiî 
hayvanlar besiye gidince ne oluyor? Cılız, besiye alı
nacak hayvanların fiyatını yükseltiyor. Dolayısıyle be
nim verdiğim para, besici gidip piyasadan mal al
mak istediği zaman, yükselerek, aracıya intikal et-
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medi, doğrudan doğruya üreticiye intikal etti. Bir mi
sal vereyim : 

Fiilen yaşadım. Besiciler gelip bana şu şikâyette 
bulunmuşlardı, «üreticiler fiyatları birden bire yük
selttiler» diye. Meselâ üretici 9 liraya, 10 liraya ver
diği hayvanına 20 - 21 lira istedi geçen sene ve doğ
rudan doğruya üreticiye gitti. Biz bununla da yetin
medik, üçüncü bir politika : 

Dedik ki, besiciliği üreticiye yaptıralım. Bugüne 
kadar Türkiye tarihinde buna kimse teşebbüs etme
miş. Cesaretle teşebbüs ettik ve biliyorduk karşımız
daki darboğazların ne olduğunu. En büyük darboğaz 
nedir biliyor musunuz? Bu fakir olan üreticinin, ver
diğiniz krediye karşı teminatı yoktur. Ne mala sa
hiptir (arazisi yoktur), ne bankada kredisi vardır, ne 
teminat getirebilir. İşte biz, o fakir olan, parasız 
olan adama kredi vermeye çalıştık. Kars'ta da, Er-
zurum\la da, Ağrı'da da ve Türkiye'nin diğer 20'ye 
yakın vilâyetinde uyguladığımız bu sene budur; fa
izsiz kredidir bu. 

Bunda biz bir şeyi göze aldık. Ne yapalım de
dik, bu teminat getiremeyen, ipotek getiremeyen ada
ma? Dedik ki, «Müteselsil kefaletle doğrudan doğ
ruya Et - Balık Kurumu bunlarla anlaşma yapsın, 
versin». Ve bunu uyguladık. Bu uygulamada ilk yıl
da yüzde yüz başarı beklemiyorduk; fakat şu anda 
geri dönüşlerin, toplam geri dönüş olarak hesap etti
ğimiz zaman, % 90'ın üzerine çıktığını ifade ediyo
rum. Ki, Ziraat Bankası kredilerinde bu kadar yüksek 
bir geri dönüş sağlanmamıştır. 

Şimdi dolayısıyle sualinizi şöylece cevaplandırmak 
isterim Sayın Arash : Taban fiyatların az olduğu ka
nınıza katılmıyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Genel Müdürünüze 
sordum, 18 lira dedi. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Katılmıyorum 
taban fiyatların az olduğuna. Bunu siz üreticiye de 
Sorun, besiciye de sorun. Bugün taban fiyatlar 20'nin 
üzerindedir, 18 demeyin. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — 18 lira dedi Genel 
Müdür. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hayır, aylardan 
aya gidiyor. O sizin dediğiniz 50 randımandır; 55, 60 
randımana gittiğiniz zaman 25 liraya kadar alını
yor. 

Unutmayın ki, bu hayvanlar bundan 3 sene evvel 
8 - 9 liraya alınıyordu. 
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İkincisi; besici ve üretici hiçbir zaman ziyan etti- i 
rilmiyor. Bunu bilhassa takip ediyoruz, bunu ifade 
edeyim. Besicinin veya üreticinin, yani aradaki iki I 
tane müstahsil grupun bundan ziyan etmemesi için 
Et - Balık Kurumu devamlı olarak fiyatlarını takip 
etmektedir. 

Bir misal veriyorum : Geçen sene besi hayvanının 
fiyatının ani olarak yükselmesinin besicilere zarar 
vermemesi için, sonbahar döneminde Et - Balık Ku
rumu yaptığı hesaplarla alım fiyatlarını yükseltmiş
tir, ilk ilân ettiği değerlerden. Gaye nedir? Besiye git-
m'iş insanları bu işten kaçıracak bir politikayı uygu
lamamaktır. 

Et - Balık Kurumunun piyasada yaptığı son ayar
lamaya gelince; şunu bilmenizi İsterim ki, bugün Et -
Balık Kurumu, bu yapılan zamlara rağmen, halen 
açdc bir bütçe ile gitmektedir. Çünkü, Et ve Balık 
Kurumunu biz kâr etme amacına daha yönelteme
dik; sebebi, Et ve Balık Kurumu, bugün piyasadaki 
fevkalâde geniş organize olmuş bir aracı grupunun 
karşısında, Devlet olarak rekabet erme durumunda
dır. Bunu Devletin imkânlarıyte kâra dayanarak yap
manızın mümkün olmadığını siz de iyi bilirsiniz. Ge- I 
çen sene Kurumun belki 700 milyon görev zararı var- I 
dır. Aslında, bu yaptığımız ayarlamanın amacı, pi- I 
yasada Et ve Balık mağazalarından kopmuş olan ve 
hızla giden o «90» dediğiniz fiyatları aşağı çekmek I 
ümididir. Yani biz aslında bu ayarlamayla, o piyasa- I 
ya müdahale edebilecek bir et hacmine sahip olma I 
amacına yöneldik ki, bunu yapabileceğimiz inancın- I 
dayım. Nitekim Ankara Belediyesi ile vardığımız şey- I 
de, piyasadaki fiyatları o seviyede istikrara götüre- I 
cek bir çalışmanın içindeyiz. I 

Canlı fiyatına - şu şekilde diyeyim - lüzum oldu
ğu zaman, yapılan hesaplara göre üreticinin ve besici- I 
ııin buna ihtiyacını hissettiğimiz her zaman müda
hale edeceğiz. Bu yetkiyi bize Bakanlar Kurulumuz 
vermiştir. I 

Yalnız bir şeyi söylememe müsaade edin; biz bu I 
sahanın sağlıklı gelişmesini istiyoruz. Yani ianeye I 
muhtaç, daima yardıma muhtaç bir kesim değil; ken- I 
di ayakları üzerinde duran ve hakikaten güçlü, or- I 
ganize olmuş bir kesim olması hayvancılıkta, bizim I 
için çok mühimdir. Türkiye bugün hayvancılıkta dış 
pazarlara açılmak mecburiyetindedir. Eğer maliyet
lerimizi rasyonalize edemezsek, Türkiye dış pazarlar- I 
da hayvancılıkta rekabet edemez. Bugün bile bu so- I 
run vardır. Meselâ sosyalist memleketlerin et fiyat- I 
larıyle, hatta Batı memleketlerinin dışarıya ihraç et- | 
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tiği et fiyatlanyle rekabet etmede zorluk çekiyoruz 
bugünkü üretim fiyatlarımızla. Dolayısıyle bu sahayı 
rasyonalize etmek, bizim için en mühim iştir ve en 
büyük sorunu halletmiş oluruz. 

Bu bakımdan, bırakalım biraz, çiftçimiz daha ras
yonel çalışmanın yollarını kendisi arasın. Gelin ona 
böyle yardım edelim. 

Ziraatte bir metot vardır Sayın Arash. Eğer biz bir 
bitkinin iyi gelişmesini istersek, ona devamlı su ver
meyiz; biraz suyunu keseriz, o zaman bitki suyun bu
lunduğu yere doğru köklerini geliştirir, güçlenir, on
dan sonra suyunu veririz. Bırakalım üreticimiz de bi
raz güçlensin, köklerini sağa sola salsın, daha güçlü 
bir üretici olsun, biz onun her zaman yarandayız ve 
bunu ifade edeyim, bugün Türk üreticisi yapıyor ve 
kökleniyor sanayi. Bana gelen, binlerce besiciden al
dığım şudur; ilk defa bu sahada, Devletin hakikaten 
büyük bir başarılı çalışma gösterdiğine hepsi şaha
det ediyorlar. Bu benim şahsî işim değildir. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Size gelen aracılar
dır Sayın Bakan. Kredileri daha çok onlara verdi
niz,,. 

BAŞKAN — Sayın Arash, usulümüzde böyle bîr 
konuşma yok. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Yok ama, bana hî  
tap ettikleri içlin cevap verdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica edeyim, rica edeyim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim bu şe-
kiMe şöyle bağlayayayun : Şunu söyleyemem; yani 
verdiğimiz kredinin hepsi müstahsile gitti iddiam yok. 
Çünkü, Türkiye'deki aracının o kadar çok çeşidi var 
ki, onu sîzin herhangi bir şekilde bulabilmeniz müm
kün değil. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Zati Sungur 
işi. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Fakat şunu îfade 
ediyorum; Türkiye'nin tarihinde, bugüne kadar bu 
sahada doğrudan doğruya üreticiye yöneltilmiş bun
dan daha iyi bir kredi de ben bilmiyorum. Geçmiş 
yılların hiçbir döneminde bundan daha iyi bîr uy
gulama yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ibrahim Behram Eker'in suallerini tevcih 

ediyorum : 
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«1. Türk çiftçisinin ihtiyacı olan traktörlerin 
yurt içinde yapılanlara takviye için yurt dışından bu 
yıl ithal yapılacak mıdır? 

2. İhtiyaç tespit edilmiş midir? 
3. Yurt içinde ne miktar traktör yapılacak, dış

tan ne miktar traktör ithal edilecektir? 
4. İhtiyacın zamanında karşılanması düşünü

lüyorsa, ziraat mevsimi başladığı bugünlerde Türki
ye'ye traktör gelmesi için ithal müsaadesi verilecek 
midir? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Cevap veriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bu sene, 100 bin 
traktör Türk çiftçisine verilmek üzere bir program 
yapılmıştır. Bunun takriben 40 ilâ 45 bini yerli üre
tim, bakiyesi ithaldir. Bunlara peyderpey, geçen se
neden de devam edilerek, ithal belgeleri verilmiştir 
ve geçen seneden bu yıla devreden ithal belgeleriyle 
takriben 30 - 35 bin traktörün ithali fiilen müsaade
ye bağlanmıştır. Diğerleri de peyderpey bu sene için
de verilecektir. 

Traktör karaborsası bu sene geçen yıllara göre 
büyük ölçüde (1976'da) kırılmıştır. Bir örneğini ya
şadığım bir misalle anlatayım; Adana'da geçenlerde 
yaptığımız bir ziyarette, bir çiftçi arkadaşımız geldi 
bize dedi ki, «Ben traktörlerin hâlâ bir miktar ka
raborsada olduğu inancıyle, geçen gün 10 bin lira 
prim vererek bir traktör aldım. Ertesi günü gittim 
baktım ki, çarşıda normal ilân edilen fiyatlarla iste
diğimiz kadar traktör bulunuyor ve bu dikkatsizliğim 
yüzünden 10 bin lira prim vermek hatasına kendim 
düştüm» dedi. Yani çok yerde bugün ithal edilen trak
törler piyasada rahatça satılmaktadır. 

Tek sorun bugün nedir? Çiftçinin, bilhassa talep 
ettiği birkaç marka vardır, alışılmış markalar, bu 
markalarda biraz ikmal sıkıntısı vardır, biz de bun
ları, dünyanın çeşitli yerlerinde aynı markaların it
halini öngörerek büyük ölçüde şimdi karaborsa te
mayülünü önlemeye zorluyoruz efendim. 

Tamam Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun suallerini tevcih 

ediyorum : 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Bahkesir) — Sa

yın Başkanım, benim sualim cevaplanmadı gibi geli
yor bana. 

BAŞKAN — Sayın Bakan «tamam» dediler efen
dim. Suali bu şekilde cevaplandırdı. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — An
laşamadık her halde. 

BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Bakana suali tev
cih ettim; suali, bu şekilde cevaplandırmayı ihtiyar 
ettiler. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Bahkesir) — Beye
fendi, siz okudunuz ama belki Sayın Bakan o anda 
dinîeyememiş olabilir. Müsaade ederseniz açıklaya
yım. 

BAŞKAN — Mümkün mü benim okuduğumu 
Sayın Bakan anlamasın? Bunu imkân haricinde gö
rüyorum evvelemirde, soma Sayın Bakan dilediği şe
kilde cevaplandırma yetkisine sahiptir, istediğiniz şe
kilde cevaplandırma mecburiyetinde değildir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Hayır, 
öyle demedim efendim, benim sorum öyle değildi. 

BAŞKAN — Sorunuzu ben okudum. 
Sayın Bakan suali anladınız zannederim? 

GIDA -. TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim cevap
lamış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Cevaplandırdınız. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun suallerini tevcih 

ediyorum : 
«1. Bakanlığınız ünitelerinin Sivas vilâyeti da

hilinde gösterdiği faaliyet en çok hangi sahalara in
hisar etmektedir? 

2. Kara ikliminin şiddetli tesiri altında kalan Si
vas'ta hububat, hayvancıhk, sebzecilik ve bahçe zi
raatı sahasında ne gibi faaliyetler gösterilmiş, istih
sali artıracak hususlarda hangi planlamalara girişil
miştir? 

Saygılarımla.» 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim kısmen 
yazılı olarak cevaplamakla beraber, Sivas vilâyeti için 
öngördüğümüz bir hububat üretim projemiz vardır. 
Bu proje içinde Sivas ili dahilinde, çiftçinin hububat 
üretimini artırması için uygulanan ve kendisine faiz
siz tohumluk verilmesinden, gübre verilmesinden tu
tarak, üretilen malın kendisinden alınmasını öngören 
bir proje Sivas ili içinde de geniş ölçüde uygulanmak
tadır. 

Ayrıca, hayvancılığın gelişmesi için, yine aym ili
mizde hayvancılık altyapı müesseseleri kurulmakta
dır ve bu müesseseler etrafında hayvancılığın teşvi-
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ki için - ki bir Devlet Üretme Çiftliğimiz de bu vi- J 
lâyet hudutları içerisinde faaliyet göstermektedir •< ay- i 
rica ilerisi için öngördüğümüz projeler, özellikle Dün- I 
ya Bankası projelerinde de Sivas ili ihtiva edilmiş bu- I 
Ummaktadır. Rakama dayanan ayrıntıları, sayın sua
li soran milletvekilimize ayrıca bildireceğim Sayın I 
Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Karaçorlu, sualleriniz şifahî 
olarak cevaplandırıldı. Rakamlara inhisar eden hu
suslar da yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Teşek
kür ederim. I 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. I 
Sayın Halil Dere'nin suallerini tevcih ediyorum 

Sayın Bakan : 
«1. Van, Erciş, Altmdere harasında hayvancılık 

ünitesine ek olarak tarla ziraati, meyvecilik ve seb
zecilik ünitelerinin de faaliyete geçirilmesi düşünül
mekte midir? Düşünülüyorsa, personel ve makine 
parkının artırılması hazırlıklarına başlanmış mıdır? I 

2. Muğla - Ortaca kasabasında İzmir bölgesin-
ce ve Teftiş Kurulunuzca ziraî donatım şubesinin 
açılmasının uygun olacağına ilişkin önerilerine Ba
kan olarak katılmama kararınızı tekrar gözden ge
çirmeyi düşünüyor musunuz? 

GIDA = TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Saym Başkan, 
Altmdere haramız zelzele olan Van'ın Kuzeyindeki 
yere gayet yakın bir haradır. Aslında, imkânları ba
kımından daha çok hayvancılığa yöneliktir. Bu sa
haya hayvancılık çalışmalarının çok daha entansif ola
rak götürülmesi kararımız vardır ve bu cümleden ola
rak da bu Bütçede de bazı rakamlar konulmuştur. 
Bu harayı ve bu haranın imkânlarını o bölgenin hay- I 
vancılığında anaünitelerden biri haline getirmek ka- 5 
rarındayız. I 

İkinci nokta, Ortaca'ya dair böyle bir rapor gelip I 
benim tarafımdan reddedilmiş diye bir durum yok
tur. Astında bu kararları Bakan vermez, bu kararlar I 
doğrudan doğruya kurumun kendi tutarlılık ve ikti- I 
sadî geçerlilik kaideleri içinde verilir; fakat bu sual 
vesilesiyle bu durumu bir daha tetkik ettireceğimi I 
ifade etmek isterim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Aksoy'un suallerini tevcih ediyo

rum : I 
«Soru 1. 1975 yılı programı yatırım projeleri I 

arasında yeni iş olarak yer alan ve 1976 yılı progra- I 
mı yatırım projeleri arasında tekrar yer alan ve 6 | 
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Mayıs 1976 tarih ve 15579 mükerrer sayılı Resmî 
Gazetenin 67 nci sayfasında; 75-C-010-020 proje no. 
ile 80 488 000 lira tutarlı Kırşehir merkezindeki et 
kombinası için bugüne dek bir uygulama faaliyeti 
görülmemiştir. 

İki yıldır Kırşehir'de kurulması planlanan et kom
binası yatırımı niçin geciktirildi ve bu yatırım faali
yetine ne zaman başlanacaktır? 

Soru 2. 1973 yılında 73-A-040-120 kod numa
rası ile programa giren ve 1976 yılında programa gö
re bitirilecek olan Kırşehir modern hayvan pazarı
nın bugüne kadar inşaatı bitmemiştir. İnşaatı yarıda 
kalan bu tesis ne zaman bitirilecek ve hizmete gire
cektir?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Aksoy'a 
birinci hususta şu malumatı arz etmek istiyorum 
efendim. 

Kırşehir Et Kombinası mevzuunda şöyle bir geliş
me olmuştur; bu gelişmeyi Yüce Meclis huzurunda 
ifade mecburiyetini hissederim. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de tesislerin nereye yapıla
cağının kararı, genellikle Yüksek Planlama Kurulun
dan geçen ve Bakanlar Kurulunca da onaylanan bir 
liste ile verilir. Genellikle bugüne kadarki teamül, 
Yüksek Planlama Kurulunun il seviyesinde karar 
vermesi; yani «kurulacak tesis filân ilde kurulacak
tır» deyip, ondan sonraki seçimi, ilgili iktisadî devlet 
kuruluşuna veya icracı kuruluşa bırakmasıdır. Fa
kat bu teamüle ve doğru olan bu gelişmeye aykırı 
olarak bundan bir veya iki sene evvel neşredilen 
planlama ile ilgili bu icra programlarında, maalesef 
bazı projelerin ilçe seviyesine kadar tarif edildiklerini 
gördük. Planlama ve ilgili kuruluşlarla yapmış oldu
ğumuz müzakerelerde, bunun bir yerde iktisadî tutar
lılık ölçüsüne aykırı olacağı, siyasî seviyedeki karar
ların teknisyenler tarafından bu kadar detaya edilme
sinin yanlış olacağım beyan ettik. Dolayısıyle şimdi 
bu meselede, Sayın Aksoy'un sorduğu meselede şöy
le bir durum ortaya çıktı : Bir yere, «şurası olacak» 
denmiş; - fiilen yapılan etüt bu -. başka bir karar ve
rilmiş ve bugüne kadar geldi bu. Şimdi bizim kararı
mız; bu 1977 senesi içinde, bunun üzerinde iktisadî 
tutarlılık ve Yüksek Planlama kararlarının çerçeve
sinde verilmesi gereken en doğru karar bir an evvel 
verilip projeye başlanacaktır. Bunda endişesi olma
masını rica ederim. 

Hayvan pazarının da bu sene içinde bitirileceğini 
ümit ediyorum. Bütçede, bu meselelerde tamamlana-
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mayan bütün projelere genel olarak gerekli bir para 
ayrılmış bulunuyor efendim. 

Tamam Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Âdil Ali Cinel'in sorusunu tevcih ediyo

rum : 
«Su Ürünleri Yasamıza göre, Makine Kimya En

düstrisi tarafından yunus balığı avcılarına bedava 
mermi verilmesi öngörülmüştür. Ancak, halen balık 
avcılarına bu mermi, tanesi 200 kuruş bedel karşılığı 
satılmaktadır ve balıkçılara ihtiyaçlarına yeter mik
tarda verilmemektedir. 

Bu uygulamanın Yasaya uygun düzeltilmesi ko
nusunda Sayın Bakanın aldığı herhangi bir tedbir var 
mıdır? 

Buyurun Sayın Bakan, soru budur. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bunu tetkik etti
riyoruz. Şu kadarını söyleyeyim Sayın Başkan; Yu
nusların aşırı derecede avlanmasının da mahzurlu ol
duğu ortaya çıktı. Yani, onların bazı faydalı hizmet
ler gördüğü bilindiği için, bu mevzuu tetkik ettiriyo
ruz, ona göre bir karar vereceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Sayın Mehmet Hulusi Özkul'un 

sorusunu tevcih ediyorum : 
«Soru : Sayın Bakanın Bakanlığından evvel ele 

alınmış olmamak şartıyle Bakanlıkta ne gibi önemli 
faaliyetler yapılmıştır? 

Not : Anahatları ile verilmesini...» 

Bu, bir soru niteliğini taşımamaktadır. Eğer böy
le bir malumat istiyorlarsa kendileri, zatıâlileriniz ona 
elinizdeki prosedürlerden gerekli cevabı verirsiniz. 

Sayın Özkul?.. Zaten kendisi de burada yoklar. 
Sayın Kemal Anadol Sayın Bakana şifahî soru 

sormak istiyorlar. 
Buyurun efendim. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başka

nım 1 nci sorum : 
1. Denizlerimizde tirol ve... 
MEHMET HULÛSt ÖZKUL (Adana) — Sayın 

Başkan, benim sorumu niye saymadınız? 

BAŞKAN — Sorunuzu sormuştunuz, sormuş ol
duğunuz şekilde soru niteliği görmediğim için... 

MEHMET HULÛSÎ ÖZKUL (Adana) — Soruyu 
kolaylatırdım, izah edeyim. 

BAŞKAN — İzaha vareste değildi sorunuz, vares
te bir durumu yektu. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Soruyu 
size anlatırdım. 

BAŞKAN — Anlatamadınız ki, imkân vere
mezdim ki anlatasınız. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Hayır, 
imkân vermezseniz anlatamam tabi. 

BAŞKAN — İmkân veremezdim, «vermezdim» 
değil, rica ederim. 

Siz, Bakanlığın bugüne kadar yapmış oldukları
nın dokümanım istiyorsunuz. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Hayır 
efendim, siz yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN — Evet kendi dönemi içinde yapılan 
şeylerin dokümanım istiyorsunuz. Fırsat veremez
dim. 

Buyurun Sayın Anadol. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, 1 nci sorum : 
1. Denizlerimizde tirol ve diğer zararlı avcılık 

yöntemleri ile balık türleri azalmakta, hatta bazen 
yok olmakta olmasına ve üretim her geçen yıl düş
mektedir. Bakanlık bu konuda ne gibi tedbirler al
maktadır, ne düşünürler? 

2J Balık üretimi zaman zaman fazla olunca, bil
hassa büyük kentlerde fakir halkın, dar gelirlinin 
ucuz et ihtiyacım karşılayan balık, fiyatlarının düş
mesini önlemek amacıyle tekrar denize dökülmekte 
ve yok edilmektedir. Fazla tutulan balığın konserve, 
balık unu, balıkyağı biçiminde değerlendirilmesi için 
sahillerimizde hangi şehirlerde, hangi tesisler kurul
ması düşünülmektedir? 

3. Türkiye'de kaç balıkçılık okulu vardır, artı
rılması düşünülüyor mu ve bunun geliştirilmesi için 
ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

4d Et - Balık Kurumunun balık avlamak ama
cıyle kaç gemisi vardı, kaçı satılmıştır, şu anda kaç 
gemi bu işle görevlendirilmiştir ve bu gemilerin artı
rılması ve avcılığın Et - Bahk Kurumu tarafından ya
pılması için Sayın Bakanlığın düşüncesi nedir? 

5. Bulgaristan gibi, Türkiye'nin 1/7'sini bulan 
bir küçük ülke, açık deniz bahkçılığıyle millî gelirini, 
ulusal gelirini çoğaltırken, Sayın Bakanlık açık de
niz balıkçılığı düşünmekte midir? 

6. Dün Sayın Sanayi Bakamna tevcih edilmiş 
idi : Ereğli Demir - Çelik Fabrikası projesinde, kirli 
ve zehirli suların havuzları bulunduğu halde, bunu 
gerçekleştirmemekte ve denize kirli artıkları, zehirli 
artıkları salmakta ve Karadenizde balıkçılığa büyük 
ölçüde zarar vermektedir. Sayın Bakanlık bu konuda 
ne düşünüyor? 
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7. Zonguldak, Ereğli, Karabük gibi büyük tüke- I 
tim merkezlerinde, Bakanlık Et - Balık Kurumu şu
besi açmayı düşünmekte midir? I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, aslında 
tirol veya gırgır gibi kitle halinde balık avı yapan 
araçlar belli bölgelerin dışında kullanılırlarsa zarar
lı değildirler. En büyük sorun, bunların kullanılma
sındaki zarar; balıkların yumurtalarını bıraktığı de
rinlikleri tararlarsa bunlar, o zaman zararlı oluyorlar. 
Yoksa bu bölgelerin dışında çalışırlarsa, zaten baş
ka türlü avlanma imkânı da yoktur ve dolayısıyle I 
tirolun veya gırgırın tamamen yasak edilmesi, aslında 
Türk balıkçılığına zarar verir. Bizim bakanlığımız, I 
devamlı olarak burada baskı yaparak, bu tirolcuları I 
yumurtlama sahalarının dışına itmeye çalışmıştır ve I 
bunda nispeten muvaffak olduk. Hatta avlanma mev
simleri koyduk, bunları resmî gazetelerde neşrediyo
ruz, iç ve dış sularda. I 

Yalnız burada sorunumuz şudur : Birincisi, bunu 
takip edecek bir zabıtaya ihtiyacımız vardır. Çünkü I 
normal zabıtayla bunları takip etmek mümkün değil
dir. Bir zabıta teşkilâtı kuruyoruz, deniz zabıtası ola
rak. I 

İkincisi de; cezalar çok azdır. Yani, yakalananla
ra o kadar cüzî cezalar var ki, bunlar onların suç iş
lemesini önlemiyor. Bunun için de bir yasa teklifi 
gönderdik buraya. Sadece bunun için değil, kirlenme I 
için de. Onu da arz edeceğim. 

Dolayısıyle, sualinizin cevabı; tirol mevzuunda 
bir disipline götürüyoruz ve bu çalışmalarımızın, bel
li bir süre sonra organizasyonumuz biterse, hakika- I 
ten balıkçılıkta, sadece avlanmayı değil, üretimi de 
düzenleyeceği inancındayım. 

Balık üretiminin fazla olması halinde ne yapalım? 
Bu hususta çalışmalarımız var Sayın Anadol. Özel
likle Karadeniz için bu dediğiniz varittir. Karadeniz' 
de 5 tane projemiz var ve bu projelerin 3 tanesinin I 
finansmanı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından da 
kabul edildi. Bunun içinde : Soğuk hava depolarının 
yapılması, muhafaza depolarının yapılması, buz imal 
eden tesislerle bir süre bunların saklanacağı daha I 
küçük tesislere imkân sağlanması, balık unu veya ba
lık yağı komplekslerinin geliştirilmesi ki halen bir I 
iki tane inşa halinde, bu maksatla ilgili tesisimiz var, 
açmak üzereyiz. J 
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Bu tesislere ilâveten, gıda sanayii olarak da, ya
ni bunların belli gıda sanayi ürünleri olarak değerlen
dirilmesi için de bir çalışma var. 

İnanıyorum ki, bütün bunlar yürürlüğe girdiği za
man, Karadeniz'deki balık üretimimiz hem bugünkü 
seviyenin 1 - 2 misline çıkabilecek, hem de çok daha 
iyi değerlendirilme imkânını bulacaktır. Bütün mese
le, bir altyapı meselesidir. 

Üçüncü sualiniz ise balıkçılık okulu idi: Benim 
bildiğim Beykoz'da kurulmuş bir tane balıkçılık oku
lu vardır; fakat maalesef bu da Tarım Bakanlığına 
bağlandığı hakle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
verilmemiştir, arada kalmıştır. Bunu almaya çalışı
yoruz; fakaii bugüne kadar da olumlu bir netice ala
madık. Biz bunu bir ihtisas okulu olarak düşünmüş
tük. Ayrıca bunun dışında, balıkçılık teknisyenleri 
yetiştirmek üzere mevcut okullarımızdan veya yeni 
kurulmak üzere iki tanesini bu maksada tahsis et
mek kararındayız. 

Et ve Balık Kurumu bir ara bu işe girmiştir. 
Bilebildiğim kadar bugün bu meselede, balık avlama 
meselesinde büyük bir aktivitesi yoktur. Bu alınan 
gemileri Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne aktarmak 
yolunda bir çalışmaları vardı. Buna ait detaylı bil
giyi yazılı olarak vereceğim efendim. 

Açık deniz balıkçılığı, ki bugün dünyanın gittiği 
bir istikamettir. Maalesef biz bu mevzuda çok geri 
kalmışızdır; fakat bu da dediğim gibi bir teşvik sis
teminin geliştirilmesiyledir. Halen bu hususta, ilgili 
kuruluşumuzun bir çalışması var ve hatırlayacağınız 
gibi, Birinci ve İkinci Koalisyon Hükümetleri prog
ramına da bu Iıususita bazı kayıtlar konulmuştu. 

ERDEMİR projesinin Karadeniz'i kirletmesi mev
zuu; - tek bir mevzu değil, tabiî bunun gibi çok 
proje var. -

Biz bu gibi sanayi tesislerine elimizdeki yetkiler
le müdahale ettik. Meselâ, İzmir bölgesinde yüze ya
kın sanayi tesisi üzerinde kanun yoluna gittik; fakat 
demin de ifade ettiğim gibi, cezalar o kadar cüz'î ki, 
bunlar onları bir şey yapmaya zorlamıyor. Onları 
zorlayabilmek için, cezaları artırmak ve elimize daha 
fazla yetki almak mecburiyeti vardır. Bu hususta bir 
çalışma var, bir kanun tasarısı Meclislere intikal et
miştir; bitemiyorum bu devre kanunîaşabilir mi? 
Başka bir imkân daha var. Bunlarla herhalde bunun 
üzerine gideceğiz. 

Et Balık Kurumu şubelerine gelince; ilgili kuru
mun bu konuda birtakım kıtasları var. O civarda 
eğer geniş olarak bu imkânları temin edebiliyorsa 
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kurum, oraya kendisi şube açıyor; fakat mal vereme
yecek durumda olursa açma yoluna gitmiyor. Tan
zim fonksiyonumuz olarak, devamlı olarak sayısmı 
artırıyoruz. 8u dediğiniz, saydığınız yerlere de, o ci
vardaki tesisler kanaliyle müdahale edecek, yani mal 
sevk edecek duruma geldiğimiz gün, buralarda ma
ğaza açılacağından şüpheniz olmasın. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erçelik sözlü sormak istiyorlar. 
Buyurunuz. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başka

mın, sayın Bakandan üç tane sorum var : 

1. Hükümet, buğdayı halkımızdan 190, 240, 250 
kuruşa aldığı halde, yine halkımıza, 436 kuruş 5 san
time satmasının sebebi nedir? Bu, halkı ezmek değil 
midir? Her gün radyolardan, halkımızın yararına ka
nunlar çıkarıldığını söylüyorum ama, köylünün ken
di ürettiği ürünü kendisine fahiş fiyatla, ateş pahasına 
veriyoruz;, nedendir? 

2. Gübreler grupundan diamonyum fosfat trible, 
süper fosfat ve fiyatı 245 kuruş olan gübre bu yıl 
hiç piyasada bulunamadı, karaborsaya düştü. Sayın 
Bsknn, karaborsayı destekliyor mu? Yani karaborsa 
taraftarı mıdır sayın Bakan? 

3. Haşhaş taban fiyatı niçin verilmiyor? Haş
haşın tahdit edilmesini kaldırmayı düşünüyor musu
nuz? 

Mademki Afyon'da haşhaş yağının türevlerinden 
fabrika kurulmasına karar verildi, artık hiç bir sa
kınca yoktur; şu halde bu tahdidin kaldırılması düşü
nülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, eğer müsaade ederse
niz ikinci sualinizin son cümlesini Sayın Bakan, ka
raborsayı önlemek için tedbirler almayı düşünüyor 
mü?» şeklinde düzeltiyorum. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Uygundur Sa
yın Başkanım. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ederim sa
yın Başkan. Zannediyorum sayın Erçelik de aynı ka
naatle bu suali sordu. 

Efendim, birinci sualinizde her halde bir zühul 
var sayın Erçeilk. Bizim, Toprak Mahsulleri olarak 
buğdayı satış fiyatımız 260 kuruştur efendim. Bu di
ğer rakamı nereden bulduğunuzu bilmiyorum. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Köylüler ver
di. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — O zaman başka bir 
yerden almışlardır onu. Bizim her yerde şimdi, ister
seniz istediğiniz kadar, satmak üzere 260 kuruşa sa
tışımız vardır. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Denizli ilinin 
Çardak kazasından aldım. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, o zama-i 
bana lütfen bana müracaatlarını verin, en yakın yer
den isledikleri kadar... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Efendim, to
humluk buğday bu. Bundan dört ay önce Denizli'nin 

Çardak kazasından aldım. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Tohumluk ayrı bir 
mevzuu sayın Erçelik, arz edeyim efendim. Yani to
humluk deyince apayrı bir saha oluyor. 

Meselâ, bugün vasattı bir kesimlik dana 10 bin li
raya satılırsa, onun boğası 30 bin liraya satılır efen
dim; ayrı şeydir onlar - Yani mezbahaya gölürüp ke
seceğiniz hayvanla, damızlık olarak kullanacağınız 
hayvan ayrıdır. - İkisi de hayvandır ama, aralarında 
çok fark vardır. Bugün bir hayvanın damızlık olması 
ne kadar çok özellikler istiyorsa, -bir tohumun damız
lık hale gelmesi, yani tohumluk hale gelmesi de öyle
dir. 

Size bakın yalnız şunu söyleyeyim; 1,5 liradan 
aşağı değildir bizim hakikî masrafımız, tohumluk 
meydana getirmek için. Bunu ucuz sattığımız zaman 
ne oluyor biliyor musunuz? Tarım Bakam olarak 
geçen gün çıktım; - belki apolitik bir beyandı - to
humluğu ucuz sattığınız zaman, maalesef Türkiye'deki 
kurulmuş bir düzen dolayısıyle ucuz olan tohumluk 
değirmene gidiyor, tarlaya gitmiyor; zamanlaması bo
zuk, susu bozuk, busu bozuk... Dolayısıyla tohumlu
ğu ucuzlatmak, aslında tarlaya kötü tohum atılması
na sebep oluyor. Tohumluğun kıymetli mal olduğu
nun bilinmesi lâzım. Çünkü onu attığınız zaman iki 
misli verim alıyorsunuz. 

Şimdi maşallah bugün köylümüzü bu politika
mızda tuttuk. Hatta bana ille de bunu daha ucuz 
sat dediler, «Değirmene ma? hazırlamıyorum, içine 
zehir koyuyoruz bunun, ilâç koyuyoruz. Değirmene 
gittiği zaman millet zehirleniyor bundan» dedim. Ya
ni bu tohumluk dediğiniz ayrı bir şeydir; sertifiye 
ediliyor, selektörlerden geçiyor, hususî ambalajlanı
yor, yani çok muamele yapılıyor. Onun için onu ucuz 
satmak mümkün olamıyor. 
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Bakın, gübreyi ucuz satmaya taraftarım; ziraî mü
cadele ilâçlarını hay hay; fakat tohumluğun bu se
bepten dolayı üzerinde duruyoruz ve bir gün bana 
herkes bundan dolayı müteşekkir kalacaktır. 

Aksi takdirde Türkiye'de iyi tohumluk politikası 
yürümez Sayın Erçelik. Çünkü, kimse tohumluk yap
mıyor o zaman. Siz ucuz sattığınız zaman, iyi tohum
luk yetişirici adam kalmıyor. Çünkü, bir malı ucuz
latmak demek, o malın piyasasını öldürmek demek
tir. 

Kıymetli mal olduğunun en güzel ölçeği, bunu teş
vik etmektir. Neyle teşvik edeceksiniz? Bunun hak
kını vererek. 

Müsaade edin, bundan dolayı çiftçinin çok büyük 
bir zararı olmuyor. Düşünün bir döneme attığı en 
fazla 20 kilodur; 20 lira eder bu fark; ama ürünün
den aldığı fark tohumluk değiştirmesinden dolayı 200 
liradır. 

Onun için bu noktada biz, bir politika izliyoruz. 
Belki bana, «pahalı tohumluk satıyor» derler; ama 
ben hayrına olduğuna, doğru olduğuna inandığım 
için, bu politikanın böyle izlenmesinde İsrarlıyım ve 
inşallah sonunda doğru olanın bu olduğunu herkes 
görecektir. 

Diğer bir sualiniz, gübre konusunda. Türkiye'ye 
bu sene bol miktarda diamonyum fosfat getirdik. 
Bazı yerlerde lokal şikâyetler olabilir; bunun sebebi 
yokluktan değil Sayın Erçelfk, Türkiye'deki ulaştır
ma sisteminin bazı yerlerde darboğaz olmasından. 

Bakın, şunu temin ediyorum: Bugün sonbaharda, 
özellikle hububat tohumuyle beraber, çiftçi, istediği 
kadar gübre buldu ve kime giderseniz sorun - belki 
dediğim gibi bazı ufak lokal şeyler hariç - hepsi fev
kalâde memnundur. Bunun ben kolay bir iş olduğunu 
ifade etmek istemem. Biz, 250'ye yakın merkezimizde 
ve 4 bine yakın bayimlzde bir stok sistemi çevirdik. 
Ben ilgili kuruluşa bu bakımdan müteşekkirim, hacim 
de birdenbire büyüdü. Dolayısıyle şunu ifade ede
yim; gübre mevzuunda birdenbire iki misline çıkan 
taleplere rağmen bu sıkıntıların çekilmemesi, hakika
ten büyük emeklerin neticesidir. İnşallah ilkbaharda 
da sıkıntı çekilmeyecektir, onu ifade edeyim. 

Şimdi haşhaşa gelelim: Oranın milletvekilisiniz, 
yarın, herkes iktidar da olur, muhalefet de olur. 
Onun için ben bu meselenin bir teknik noktasını arz 
edeceğim bu vesile ile, önemli bir gelişmedir. Türki
ye, haşhaş meselesinde bir ekim açmıştır. Bir taban 
fiyat politikası aslında yok değildir, vardır. Her sene 
bir fiyat veriyoruz. Bolvadin'de inşa edilen fabrika

yı inşallah 1978'in ilk aylarında işletmeye açacağımı
zı ümit ediyorum. Bu suretle takriben 20 bin ton haş
haş kabuğunun işlenme kapasitesi çıkıyor. 

Şimdi burada sorun şudur: Bu sorunu ben, bir 
iktidar = muhalefet diyalogunun içinde halledilecek 
bir sorun olarak görmüyorum, bîr memleektin önem
li ekonomik sorunudur; bu da pazan olmayan mal
ların üretilmesi sorunudur. Bir misal veriyorum, 
müsaadenizle: Şu anda yaşadığımız bir mesele var; 
Türkiye tütün mevzuunda (ki o da bir mükeyyefat-
tır) iç piyasası 7 0 - 8 0 bin ton olan, genellikle dün
ya piyasalarına da 70 - 80 bin ton mal satan bir 
memlekettir. Türkiye tütünde senede 150 bin ton üre
tim yapar ve pazarlar .Fiyatı bol verdiğimiz zaman 
ne oldu? Herkes tütün ekmeye gitti. Bu seneki üre
tim nedir biliyor musunuz? 300 bin tondur. Geçen 
seneden 50 bin ton da stok mal vardır, bu seneki ma
lın da 150 bin tonunu sattığımızı kabul edelim, 200 
bin ton mal stokta kalacaktır. Şimdi sorun budur; 
bir iktidar muhalefet sorunu değil, Türkiye ekonomi
sinin sorunudur. Pazan olmayan malların üretimini 
teşvik edelim mi? Bu bakımdan ben, Devlet yöneti
cisinin şu fikir disiplini içinde, yani Türkiye ekono
misini birtakım çarpıklıkların içine itmeme felsefesi 
içinde, bu noktada belli dirençleri göstermesi gerek
tiği kanaatindeyim. 

Şunu söylemek gayet kolaydır; gidin bütün 7 vi
lâyetin her yerine haşhaş ekin, 20 milyara alalım 
haşhaşınızı. Nereye götüreceksiniz bu haşhaşı? Bu
nun dünyadaki pazarı bellidir. Türkiye, haşhaş yasa
ğının konulmasından önce en çok 200 milyon liralık 
haşhaş satmış. Biz geçen sene bu rakama ulaştık. Biz 
daha fazlasını da satacağız ama, dünyada bu ilâçla
rın pazan bellidir ve benim kanaatim, yarın hepimi
zin başına problem olacak böyle bir olumsuz geliş
meye hiç bir zaman yardımcı olmamamız lâzımdır. 
Türkiye bu meselede büyük zorluklan geçmiştir, di
sipline olmuştur, fabrika kurulduğunda inşallah da
ha iyi şekle sokacağız. Yalnız tekrar ifade ediyorum, 
herkese ölçüsüz, her vilâyette haşhaş ektirme politi
kasının, bizi bir yerde, «satılamayacak bir büyük is
tihsali ne yapacağız» sorunu ile karşı karşıya bıraka
cağını bilelim. 

Dolayısıyle biz, kendi kamuoyumuza, çiftçimize, 
elinden imkânları alınan kimselere, haklarım fazla-
sıyle iade ettiğimiz kanaatindeyiz. Çiftçiler fevkalâ
de memnundurlar. Hatta o kadar memnundurlar ki, 
vaktiyle bu işi yapmamış insanlar bile bunu yapmak 
istemektedirler. Bundan ileri ölçüleri, oturup hesap 
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etmemiz lâzım. Biz bu hesapları hep beraber yapaca
ğız ve en doğrusuna karar vereceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Akçael bir sual sormakta: «Bakan

lığa geldiğiniz günden bugüne kadar gerçekleştirdiği
niz ziraî reformlar nelerdir? Bu reformları gerçekleş
tiren personel politikanız ne olmuştur?» 

Sayın Akçael, bu, Bakanlığın genel politikasını 
ve personel politikasını ihata ve ihtiva etmektedir. 
Bu sorunun cevabının burası olmayacağı kanaatin
deyim. Onun için sual olarak kabul etmiyorum. 

Sayın Hüseyin Abbas'ın sorusu vardır, buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkanım, 

Ortak Pazar muvacehesinde Türk tarımının durumu
nun aleyhte geliştiği söylenmektedir. Bu hususta alın
mış ve alınacak tedbirler nelerdir? 

2. Tarım kredi politikasının geliştirilmesine ma
ni olan sebepleri ortadan kaldırmak için ne gibi ted
birler vardır? Meselâ Ziraat Bankasının Tanm Bakan
lığına bağlanması gibi bir teşebbüs olmuş mudur? 

3. Ford traktörlerinin montajının terk edilme
sinde Bakanlığınızın dahli nedir? 

Bunun gerçek yönünün aydınlatılması. 
4. İnsan sağlığı için düşünülen pilot bölge, hay

van sağlığı için de düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın 
Abbas'ın suallerine, ancak öz olarak cevap verebile
ceğim. Çünkü, sualleri hem mana, hem de mahiyet ba
kımından büyük bir kapsam taşıyor. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile, yani Ortak Pa
zarla olan Türkiye'nin tarımsal ilişkileri, aslında genel 
ilişkilerinin bir kısmım teşkil ediyor. 

Sayın Başkan ve Yüce Meclisin bildiği gibi, as
lında, Ortak Pazarla olan gerek anaanlaşma, gerek
se buna ek olarak yapılmış olan Katma Protokol, esa
sında Türk sanayii ile Ortak Pazar sanayiinin belli bir 
süre içinde entegre edilmesi amacını gütmekte, tarım 
için böyle, belli bîr süre içinde entegrasyon amacından 
çok, belli aralıklarla yapılacak müzakerelerle bu işin 
götürülmesi, yani başka bir ifadeyle, Ortak Pazar, 
Türk sanayiinin ve Türk pazarlarının Ortak Pazara 
ve Ortak Pazar memleketlerine açılmasında otomatik 
çalışan bir sistem geliştirmiştir ve belli bir sürenin so
nunda Türkiye'nin pazarları Avrupa'nın sanayi ürün
lerine sıfır gümrük ve tam liberasyonla açılacaktır. 
Bu şarta mukabil, Türkiye'nin ürettiği tarım ürünle-

25 . 2 . 1977 O : 2 

rinde Ortak Pazar bize aynı şeyi tanımamıştır ve de
miştir ki, «Ben, seninle iki senede bir oturacağım, 
müzakere edeceğim; varacağımız mutabakata göre, ta
rım ürünlerinde sana kolaylıklar sağlayacağım.» 

Şimdi, burada kamuoyunun çeşitli şekillerde ta
kip ettiği bir hususu ifade etmek istiyorum. Ortak 
Pazarla olan genel münasebetlerimizde bazı dengesiz
likler mevcuttur. Bu dengesizlikler düzeltilmek mec
buriyetindedir. Aksi takdirde, bu dengesizliklerle bi
zim Türk sanayiinin ve tarımının, genel olarak Türk 
ekonomisinin Ortak Pazara entegre edilmesi çalışma
ları Türkiye'yi Ortak Pazar içinde ikincil ve her bakım
dan Ortak Pazara bağlanmış ve kendi kendine gelişe
memiş bir ekonomik yapıya itebilir. Ortak Pazarla 
münasebetlerimizde dengesizlikler genel olarak şura
dadır; 

Birincisi; Ortak Pazar, Türk sanayiinin otamatik 
bir takvime göre Ortak Pazara bağlanmasını öngör
düğü için, kendimiz geliştirmek durumunda olduğu
muz sanayileri korumada zorluk çekmekteyiz. Öyle
sine bir takvim ve model alınmıştır ki Katma Proto-
kolda, Türkiye'nin asıl olarak geliştirmesi gereken sa
nayiler, herhangi bir rekabet gücü kazanmaya imkân 
bulamadan Ortak Pazar rekabetine açılmaktadırlar 
bugünkü modelde ve eğer bu modele biz devam ede
cek olursak, Türkiye'de montaj sanayiinin ötesinde 
bir sanayün kurulması mümkün değildir. Dolayısıyle, 
modelin değişmesi lâzımdır. Modelin değişmesinde de 
esas, Türkiye'nin kendine has, kendisi için lüzumlu 
sanayileri, belli bir süre sağlık kazamneaya kadar ko
ruyacağı yeni bir modele gitmektir. 

İkincisi; Ortak Pazar, bugün tarım mevzuunda 
Türkiye'ye bu ortaklığın gerektirdiği asgarî tavizleri 
dahi tanımaktan kaçınmaktadır. Bir rakamla ifade et
mek istiyorum. Meselâ; Türkiye bugün çok geniş ta
rımsal üretim imkânlarına sahip bir memlekettir. Bir 
rakam arz ediyorum: 1962'de narenciye üretimimiz 
300 bin ton civarında iken gecen sene 1 milyon tonu 
geçmiştir ve eğer iyi organize edebilirsek, Türkiye'nin 
narenciye üretiminde bir kaç milyon tona ulaşması 
işten bile değildir; fakat buna bir pazar lâzımdır. Üzün
tüyle ifade edeyim, Ortak Pazar yalnız, Meselâ; por
takalda yaptığı 250 milyon dolarlık ithalatının sade
ce 1 milyon dolarının altında bir değeri Türkiye'ye 
döndürmüştür. Diğer ithalatım üçüncü memleketler
den yapmaktadır ve Türk narenciyesi Ortak Pazara 
girmede diğer memleketlerden daha iyi bir taviz im
kânını bulamamaktadır. Bunu, sadece bir misâl olarak 
veriyorum. Dolayısıyle, Ortak Pazar alanında Tür-
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kiye şöyle bir durumla karşı karşıyadır: Kendisi, Or
tak Pazara, sanayiini asıl Ortak Pazar için pazar olan 
bölgeye açmakta, devamlı olarak belli bir takvime gö
re gümrükleri indirmekte ve miktrları h'bere etmekte
dir. Dolayısıyle, Ortak Pazardan ithalâtımız bir kaç 
sene içinde, bu sene belki 3 milyar dolara ulaşacaktır. 

Buna mukabil, Türkiye'nin Ortak Pazara satmak
ta olduğu mallarda belli tahditler, rakam tahditleri, 
taviz tahditleri veyahut da gümrük tahditleri yer al
maktadır^ 

Ortak Pazarla olan işbirliğimizde diğer bir so
run da, hepinizin bildiği gibi, işçilerimizin serbest 
hareket etmesinde imzalanmış olan şartların tam 
çerçevesi içinde hareket edilmediğidir. Benim saha
mın dışında olduğu için buna girmiyorum. 

Şimdi muhterem Başkan ve değerli üyeler, Or
tak Pazar mevzuunda, inanıyorum ki, yapılacak şey, 
Türkiye'nin gayet soğukkanlılıkla meseleyi değerlen
dirmesi, Ortak Pazarla olan ilişkilerine en iyi han
gi istikameti vereceğini ve Ortak Pazar içinde gerek 
sanayide, gerekse tarımda tam bir rekabet gücüne 
sahip olacağı modelini nasıl geliştireceğini tespit et
mesi ve bu modelin içinde Ortak Pazarla mevcut 
anlaşmalar çerçevesi içinde, mümkünse anlaşmalar 
çerçevesinde, değilse anlaşmaları değiştirerek şart
ları kendine en sağlıklı hale getirmek mecburiyeti 
vardır. Burada memnuniyetle ifade edeyim ki, Hü
kümet bu mevzuu aylardır inceletmiş ve ekonomik 
kurulda bu mesele şimdi en son olgıınlaştırılmış ha
liyle Bakanlar Kurulumuza arz edilmek üzeredir. 
İnanıyorum ki, önümüzdeki aylarda bu mesele çok 
ciddî ve bugüne kadar yapılmış olandan enine ve 
boyuna daha geniş bir kapsam içinde Ortak Pazar'ın 
önüne konulacak ve Türkiye'nin hakları, menfaat
leri en son noktasına kadar savunulacaktır. 

Ortak Pazar'ın taahhütlerini yerine getirip getir
mediği mevzuunda, bazı noktalarda taahhütlerin 
yerine getirilmediği iddiaları vardır. Bu ayrıntılara 
burada girmek istemiyorum. Meselâ, işçi çalıştırıl
ması mevzuunda ve Türkiye'nin preferans marjlarının 
muhafazasında Ortak Pazar'ın ortaklık çerçevesi 
içinde, hakikaten o felsefeye uygun olarak hareket 
etmediği intibaımız vardır. 

Tarım kredi sistemlinin ıslahı: 
Muhterem milletvekilleri, biraz evvel konuşmam

da ifade ettim; belki bu kürsülerde ve bu sıralarda, 
Türk çiftçisinin, şu nüfusumuzun % 60'ını teşkil 
&den Türk çiftçisinin birtakım sıkıntılar içinde oldu
ğu yıllardır dile getirilmişti. Bu konuşmalar, bu 
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kürsülerde ve bu salonda akislerini yaptıktan son
ra, öbür tarafa baktığımız zaman, kredi sistemin
de pek büyük değişiklikler olmadığım görmüşüz
dür; yani iki ayrı dünya gibi çalışmıştır. Burada 
her şey söylenmiştir. Belki bu söylenen sözlerin bir 
kısmı seçmenin hoşuna gitmiştir; fakat onun öte
sinde sistemde büyük değişiklikler olmamıştır. Ta
biî hepimizin buraya geldiğimizde aldığımız sorum
luluklar vardır. Ben, milletin seçtiği bir milletvekili 
ve onların, milletvekillerinin güvenoyu vererek işba
şına getirdiği bir Bakan olarak, bu sorunların çözümü 
üzerine eğilmeyi bir numaralı vazife bilmişizdir. 
Türkiye'nin tarım kredi sistemi, bugün, ihtiyaçları 
hiç bir bakımdan karşılama durumunda değildir. 
Üç tane büyük hata olduğunu ifade edeyim, tarım 
kredi sistemimizde: 

Birincisi; tarım kredi sistemimiz, pazara, malın 
üretimine değil de, malın tüketim noktasına dönük 
düşünülmemiştir. Malın pazarlanmasım içine alma
yan bir kredi sisteminin başarılı olması mümkün de
ğildir. Dolayısıyle, tarım kredi sistemlerinde daima 
pazarlama ucunun hareket noktası alınması mecbu
riyeti vardır. Bir malın ürettirilmesi bir mesele de
ğildir; asıl olan, o malın pazarlanmasının da temi
nidir. Kredi sistemimizde bu nokta aksaktır. 

İkincisi : Kredi sistemimizde, gerek usuller, ge
rek miktarlar bakımından fevkalâde kısıtlamalar 
vardır. Bugün çiftçimize verilen krediler birçok zor
lamalarımıza rağmen ki, -her yıl bunları zorlarız-
Yüksek Krediler Komitesinde hâlâ yeterli olmaktan 
uzaktır. Baremler düşüktür ve burada ben Ziraat 
Bankasını suçlayamıyorum. Çünkü, Ziraat Banka
sına verilen kaynaklar da sınırlıdır. Bir misal ve
reyim sayın milletvekilleri; sizlerin reylerinizle her 
sene tasdik edilen bütçelerde, bütçeden Ziraat Ban
kasına aktarılması öngörülen, bütçenin % l'i nis
petindeki bir kaynağı da her sene ertelemektesiniz. 
Bunu dahi vermemekte, vermemekteyiz. Ziraat 
Bankası bu sefer, pahalı olarak aklığı kaynaklardan, 
yani mevduattan tarıma finansman yapma gibi bir 
çıkmazın içine itilmektedir. 

Üçüncüsü : Uygulanan metotlar. 
Kredi kullanma metotları yetersizdir. Biz bun

larda ne yaptık? Kredide bir uygulamaya girdik. 
Ziraat Bankasıyla anlaşarak. Bütün teşkilâtımızı Zi
raat Bankası teşkilâtıyla birleştirdik çok vilâyette ve 
onların kredisinin pazara dönük olmak üzere, bütün 
teknik hizmetlerinin, bizim Ziraat tşleri Veteriner 
İşleri teşkiiâtımızca yapılmasını, yani verilen kredi-
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lerin şuurlu ve belli süzgeçlerden geçirilmiş, kontrol- I 
M krediler olmasını temin ettik. Bu, iki senedir ya- I 
pımıakta olan bir uygulamadır ve genişliyor. 

2 ncisi : Biraz evvel ifade ettiğim gibi, önemli 
unsurlarda pazara dönük ve faizsiz kredi sistemleri- I 
ni geliştirme yolundayız. I 

3 ncüsü; Dünya Bankasının da içinde bulunduğu I 
birtakım sistemlerle, Ziraat Bankasının kredi kay
naklarını takviyeye teşebbüs ediyoruz. Meseiâ, bir I 
rakam ifade edeyim; son geliştirdiğimiz birkaç pro
jeyle, Dünya Bankası üzerinden birkaç milyar Türk I 
Itrahk bir imkânı Türk tarımının emrine verme im
kânımız oîmuştur. Fakat bunların hiçbirinin yeterli i 
olduğunu ifade etmiyorum. Temel tarım kredi sis- I 
teminin ıslahına olan ihtiyaç ortadadır. I 

Sayın Abbas'ın bir suali daha vardı; Ford traktörü I 
mevzuunda sormuştu. Bunu birkaç defa sordular, 
ifade edeyim: I 

Bir konuşmada da, zannediyorum sayın Demokra
tik Parti Sözcüsü de bu mevzuu getirdi; Ford trak- I 
törü uzun yıllardır herhangi belli bir lisans anlaş- I 
ması olmadan, Ziraî Donatım Kurumunca ve her- I 
hangi bir ortaklık da olmadan, sadece montaj esası- I 
na göre Donatımca monte edilmiş ve monte edilen I 
bu traktörler Türk çiftçisine satılmıştı. 1966'da baş
lanmıştır; ama 1972'de ancak bağlanabilmiş!»*. Bu 
montaj fabrikasının biraz daha modern hale getiril- I 
mesi ve içine bir de özel kesim konulması yolunda 
bir mutabakata varılmıştı 1972'de. Bir özel kesim, I 
Ziraî Donatım Kurumu ve Ford'un ortaklığıyla bir 
montaj fabrikası kurulmasına gitmişler. Biz 1974'te 
işbaşına geldiğimiz zaman, igili bakanlıklar, yani I 
Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları, bu şekildeki bir 
montaj fabrikasının kurulmasının Türkiye'nin yara- I 
rina olmayacağı inancıyla, bu projenin yürümesine 
müdahale ettiler ve neticede, özel sektör, Ford 
ve Ziraî Donatımın ortak olarak kurmuş oldukları I 
bu şirket, bir yerde, yürümez hale geldi ve ortadan I 
kalktı. Bunun üzerine, Ziraî Donatım Kurumu, I 
Fork Şirketine, ortak olarak değil, lisans olarak, I 
«Ford traktörlerinin lisansını belli bedel mukabili 
verin; bunları, bizim kuracağımız bir fabrika imal I 
etsin» diye teklif götürdü ki, Türkiye'de bugün gü- I 
dülen politika budur. Hiçbir fabrikada yabancı ortak- I 
İdi -traktör fabrikası için söylüyorum- öngörül- I 
memektedjr. Lisans alarak bunun Türkiyle'de yapı
labileceği kanaati hâkimdir. Dolayısiyle, artık bu- I 
nun için bir lisans ötesinde bir paranın dışarıya git- I 
meşine de lüzum yoktur, I 
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Ford Şirketi, Ziraî Donatım Kurumunun bu tek
lifine yanaşmamıştır ve daima ortak ohna şartım 
Üeri sürmüştür. Meseleyi 1,5 sene kadar da oyala-
mıştırj Bunun üzerine, Donatım Kurumu, en son, 
kendüerine, ortak olmadıkları, sadece lisans bazın
da çalıştıkları takdirde gidebileceğini, aksi takdirde 
herhangi bir işbirliğinin mümkün olamayacağını söy
lemiştir, Ford Şirketi de, bunun üzerine şu mülâha
za ile, «özel bir kesimle çalışmak, devlet kesimiyle 
çalışmaktan daha rahattır ve daha rahat pazarlama 
yaparım» mülâhazasıyle, Ford grupu olarak bir özel 
kesimle anlaşmıştır. 

Bu noktanın ötesinde, lisansın verilmesi, diğer 
bütün işlemler bizim Bakanlığımızın dışında cereyan 
etmiştir. Biz, bir traktör fabrikası kurma vazifesi 
akide Hükümetten, Ziraî Donatım olarak, aldığımız 
bu vazifeyi de lisans bazında yapmamız bize talimat 
olarak verildi ki, doğrudur, doğru bir talimattır. 

Bu talimat içinde bu işi yapacak kimseleri ara
dık. Önce Ford'a teklif ettik; Ford bu şartlara ya
naşmadı'' Bunun üzerine, başka bir teklif bulduk 
birkaç teklifin arasından; o teklifin üzerinde şimdi 
lisansa dayanan bir sanayinin kurulmasına gitmekte
dir ve inanıyorum ki, önümüzdeki iki veya üç se
ne zarfında, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 30 Oöö'i 
büyük boy veya orta boy, lûOOO'i de küçük boy 
olmak üzere iki tane traktör fabrikasını fiilen işlet
meye açacak ve bu fabrikalarda sadece lisans ücre
ti ödeyerek traktörlerin gitgide yüzde yüzü Türki
ye'de olmak üzere imalatım mümkün kılacaktır. 

«Hayvan sağhk bölgeleri, insan sağlık bölgesi 
için kurulmaz mı?» sualinin cevabı şudur Sayın Baş
kan: 

Türkiye bugün hayvan hastalıkları bakımından 
gittikçe emniyetli, güveh'nir bir memleket haline 
gelmektedir. Ancak, hudutlar boyunca olan hay
van kaçakçılığı dolayısiyle bazı salgın hastalıklar, 
özellikle şap gibi, hudutlarımızdan nüfuz etmekte
dir. Buna mâni olabilmek için Bakanlığımızın, bel
li bir süre sonra Güneydoğu, Doğu ve Güney hu
dutlarımızı tamamen kontrol altına alarak -sağhk 
bakımından- Türkiye hayvancılığını, bütün Türki
ye olarak hastalıktan arınmış sağhk bölgesi haline 
getirmesi çalışmaları vardır. Bu bütçede de, bu se
ne kabul etmekte olduğumuz bütçede de bunu müm
kün kılacak birtakım maddî tedbirler de öngörül
mektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
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Sayın Hasan Yıldırım .. Buradalar. 
Saym Hasan Yıldırm'ın sözlü soruları var Sayın 

Bakan. 
Buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkanım, 

seçim bölgemle ilgili çok kısa iki sorum var. Sayın 
Bakanın yanıtlaması için arz etmek istiyorum, izni-

I 

nîzie. 
Kars, mailim, hayvancılık bölgesi, tek geçim 

kaynağı da hayvancılık ve hayvan ürünleridir. Bu 
cümleden olarak, hayvan ürünü olan sütün değer
lendirilmesi için Kars'ta bir süt fabrikası açılmıştır. 
Başlangıçta, fabrika süt bulamıyordu; şimdi, şük
ranla ifade edeyim, köylü fabrikanın önünde top
lanıyor, sütünü veremiyor; bir iki sene içerisinde 
sütünü aldığı köylülerin bir kısmı süt veremez du-
rumdaj 

Eğer âcil önlem alınmazsa, gerçekten, aracı ve 
tefeci işin içerisine girecek; 450 kuruş olan sütünü 
vatandaştan 150 kuruşa alacak. 

Genel Müdürlük bunun üzerinde ciddiyetle du
ruyor, bazı önlemler de düşünüyor. 

Köylünün mağdur duruma düşürülmemesi için, 
köylerde süratte, âcil bir biçimde, ahm mandıraları 
kurulacak mı, kurulmayacak mı? 

Büyük bir önem taşır Sayın Bakanım; bu husu
sun yanıtlanmasını rica edeceğim. 

İkinci bir sorumuz; Arpaçay'da -Kars'a bağh 
bir ilçemiz- hayvan sağlık okulu yapılmıştı. Benim 
bildiğime, aldığım bilgilere göre, bina hazır, bugü
ne dek okul hizmete açılmamıştır. 

Acaba, hizmete niçin açılmamıştır ve ne zaman 
açılacaktır Sayın Bakanım? 

Cevap verilirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Saym 
Yıldırım'a teşekkür ediyorum. 

Önce, şu noktayı şükranla kaydetmek istiyorum: 
Kars Süt Fabrikası Türkiye'nin ilk kurulan süt fab
rikalarından biridir ve bu fabrika, biraz evvel su-
alüerine cevap verdiğim Sayın Doğan Arash'nın seçim 
bölgesidir, aynı zamanda. Et mevzuunda nasıl bir 
politika takip etmişsek, süt politikası da benzer bir 
politikadır, üreticiye dönük bir politikadır. Sayın 
YıMırım'm bu vesile ile bunu ortaya getirmiş ol
masını da bir vesile ittihaz ederek, uygulanan poli
tikanın olumlu neticesine tekrar işaret etmek isti
yorum, 

Bu fabrika 1969'da faaliyete geçti, 1974 senesine 
kadar bu fabrikanın aklığı süt miktarı 3 bin tonu 
geçmedi ve çoğu zaman 2 300 - 2 400 tonla kapattı 
bu fabrika. Çünkü, o zaman, bu fabrikayı idare 
eden zihniyet, aynen et komlbinalarındaki, «kapıma 
ne gelirse onu alırım» zihniyeti idi. Biz, hayvan
cılık politikamızda, biraz evvel işaret ettiğim gibi, 
bu zihniyeti yıktık ve dedik ki, «Sizin vazifeniz, gi
dip köylünün süt üretimini teşviktir. Devlet bu- fab
rikayı, kapısına gelen sütü almak için değil, köylü
nün süt Üretimini teşvik için kuruyor. Asıl politika 
objektifimiz budun Size vazife veriyoruz, süt üre
timini teşvik için ne lazımsa yapacağız». 

Önce, bir taban fiyat uyguladık, 180 kuruştur; 
biz müdahale ettiğimiz zaman, Kurumun uyguladığı 
fiyat 180 kuruştur. Saym konuşmacı biraz evvel 
ifade ettiler, bugün sütün fiyatını 450 kuruşa çıkart
tık. Bunu yapmamız kâfi gelmedi. Mandıracılar 
ön bağlantılarla köylüyü bağlıyorlardı ve köylünün 
bize gelme imkânını kesiyorlardı* Bunun üzerine, ge
rek bütçeden, gerekse Merkez Bankasından reeskont 
kredisi alarak, ön bağlantılarla çiftçiyi fabrikaya ma
lını getirecek hale getirdik; onun borcunu ödemesi
ni, tefeciye muhtaç olmamasını temin ettik ve bu
nun neticesinde, bakın, bir iki senelik uygulama bi
zi nereye getirdi: 

Geçen sene fabrika 15 bin ton süt aldı; tam ka
pasitedir. Fakat, sayın konuşmacının dediği doğru
dur; çiftçi daha fazla mal getiriyor; belki bugün 
fabrikaya 20 bin, 30 bin ton süt yönelmiştir ve 
üretim artmaktadır. 

İlk düşündüğümüz tedbirlerden birisi, ikinci, 
hattâ üçüncü bir fabrikanın aynı bölgede kurulma
sıdır, buna gidiyoruz* Fakat, kısa zamandaki ted
birler için Sayın Genel Müdürden rica ettik, ken
disi de bu mesele üzerine eğilmiştir, yakın bir ge
lecekte Kars'a gidip, bu seneye mahsus olmak üze
re, uç noktalarda sütün alınmasını ve orada belli 
bir proses yapılmasını mümkün kılacak; bu seneye 
mahsus geçici bir tedbiri almak üzere gerekli hazır
lıklarını yaptıklarım bana ifade etmişlerdir. Ümit 
ederim ki, bu seneyi bu şekilde geçme imkânımız 
olacaktır* Ayrıca, eğer bu bölgedeki süt fazla ge
lir, diğer bölgelerde -iki fabrika daha açtık o ci
varda, Ağrı'da ve Erzurum'da - o fabrikaların kapa
siteleri kalırsa, oraya da nakli öngörmekteyiz. 

Arpaçay'daki hayvan sağlık memurları okuluna 
gelince: Şimdi burada ifade edeyim ki, eğitim mü
esseselerinin kurulmasında verilecek kararlarda en 
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önemli faktör, eğitimi yapacak insanın oraya gidip 
gitmeyeceği sorunudur. Bu tesis, mektep, iki üç 
senedir kurulmuştur. Fakat üzüntüyle ifade edeyim, 
buraya gidecek eleman bulamamaktadır. Bu kanun 
zoruyla da götürülecek bir şey değildir. Çünkü, eği
tim, diğer hizmetler gibi değildir. Eğitim, bir 
inanma işidir, bir sevgi işidir ve eğitimi yapacak in
sanlar, eğer o işi sevgi ile yapmazlarsa, o eğitimin 
faydası değil, belki zararı olur. Arkadaşlarımız, 
buraya gönüllü hazır, kurulmuş, lojmanı olan bir 
yere maalesef, Türkiye'de bu işleri yapacak adamı 
arkadaşlarımız bulamadılar, arkasından takip etme
me rağmen. Şimdi ne yapacağız? 

"Bunları cazip kılmak için bu seneki Bütçede gü
zel bir tedbir getirdiniz, tnşallah bu Bütçe kabul 
edilirse, o tedbir, mahrumiyet bölgelerindeki mah
rumiyet zammını geçen seneki 300 liradan bu sene 
3 000 liraya çıkarıyor. Yani, mahrumiyet bölgele
rinde geçen sene 300 lira verdiğiniz memura bu se
ne 3 000 lira verme imkânı vardır. Bunu, şu sözle
ri konuşan insan zorlamıştır. Çünkü, mahrumiyet 
bölgelerine memur gitmemesinin, uzun yıllar acısı
nı çekmiş bir kimseyim. Ve dedim ki, eğer mah
rumiyet zammı verecekseniz, bunu öyle verin ki, 
oraya insan gitsin. Yoksa, sembolik olarak 300 li
ra verirseniz, yansı da vergiye gider, ayda 150 li
raya kimseyi Şark'a gönderemezsiniz. Şimdi bu 
uygulanacak. Ayrıca, yan ödemelerde de mahrumi
yet bölgelerindekilere bir ilâve yapılmıştır. Şimdi, 
ben bakıyorum, yavaş yavaş, kimse Ankara'ya gel
mek istemiyor, bunların tatbikatı. Ankara'ya adam 
getirmek istediğimiz zaman diyor ki, «Bana bir şey
ler verin ki, geleyim. Yoksa, Ankara'nın hiç bir cazi
besi kalmadı». Bu, doğru bir iş yaptığımızın işareti
dir. Oraya özel tedbirlerle, ben zannediyorum, insan 
gönderme yolunu açtık şimdi. Bu sene şansımızın 
başarılı olacağı inancındayım Sayın Yıldırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakana şu soruları tevcih etmek istiyorum: Ba
kanlığınızın adı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığıdır. Et fiyatlarının çok yükselmesi geniş ve 
yoksul halk yığınlarında protein eksikliği yaratmak
tadır. Bu konuda, hayvancılık ve üretici bakımın
dan değerli açıklamalarınızı dinledik. Gıda bakımın
dan, tüketici bakımından, halkın protein ihtiyacının 
sağlanması bakımından Hükümet ve Bakanhk olarak 
ne gibi önlemler alınmıştır? 

İkinci sorum: Gıdaların kontrolü, özellikle fiyat
ların alıp gittiği bu dönemde ayn bir önlem taşımak
tadır. Hale, gıdaların kontrobuzhığundan yakınmak
tadır. Gıda İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
neler olmuştur, bu çalışmaları yeterli buluyor mu
sunuz? 

Bir de, su ürünleri bakımından bir noktayı arz 
etmek istiyorum: Su Ürünleri Yasası burada çdcar-
ken, su ürünleri ite ilgili bir bölgenin milletvekili 
olarak, «Bu yasa çok mükemmel bir yasadır; fakat 
yasa dışı trol ve diğer konular süratli araçlarla kont
rol edilmediği takdirde bu yasa etkisiz kalır» de» 
mistik. 

Bu konuda alınmış veya alınması düşünülen ön
lemler var mıdır? Yani hızlı araç v. s... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA •, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Sayın Ül
ker'e teşekkür ediyorum. 

Bakanlığın işlerinin başında, gıda konusu var. As
lında, bugün Türkiye'miz bir hızlı değişimin içinde
dir. Meselâ, bazı memleketlerde gıda konusu sa
dece bir bakanlığın konusu oluyor. Türkiye, nüfu
sunun artışı, ihtiyaçların gelişmesi karşısında, gıda 
meselesine biraz daha yakından sahip olma mecburi
yetindedir. 

İlk Koalisyon Hükümetinde, birinci koalisyonda bu 
Bakanlığın kuruluşunda, daha Koalisyon Protokolün
de bu husus öngörülmüştür ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık olarak isim konulmuştur. 

Şimdi, efendim, gıda mevzuunda iki tane konu 
var. Birisi, Sayın Ülker'in getirdiği arz -. talep me
selesidir. Şimdi, üzüntü Ue ifade edeyim, Türkiye'de 
geçmiş yıllarda gıda fiyatlarının kontrolünün, yani, 
halka ucuz et yedirilmesinin, narh koymak suretiyle 
olacağı gibi yanlış bir fikir daima izlenmiştir. Şim
di, narh koymak ne demektir? Eti ucuza satmak de
mektir; fakat eğer o eti üreten, fiyata mal edemiyor
sa, onun şartları yoksa, ya bu işten vazgeçecektir ve
yahut karaborsaya gidecektir. Nitekim, geçmiş yıllar
da devamlı narh konulmuştur; fakat fiyatlarda de
vamlı tırmanmıştır. 

Şimdi, bu darboğazın çözümü nedir? Narh koy
mak değildir. Yapılacak şey nedir ki, biz bunu yü
rütmekteyiz Sayın Ülker, üreticiye diyoruz ki, «İyi 
üretim yap, en randımanlı üretimi yap; kendini zorla
ma; en bol üretimi yap» Çünkü, inanıyoruz ki, ha
kiki ucuzluğun temeli bol üretimdir. Halka yetecek 
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üretimi yapmadıkça, ne yaparsanız yapm, bir yerde 
et pahahlanacaktır. Üretimi artırmanın yolu nedir? 
Etin iyi kalitede ve yüksek randımanda üretilmesinin 
teminidir. 

Bu bakımdan biz, biraz evvel Araslı'nın suali do-
layısıyle ortaya koyduğum üretime dönük çalışmalara 
girdik; besiciliği teşvik ettik ve devam ediyoruz. Simi
di bir aşama daha yapıyoruz orada. Meselâ, bizim 
kendi hayvanlarımızın ortalama verimi, ortalama hay
van başına biz 58 kilo et üretebiliyoruz Türkiye'deki 
her canlı hayvan başına. Avrupa'da bunun beş mislini 
üretiyorlar. Çünkü, kullandıkları hayvanlar, bizde 
olan hayvanlardan çok daha yüksek verimli ırklar. 
Şimdi bu dönüşüm de başladı, yani hern besicilik baş
ladı, hem de çok daha yüksek verimli ırklara. Meşe* 
lâ, bizim karkas ağırlığı 100 - 110 kiloyu bulmuyor, 
onların 400ı kiloya varan karkas ağırlıkları var. Simi
di, dolayısıyle üretim bu şekilde teşvik ediliyor, prim 
vererek iyi ırklara doğru gidiyoruz. 

Piyasaya gelince: Aslında, bugün Et Balığın fiya
tı ucuzdur. Ucuz olduğunu nereden anlıyoruz? Kuy
ruklar var önünde, yani bugün biz piyasaya ucuz et 
veriyoruz; ama nedir? Verdiğimiz et yetmiyor, piya
sayı kontrol edecek seviyeye gelmedi. Bunu çözmek 
için ne yapıyoruz? Devamlı yeni kombina yapıyoruz, 
devamlı yeni bağlantılar yapıyoruz. Bakın, Ankara -
İstanbul - İzmir üç büyük merkezimizdir. Bu merkez
ler etrafında daha iki üç senedir yeni kombinaları 
devreye sokacak hale geldik. Fakat şunu ifade ediyo
rum, bu merkezler etrafında, meselâ bir Adapazarı 
kombinası bittiği zaman, bir Manisa kombinası bit
tiği zaman, buradaki büyük şarküteri kombinası bit
tiği zaman, bu Uç büyük merkezimizde biz ete müda
haleyi fiilen yapacağız ve o zaman kasabın, celebin, 
cambazın elinde değildir artık bu iş, ucu bizim eli
mizdedir. Üretim vardır ve bu üretimi güçlü olarak 
piyasaya sürecek altyapımız vardır. 

Bu noktaya yaklaştığımız kanaatindeyim. Çün
kü, yavaş yavaş piyasaya müdahale eder hale gel
dik. İşte o zaman Türkiye'de eti hakikî manada ucuz 
yemek mümkün olacaktır, o noktaya kadar alacağı
mız tedbirler sübvansiyondur. Sübvansiyon nedir? 
Narh vermek suretiyle üretimi teşvik edeceğim* ona 
iyi fiyat vereceğim, eti ucuza satmaya çalışacağım, 
aradakini Devlet yüklenecektir. Politikamız budur 
efendim. 

Gıda fiyatlarının ve gıdanın kontrolü için bir teş
kilât kuruyoruz; gıda işlerini organize ediyoruz, bun
dan sonra bir hamle daha yapacağız. 
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Sanayi Bakanlığı ile gıda mevzuunda bir anlaşmaya 
vardık. Bu protokolü yürürlüğe koyacağız ve Gıda 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı denetçiler olacak 
Türkiye'de; yani, gıda mevzuunu gidip denetleye
cekler Devlet adına. Bugüne kadar böyle bir denetçi
yi daha ilk defa koymaktayız, ve bir denetçinin olu
şu dahi bu mevzua bir disiplin getirebilirki, biz bun
dan sonra birtakım gelişmeleri de ümit ediyoruz. 

Su Ürünleri Yasasına gelince Sayın Ülker, biraz 
evvel ifade ettim: Yasa iyi bir yasadır; fakat müey
yideleri zayıftır. Yani, ben hazırlıyorum, bir tarihte 
talebeler bir miting yapıyordu, geldiler - Tokatlıyan 
Oteli vardı o zaman - Tokatlıyan Oteline, dediler, ki, 
«Bu camım kıracağız, bayrağını çek, yarıya indir.» 
Polis de geldi, «Bugün bayrağı yarıya indiremezsin, 
çünkü» dedi «Böyle bir sebep yok, hükümetin kararı 
yok». 

Şimdi, adam dediki, «Peki, çekersem bayrağı yarı
ya, ne ceza yazarsın? Elli lira» dedi. «Bu cam bin-
liralık cam, al elli lirayı yaz cezayı, ben bayrağı ya
rıya çekiyorum» dedi. bunu hatırlıyorum. 

Şimdi, bunun gibi, elli lira, yüz lira ceza ile su 
ürünlerini kontrol etme imkânı olmuyor. Öyle gülünç 
cezalar var ki, gerek suların kirlenmesi, gerek deniz
lerin kirlenmesinde, bu cezalara fabrikalar dünden 
razı. Adam diyor ki; «Cezayı veririm, denizi kirle
tirim.» çünkü, yapmak durumunda olduğu tesis, me
selâ, ben onu tatili faaliyetle zorlayamıyorum, de
sem ki fabrika ilgililerine, ya fabrikayı durdurursun, 
ya da denizi kirletemezsin; yahut trol çekenin vasıta
sına el koymak imkânı yok. 

Diğer hususa gelince; «Vasıtalarla acaba teçhiz 
ettiniz mi?» 

Şimdi, bu teçhizat başlıyor ve bir iki yerde ku
ruluşlarımıza yüksek süratte ve gerekli kontrolleri 
yapacak araçları temin etmekteyiz. Daha genişçe bir 
ikmal programımız vardır efendim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yüceler. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Ba
kanımız konuşmacılara cevap verirken, «Biz, mille
tin avukatlığım yapıyoruz. Onun için, Bakanlığa çö
reklenmiş, parazit yaşayanların nakillerini yapıyo
ruz» dediler. 

Ben de, talihsiz bir cevap olmasın diye bir huşu 
sun açıklanmasını sayın Bakanımızdan istirham edi
yorum: 
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1. Bu ana kadar yıllar yıh Tanm Bakanlığın
da hizmet gören ve Sayın Bakanımız tarafından isti
faya zorlanmak maksadıyle' doğu illerine nakledilen 
şu isimlerini okuduğum zevat; Ümran EminÇölaşan 
Bakanlık Müşaviri, Muş Teknik Ziraat Müdürlüğü 
emrine; 

Celâlettin Çöter, Müşavir Müfettiş, Erzurum 
merkezine; 

Celâlettin Yazgan, Ankara Veteriner Başmüdür 
Yardımcısı, Sivas Veteriner Başmüdürlüğü emrine; 

Mustafa Yaman, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Müşaviri, Muş Teknik Ziraat Müdürlüğü emrine; 

Abdurrahman Müftüoğlu, Bakanlık Müşaviri, 
Van Ziraat Başmüdürlüğü emrine; 

İsmail Hakkı Şener, Bakanlık Başmüşaviri, Mer
kezde Teknik Müşavir, Urfa Teknik Ziraat Mü
dürlüğü emrine; 

Nurettin Madran, Bakanlık Başmüşaviri, Van 
Teknik Ziraat Müdürlüğü emrine; 

Enver Cemal Ena, Bakanlık Başmüşaviri, Ağrı 
Veteriner Müdürlüğü Müşavirliğine.. 

Hülâsa, burada daha ismini sayabileceğim ve Ba
kanlıkta uzun süre hizmet görmüş, hatta genel mü
dürlük, müsteşar muavinliği yapmış bu zevat, Ba
kanağa çöreklenmiş parazit yaşayan kimseler midir? 

2. Yaşı ilerleyen her memur parazit mi sayı
lacaktır? 

3. Bu parazit sayılan zevattan kaçı Danıştay 
kararı almıştır? Kaçı tazminat davası açmış ve kaçı 
bu davaları hak etmiştir ve bunlardan kaçına tekrar 
görev verilmiştir? Görev verilenler varsa, bu para
zitlerin tekrar göreve alınmış olmalarım nasıl yo
rumlayacaklardır? 

Teşekkür ederim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Yüceler bana 
bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Bir kere, «Parazit» derken, ben, sizin konuşma
nızda bahsettiğiniz sorunu, yani, işe geç gelen, de-
vamh rapor alan, yani, işi, bir iş olarak benimseme-
yip, işi, talî bir iş yapan ve işine karşı belli bir bağ
lılığı olmayan kimseleri kastettim. 

Şimdi gelelim bu saydığınız isimlere, Türkiye'nin 
meselelerine ben cesurca hücum eden bir kimseyim. 
Şunu yapmam gayet kolaydı, benden evvel yapanlar 
gibi: Odalar dolusu boş adamı oturttururdum; ora
da 1 nci dereceden maaşlarım alırlardı, bir tane ka
lem dahi atmadan gidebilirlerdi. Çok kimse bugüu 
bunu yapmaktadır. Ben bunu yapmadım, yine mil- | 
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letin savunucusu olarak, Kanunun bana tanıdığı bir 
hakkı kullandım. Bu hakkı kanunun bana hâlâ ver
diğine inanıyorum. Yalnız, üzüntü ile ifade edeyim, 
bugün Türkiye'de yargı denetimi yapan müesseseler, 
kendilerine kanunun verdiği limitleri aşmakta ve on
lara sual soracak bir müessese de bulunmamakta
dır. Damştaym verdiği kararların bugün hangi yar
gı denetimine tabi olması gerektiğini bu Yüce Mecli
se sormak isterim? Danıştay, kararlarında lâyüse) 
olamamahdır. Bir Bakanlar Kurulu yanlış yapabili
yorsa, oradaki hâkimlerin de yanlış yapacağım 
bilmemiz lâzımdır. 

Bu, benim sorunum değildir Sayın Yüceler; bu, 
milletten iradesini alarak gelen Parlamentonun ve 
o Parlamentonun seçtiği Hükümetin sorunudur. Hü
kümetin icraatı, tamamen indî kararlarla durdurul
maktadır. Bu yarın sizin de başınıza gelebilir ve bu 
kararların itiraz mercii de yoktur bugün Türkiye'de. 
Ben kanunun dışına asla çıkmadım, çünkü kanunlara 
inanarak.. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — En son iti
raz mercii işte orası. Başka bir yer var mı? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Değil efendini. Da-
nıştayın yanlış yapmasının itiraz merciini bana gös
terin. 

Ben inanıyorum ki, Danıştay yanlış karar ver
di. Gökten mi indiler bunlar? Hayır. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sul
tan mı bunlar? Hayır. Padişah mı? Hayır. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) Hayır. Onlara da 
hesap soracağız, Çünkü onların da bir mercii olma
lı. Bu koca Parlamentonun, minetin 20 milyon reyi 
ile seçilmiş bu kadar insanın, Reisicumhurun yanlış 
yapacağım kabul ediyoruz; Anayasa Mahkemesin-
deki 15 kişinin yanlış yapmayacağını nereden kabul 
ediyoruz? (A. P. ve M. S. P. sû abuandan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bütün bir sistemi mahkûm ediyor
sunuz ve hu yerde hukukun değft hukukçuların cun
tası vardır bugün Türkiye'de. (A. P, ve M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, 60 yaşına gelenleri, kanun bana diyor ki, 
Bakan bunları emekliye sevk. edebilir ve burada de
miyor ki, «Müfettiş raporu alsın, şunu abm bunu al
sın.» Sadece Bakanın takdiri üe, 60 yaşma, gelenin, 
emekliye sevk edilmesi mümkündür;, bir arızası ol
madan. Niye? Çünkü, müfettiş raporu olursa, 60 ya
şına gelmeden de sevk etmek mümkün; başka mad
de var. Müfettiş raporu veya işini yanlış yapıyorsa, 
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hasta ise başka madde var. 60 yaşına geleni emekliye 
sevk etme maddesinin esas espirisi nedir? Bakana bir 
imkân tanıyor, idarecilik imkânı tanıyor; diyor ki, 
«Eğer senin için iktiza ediyorsa, bu yaşını doldur
muş veya 30 senesini doldurmuş inşam emekliye sevk 
edebil». 

Şimdi, Danıştay diyor ki, «Arkadaş, sen bunu 
emekliye sevk ederken bana sebep söylemeye mec
bursun». 

Şimdi, size bir şey söyleyeyim, yöneticiye, direk
siyona geçen şoföre niye sağa sola gittiğini sorarsı
nız, arabayı devirirsiniz; şoförlüğü verdi iseniz, bı
rakın onu o yürütsün. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) Şimdi, Danıştay, «Bana sormadan ni
ye yaptın? Durdurdum» diyor. Sizin de başınıza ge
lebilir. Bana sormuyor Danıştay, «Niye bunu yaptın? 
Durdurdum arkadaş, emekliye şevkini» diyor. On
dan sonra biz diyoruz ki, itirazımız var, şu sebep, bu 
sebep; kale alınmıyor. 

Şimdi bakın, ben Korkut özal olarak, bu mese
lelerde hepinize bu Yüce Kürsüden ifade ediyorum: 
Eğer Türkiye'de millet hâkimse-ki siz onların tem-
silcilerisiniz-millctin iradesinin üstünde bir iradeye 
hiç birimiz razı olmayalım. Eğer buna razı olursak, 
bir gün bu Türkiye'de burada biz kuklalar haline 
döneriz. Kanun yaparsınız, tasdik edilmez. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sorumuz bu 
değil. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hayır, gerçeği ko
nuşuyorum ben. Bugün Türkiye'de biz, milletin avu
katlığını yaparken.. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Anaya
sayı değiştirin, Anayasayı değiştirin. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, onu se
çim meydanlarında gidip millete anlatacağız, diyece
ğiz ki, bakın, millet.. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Anayasa ortada, 
her şey ortada. Ne oluyor yani?. (C. H. P. ve A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul, (Başka-
ııın tokmağı vurması) 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Doğru söylü
yor tabiî, Danıştay öyle yapmıyor mu? Engellemi
yor mu? • 

BAŞKAN — Sayın Özçelik.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, sayın soru-
cunuıı sualine cevap veriyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Nasıl olur efen
dim? Anayasal kuruluşlara hücum ediyor burada. 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay; Ketenoğlu, hepsi 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bunu 
ifade ediyorum. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Haydi canını 
sende, yok öyle şey. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Hasan Özçelik, 
Sayın Aykul... 

Burada bir konuşmanın adabı bulunduğunu he
piniz biliyorsunuz. Her şeyi sorup, cevabını almanı/ 
hakkınızdır ama, bunun adabı ile yapüması da şart
tır. İstirham ediyorum.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Yüceler'in 
sualinin devamım arz edeyim: 

Mesele Damştaya gitmiştir; Danıştay belli ka
rarları vermiştir; burada şu masuniyeti olan kürsüde 
sizlere bunları anlatmak mecburiyetinde olduğum 
için anlattım ve bunu burada Korkut özal olarak 
veya şu Hükümetin Tarım Bakanı olarak değil, her 
birinizin başına gelebilecek bir noktada bulunan bir 
insanın meseleyi objektif değerlendirmesi olarak gö
rün. Aym durum herhangi bir arkadaşımızın başına 
da gelebilir. Gidiyor aldığınız karar, ille o adamın 
kötü olması şartını arıyor Danıştay; ille kötü ola
cak ki, onun hakkında bir işlem yapacaksın, Peki, 
ben burada çalışan bir adamı niye şuraya göndere-
meyeyim? «Ben karar vereceğim, sen karar veremez
sin» diyor. Şimdi, o zaman siz neyle icraat yapacak
sınız, bütün tayinlerinize mutlak manada müdahale 
edilirse? O zaman yapacağınız şudur: Devletin ve 
milletin savunuculuğunu yapamazsınız, idareyi, siz 
siz değil, başkaları yapar ve bunu tekrar ifade edi
yorum burada; bu, çözümü bulunması gereken bir 
meseledir. 

Şimdi, sorduğunuz suale cevap veriyorum: Bu 
arkadaşlarımızın hepsi, benim hürmet ettiğim insan
lardır ve yaptığım nedir? Kanunun bana verdiği, 60 
yaşım dolduranların emekliye sevk edilmesi madde
sini hiç bir ayrım yapmadan, 60 yaşını geçen herke
se tatbik ederek uyguladım. Niye? Çünkü Bakanlık-
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ta o kadar çok yığılmış ve o kadar çok alttan gel
miş, yukarı gidemeyen insan vardı ki, mecburdum 
Bakanlığın üstünü açmaya. 

Bunu ben cesaretle yaptım, yaptığım için de 
memnunum. Elimde imkânlar olsa, yine aynı şeyi 
yaparım. Fakat karşılaştığımız manzara şu: Bu ar
kadaşlar şerefleriyle emekliye ayrıldılar. Ben onlara 
demedim ki, kötülüğünüz var. Ben onların tutup, 
üzerine müfettiş yollayıp bir şeylerini aramadım. De
dim ki, beyler, bu kanun diyor ki, 60'mı dolduranı, 
65'i mecburî, 60'ı ihtiyarî olarak sevk ediyorsa, siz
leri sevk ediyorum. 

Arkadaşların yarısını bu şekilde sevk ettim, ka
bul ettiler ve dediler ki, «Teşekkür ederiz Sayın Ba
kan». Güle güle.. Kendilerine de teşekkür ettik. Ya
nsı gitti Danıştay a müracaat etti; o yansının yarısı 
da gitti, yahut 1/3'ü benim hakkımda şahsî dava aç
tı. 

Bir kere şunu şurada söyleyeyim: Burada şahsî 
kusur meselesi de ki; normal yargı mahkemelerinin 
üzerindedir, hepimizin dikkatini çekiyorum. Yann, 
eğer şurada verdiğiniz reyden dolayı hakkınızda yüz-
bin lira ceza gelirse, şaşmayın. Mahkemeler böyle 
kararlar vermeye başladılar. Diyecek ki, «Mehmet 
Yüceler Bey filan yerde yanlış rey kullandı, sıma za
tî zarar verdi, yüzbin lira, hakkında hükmediyorum'. 
Yani, buraya doğru gidiyor, haberiniz olsun. 

Bakın, bu kürsüde konuşuyorum. 

ALI SANLI (Burdur) — Sayın Bakan, sizin 
hakkınızda açılmış olan davalarda savunma hakkı 
olabilir; ama Mecliste bunu savunmanızı yadırgıyo
rum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Efendim, ben ken
dimi burada savunuyorum, müsaade edin. Çünkü, 
neden? Kusur atfı mümkün olmayan bir yerde, sa
vunmam dahi olmadan bir karar verilirse, ben bunu 
böyle değerlendiririm. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Mercilerinde Sayın Ba
kan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bunu bu
rada münakaşa etmiyorum; yalnız, hukuka büyük 
hürmetim var, ama hukukun bugün Türkiye'deki 
.uygulanma tarzında sorunlar olduğuna işaret etmek 
istiyorum. Hukukun bugün uygulanması Türkiye'de 
hukukun tam aslî esaslarına göre değildir. Misal 
vereceğim: Aynı davadan bir hâkim beraet ettiri
yor, öbür hâkim 20 bin lira ceza veriyor, öbürü 5 
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bin lira ceza veriyor. Nedir bu hukuk? (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar.) 

Aynı davadan biri beraet ettiriyor, öbürü ceza 
veriyor. Buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILDC BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, neticeyi 
bağlıyorum. 

Bunun üzerine, Danıştay kararlan gelince bize, 
bu arkadaşları biz tayin ettik. Nereye tayin edecek
tik? Boş olan yerlere mi tayin edecektik bunlan? 
Yapmadım böyle bir şeyi. Yine milletin vekili ola
rak dedimki arkadaşlara, nerede ihtiyaç varsa ora
ya tayin edin. 

Türkiye'de en çok insana ihtiyaç nerede, biliyor 
musunuz? İşte o saydığımız yerlerde: Muş'ta, Van'da 
adam yok. Elimdeki boş kadroyu dedim, götürün 
oraya. Bu arkadaşlar tekrar Danıştaya gittiler ve Da
nıştay dedi ki, «Bu adamlan sen orada çalıştıramaz
sın.» Benden daha iyi idare ediyor vaziyeti Danıştay. 
Kimi, nerede çalıştıracağıma o karar veriyor. Bu da 
Anayasaya aykın değil. 

Anayasa diyor ki, «Danıştay, yönetime müdahale 
şeklinde karar veremez.» Buna rağmen Danıştay ve
riyor ve bu kararlar meşru oluyor Türkiye'de. (M. S. 
P. ve A. P. sıralanndan alkışlar.) 

Beyler, bunlar hepimizin dertleridir. Lütfen ken
dinizi buraya koyun. Yarın, iktidarda iken sizin de 
karşınıza, aynı şekilde kararlar veren, bir kadro çı
karsa, o zaman bizi suçladığınız gibi, işte bilmem 
neci şu neci diye suçlamayın. Gelin bu meseleleri or
tak olarak halledelim. 

Şimdi, gelelim neticeye: Efendim, ben, Danıştay 
kararlan ve yargı kararlan gelince bunların hepsini 
tayin edin dedim, mahkeme kararlanna hürmetin
den dolayı. Bu tayinler yapılıyor ve size söylediğim 
gibi, tazminat davalan olanların değil, hakkımda taz
minat davası açmamışlann önden yapılmıştır tayin
leri. Hepsi çağınlmıştır ve hepsine denmiştir ki, «Da
nıştay karanna göre buyurun.» Bunların çoğu bugün 
kendileriyle anlaşmak suretiyle ne şekilde şartlarla 
gelmek istiyorlarsa öyle konulmuştur. Çünkü bugün
kü yasalann uygulanışı bunu benden, istemektedir. 
Demektedir ki, «Bu memurun istediği yere onu vere
ceksin. Senin takdir hakkın yoktur» diyor bugünkü 
uygulanış. 

Gerçek budur, arz ederim efendim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Şimşek. 
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SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan ricam şu: Türkiye'nin yıllık gübre 
ihtiyacı ne kadardır? Bunun yüzde kaçım yerli üre
timden sağlamaktayız, yüzde kaçını dışarıdan alıyo
ruz? 

Bu Hükümet, gübreyi ucuzlatmakla, Hazineden 
ne kadar para ödemiştir? 

Bugün, gübre dağıtımında büyük birtakım yolsuz
lukların olduğu söylenir, karaborsada olduğu söyle
nir, istenilen gübrenin bir kısmının piyasada bulun
madığı söylenir. Tarım ülkesi olan memleketimizde 
gübrenin bu hale gelmesi elbette, tarım bakımından, 
Devleti bir hayli zarara sokmaktadır. Acaba, Ziraî 
Donatım yoluyle gübrenin dağıtımı düşünülemez mi? 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, Et ve Balık 
Kurumuna değindiler; Türkiye'nin en büyük ihtiyacı 
olan bu müesseseden söz ettiler. 

Et ve Balık Kurumu, bugün fukaraya ucuz et ye
dirmek politikası içindedir, Öyle görüyorum. Ancak, 
öyle de duyuyor ve görüyorum ki, Et ve Balık Ku
rumundan birçok büyük lokantalar, oteller ucuza et 
almakta ve fahiş fiyatla bunu değerlendirmektedir. 

Acaba, senede, sübvansiyon olarak, Et ve Ba
lık Kurumuna ne kadar para ödüyoruz Devlet ola
rak? Buradaki ucuz eti, daha çok, muhtaç olan hal
ka aktarmak için almış oldukları bir tedbir var mı
dır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayn Bakan. 
GIDA r. TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
gübre üretimimiz, Türkiye'nin gübre üretimi, geçen 
seneki ihtiyacımızın takriben % 60'ım karşıladı. Ya
ni, geçen sene Türkiye, kullandığı gübrenin takriben 
% 60'ım kendi üretiminden, % 40'ını da dışarıdan 
yaptığı ithalâtla karşıladı, önümüzdeki sene birta
kım yeni fabrikalar, 1977'de, piyasaya girme duru-
mundaysa da, bu nispetin değişeceği kanaatinde de
ğilim, yani belki % Wfe 4e düşebilir; çünkü, bazı 
özel tip gübreleri, çiftçimiz talep etmektedir. Bunla
rın sanayii daha TöWj|ye*4e kurulmuş değildir. 

Şimdi, düklüğümüz şudur: 1982 senesine ka
dar Türkiye'de yeniden 16 adet büyük gübre fabri
kasının inşaata geçmesi ve bir kısmının işletmeye gir
mesi planlanmıştır. Bu sene takriben 6,5 - 7 milyon 
ton kullanacağımız gübrenin 1982'de 20 milyona 
ulaşması halinde dahi, yani Uç misline çıkması halin
de dahi, Türkiye üretimi ile karşılanması öngörül
mektedir; plan budur. Fabrikalar zamanında üreti

me girerse, Türkiye, kendi ihtiyacı olan gübrenin ta
mamım, 1982 ile 1985 arasındaki bir dönemde, ken
di kaynaklarından temin edecek bir duruma gelmek
tedir. 

Gübrede sübvansiyon: Bir sene, takriben 5 milyara 
yakın bir sübvansiyon olacağı hesaplanmış idi. An
cak, o sene dünyada gübre hammaddelerinin fiyatı 
yüksek idi. Sonraki eııflâsyonist baskımn kalkması 
ve bir yerde resesyonun başlaması, dünyada gübre 
fiyatlarım ve gübre hammadde fiyatlarını düşürdü. 
Dolayısıyle, ben, bugün gübredeki sübvansiyonun 2 
ilâ 3 milyar lira civarında olduğunu tahmin ediyo
rum. Bu sene daha kati hesabımız çıkmamıştır. 

Şimdi, sübvansiyon, bizim yaptığımız hesaplara 
göre, % 22 - 23 seviyesinde olursa, Türkiye'de ba
şarılı bir uygulama olmaktadır. Yani, maliyetin 
% 78'ini çiftçi, % 22'sini Devlet karşılarsa, makul 
fiyatlarla gübre kullanmak mümkündür. 

Yolsuzluktan neyin kastedildiğim bilmiyorum. 
Yalnız, gübre mevzuunda bütün dağıtımın ziraî do
natımdan gitmekte olduğunu burada ifade etmek is
tiyorum. 

Türkiye'de dağıtım daha evvel şöyle oluyordu: 
Ziraî Donatım ve bir iki tane de başka, meselâ oda
lar, hatta bazı çiftçi kuruluşları doğrudan doğruya 
ithalât yapıyorlardı ve dağıtıyorlardı. Biz bunu kal
dırdık ve bugün Türkiye'de artık, dağıtım, gübre da
ğıtımı Türkiye'de münhasıran Ziraî Donatım tarafın
dan yapılmaktadır. Gübre dagıtımımn uç noktaları 
olan bayiler eskiden özel kişilerdi, biz bunu kaldırdık 
ve gübre dağıtımını münhasıran, tarımsal amaçlı çift
çi kooperatiflerine veya çiftçi kuruluşlarına verdik. 
Bugün 2 000'den fazla tarımsal kooperaiıjf, gübre 
dağıtımını yapmaktadır. Yani, arada herhangi bir özel 
kişi bırakmadık. 

Şimdi, burada görülen en büyük sorun, sizin ifa
de edeceğiniz, şudur: Bazı yerlerde, bazen çiftçi ken
disine verilen bu gübreyi alıyor, belge ve hakka is
tinaden. Ancak, o gübreyi daha çok kullanmak iste
yen birisi, ona biraz daha yüksek fiyat verip, oradan 
aracılık yaparak veya doğrudan kullanarak alıyor. 
Bu, Türkiye'de bugün var. Sebebi de, dediğim gibi, 
yerli üretimimizin, ihtiyacın önüne daha geçememiş 
olmasıdır; ama şurada ifade ediyorum, birgün Tür
kiye'de, nasıl bugün bakkalda ekmek satılıyorsa, 
gübreyi de öyle her yerde, istenilen kadar satılacak 
duruma getirmek yolundayız. Şu size herhalde sevinç 
verir: 
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İSiz, işe başladığımız zaman 1974'te, Türkiye Zi
raî Donatım Kurumunun bütün depolama kapasitesi, 
gübre depolama kapasitesi 600 000 tondu. Şimdi her 
sene 750 000 eklemek yolundayız ve gayemiz 7,5 mil
yon ton gübreyi depolayacak altyapı meydana getir
mektir. O zaman, ben inanıyorum ki, Türkiye'nin en 
ücra köşesinde ve istediğimiz cinste gübreyi her zaman 
bulundurmak mümkündür. Şimdiden bunun güzel ne
ticelerini görmekteyiz. 

İkinci sualinize gelince, Et - rfcûık Kurumu mese
lesine gelince: ŞiatİK, geçenlerde ftşniı sayın arkadaş
larımızdan birisi Bötce Koffifcyonunda da sordu, 
«Büyük lokantalara ucuz et veriyormiiŞunuz>> diye. 

Büyük lokantalara biz ucuz et vermiyoruz, bunu 
ifade ettim. Bilakis, kilosu 9ö «raya 1HZ onlara et ve
riyoruz, piyasama en y&kmk rajidnden veriyoruz. 
Çünkü, onlar ticarî müşteridir, o anda piyasada en 
yüksek fiyatımız neyse, onlara o fiyattan veriyoruz. 
Bizim sübvansiyon tatbik ettiğimiz müsferöerimk iki 
gruptur: Birincisi, kamu kuruluştandır. Mesela»- bu
gün askerî İhtiyaçları Et - Balık Kurumu karşılar ve 
Devletin tespit ettiği fiyattan karşılar ki, bu fiyat ma
liyetin altındadır, 

İkincisi: Kuyruklarda, yani Et - Babk'ın satış ma
ğazalarındaki yerde sübvansiyon yaparız. Hatta bu süb
vansiyonu gövde eti verdiğimiz kasapfatda da bir öl
çüde yaparız, belediyeler bizûnle narh tatbikinde an
laşırlarsa, Ankara belediyesinin yanlığı gibi. Dolayı-
siyle, bizim, sırtı kalın olan hiç bir kimseye sübvan
siyon yapmaya niyetimiz yok ve l̂ öyle bir şey de mev
cut değil. Bizim, sübvansiyon yapma politikamız, ha
kikî tüketiciyi ucuz bir etle piyasada tutturmak ve 
yüksek fiyat artışlarına mani olmak. Biraz evvel ifa
de ettim, buna, bir iki sene içinde altyapımız gelişirse, 
muvafrak olacağız. O zaman hiç bir kasap bizim ta
yın ef^pMiz seviyenin'üzerinde satış yapamayacaktır; 
a«ıa b« seviyede kasapların yaşamasına müsait, makul 
bir kâr seviyesi olacaktır. 

»AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakandan ve siz

lerden bir istirhamım olacak: Malumuâliniz, bundan 
sonra Dışişleri Bakanlığı Bütçesi konuşulacak ve on
dan sonra da Danışma Kurulunun getirmiş olduğu 
birtakım öneriler, kanunlar var ki, onlar da bugün 
çıkmak zarureti içerisindedirler. Önün için, soru soran 
arkadaşlarımdan, sorularının gerekçesiz, kısa ve ke
sin olmasını, Sayın Bakamn da suallerin vüsatim aş
mayacak derecede izahat vermelerini istirham edi
yorum* 

Soru sahibi Sayın Haşim Benli, buradalar mı efen
dim?... Burada. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK {İçel) — Sayın Bakan, 

sübvansiyon miktarını soruyorum. 
GIDA - TARİM VE HAYVANCİLİK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Geçen sene 
700 000 000 civarındaydı efendim, toplam olarak. Bu 
sene kaç olacağım bilemiyorum. 

A, HAŞİM BENLİ (Kütahya) —Sayın Başkanını, 
Sayın Bakandan, cevaplandırmasını isteyeceğim sual
leri soruyorum: 

Tavşanlı'da günde 1 0©0 000 civannda yumurta 
üretilmektedir. Bu, daha fazla geh'şme istidadıhdadır; 
fakat pazarlaması yapılamamaktadır. Bu yolda Ziraat 
Bankasının açtığı krediler, tamamen, o yolla üretilen 
yumurta da üç dört büyük tüccarın elinde oyuncak 
olarak kalmaktadır. Bu yumurtaların pazarlanması için, 
krediyi açan müesseseler, bir pazarlama müessesesi sis
temi kurmayı düşünürler ini? Yoksa bu açılmış kredi
ler batıncaya kadar olaya seyirci olarak kalacaklar mı
dır? 

İkinci husus; Sayın Bakanın konuşmasından cesa
ret alarak soruyorum. Sayın Bakan, hukuk sisteminden, 
Danıştaydan, Yargıtaydan, Anayasa Mahkemesinden 
şikâyetçi görünmektedir. 

Bunu, Sayın Bakamn konuşmasından cesaret ala
rak, sizin müsamahanızdan cesaret alarak cevaplandı
rılması için soruyorum. Şikâyetçi oldukları anlaşıldığı
na göre, bu sistemleri değiştirmek için nasıl bir sistem 
ve kanun nizamı düşünmektedirler? 

Bu sorularımın açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Benli, aslında Sayın Yüceler'in 
sormuş olduğu soruyu soru olarak kabul etmeyecek
tim; fakat ben daha söze başlamadan Sayın Bakan 
heyecanla cevap vermeye başlayınca, bu imkân elim
den gitti. Aslında, o, sual sual olmazdı ve o sualin ce
vabı da burada verilemezdi. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Saym Ba-
kamnki de değildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onun içindir ki, şimdi bu anda bu fır
sat elime geçmiş bulunuyor. O «nal bu bütçenin suali 
değildir. Hatta hiç bir bütçede sorulacak bir sual de
ğildir. Bunlar ancak Gensoru ve Meclis Araştırmaları 
olarak verilecek meselelerdir. Onun için, onu sual ola
rak kabul etmiyorum. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Ayrıcalık 
oluyor ama Sayın Başkan. O zaman Sayın Bakanın 
konuşmasını da kesmekydiniz. 

- 315 -



M. Meclisi B : 55 25 . 2 . 1977 O : 1 

BAŞKAN — Lütfen 1 nci suali cevaplandırınız. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, yumurta 
meselesinde arkadaşlarımız bize müracaat ettiler ve 
kendileriyle ilgilendik. Aslında, bu mesele bizim dışı
mızda, Ziraat Bankasıyla üreticiler arasında cereyan 
eden bir husustu. 

Bu arkadaşlara yardımcı olma imkânlarını arıyo
ruz. Biraz evvel genel izahatımda dediğim gibi, Tür
kiye'de asıl mesele pazarlamadır, İşte, burada da bu
nun canlı bir misali vardır. Tavşanlı'daki üreticiler 
1973 yılından bu yana sıfırdan, birdenbire yalnız An
kara'ya ayda 6 mUyon yumurta satacak hale gelmiş
lerdir. Bu fevkalâde güzel bir gelişmedir. Bizim orta 
büyüklükte bir kaç yem fabrikamızın kapasitesini kul
lanacak kadar büyük bir iş çıkmıştır. 

Biz bu meseleye eğildik; fakat şunu söyleyeyim, 
Türkiye'de kurulmuş olan sistemde, özellikle üretimin 
pazarlanması ve bilhassa Türkiye dışına uzanan bir pa
zarlama mevzuunda bugün sadece büyük ölçüde aracı
lar, vardır, daha ileri bir kuruluş yoktur. Şimdi, bu 
aracılardan daha ileriye götürmek üzere, biz, Et ve 
Balık Kurumumuzdan, bunlarla ilgilenmelerini rica et
tik, gittiler. 

Bizden istedikleri, daha çok, pazarlamada soğuk 
hava deposu yardımıydı; ilgileniliyor ve kendilerine 
belki bir kapasite temininde yardım edilecektir. Ayrıca, 
başka bir kuruluşumuzu da, Dünya Bankasından bir 
kuruluşu da bununla görevlendirdik. 

Buna ilâveten de, bunların pazarlama işinde orga
nize edilmesi için, tavukçuluk mevzuunda bir millî ko
mite kurduk. Bu komite, bütün üreticileri ve ilgili ku
ruluşları içline aldı. Zannediyorum, bu çalışmalar rea
list olarak ele alınırsa, bir yerde, mesele halledilir. 

Sayın Başkan, hukuk mevzuunda demin bana, er
ken başlıyorum diye tarizde bulundular* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. O 
sual tevcih edilmediği için cevap verme yetkiniz yok. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hayır, ona cevap ver
miyorum Sayın Başkan. Biraz evvelki davranışım için 
söyleyeyim; benim verdiğim cevabın içinde şu noktayı 
teyit edeyim, yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — O sual de sual olmayacaktı, o sualin 
de cevabı verilmiş bulunduğu için... 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben ona cevap ver
miyorum efendim* 

BAŞKAN — Sayın Orhan Çaneri'nin sualini ce
vaplandırmanızı rica edeceğim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, bir yan
lış anlamayı önlemek için yalnız bir hususu teyit ede
yim. 

Biz hukuk kurallarına ve kaidelerine saygılı olduğu
muzu, yaptığımız icraatla gösterdik: Tayinleri tekrar 
iade ettik. Yani, onu ifade etmedim. Yâlnız, ben dedim 
ki, hukuk kaidelerinin kullanılmasının da bir yerde mu
rakabeye tabi olması gerektiği inancındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çaneri. 
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakana çok kısa bir soru soraca
ğım: 

Gübrede yapılan fiyat indiriminin 1975 ve 1976 
bütçe uygulamalarındaki etkisinin oranı nedir, bir ra
kam verebilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bu rakamı 
şimdi söylemem mümkün değil; fakat mertebelerini 
biraz evvel ifade ettim. Bunu size yazılı olarak ver
mem mümkündür. Çünkü, bunlar, görev zararları ola
rak hesaplanıyor ve ilgili kuruluşla Maliye Bakanlığı 
arasında bir tahkime gidiliyor. Onu size yazılı olarak 
bildirebilirim. Demin mertebeleri hakkında fikir vermiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, buyurun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başka
nım, aracılığınızla Sayın Bakandan bir kaç soru sor
mak istiyorum* 

önce, Sayın Bakanın sözünün başında, «Ben imza
mı attığım bir şeye, bugün de gelse aynı şekilde imza
mı atarım» dediler. Sayın Bakam yakından tanıyan bir 
arkadaşı olarak elhak buna inanıyorum^ 

1974 yılındaki Hükümette kendisi de Bakan ola
rak bulunuyordu. O zaman Erzincana et kombinası 
programa alınmıştı; 60 veya 67 milyon olarak Resmî 
Gazetede ilân edildi. Sayın Bakanın altında imzası 
olmasına rağmen, 1977 senesinin başına gelmiş bulun
maktayız; hâlâ daha bunun yerme, gaz tenekesi ka
dar da olsa, bir temel atılmamış bulunmaktadır. 

Acaba Sayın Bakan bunu nasıl değerlendiriyorlar? 
Ayrıca, Sayın Bakana geçen sene bunu hatırlattı

ğım zaman, bana, «Hiç merak etme Karsu, Erzincana 
, da yapacağız, hatta Tercan ilçesinde de yapacağız» di-
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ye bir tane daha İlâve ettiler. Şimdi, imzalarıyla ve 
sözleriyle bana verdikleri bu teminatı yerine getir
memekten dolayı üzüntü duyuyorlar mı, bir çabaları 
var mı? 

Dünya Yatırım Bankası tarafından üreticiye veri
len kredi programlarına Erzincan ili bugüne kadar 
alınmamış durumda. 

Saym Bakandan öğrenmek istiyorum: Acaba, Do-
ğu'nun et üretiminde büyük yeri olan Erzincan İH şim
diye kadar bu kredi kapsamına neden alınmamıştır? 
Ahnacaksa, kesinlikle ne zaman alınacaktır? Bunu da 
öğrenmek istiyorum. 

Bu yılbaşından sonra, Et Balık Kurumu ete % 30, 
% 50 civarmda zam yaptı. Hatta, geçen seneki ile 
% 80'i aştı zam, kimse bilmiyor ya. Şimdi, yılbaşında, 
hatta bu senenin birinci ayının yansına kadar, üreti
ciden alınan hayvanlara verilen fiyatlar, eski fiyat 
üzerinden verildi, ahndı, depo edildi; ondan sonra 
piyasaya et verilirken, bu zamlı fiyatlar üzerinden ve
rildi. Böylece, üreticinin alın terini, emeğini bu Hü
kümet sömürerek tüketiciye intikal ettirdi. Bunu aca
ba Sayın Bakan nasıl değerlendiriyorlar? Hayvanlarım 
vermiş olan üreticiye bu aradaki farkı verecekler mi? 
Yoksa, bütçedeki açıklarını o yoldan mı kapatmayı 
düşünüyorlar? 

Son sorum Sayın Başkanım. 

1974 senesinde, biliyorsunuz, gübreye, dünyadaki 
fiyat yüksekliği dolayısıyle Hükümet zam yaptı ve 
Hükümette bu zammı en çok savunan, öneren, o gü
nün Tarım Bakam, bu Saym Bakanımız.... Zammı 
yaptıktan bir müddet sonra da, haklı olarak, dün
yadaki düşüşler nedeniyle, düşürdüler. Yalnız, biz 
bunun sadece, vebalini taşıyan olduk. Bu haklı zam
mını da ve haklı düşüşlerini de bize bir kaç defa 
izah ettiler, açıkladılar. Şimdi Sayın Bakana şunu so
ruyorum: Acaba ortaklarını da buna inandırdılar mı? 
Bundan sonra seçimlerde politik konu olacak mıdır? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Son sual hariç, Saym Bakan, diğer 
sualleri cevaplandırınız efendim* 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş
kan, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Çünkü, sonuncu, sual değildir. «İk
na edebildi mi, edemedi mi; inandırdı mı, inandırma
dı mı?» parti meeslesi oluyor, bu sual olmaz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Parti mese
lesi bu Meclise gelmeyecek de, sokakta mı konuşula
cak? 

BAŞKAN — Onu partici olarak siyasî hareketleri
nizde yaparsınız. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz, muhterem Karsu'nun suallerini ce
vaplandırmak istiyorum. 

Erzincan Et Kombinası mevzuunda, zannediyo
rum şöyle bir gelişme olduğu için bugüne gelmiştir: 
Erzincan'da evvelce bir et kombinası düşünülmüştü. 
Yalnız, bilahara bir özel kesimin Erzincan'da, bir 
halk kesiminin, bir kombina kurması teşebbüsü üze
rine - ben Planlamanın raporunu burada ifade ediyo
rum -. Erzincan'da, hatta İran'a et ihracına yönelik 
bir et kombinası ve buna bağlı bir et mamulleri üni
tesinin kurulmasına teşvik verilmesi ve bunun organi
ze olması kararı ile bu sefer şöyle bir yola gidildi: 
Bu kombinanın Erzincan merkezinde değil, orada za
ten bir kombina kuruluyor düşüncesi ile, Erzincan'ın 
başka bir kazasına alınması öngörüldü. Bu kararı 
Yüksek Planlama da verdi ve bir rapor çıktı. 

Bunun üzerine Et Balık Kurumu -- ki, bu karar 
Et Balık Kurumuna bir Hükümet talimatı olarak ve
rilmiştir -• gerekli etütleri yapmış ve bu meselede, 
hani, sökülmesi, sömürülmesi mümkün olmayan sağ
lam bir temel atmak için meseleyi iyi bir yere ge
tirmek üzeredir. Zannediyorum, Önümüzdeki inşaat 
mevsiminde bu temel sökülmesi mümkün olmayacak 
şekilde atılacaktır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar.) 

Dünya Bankasının çeşitli projeleri var bizde uy
gulanan; bu projelerden bir tanesine Erzincan da da
hildir; bu, besi kısmıdır ve geneldir; fakat büyük bir 
fon yoktur. Köy hayvancılığı projesi vardır ki, 1972 
de formüle edilmiştir, yani bu Hükümet daha işbaşına 
gelmeden, üç tane hayvan yetiştiricisi büyük vilâyetler, 
yani Ağrı, Kars, Erzurum vilâyetleri alınmıştır. 

Biz şimdi yeni bir proje geliştiriyoruz: Dördüncü 
Hayvancılık Projesi. Bu projenin içinde çok daha ge
niş bir grupu, Erzincan'ı da ihtiva ederek öneriyo
ruz. Bu hususta bilgi vermek isterim. 

Dünya Bankası buna ilk olumlu raporunu verdi, 
değerlendirme safhasındadır. Ümit ederim, 1977 yı
lının bir yerinde bu kabul edilir ve önümüzdeki yıl
larda bu uygulanır. 

Yanlış anlamadı isem, dediniz ki, «Hükümet ete 
zam yaptı. Ete yaptığı zamla, daha ucuza hayvanı 
aldı, sonra biriktirdi, pahaluandırdı, sana. Emeği sö-
mürdü, götürdü tüketiciye verdi.» 
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Bu düşüncenize katılmıyorum; bilakis, biz tüke
ticiye pahalı sattık bunu, üreticiyi biz somürmedik 
yani. 

Hükümetin aldığı bu nara, acaba masrafının kar
şılığı mıdır? Ona bakalım: Kabaca bir rakam vere
ceğim Sayın Karsu; bizm» aldığımız ortalama etin, 
canlısının fiyatı 21 liraya geliyor kabaca. Çünkü, o 19 
dediğiniz % 50 randımana göre, ortalaması 21 - 22 
ye gelir. Bunun kesilmişinin fiyatı bunun iki misli
dir, yani 40 küsur liradır. Halbuki, biz bugüne ka
dar eti 30 - 35 - 37 liradan sattık, o da, bir sürü sa
bit masraflanmızı da koyarak. 

Dolayısıyle, burada Et Balık Kurumunun bir kârı 
değil, hâlâ bir zararı mevzubahistir, kimseye bir kâr 
verilmemiştir. 

Şimdi, hayvancılık fiyatlarına gelince, orada da 
bir yanlışlık var Sayın Karsu. Hayvancdık için besi
ciye verilen fiyat devamlı artırılmaktadır. Dikkatini
zi çekiyorum, bakın bir rakam deklare ettim bu kür
süden, iki sene, üç şene evvel; 8, 10 lira olan canh 
hayvan fiyatları, bugün 20 İraya varmıştır ve devam-
h olarak yükselmektedir; yani, biz bunların .hepsi
ni belîi ölçüler içinde sağlıktı olarak götürüyoruz 
ve ben zannediyorum, üretici de, besici de, bu du
rumdan, her sene biraz daha fazla memnun olmak
tadırlar. 

Efendim, gübreye zam mevzuunda geçen sene 
bu kürsüden bu mevzuda yaptığım konuşmayı oku
mamızı rica ediyorum Sayın Karsu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın AykuL buyurunuz efendim, suallerinizi so

runuz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakanın şU sorularımı cevaplamasını rica 
ediyorum: 

1. Burdur, Yeşilova, Doğanbaba köyünde oldu
ğu gibi, tarım kredi kooperatiflerine üye oBan bazı 
kişilerin, kooperatiflerden gübre alarak köylerine 
götürüp, daha yüksek fiyatlarla sattıkları doğru 
mudur? Bu durumun önlenmesi için ne gibi bir işlem 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. Burdur Tereyağı ve Peynir Fabrikasında dört 
aydır devam etmekte olan grev hakkında ne gibi bir 
işler yapmayı düşünüyorsunuz? İşçilerin haklarını 
vererek grevi kaldıracak mısınız? 

Burdur süt üreticileri, sütü satamadıkları için 
büyük bir sıkıntı içine düşmüştür. Zarara uğrayan 
bu üreticiler için ne gibi bir işlem yapmayı düşü
nüyorsunuz? 
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I 4. Haşhaş ekimlerinde, «Beyanname dışı haş
haş ekmişsiniz» diye, bazı köylüler sıkıntıya düşü
rülmektedir. 

Bu yönden, Toprak Mahsulleri Ofisinin yapma
sı gereken işlemleri, zamanında ^e düzenli bir şekil
de yapmamasının suçunu köylüye yüklemesini doğ
ru buluyor musunuz? 

Bu yönden ne gibi bir işlem yapmayı düşünü
yorsunuz? 

5. Afyon kapsüllerini ezdirmek için, köylüler
den, kilogram basma 30 - 35 kuruş para alındığını 
biliyor musunuz ve bu uygulamayı uygun buluyor 
musunuz? 

I Kozakları, alım merkezleri önünde, köylülerin 
kendilerinin ezmelerini daha yararlı bulmuyor mu
sunuz? 

6. 1976 ürün ym sonunda, afyon kapsülüne ve
rilen taban fiyatım uygun ve yeterli buluyor musu
nuz? 

I 7. -Haşhaş kapsülleri dış ülkelere kaç liraya sa
tılmıştır? Şu anda elimizde kaç ton kapsül vardır? 

8. Özel traktör firmalarından, İzmir'de Alliberti 
I gibi, traktör alan köylülerin sömürülmesmi uygun 

buluyor musunuz? 
Traktör ticaret işlemlerinin, Ticaret Bakanlığı

na devredilmesi köylünün daha çok yararına mı ol
muştur? Bu soygunu önlemek için ne düşünüyor
sunuz? 

9. Kalkınma kooperatiflerinin temsilcilik hak
ları olduğu halde, Ziraî Donatım Kurumunun bu 
kooperatiflere gübre ve tarım âleti gibi mal verme
diği doğru mudur? 

Su uygulamadan bilginiz var mı? Bu yönden ne 
gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

10. Her yıl milyonlarca tavuk ölmektedir. Ta
vuk üreticileri büyük bir zarara uğramaktadırlar. 
Bu durum karşısında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının mevcudiyetini, anlamını ve maksadım 
kavramak mümkün değildir, tavuk hastalığını yıl
lardır yenemeyen Bakanlık, hangi görevi yürütecek 
gücü kendisinde görmektedir? Bu tavuk hastalıkları
nı önlemek için ne gibi çalışmalar vardır? Bu yön
den ne gibi işlemler yapılacaktır? 

11. Amerikalı uzmanların, haşhaş ekim alan
larını gezmesini, kontrol etmelerini, televizyonda gös-

{ teriler düzenlenmesini uygun buluyor musunuz? Özel
likle Sayın Bakanın Başkanlığında gösteriler dü
zenlenmiştir. Kendi haşhaş ekim alanlarım kendi
mizin kontrol etmemiz mümkün değil midir? Ameri-
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kaMaraı kontrol etmelerini, Devletimiz ve halkımız 
için onur kırıcı buluyor musunuz? Kendi maneviyat-
çıîık ve milÖiyetçiîik anlayışınıza sığan bir ölçü ola
rak kabul ediyor musunuz? 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazık mı vereceksi

niz, sözlü mü? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sözlü vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Efendim, Danış

ma Kurulunda bakanlık bütçelerini görüşmek üze
re, biz, gruplara 20'şer dakika, bakanlara yarım saat 
süre tanıdık. 

Sayın Bakan, yarım saatlik konuşma ve cevap 
hakkını üç saatten beri burada... 

BAŞKAN — Müsaade edin arz edeyim... Evet, 
doğrudur efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — ... kullanmakta
dır. Onun içki, Danışma KuruBunda ölçülü sora 
sorma yöntemleri getirdik... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Mü
saade buyurun, ben arz edeyim efendim. Siz söy
lediniz, ben dinledim, arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben de Danışma Kuru
landa o gün bulundum bütün arkadaşlarımla bir
likte. Konuşmacıların konuşmalarını saatla tahdit 
ettikten sonra, suallerin tahdidi hakkında da bir 
öneri getirildi ve bıı, suallerin miktarı üzerinde oldu, 
suaEerin çeşitleri üzerinde oldu ve sorulacak oîan 
suallere ayrılacak olan zaman üzerinde oldu. Yani, 
«İki saat, yahut yarım saat içerisinde sorulacak sual
lere verilecek cevap», diye tahdit edilmek istenildi. 
Bilmem arz edebiliyor muyum? 

Şimdi, Yüce Meclisiniz, konuşmacıların saatle
rim tahdit ettiler, Millî Eğitim Bakanlığı hariç, di
ğerlerinde, konuşmacılara 20'şer dakika, cevap ve
recek bakanlara da yarım saat idi. Millî Eğitim Ba
kanlığında ise 1 saat ve 1,30 saat olmak üzere tah
dit ettiniz. Ondan sonra, yine burada, sizin reyle
rinizle, sorulacak olan suallerin 3 olarak tahdidi 
istendi, reddettiniz. «Sorulacak olan zamanı kısıtla
yalım, yarım saat içerisinde kimler soru sorabitir-
se, onîarın sualleri cevaplansın» denildi; onu da red
dettiniz ve sual sorma müessesesinin başını ve so

nunu tahdit etmemek suretiyle, genişçe* siz bırak
tınız. 

Şu anda sorulan suaDere cevap vermekle mü
kellef olan Bakan, sual sorma namütenahi olduğu 
gibi, her sorulan suale de cevap verme yetkisine 
sahip okluğundan dolayı, dilerse yazdı verir, di
lerse şifahî verir. 

Yazılı verdiği takdirde bir şey diyemem, şifahî 
verdiği takdirde, siz İM buna yazıh cevap verecek-
siiîiZ diye kendisine- bir baskıda bulunamam. Du
rum budur, arz ederim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — «Kısaca», di
yor İçtüzük, Sayın Başkan. «Sorular kısaca sorulur, 
kısaca cevap verilir» diyor. 

Üç saat konuşuyor Sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Arz. edeyim: Sualler tahdit edil
memiştir; Sayın Aykul 11 tane sual sormuştur, her 
bir sual 4 veya 5 cümleden ibaret olmak üzere so
rulmuş; fakat 11 sual olunca 55 - 60 cümle haline 
gelmiştir. Yoksa, sualler şu kadar olacak diye bir 
tahdit yoktur. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yazıh cevap 
verebilirler efendim. 3 saattir cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Soruîan sualler anlaşılacak şekilde 
cevaplandırılır. Bunun da takdirî her halde Baş
kanlığa aittir. Burada yorulan da Başkanlıktır, her 
halde Başkanlık bu kadar yorulmayı arzu etmez. 
Fakat sizin tenvir edilmeniz için, verilen suallerin 
cevabını "da, müsaade buyurun da, onu da ben tak
dir edeyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, teşek
kür ediyorum. 

MilIetvekiHerimizin, Türkiye'nin nüfusunun % 
60'ını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda bu 
suallerinin hepsini de gücüm yettiği kadar burada ce
vaplandırmakla bir görevi yerine getirdiğim inancın
dayım. Çünkü, burada sadece bunlar konuşulmakla 
kalmıyor, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devle
tinin resmî dokümanları halinde istikbale intikal edi
yor. 

Bu bakımdan ben, bu Mecliste şu anda çok önemli 
bir işi, bir büyük bütçenin bir önemli kesimini müza
kere ederken bana müsamahanız çerçevesi içinde ver
diğiniz vakitte... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suallere geçmenizi ri
ca edeyim. 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, kooperatif. 
lerden alınıp karaborsaya intikal eden gübre mevzu
unda biraz evvel açıkladım. Bunun çaresi nedir? Bu
nun çaresi iki şeydir : Birisi, gübreyi boüaşhrıp, kara
borsa potansiyelini sıfıra indirmektir : İkincisi de, ah
lâkı düzeltmektir. Ahlâk düzelirse, mal da bollaşırsa, 
önlenir. Bunun başka bir yolu yoktur; biz ikisine de 
çalışıyoruz. Hem ahlâkımızı daha iyi hale getirmeye, 
bu meselelerde küçük fırsatçılara imkân vermemeye, 
hem de gübreyi bollaştırmaya çalışıyoruz ve biraz ev
vel de ifade ettim, bir kaç sene sonra gübre de, aynen 
ekmek gibi, rahatlıkla bulunan bir meta haline gele
cektir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Tahkikat yaptırın 
sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Başkanlığa hitap et
meniz lâzım. Hitap ettiniz, cevapları veriliyor; ceva
bın karşısında bir sual, tekrar cevabı intaç ettirir ki, 
bu usulümüzde yok. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Burdur Süt Fahri-
kasında bir grev var. Aslında, biz, işçilerin haklarını 
vermiyoruz gibi bîr durum yok. Biz bir kanunî prose
dürün içindeyiz. Biz başka yerde, işçilerin razı oldu
ğu bir hakkı onlara tanımışızdır, onlar bunu yeterli 
bulmamışlardır. Halbuki, başka yerlerde gene aynı iş 
kolundaki işçiler o anlaşmayı kabul etmişler ve aynı 
tarihlerde sözleşme imzalamışlar, Burdur'dakiler im
zalamamışlardır. 

Şimdi, yapmakta olduğumuz iş; kanunun çerçeve
si dahilinde onlar bizi zorluyor, greve gittiler; biz de 
ona mukavemeit etmeye çalışıyoruz. Yani, burada 
kimsenin hakkını yemek, hakkım vermemek konusu 
yoktur. Bir yerde bu, uzlaşmaya varacaktır. Üretici
lerin malını da mümkün mertebe o civardaki fabrika
lara... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualleri genişletmeden 
cevaplayın, komprime olsunlar. Sizden sonra 6 kişi 
var daha konuşacak, ondan sonra Dışişleri Bakanlığı 
başlayacak, sonra da diğer kanunların görüşmesine 
geçilecek. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Beyanname dışı 
haşhaş ekilmesi kanuna aykırıdır. Biraz evvel burada 
ifade ettik ki, hukuk hâkimdir, hukukun üstünlüğü 
esastır, beyannamesiz ekim yapılması mümkün değil
dir; kanun bunu amirdir. 

Şimdi, Türkiye'de bugün haşhaş ekimi son üç se
nedir yapılmaktadır ve biz bu meselede, altına imza 
attığımız kanunların ve beynelmilel anlaşmaların uy
gulamasını yapıyoruz. Bu bakımdan, burada, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bir ihmali varsa, bu tevsik edile
bilirse, ona müdahale edilebilir. Fakat bana bugüne 
kadar «Ofise ayın 10 nda teslim ettik, 30 una kadar 
bize belge vermedi» gibi bir tek müracaat gitmemiş
tir. Bütün müracaatlar, bana gelen, «30 undan sonra 
ancak ulaştırabiMik, kabul etmediler» demişlerdir. 
Biz de dedik ki, 30 undan sonra zaten kanuna göre 
almaları mümkün değildir. 

Şimdi, kapsülleri ezdirmek için bir yol söylediniz. 
Aslında, bu mesele bir sene, sonra inşallah fabri

kanın kurulmasıyle bir yola girecek. Bizim, bu kap
sülleri ezdirmemizin bir zorunluluğu vardır, içindeki 
teknolojik bir zorunluluktur. 

1976'da haşhaş fiyatı, dışarıya satış fiyatımız, şu 
anda hatırladığım, 23 ••< 24 lira, en fazla 27 lira civa
rındadır ki, maliyetimizi ancak kurtarmış veya kur-
tarmamıştır. Geçen sene yüksekti bu rakama göre, 
bu sene biraz düşüktür. Haşhaş kapsüllerinin, elimiz
de zannediyorum şu anda 4 bin ton bir stok vardır, 
8 - 9 bin tonu satılmıştır. 

Şimdi bu haşhaşı biz kontrol ettirmiyoruz, bura
ya bilhassa rica edeyim. «Amerika'lılar gelip niye 
kontrol ediyor.» diyorsunuz. 

Biz kimseye bir şeyimizi kontrol ettirmiyoruz. 
Bence, yapılan yanlış, Amerika'hyı biz buraya kant-
rol için çağırmıyoruz ki, «Gel, biz ektik mi ekmedik 
mi.?» Katiyen böyle bir şey yoktur. Yapılan şudur: 

Birtakım beynelmilel anlaşmalara Türkiye imza 
koymuş. Bunların arasında Narkotik Anlaşmasına da 
Türkiye imza koymuş. Bu attığı imzaya göre, belli 
bir beynelmilel anlaşma sistemini kabul etmiş. Biz bu 
anlaç.ıııa sistemi içinde belli kurulların üyesiyiz ve o 
kurulların dünya çapında yaptığı gezilerde bize misa
fir gelenleri ağırlıyor ve bu mevzudaki çalışmalarımı
zı gösteriyoruz. Bizi hiç bir şey buna mecbur etmi
yor; ama burada şuna dikkatinizi çekerim; bu yapı
lan gezilerin Türkiye için fevkalâde yararlı olduğuna 
bu kürsüde işaret etmek istiyorum. Uzun yıllar Türk 
çiftçisi, Türk halkı, hatta Türk sorumluları, dünyada 
afyon kaçakçılığına sebep olmakla suçlanmışlardır ve 
gerek millî meselelerimizde, gerek beynelmilel mese
lelerimizde daima bu haşhaşın bir gölgesi olmuştur. 
Biz, bunun olmadığını, Türkiye'nin bu meselelerde, 
en az, bunu iddia eden devletler kadar disiplinli bir 
haşhaş ekimi yaptığını savunduk. Bunu tanıtmaya 
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mecburuz ve bunu tanıttığımız için bugün size şurada 
ifade edeyim ki, dünyanın hiç bir yerinde artık, Türk 
haşhaşının kaçağa gittiği yolunda bir iddia ortaya 
atılmamaktadır. Bu, halkla ilişkiler, beynelmilel iliş
kiler bakımından da fevkalâde olumlu bir neticedir. 
Ben bunu Türk çiftçisinin bir hakkını savunma ola
rak görmekteyim. Yoksa, ben, hiç bir kimseye, bir 
şeyi kontrol ettirme yolunu ne açmışımdır, aslında 
haşhaşı yasaklamakla bu yol açılmıştır; biz onu ka
pattık; haşhaşın ekimine tekrar müsade ederek, ege
menlik haklarımızı muhafaza edeceğimizi gösterdik. 
Doîayısıyle, böyle bir şey yoktur. 

Şimdi, bir sualiniz daha var: «Traktörle köylü
nün sömürülmesine mani olun,» diyorsunuz. 

Fiyatlar yüksek. Biz buna mani olmak için çok 
tedbire girdik, bu sene yeni bir tedbir getiriyoruz. 
Dağıtımda kontrol yapacağız. Aslında yasaların bize 
verdiği yetkilerin içinde bunları etkin olarak yapmak 
mümkün değil. Ona rağmen, yasaların verdiği bütün 
imkânları kullanarak, bu fiyatları kontrol etmeye gi
diyoruz? Bu sene dağıtımını da, ümit ediyorum, ma
lın da bollaşmasıyle, bu mesele büyük ölçüde orta
dan kalkmış olacaktır. 

Köy - Koop'a Ziraî Donatım Kurumunun gübre 
vesaire vermediği yolunda bir iddia bugUne kadar ba
na aksetmedi. Varsa, lütfen aksettirsinler, tetkik ede
yim. Çünkü, tarımsal amaçlı bütün kuruluşları mu
hatap olabiliyoruz. Ancak, bir yerde eğer belli bir 
ajanshk sistemimiz gelişmiş, orada yeni bir bayie ih
tiyaç yoksa, o zaman bu bir sorun olabilir. Lütfen 
bana getirsinler, ben kendileriyle ilgilenirim. 

Tavukların öldüğü ve Gıda r. Tarım Hayvancılık 
Bakanlığının neye yaradığını sordunuz. 

Eğer, Gıda - Tarım Hayvancılık Bakanlığının ku
ruluşları olmasa, bir tane canlı tavuk kalmaz Türki
ye'de, Eğer, bu kadar tavuk yaşıyorsa, bunun sebebi, 
yine o arkadaşlarımızın çalışmasıdır ve size şunu ra
kamlarla ispat edebilirim ki, son yıllarda tavuklarda-
ki epidemik hastalıklarının çoğu, büyük ölçüde, hem 
de kendi ürettiğimiz aşılarla, kontrol edilebilir hale 
gelmiştir. Bunları küçümsemeyelim; fakat bazı has
talıklar geliyor. Türkiye'de de insan hastalıklarının 
da biri geliyor, biri gidiyor; her yeni çıkan hastalığa 
karşı da yeni tedbirler almıyor. Bu bakımdan, ben, 
arkadaşlarımın başarılı çalışmalar yaptığını burada 
ifade etmek istiyorum. 

En son şunu ifade edeyim sayın konuşucuya : Süt 
üreticilerinin süt fabrikalarına sahip olmaları amacı
mızdır. Bunu çözdüğümüz zaman, grev meseleleri de, 

üretici -. tüketici -* sömürü meseleleri de en güzel şek
liyle halledilmiş olur. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Atagün buradalar mı efendim?.. 

Yok. 
Sayın Arif Tosyalıoğlu, sorunuzu buyurun efen

dim. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş

kan, 3 tane sorum var; Sayın Bakanımızın cevap ver
mesini rica ediyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, ko
nuşmacı biraz yüksek sesle sorabilir mi? Ben duya
mıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, biraz öne gelir 
misiniz? Duyamıyoruz. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Yazılı vere
yim isterseniz efendim? 

GIDA » TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkandır 
muhatap, ben değilim efendim. 

BAŞKAN — Verin, okuyayım efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ama hepsi
ni okuyacaksınız. 

BAŞKAN — Bu öyle bir şart ki, Başkanlıkla 
böyle bir pazarlık olmaz; bu mümkün değil, «hepsini 
okuyacaksınız» diye. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bazılarım 
çıkarıyorsunuz da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çıkması lâzım gelen olursa, çıkarı
rım elbette. 

Sayın Arif Tosyalıoğlu'nun sorularını okuyorum : 
«1. İlgaz Çevre Köyleri Kalkındırma Koopera

tifi, 
2. Ortadoruğu Köyü ve Yahya Köyü Kalkınma 

Kooperatifi, 
3. Eldivan Çevre Köyleri Kalkınma Kooperati

fi, 
4. Yalak Çukur Özen Kalkınma Kooperatifi, 
5. Şabanözü Mart Kalkınma Kooperatifi, 

6. Çankırı Pelitözü Köyü, Paytaht Köyü, İnanç 
Köyü Kalkınma Kooperatifleri. 

Yukarıda yazılı, süt inekçiliği ile iştigal eden 9 
adet kooperatiften, Çankırı Süt Fabrikası tarafından 
günü gününe alınmamaktadır, müstahsil müşkül du
rumda kalmaktadır. 

2. Fabrikanın süt ihtiyacı, 1976 Çankırı Belediye 
seçimlerinden evvel bu kooperatiflerden süt fabrikası 
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tarafından mahallinde teslim alındığı hakle, seçimin 
aleyhte neticelenmesini müteakip alınan kararla bu 
uygulamadan haberiniz var mı? Bu siyasî bir tercih 
midir? 

Çankırı Yem ve Süt Fabrikasına kaç işçi ve me
mur alınmıştır? Alınan memur ve işçiler için imti
han açılmış mıdır? Açılmışsa, tarihleri nedir? Değer
lendirme nasıl yapılmıştır? Alınan işçilerin partiye 
kaydedilip, teberru alındıktan sonra ise alındığı söy
lenen miktarlar, bu siyasî parti amblemi nedir?» 

Bu kadar? 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Evet. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Di
van Kâtipleriniz yok ve usule aykırıdır bu durum. 
Dîvanı tamamlayınız, müzakerelere öyle devam edi
niz. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim, farkında değilim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, Sa
yın Tosyalıoğlu'nıun suallerinin bir kısmı tabiî bazı 
rakamları öneriyor; onları burada cevaplandırmam 
mümkün değil. 

Yalnız, bir suali, zabıtlara geçme bakımından de
ğerlendiririm. 

Sualin sorulusunda şöyle bir noktanın arandığı 
intibaını edindim: «Bu süt fabrikasının işletilmesinde 
birtakım partizan davranışlar var mı, yok mu?» diye 
bir sual geliştirildi. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, böyle bir husus, Ba
kan olarak bana, şu ana kadar intikal etmiş değildir. 
Ne bu kooperatifler ne de süt üretimi ile ilgilenen hiç 
bir kimse, bana gelip de, «Sütümüz alınmıyor ve bize 
farklı muameleler yapılıyor» diye ne bana, ne de bun
dan sorumlu kadrolarımıza bir müracaat dahi vaki 
olmamıştır. 

Eğer, sayın milletvekili kendisi böyle birtakım 
muamelelerin muhatabı olmuşsa - ki olabilir -- o za
man kendisinden ricam, bunu bize iletmesi ve benim 
de bunu tetkike aldırıp, icabında teftiş ettirmem yo
ludur. Yalnız, şunu ifade edeyim, bu gibi iddialar 
Bakanlığımıza devamlı olarak yapılmaktadır. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Buyurun işte, 
yazılı müracaat. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bunların hepsini tet
kik etmekteyiz ve icap edenlerin üzerine gitmekteyiz, 
bunu da bu şekilde değerlendireceğimden emin olabi
lirseniz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Bakanla kâğıt teatisi oluyor yani, 

BAŞKAN — Kim yapıyor? Farkında değildim, 
bir yerle konuşuyordum. 

Sayın Bakan, ne kâğıt teatisi? 
GIDA -. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, zannediyo
rum arada bir bütün konuşucular da burada konu
şurken, aşağıdan kâğıt gönderiliyor buraya, yani bu 
buranın alışılmış bir şeyidir, bazan Sayın Başbakan 
da.. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Milletvekilinin 
kendisi getirmez, gönderir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu kâğıtları Köy 
İşleri Bakanına da versinler de, dengeyi kursun. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, eskiden, birkaç dev
re milletvekilliği yaptığınıza göre, bir hatibin hitabe
tinin ne şekilde olacağı, bir parlamenterin hangi usul
lerle konuşacağını çok iyi bilmeniz lâzım gelir. Aca
ba, bununla, Başkanlığa tecavüz etmiş olmuyor mu
sunuz? 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Teşekkür ede
rim. 

t BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
HALÛK ÜLMAN (istanbul) — Sayın Başkan, 

devam edelim lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sual cevaplandırıldı 

mı? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Başka sual yoksa 
efendim? 

BAŞKAN — Var efendim, var. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil?. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkanım, daha Önceki arkadaşlarım, benim so
racağım sorulan sordular, cevaplarını almış oldum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sedat Akay? 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Necdet Evliyagü?. Yoklar. 
Soru sorma işlemi bitmiştir muhterem milletvekil

leri. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum sayın 
Bakan. 
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Son söz milletvekihnindir gerekçesine müsteni
den, sayın Hasan özçelik buradalar mı efendim?.. 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
HASAN ÖZÇELtK (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi saygı 

ile selâmlarım. 
Tarımın hububatta anaunsuru olan tohumluk sis

teminin bir taraftan Devlet ve diğer taraftan çiftçi 
ortaklığı ile tohum endüstrisi kurulması, bugünkü 
şartlar karşısında mecburiyet haline gelmiştir. Bu 
endüstrinin kurulması için altı yıl evvel hazırlığı ta
mamlanmış olan 40 sayfalık bir dosya Tarım Bakan
lığında mevcuttur. Hububatta en mühim olan tohum 
şimdiye kadar Tarım Bakanlığı emrinde Devîef. 
Üretme Çiftlikleri, Tohum Islâh Enstitüsü ve Tarım 
Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün kontro
lü altında çiftçiye intikal ettirilebilmişti. Kontrollü ve 
sertifikalı tohum kullanmasında, Türk çiftçisi büyük 
faydalar temin etmiştir. Mesleğimde yaptığım, ken
di çapımdaki, küçük bir araştırma neticesinde, bu
güne kadar tohum işinde tatbik edilen, yukarıda arz 
ettiğim şeklin, Devlet ve çiftçi eliyle kurulacak bir 
anonim şirket tarafından daha esaslı daha uygun bir 
şekilde olacağı kanaati belirdiği için, mutlak surette 
bir tohum endüstrisi anonim şirketinin kurulması 
zarureti belirmiştir. Bu şirketin bir an evvel kurul
ması için Sayın Tarım Bakanlığının bu işin üstür.e 
eğilmesini arz ederim. 

Şimdiye kadar çiftçiye verilen kredi yetersizdir. 
Bugünkü Türkiye şartlarına göre bu kredinin yeter
li hale getirilmesi gerekmektedir. Esnafa verilen kre
dinin karşısında çiftçiye verilen kredi çok cılız kal
mıştır. 

Türkiye Ziraat Bankasının Türk Çiftçisine verdi
ği kredi ile dünyada en yüksek faizi alan ülkenin 
Türkiye olduğu aşikârdır. 

Acele olarak, normal faiz hadlerine indirilmesi is
tenmektedir. 

4. Kredilerden mütevellit, çeşitli afetlerden do
layı borcu tecil edilen ve üstüste iki üç yıl gibi 
kuraklık devam ettiği takdirde borcun altından kalk-
kanıayan Türk çiftçisinin, son çıkarılan Borçları 
Erteleme Kanunu ile 15 000 liraya kadar olan kısmı 
ertelenmiştir. 

Bir traktörün 180 000 ilâ 250 000 lira; bir çift 
at arabasının 30 000 lira, bir mibzerin 40 000 lira 
olduğu bir memlekette, hiç olmazsa, çiftçi borcunun 
da 50 000 lirasının 10 sene eşit taksitlerle ve faizsiz 

ertelenmesi için bir kanunun acele çıkarılmasK için 
sayın Tarım Bakanının ilgilenmesini rica ederim. 

5. Çiftçi güvenliği: Türkiye'de hiç bir sosyal güven
liğe dayanmayan meslek çiftçiliktir. Esnafa BAĞ -
KUR, işçilere Sigorta Kanunu uygulanmaktadır. 
Hiç olmazsa çiftçiye de «ÇİFT-KUR» adında sos
yal güvenliği temin edecek bir yasanın çıkarılması
na gayret sarf edilmesini Cumhuriyet Hükümeti ve 
Tarım Bakanından rica ederim. 

6. Makine: Türkiye'de mevcut, çıkan traktör 
ve mevcut biçer-döverler ihtiyaca kâfi gelmemekte
dir. Yabancı ülkelerden, çalışıp, çeşitli bahanelerle 
Türkiye'ye getirilen küçük traktörün fiyatı 200 000 
lira, orta traktörün fiyatı 300 000 lira gibi peşin pa
ra ile ve karaborsada satılmaktadır. 

Yine, Avrupa ülkelerinden Türkiyeye işçilerin ge
tirdiği biçer-döverler 750 ilâ 800 000 lira arasında 
satılmaktadır. 

Geçen seneki bütçe konuşmalarımda da bahset
miştim; her ne suretle olursa olsun, ithal edilen bi-
çer-döver ve traktör ile özel sektör veya devlet sek
törü eliyle yerli imal edilen biçer-döver ve traktörle
rin, devlet müessesesi olan Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu veya Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle Türk 
çiftçisine intikal etmek zarureti belirmiştir. 

Bir taraftan, «Türkiye'de biçer-döver ve traktör 
yok» denir, halbuki şehirlerdeki otomobil satan ga
lerilerde, gerek yerli montaj ve gerekse çeşitli yollar
dan dış ülkelerden gelen biçer-döver ve traktörler 
karaborsada satılır. Tarım Bakanlığına sorulduğu 
zaman, «Traktör yok elimizde» demekle yetinilir. 
Ama şu veya bu galeride satılan biçer-döver ve trak
törlerin kaç liraya alındığı, kaç liraya satıldığı, nere
den temin edildiğini asla Tarım Bakanlığı iglilenmez 
ve sormaz. Tarım Bakanından rica ediyorum, bu 
karaborsanın önüne geçmek için bir hal çaresi bul
sun. 

Plasman azlığı ve her çiftçiden, bir traktör alın
ması için, kendi adına-Çukurova ve Ege mıntıkala
rı hariç-Orta Anadolu ve diğer illerimizde tapulu 
350 dekar arazi istenmesi de, çiftçiyi büyük sıkıntı
lara sokmaktadır. Bunun da bugünkü şartlara uy
gun şekilde nizama bağlanmasını sayın Tarım Baka
nından rica ederim. 

Hayvancılık: Türkiye'de hayvancılık, düne naza
ran büyük bir gelişme kaydetmektedir; bunu şükran
la arz ediyorum. Yalnız, Türkiye'deki hayvancılık 
her yönü ile babadan kalma sistemle devam etmekte
dir. Hayvancılara verilen krediler, bizzat yetiştirici
lik yapanlara verilmelidir. 
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Damızlık hususunda çiftçinin ve yetiştiricinin 
ihtiyacım Devlet karşılayamamaktadır. Benim kam
ına göre, bu işi Devlet olarak dört beş sene daha ge
riden takip etmektedir. 

BAŞKAN Sayın Özçelik, 2 dakikanız var. 

HASAN ÖZÇELİK (Devamla) — Hayvancılık
ta, yetiştirmek, büyük zevktir. Yetiştirilen hayvanın 
etinden ve sütünden millet istifade etmektedir. Şu 
günlerde Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde bulunan Et ve Balık Kurumunun istihsal ettiği, 
fukara halkına, hatta senede bir defa et yüzü gör
meyen vatandaşlara 30 liraya et satarken, Et ve Balık 
Kurumunun, sığır etinin fiyatını birdenbire 42 lira 
yaptığı aşikârdır. 

Devlet her şeye zarar edebilir; ama senede bir de
fa midesine et girmeyen vatandaşların gıdasını te
min için ufak bir zararı da gözönüne alarak, bir ay 
evvel üâve ettiği et fiyatlarının eski haline indirilme
si zarurî olduğunu bir milletvekili olarak söylemek
te, bir vicdan borcundan kurtulduğumu Sayın Ta
rım Bakanına arz ederim. 

1976 yılında buğday fiyatı 270 kuruş ilân edil
mişti; 1977 hasat mevsiminde, yukarıda saydığım 
farkların ve anormal fiyat artışlarının karşısında 22 
ay yere ekip, havaya bakarak beklediğimiz mahsu
lün fiyatının da bu sene, Yani 1977 yılında buğda
yın kilosu 325 kuruştan aşağı alındığı takdirde, çift
çinin iflâs edeceği aşikârdır. 

1976 yılında Türk köylüsünden Toprak Mahsul
leri Ofisi, taban fiyat 250-270 kuruş olmasına rağ
men, çeşitli bahanelerle, 240-265 kuruş arasında buğ
day mubayaa etmiştir. Buna mukabil, Tarım Bakan
lığı, buğday tohumunu yine çeşitli bahanelerle 
365-425 kuruş arasında Türk köylüsünün eline sat
mıştır. Tohum işinin de bir fiyat ayarlanması zaru
reti açıktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, maru
zatlarımı kısaca arz ettim. Demek istiyorum ki, bu 
aziz vatanın Türk milletinin elinde kalması için, asır
lardır hiç birşeyini esirgememiş olan aziz Türk köy
lüsüne hizmet edilsin. Büyük Atatürk'ün deyimi ile, 
vatanımızın hakiki sahibi ve efendisi olan Türk köy
lüsüne hizmet, biz Adalet Partililer için Allaha iba
det kadar mübarektir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bu inanç içinde, 1977 yılı Gıda-Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı Bütçesinin Türk çiftçisine, Türk mil-
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letine hayırlı ve ve uğurlu olmasını Cenabı Allahtan 
temenni eder, Yüce Meclisin sayın üyelerini say
gılarımla selâmlarım. (A. P. şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özçelik. 

Muhterem milletvekilleri, Gıda-Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 

B) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 100 565 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden» 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bitkisel ve hayvansal araştır
ma, üretim, kontrol ve pazar
lamanın geliştirilmesi 4 244 927 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 167 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 
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a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 58 786 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik rasat ve analiz 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 203 960 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.,,, Kabul edilmiştir. . 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 126 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 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) (1) 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
134 854 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) 

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

Lira 

45 254 850 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 
36 113 950 

112 

51 131 200 

900 
2 354 000 

Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

D. Ü. Ç. de ziraî mahsulle
rin değerlendu-Hmesi ve pazar-
lanması 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler..:. Ka
bul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunan (A) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 134 854 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

(1) 493 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Gelir 
türü Lira 

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

3 özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

88 854 000 

46 000 000 
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2 nci maddeyi bağlı bulunan (B) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (Q 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

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

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ,neü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ödenek miktarla
rım artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı 
genel müdürlükler bütçelerinin Bakanlığa ve milleti
mize hayırlı olmasını temenni ederim. 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, elimizde

ki program gereğince Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine geçiyorum. 

Sayın komisyon ve Sayın Dışişleri Bakam yerleri
ni aldılar. 

Gruplar ve şahsı adına söz almış olan sayın üye
lerin isimlerini okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha
lûk Ülman, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
özer ölçmen, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Or
han Oğuz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Gündüz Sevilgen. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Mikail İlcin, Sa
yın Ali Sanlı, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Kadir 
Özpak, Sayın Hasan özçelik, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Osman Aykul, Sayın Fahri Özçelik, Sa
yın Veli Bakirli, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Mehmet 
özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sa
yın Nedim Korkmaz, Sayın Tufan Doğan Avşar-
gil. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha
lûk Ülman, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak Sayın 
Hükümetin ve komisyonun yerini almasını rica edi
yorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cephe Hükümetinin işbasına geldiği günden bu 
yana Türk dış politikası tam durgunluk içindedir. 

Çözüm bekleyen dış sorunlarımız iki yıldır san
ki kış uykusuna yatırılmıştır, örneğin, ulusal savun
mamız için gerekli araç ve gereçleri Birleşik Ameri
ka'dan sağlamakta çekilen güçlüğün yarattığı gü
venlik boşluğu hâlâ ortada durmaktadır. Bu boşlu
ğun giderilmesi için etkili hiç bir önlem alınamamış
tır. Cephe Hükümeti güya bu boşluğu doldurmak için 
1976 Martında Birleşik Amerika ile bir savunma 
anlaşması imzalamıştı. Oysa, bu anlaşma bir yıldır 
Amerikan Kongresi tarafından onaylanmamıştır. O 
nedenle de koskoca bir yıl, güvenlik boşluğumuzun 
doldurulması açısından boşu boşuna akıp gitmiştir. 

Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarımız da yerinde 
saymaktadır. Bu arada kıta sahanlığının ve FIR çiz
gisinin saptanmasıyle ilgili görüşmeler uzayıp gitmek
tedir. Görüşmelerin uzayıp gitmesi Türkiye'nin aley
hine olmaktadır. Çünkü, Ege'de bugün statüko, geç
miş hükümetlerin ihmalleri yüzünden Yunanistan'ın 
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lehinedir. Statükonun donması Türkiye'nin aleyhine- I 
dir. 

Fiilî durumun olduğu gibi devamı Türkiye'nin 
aleyhine olduğuna göre, onu değiştirmek için bizim 
her olanaktan yararlanmamız gerekmektedir. I 

Gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 
gerek Uluslararası Adalet Divanının geçen yıhn son- I 
larına doğru aldığı kararlar, Yunanistan'ı hızla sonuç 
verecek verimli görüşmelere zorlamak bakımından I 
Türkiye'ye olanaklar sağlıyordu. Oysa, bu olanaklar- I 
dan yararlanılmamıştır. Üstelik, görüşmeler uzayıp 
giderken, Yunanistan, fiilî durumu kendi yararına, 
daha da pekiştirmektedir. Örneğin, hem Ege'deki pet- I 
rol araştırmalarım sürdürmektedir, hem de burnu- I 
muzun dibindeki adalarım uluslararası andlaşmalara 1 
aykırı olarak silâhlandırmaktadır. Türkiye ise, Ege' I 
ye - o da kamuoyunun büyük baskısı sonucunda - iki I 
yılda bir tek araştırma gemisi gönderebilmiştir. Onu I 
da, Ege'de benim de hakkım vardır; ben de petrol I 
ararım ve bulduğum yerde çıkartırım» diyerek değil, 
«Kimsenin telâşına gerek yok. Bu, her devletin ya- I 
pabUeceği bir araştırmadır.» diye Yunanistan'a gü- I 
venceler vererek gönderebilmiştir. I 

Adaların silahlandırılması konusunda ise, şimdiye I 
kadar bir şey yapılamamıştır. I 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler I 
uzayıp giderken Yunanistan yalnız Ege'de petrol ara- I 
malannı sürdürmekle, adaları silâhlandırmakla kal- I 
mıyor, aynı zamanda her istettiği Batı ülkesinden ra- I 
hatça, istediği gibi ve istediği kadar silâh alabiliyor, I 
donanmasını ve hava kuvvetlerini güçlendiriyor. I 

Buna karşılık Türkiye ise, elindeki silâhların ye- I 
dek parçalarını temin edemeyecek durumdadır. Bu I 
durumda, Ege'deki fiilî durumun arkasından, Türki- I 
ye ile Yunanistan arasındaki güç dengesinin de gide- I 
rek bizim aleyhimize döndüğü açıkça, ortaya çık- I 
mıştır. I 

İşte, Cephe Hükümetinin, iki yıllık döneminde, I 
Ege konusundaki bilançosu budur. I 

Kıbrıs'a gelince: Türk Barış Harekâtının üzerin
den daha iki ay geçmeden Sayın Demire!, bu kür- I 
süde, «Hani bunun siyasî çözümü?» diye bağırıyor- I 
du. Oysa, şimdi aradan üç yıla yakın bir zaman geç- I 
mistir. Sayın Demirel iki yıldır Hükümetin başında- I 
dır ve siyasal çözüm hâlâ ortalarda yoktur. I 

Bu da yetmiyormuş gibi, son günlerde, özellikle I 
Başkan Carter'in temsilcisi Clifford'un* Yunanistan, I 
Türkiye ve Kıbrıs'a yaptığı geziye öngelen günlerde, I 
ortaya, Türkiye'nin şimdiye kadar savunduğu görüş- I 
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lerden bazı sapmalar yaptığı izlenimini veren birta
kım sözler atılmıştır, örneğin, öteden beri bildiğimiz, 
«iki bölgeli federasyon» deyimi, nedendir bilinmez, 
yerini, «iki toplumlu federasyon» deyimine bırakmış
tır. örneğin, Adada Türk yönetimi altına bırakılacak 
toprakların büyüklüğü saptanırken, başlangıç nokta
sının, Türk Banş Harekâtından sonra ortaya çıkan 
fiilî durum olacağı, şimdiye kadar tartışılmıyordu. 
Oysa, şimdi ne olmuşsa olmuş, Ada Türklerinin elin
deki tapulu toprakların mülkiyeti sanki tek ölçek-
miş gibi, her şeyin önüne «;eçivermiştir. Örneğin, 
Ada'mn Kuzeyinden Güneyine geçen Rumların geri
ye dönmeleri ve eski yerlerine yerleşmeleri gibi çok 
tartışmalı bir konu, her nedense, ilk kez, bağlayıcı bir 
belgeye konulmuştur. 

Clifford'un gezisinden önce bu kadar sapma olur
sa, ondan sonra kimbilir neler olacak? Hükümetin, 
Clifford Ue yapılan görüşmeler hakkında yaymak is
tediği kahramanlık havasına rağmen, şimdi kamu
oyu kendi kendisine bunu sormaktadır. 

Kıbrıs konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir 
olup bitti Ue karşılaşacağımızı bilmiyoruz. «Olup bit
ti» diyorum, çünkü, iki yıldır Sayın Başbakan ve Sa
yın Dışişleri Bakanının dışında, dış politikamız ko
nusunda kimsenin yeterli bilgisi yoktur; Parlamen
tomuzun yeterli bilgisi yoktur, siyasal partilerimizin 
yeterli bilgisi yoktur, hatta öyle anlaşılıyor ki, bazı 
Hükümet ortaklarının yeterli bilgisi yoktur. Onlar 
da olup bitenleri, herkes gibi, sonradan öğrenmekte
dirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Cephe Hükü
metinin dış politikadaki başarısızlığının bir başka ör
neği de, Avrupa Ekonomik Topluluğu, yani Ortak 
Pazar ile olan ilişkilerimizin acıklı durumudur. 

Bu Hükümet iki yddır işbaşında olduğu halde, 
Ortak Pazar Ue Türkiye arasındaki Uişkileri, hâlâ, 
ülkemizin yararına, düzenleyebilmiş değildir. Türki
ye'nin bir süredir bu konuda kesin bir karar vermek 
durumunda olduğu açıktır. Ya Türk ekonomisi or
taklığın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenle
necek ve Avrupa Ekonomik Topluluğu da Ortaklık 
Anlaşmasında Türkiye'nin yararlarım ve çıkarlarını 
gözetecek değişiklikleri yapmaya razı olacaktır, ya 
da, «Bizim ortaklığımız buraya kadardır» denerek, 
yeni çözümler aranacaktır. Ama Cephe Hükümeti, 
bir türlü bu iki karardan bîrini vermeyi başarama
mıştır. Başka bir deyişle, alınan 384 milyon dolar
lık bir kredi ve Avnıpa'daki işçilerimize sağlanan 
bazı yetersiz dolaşım kolaylıkları karşılığında Or-
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tak Pazar Türkiye ilişkilerim, bundan iki hafta 
kadar evvel patlak veren pamuk ipliği sorunu ile or
taya çıkan yeni bir uyumsuzluk dönemine sokmuş
tur. 

Söz uyumsuzluktan açılmışken, burada dış poli
tika sorunlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza büyük za
rarlar veren bir başka uyumsuzluğa da değinmek is
tiyorum. 

Bu, Hükümet ve ortak partilerin kendi araların
daki uyumsuzluktur. Hükümet ortaklarından her bi
rinin dış politika sorunlarımızda ayn ayrı tellerden 
çalması, bu sorunların bir çözüme bağlanmadan uza
yıp gitmesinde başlıca etkenlerden biri olmaktadır. 
örneğin, Hükümetin büyük ortağı, artık, niteliğini 
kesin olarak bilemediğimiz bir federasyondan bah
seder; ortanca ortak, Türk bölgesinde bağımsız bir 
Devlet kurulmasından yanadır; küçük ortak ise, en 
küçük ortak ise, Ada'nın tamamını istemektedir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — 12 Adalar dahil. 
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Örneğin, Hü

kümetin büyük ortağı, Avrupa Ekonomik Topluhı-
ğuyle ilişkiler konusunda Katma Protokolün bazı 
maddelerinin değiştirilmesini istemekle yetinir; or
tanca ortak ise, zaman zaman, Topluluktan çıkma
mızı isteyecek kadar ileri gider; ama ona da inan 
olmuyor; çünkü, sonunda eh olumsuz gelişmelere bi
le seyirci kalmaktan başka bir şey yapmamaktadır. 

Dış politika konularında, Hükümet içinde sık sık 
patlak veren ve kamuoyuna da yansıyan anlaşmaz
lıklar kendilerine sorulduğu zaman, gerek Sayın Baş
bakan, gerekse Sayın Dışişleri Bakanı, «Hükümete 
ortak her partinin çeşitli konularda kendilerine gö
re bir görüşü olabilir; ama bu görüşler Hükümeti 
bağlamaz. Hükümeti bağlayan, programında yazılı 
olandır. Başbakan ile Dışişleri Bakanımn sözleridir» 
diyerek işi geçiştirmeye çalışmaktadırlar; ama Baş
bakan Yardımcısı Sayın Erbakan aynı kanıda değil. 
Bakın, bu konuda o ne diyor: Hükümet Programı
nın uygulanması Bakanlar Kurulunda görülüp karar-
laştinkr. Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmayan hiç 
bir şey Hükümeti bağlamaz.» 

Böyle diyor Sayın Erbakan; dediğiyle kalıyor ya, 
o da ayn mesele. 

Şimdi, biz kime inanacağız? Başbakan ve Dışiş
leri Bakanına mı inanacağız, yoksa gürleyip de ya-
ğamayan Başbakan Yardımcısına mı inanacağız? 
Doğrusu bilemiyoruz. Yalnız, bildiğimiz bir şey var: 
Kendi içindeki uyumsuzlukları, görüş ayrılıklarını gi
deremeyen Cephe Hükümeti, bunlar üzerinde fazla 

| durursak çökeriz korkusuyle, selâmeti, çözüm bekle
yen konuların hiçbirine el atmamakta bulmuşlardı. 
Hem de. ne pahasına? Dış politikada en önemli un
surlardan biri olan, zamanı boşu boşuna akıtmak pa
hasına, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını böylece zede
lemek pahasına. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Türk dış 
politikası, Cephe Hükümeti döneminde, Türkiye'nin 
ulusal çıkarlarını zedeleyen bir durgunluk içine gir
mişse, bunun bîr başka nedeni de, yeni görüşler ge
liştirme ve yeni olanaklar sağlama konusundaki ba
şarısızlığıdır Cephe Hükümetinin. Cephe Hükümeti
nin bu pasif tutumu, özellikle son bir yıl içinde Tür
kiye'nin dış baskılara açılması sonucunu doğurmuş
tur. Bu söylediğimi doğrulayan en güzel örnek, Bir
leşik Amerika'nın, Türkiye'ye uygulamakta olduğu 
silâh kısıntısı konusunda izlenen politikadır. Bu kı
sıntı karşısında Hükümetin yapabildiği ne,olmuştur? 
Ülkemizdeki Amerika üslerinin çalışmalarını durdur
duğunu ilân etti, o kadar. Ama, bu, Birleşik Ameri
ka'yı ne kadar gocundurduğu belli olmayan bir mi
silleme olmaktan öteye gidememiştir; güvenlik boş
luğumuzu kapatacak bir önlem olamamıştır. 

Türkiye'ye uygulanan sınırlamanın yarattığı gü
venlik boşluğunu kapatmanın tek yolu, ancak, savun
ma araç ve gereçlerimizi sağlamada, tek kaynağa bağ
lılıktan büyük ölçüde kurtulmak ve kendi olanakla
rımıza ve gerçek gereksinmelerimize daha uygun bir 
ulusal güvenlik politikası oluşturmak olabilirdi ki, 
Cephe Hükümeti bu konuda hiç bir olanak yarata
mamıştır. Bütün umutlarım, konuşmamın başında da 
söylediğim gibi, Mart 1976 Türk - Amerikan Ortak 
Savunma Anlaşmasının Amerikan Kongresi tarafın
dan onaylanmasına bağlamıştır. Türkiye'nin güvenlik 
boşluğunu kapatmak için yeni olanaklar yaratılma
dığı için, ve bütün umutlar Birleşik Amerika'ya bağ
landığı için, Türkiye, şimdi bu ülkeden gelecek bütün 
baskılara alabildiğine açık durumdadır. Hoşumuza 
gitmiyor; ama söylemek zorundayız ki, Birleşik Ame
rika bunu çok iyi bilmektedir ve en azından Kıbrıs 
konusunda bize karşı koz sürmektedir. Nitekim, es
ki Başkan Ford'un son günlerinde Kongredeki ça
lışma grupu tarafından hazırlanan bir raporda, 
«Türkiye Kıbrıs'ta ödün vermeye yanaşmadan 
Türk a Amerikan Savunma Anlaşmasının onaylan
maması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu rapora gö
re, eğer anlaşma onaylanmazsa, Türkiye'nin, Batı it
tifakı içindeki yerini yeniden gözden geçireceği yo
lundaki sözlerine kulak aşılmamalıdır. Biraz daha 
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sıkışırsa Türkiye, Kıbrıs'ta ödün vermekten başka 
çare bulamayacaktır...» 

Bunları ben söylemiyorum, Kongre uzmanlarınca 
hazırlanan rapor söylüyor. 

İmzalanmasının üzerinden bir yıla yakın bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, Kongrenin anlaşmayı hâlâ 
onaylamamış olması, Kongrenin de, tıpkı kendi uz
manları gibi düşündüğünü açıkça ortaya koymakta
dır. Kaldı ki, Türkiye' ulusal savunma açığını kapa
tacak yeni olanaklar ve kaynaklar bulamadıkça, bu 
anlaşmanın onaylanması da tek başına yeterli değil
dir. Çünkü, Türk - Amerikan Savunma Anlaşması, 
Birleşik Amerika'nın Doğu Akdenizde geliştirmek is
tediği bir Amerika barışının - bir Pax America'na -
yalnızca bir parçasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ümıan, 5 dakikanız var. 

HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Evet efendim, 
peki. 

Bu barışın polisliğini Doğu Akdeniz'de Birleşik 
Amerika yapacaktır. Ne sayede yapacaktır? Yu
nanistan ile yapılan anlaşma ve eski Amerika Bir
leşik Devletleri Dışişleri Bakam Dr. Kissingerln Yu
nan Dışişleri Bakam Bitsiös'a gönderdiği 10 Nisan 
1976 tarihli mektup vasıtasıyle. Bu anlaşma ile, 
Yunanistan'la yaptığı anlaşmaya göre, Birleşik 
Amerika, Yunanistan'a, bize yaptığına yakın bir si
lâh yardımı öngörmektedir. Bunun anlamı şudur: 
Türkiye'nin Yunanistan karşısında güç üstünlüğü 
kurmasına izin verilmeyecektir. Dr. Kissinger'in 
mektubunda ise, Yunanistan'a Ege'deki statükonun 
değiştirilmesine kin verilmeyeceği konusunda Ameri
ka güvencesi verilmektedir. Dahası var: Türkiye, 
yeni olanaklar ve kaynaklar bulamazsa, Türk -
Amerikan Savunma Anlaşması, Kongre taraf nidan 
onaylanıncaya kadar yeni savunma araç ve gereçleri 
bulmakta güçlük çekecektir; ama o süre içinde Yu
nanistan ne yapacaktır? Yunanistin, hızla sUahlan-
masına devam edecektir. 

Bu bakımdan, BirleşOc Amerika'nın, anlaşmanın 
onayından sonra yapacağı yardım, Türkiye'nin, 
Ege'de bozulmuş olan güç dengesini kendi yararına 
değiştirmesine yetmeyecektir. Özetleyecek olursak: 
Yeni olanaklar ve kaynaklar bulamadığı ve yalnızca 
Birleşik Amerika'dan sağlayacağı savunma araç ve 
gereçlerine bağh kaldığı sürece,. Türkiye ne kadar 
diretirse diretsin, Kıbrıs'ta istemediği bazı ödünler 
vermeye zorlanacaktır, bu bir. Çünkü, Ege'de Yu
nanistan karşısında davranış özgürlüğünden yoksun 
kalacaktır, bu iki. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarını, konuşma-
mı bitirmeden önce bir önemli konuya daha değin
mek istiyorum: fisi süper devlet arasındaki çekirdek
li dengenin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan 
yumuşama, yani detant sayesinde uluslararası alan
da şimdiye kadar alışılmış olandan başka yeni bir 
çelişki ortaya çıkmaktadır* Şimdiye kadar alışılmış 
çelişki, Doğu devletleriyle Batı devletleri, yani ko
münist devletlerle kapitalist devletler arasındaki çe
lişkidir. Oysa, şimdi ortaya çıkan, Kuzey - Güney 
çetişkis£dir.ı Yani, zengin tikelerle fakir tikeler 
arasındaki çelişkidir. 

Bu gelişme sonucunda, bütün dünyada, siyasal 
ve ekonomik yeni uluslararası düzenlemeler arayışla
rı başlamıştır. Ulusal bağımsızlık hareketlerinin ön
cülüğünü yapmış olan ve ekonomik gerilikten kurtul
ma yarışma, öteki geri kalmış tikelerden daha önce 
başlamış bulunan Türkiye, bu arayışlar karşısında 
seyirci kalmakla yetinmemelidir. Biz C. H. P. ola
rak, dünyadaki yeni ekonomik düzen arayışına 
Türkiye'nin daha etkin bir katkıda bulunmasını is
tiyoruz. Ancak, Türkiye'deki bozuk düzeni sür
dürmek konusunda ayak direyenlerin dünyada da
ha hakça ve daha insanca bir barış, bir düzen ku
rulmasına böyle bir katkıda bulunabilecekleri konu
sunda fazla umutlu değiliz* Tam tersine, Cephe 
Hükümetinin yönetimindeki Türkiye'nin, bu arayı
şın çok dışında kaldığını ve böyle olunca da, günü" 
müz dünyasında kendisine düsen tarihsel görevi ya
pamadığını üzüntü ile görüyoruz. 

Biz gene, Cumhuriyet Hali Partisi olarak, ger
çek güvenliği ortak savunma düzenlerinin yanısıra, 
tüm bölge ülkeleriyle karşılıklı güven, saygı ve iş
birliğine dayanan iyi ilişkilerde aramamız gerektiğine 
inanıyoruz. Bu tür ilişkilerin gerçekleştirilmesinin 
dünya barışma büyük katkısı olacağına inanıyoruz. 
O nedenle de, Orta - Doğu ilkeleriyle, Bakan 
ülkeleriyle ve üçüncü dünya ülkeleriyle günlük geçici 
çıkar hesaplarına değil, böyle bir inanca dayanan 
yakm ilişkiler kurulmasını istiyoruz; ama doğrusu
nu söylemek gerekirse, bu Hükümet işbaşında kal
dığı sürece bütün bunların gerçekleşebileceği kanısın
da değiliz* Çünkü, bu Hükümet, dış politikada 
uzun görüşlü, ileriye dönük girişimler yapabilecek 
yapıda ve nitelikte değildir. Çünkü, bu Hükümet, 
her şeyden çok kendi varlığını sürdürebilmek için 
gününü gün etmeye çalışan bir hükümettir. Çünkü, 
bu Hükümete ortak olan partilerin her biri dış po
litika sorunlarım Türkiye'nin ulusal çıkarları yönün-
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de çözmekten çok, onları iç politika tüketiminde kul
lanmak çabası içindedir. Böyle bir hükümetten cid
dî bir dış politika yaklaşımı beklenemez. 

Hepinize saygdar sunarım (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men, buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; 
Demokratik Parti Grupu adına Dışişleri Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arza çalışaca
ğım. 

Muhterem milletvekilleri, Le monde, The Eco-
nomist, Frankfurter AUgemeine, Spıegel, Time ve 
benzeri dergilerden edindiğimiz bilgilere göre Türk 
dış politikası üzerinde maruzatta bulunacağız. 

Muhterem milletvekilleri, maalesef, çok partili 
demokratik düzene girdiğimizden bu yana hiçbir 
hükümet, dış politikasını bu derece gizli, kapalı 
tutma çabası içinde olmamıştı. Bu gizlilik ve ka
palılık içinde bir ciddiyet olsa, bir hükümet poli
tikası olsa, gene de, muhalefet olarak görevimizi 
yapıp, eleştirmeye çalışacağız; ama ne yazıktır ki, 
hem Sayın Bakan çıkıyor Senatoda muhalefet söz
cülerine, «Efendim, ne yapalım yani, biz muhalefe
ti mi ortak edeceğiz bu dış politikamıza? Muhale
feti ortak etmek istemiyoruz» diyor. 

Aman, kendilerinden rica ederiz, biz bu poli
tikaya ortak olmak şöyle dursun, üstüne başka 
şeyler verseler dahi kendilerine, kendilerinin anla
tacaklarını dinleyecek durumda dahi değiliz. 

Şimdi, Kıbrıs meselesini alalım: Ciddî bir hükü
met politikası dahi yok ortada dedim. Artık, söy
leye söyleye, bizim dilimizde tüy bitti, Hükümet 
bunu düzeltme lüzumunu hissetmiyor. Sayın Erba-
kan, «Bir milimetre dahi toprak tavizi verilmeye
cektir» diyor; Sayın Türkeş, «Tümünü işgal etsek 
nasıl ohır?» diyor; Sayın Çağîayangil federe devlet 
müdafaasında ve muhterem arkadaşlar, Bitsios çıkı
yor kürsüye Birleşmiş Milletlerde, Yunan Dışişleri 
Bakam, «Bana Türk Hükümeti ile görüşünüz di
yorsunuz» diyor, dünya devletlerine dönerek, «Han
gi Türk Hükümeti ile görüşeyim ben» diyor. «Biri
si böyle diyor, öbürü böyle diyor, öbürü böyle 
diyor- Var mı resmî bir Türk Hükümet tezi ki, gö
rüşeyim?» diyor. Türk dış politikası bu durumda
dır. -

AET aynı tablo içinde : Sayın Erbakan, hem 
Ekonomik Kurulun Başkanıdır yıllardır, C. H. P. 

Hükümetinde de Ekonomik Kurul Başkam idi; mu
halefetten çok, AET konusunda kendisi şikâyet et
mektedir- Nasıl icradır bu, nasıl Hükümettir? Bu
nu anlamaya imkân yoktur, devlet adandığı ciddi
yetiyle bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Sayın Çağlayanğil Ortak Pazara rest çekiyor, Gü
ney Kore dinlenme seyahatine çdayorlar. Ondan 
sonra dönüyorlar, daha evvel kabul etmelerine im
kân olmayan bir tavizler paketini ki, taviz yok için
de, daha evvelki durumun tekrarı, «Efendim, ye
nilik getirdik» diye Türk kamuoyuna anlatıyorlar. 

Ne tarımda, ne işçiler konusunda, ne sanayi 
ürünlerimiz konusunda, yeni kabul edilen pakette 
hiçbir yenilik yoktur. Tek sanayi ürünümüz haline 
gelmiş olan pamuk ipliği de, Ortak Pazarla olan 
durumumuzu çok iyi yansıtıyor- Ortak Pazarla olan 
ilişkilerimiz hakikaten pamuk ipliğine bağlıdır; ha 
koptu, ha kopacak, bekliyoruz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bravo Özer, 
iyi özetledin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Pamuk ipliği... 
Aslında, pamuk ipliği, hakikaten, ihraç edebile

ceğimiz bir sanayi ürünü ve bu Hükümeti destekle
yenlerin de ürettiği bir mal. Biz de ihraç edilmesini 
istiyoruz, bir ihraç kalemimiz; ama, duruma bakın 
muhterem arkadaşlar: Türkiye'nin bu yıl ihraç ede
bildiği kapasitesi 80 bin ton civarında, pamuk ip
liklerinde. Hükümetin, bu Hükümetin Ortak Pa
zardan aldığı kontenjanh tarife ne kadardır, biliyor 
musunuz? Sadece 390 tondur muhterem arkadaş
lar; ikiyüzde bir dahi değildir. 

Ciddiyet meselesine biraz temas etmek istiyorum. 
Sayın Dışişleri Bakanımız 13 Şubatta İsviçre'yi 

resmen ziyaret etmişlerdir. İsviçre'yle şu anda hangi 
önemli, âcil sorunların müzakere edildiğini bilmiyo
ruz tabiî, diğer dışişleri konusunda bilgi alamadı
ğımız gibi, bu konuda da alamadık; ama, ben, 
İsviçre gazetelerini karıştırdım: 13 Şubatta kendileri 
teşrif etmişler, İsviçre'yi. 10 Pazar günü, pazar gü
nü, Pazar günkü gazetelerde bir şey yok; Pazartesi 
günkünde bir şey yok; Salı günkü Neue Züricher 
Zeitung -ki Almanca, Orta Avrupa'da neşriyat ya
pan, Avrupa'da neşriyat yapan en ciddî gazetedir, 
100 - 120 sayfalık bir gazetedir - iç sayfalarda uzun 
müddet arayarak; tek sütun üzerine 3 cümlecik Sa
yın Çağîayangil'ih -o da ismi yanlış yazılmış ola
rak - İsviçre'yi resmen ziyaret ettiklerini, hem de ilk 
Türk Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ettiklerini öğ
rendim. 
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Ciddiyetten bahsediyoruz beyefendiler. Tobler 
Çikolata Fabrikasını ziyaret etmişler hanımefendi
leri; iyi güzel ama, bunun için şu anda Denktaş -
Makarios görüşmesi var, Clifford gelecek falan...; 
Yani ciddiyetle, bilmiyorum, bağdaştıramıyorum. 

Güney Kore seyahati öyle, gecen sene söylemiş
tik... Japon Hükümeti, bu kadar «Short notice» 
resmî randevu veremeyiz demiş, buna rağmen git
mişler Japonya'ya falan... Kendi bilecekleri iş. 

Lockheed konusu : Adalet Bakanı ayrı bir şey 
söylüyor, «Numaratörler bozulmuş» diyor, «evrak
lar eksik» diyor; Dışişleri Bakam çıkıyor, «Hayır, 
biz yolladık» diyor. O ayrı bir durum. 

îran : Çok sık giderler kendileri, Tabiî anlıyo
rum; ama, bir TIR meselemiz var. Gecen gün Ba
yındırlık Bakanına ben sordum: Ne kadardır bir 
TIR kamyonunun kilometre/ton başına bakım ve 
onarım için yollarımıza gerektiren, ahnamız gereken 
ücret dedim. «70 kuruş hesaplandığım, olduğunu» 
söyledi Bayındırlık Bakanı «kilometre/ton» olarak. 
Bizim Hariciyemiz 25 kuruş koydu, onu da alamı
yor, bildiğim kadanyle, o da ayrı bir durum. TER 
kamyonlarının Türkiye'de trafikte yarattığı can, mal 
kaybı ayrı durum. 

En sıkı ilişkilerimiz olan ülkelere hâlâ elçi dahi 
tayin edememiştir Hükümet, arasındaki taviz pazar
lığı yüzünden. İslâm ülkeleriyle iyi ilişkiler kurul
ması gerekirken, hele hele Batı ile şu anda denge
mizin bozulduğu sıralarda, tek bir tslâm ülkesi dahi, 
hiçbir milletlerarası platformda bize sahip çıkmaz du
rumdadır. 

Yani ciddiyet konusunda muhterem milletvekil
leri, daha bu misaller uzatılabilir. 20 dakika ile 
sınırladık kendi kendimize, konuşmaları, daha faz
la teferruata giremiyorum. 

Türkiye'nin, dünyada, milletlerarası platformlar-
daki yalnız adam silueti, maalesef gittikçe keskin
leşmektedir muhterem milletvekilleri. Birleşmiş Mil
letlerde durum böyle, tarafsızlar toplantısında, Si-
rilanka'da, Koîomba'da böyle devam ediyor. Kıb
rıs işinde böyle, ambargoda böyle, kıt'a sahanlığın
da maalesef yalnız adamız. 

Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu iki yıl
dır hâlâ Türkiye üzerine «Demoklesin kılıcı» gibi sal
landırdığı silâh ambargosunu kaldırmamıştır. Bu da 
yetmiyormuş gibi, aslında bize göre üsleri kiralama 
anlaşmasıdır bu, siz buna Savunma İşbirliği Anlaş
ması diyorsunuz ama, iki NATO memleketi, birbi
riyle, üs kiraya vererek böyle anlaşma imzalamaz, 

I onu bile imzalattıramadınız Amerikan Parlamentosu
na. Bu turumu biz müttefiklikle bağdaştıramıyoruz. 
karşılıklı yarar dengesiyle bağdaşhnumyoruz. 

Türkiye, bütçesinin % 40'ından fazlasını savun
ma giderlerine harcayan bir ülkedir. Bunu en niha
yet, dostumuza düşmanımıza anlatmanın zamanı 
gelmiştir. 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra Rum
ların tatbik ettiği bir taktik, maalesef başarı sağla
mıştır muhterem milletvekilleri. Rumlar; «Türkiye 
istilâcı bir ülkedir. Kıbrıs'ı istilâ etmişlerdir» diye 
bir tez ortaya atmışlardır. «Türkiye ekspansiyonist 
bir politika izlemektedir» diye bir tez ortaya atmış
lardır. «Türkler Kıbrıs'tan geri çekilmelidir, Ege'de 
sindirilmelidir» diye bir tez ortaya atmışlardır. Bu
nu önce Yunan Lobisi Amerika Birleşik Devletlerine 
kabul ettirmiştir. America Birleşik Devletleri tesir 
(nüfuz) sahası içindeki Avrupa ülkelerine, AETye 
kabul ettirmiştir. Makarios öte yandan çalışmış, 
üçüncü dünya ülkelerini tesiri altında bırakmış ve 
maalesef İslâm ülkelerini de tesiri altında bırakmış
tın Amerika, paramızla silâh aldırmaz duruma sok
muştur. AET üe, kazandığımız hakları bile kulla
namaz duruma gebnişizdir. Üçüncü dünya, Ma-
karios'u dinleyip, alkışlarken, Vedat Çelik'i iki bin 
mil ötede, telsizle durumdan haberdar durumda bı
rakmıştır. Acıklı olan, muhterem milletvekilleri, bu 

( teze inanmaya başlayanlar sadece bizim dışımızda-
kiler değil, içimizdekiler de olmaya başlamıştır. 

Ben şüpheci olmaya başladım ve bizim içimizde 
bazı siyasî kuruluşların, hatta başmakale yazarları
nın da bu tezi savunmaya başladıklarını gördüğüm 
andan itibaren şüpheciliğim de arttı. Bilmiyorum, giz
li kapılar ardında yapılan, gazetecilerin bile sokulma
dığı Bilderberg toplantısında neler konuşuldu? Sayın 
Ecevit oradaydı, Sayın Çağlayangil'de oradaydı, Sa
yın Feyzioğlu'da orada idi, ama Bernard'da orada,idi, 
Rockfeller de orada idi, Mc Namara da orada idi. 
Sayın Ecevit'e, kendi grupunda sordular: «Ne ko
nuştuğunu açüdayın» diye. «Açıklamaya mezun deği
lim» dedi. 

Şüpheleniyoruz ve endişe duyuyoruz: «Acaba bu 
1 Kıbrıs'ın toprak tavizi pazarlığı çok öncelerden mi 

başladı?» diye. 
Çlifford geliyor Türkiye'ye, sadece A. P. kanadı-

I na bilgi veriyor ve sadece sol muhalefetle görüşüyor 
I ve gidiyor ve ondan evvel tezgâhlanan, çok sıralı bir 

şekilde tezgâhlanan Denktaş = Makarios görüşmesi 
I ve onun arkasından gelen iki parti tarafından gelen 
I erken seçim sloganları. 
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Muhterem arkadaşlar, eğer böyle bir niyetiniz 
varsa, bir endişedir, şüphedir, doğru olmamasını te
menni ediyorum, böyle bir niyetiniz varsa, bu gergin* 
ligi sunî olarak tutmaya hakkiniz yoktur. Çıkarsınız, 
birlikte A. P. ve C. H. P. Hükümeti kurarsınız, Kıb
rıs meselesinde de müşterek görüşlerinizi- savunursu
nuz, erken seçim tarihim de kendiniz tespit edersi
niz. 

Biz, Demokratik Parti Grupu olarak, bu teze ka
tılmıyoruz. Çünkü, 1974'ten evvel de, Türkiye'nin 
AET ile olan, ABD ile olan NATO ile olan ilişkile
rinde kopukluklar ve bozukluklar vardı. Kıbrıs me
selesi değildir bunun müsebbibi. Bu tez yanlış bir tez
dir ve Yunan'lılar tarafından ortaya sürülmüştür. Biz 
Kıbrıs'ta toprak tavizi vermek suretiyle tekrar ilişki
lerimizi normal düzeye sokacağımıza inanmıyoruz. 
Bir kompleksin partisi olabilir; ama Türkiye'ye ön 
şart olarak dikte ettirilemez. Nitekim, bugün 13.00 
ajansında Carter'in bir beyanını dinledik. Carter şöy
le diyor, Anadolu Ajansında dinlediğimize göre: Or
tadoğu ve Kıbrıs konularında Türkiye üzerinde ve 
Yunanistan üzerinde nüfuzumu kullanacağım». 

Ne demektir nüfuzunu kullanmak? Yani, toprak 
tavizi için Türkiye'ye baskı yapmak demektir. Niçin 
bunlar açıklanmıyor? Niçin gizli bırakılıyor? Niçin 
Makarios -• Denktaş görüşmesi buraya pembe bir 
gözlük arkasından gösteriliyor Türkiye'ye? Makari-
os'un ne istediğini gene ecnebi gazetelerden öğren
dik : % 18'e, % 78 oranında; yani nüfus dağılımı 
oranında toprakların dağıtılmasını istemiş Makarios. 
Makarios, Devlet Başkanlığı, ayrıca dışişleri mesele
lerinde ve millî savunma meselelerinde ve limanların 
kontrolü meselelerinde kendine hak verilmesini iste
miş. Niçin bunlar Türkiye'ye yansıtılmadı? 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunlar kapalı 
noktalar, gizli politika yürütüyor bu Hükümet güya. 
Nasıl gizli politika yürütüyor? Helsinki'de Sayın Baş
bakan, Makarios'u kınamak için salonu terk ediyor, 
kendinden başka hiç bir başbakan veya hükümet re
isi, devlet reisi terk etmiyor. Ondan sonra da, Denk-
taş'Ia Makarios'u görüştürüyorlar.. Aman ne iyi ba
rış ortamı doğmuş! Bu tenakkuzlari Türk milletinin 
hafızasının unutacağını zannetmiyorum. 

Öbür taraftan, savunma veya ekonomik paktlar
da ağırlığımızı hissettirememenin, vurguluyamamanın 
bir neticesi, Hükümet başka bir çelişkiye düşmüş: 
İçerideki bütün antikomünist sloganlarına ve propa
gandalarına rağmen, komünist blokla, misli görülme
miş, hiç bir hükümet döneminde rastlanmayan bir 

ilişki içine girmiştir. Bu ilişki sadece ekonomik alan
da olmamıştır. Bu ilişki, siyasî alanda da olmuştur, 
hatta hatta kültürel alana bile sirayet etmiştir. Sayın 
Millî Eğitim Bakanımız, kültür mübadelesi için veya 
kültürel temaslarda bulunmak için komünist Maco-
ristan'ı ziyaret etmiştir. Bunu bir, sol olduğunu iddia 
eden, bir partinin hükümeti yapsa, kıyamet kopardı; 
ama antikomünist olduğunu söyleyen Cephe Hükü
metinin Millî Eğitim Bakanı, millî eğitim konuların
da istişare için pek âlâ bir komünist ülkeye gider hal
de gelmiştir. 

Neyse, Millî Eğitim daha da kötü; kültür olsa 
neyse, haydi resim, müzik falan diyeceğiz de, millî 
eğitimi mi almaya gitti, yani millî eğitim şeyi mi al
maya gitti Macaristan'a, komünist Macaristan'a Mil
lî Eğitim Bakam? Onu öğrenmek istiyoruz?. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Kültür Bakanı 
gitti. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın AH Naili 
Erdem gitti Macaristan'a Sayın Külâhlı. Siz unuttuy
sanız, her halde Avrupa'daydınız o zaman, ben ha
tırlatayım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, karşılıklı konuşmayın 
istirham ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Şimdi, antikomü
nist Hükümet, elektrik şalterlerimizi bir yandan ko
münist Bulgaristan'a, öbür yandan komünist Sovyet 
Rusya'ya bağlıyor. Sonra, Başbakana sual soruldu
ğunda, Başbakan diyor ki, «Efendim, elektrik komü
nist olacak değil ya..» 

Tabiî, elektrik komünist olmaz; ama elektriğin 
komünist olacağı zaman gelebilir Sayın Demirci. Her
hangi bir, Kıbrıs Harekâtı gibi bir durumda, Rusya'sı 
da, Bulgaristan'ı da şalterleri kapadığı zaman, o za
man elektriğin komünist olup olmadığım hep birlik
te görürüz. 

Yabancı basından yine, öğrendiğimize göre, an
tikomünist Hükümet, Sovyet Rusya ile - çeşitli ga
zetelere göre, çeşitli isimler verildi - bir dostluk pak
tı mı, bir saldırmazlık paktı mı, bir işbirliği paktı mı, 
bL komşuluk paktı mı, neyse, bir pakt imzalayacak-
mış, gizli hazırlıklar içindelermiş. Zamanla ertelen
di, öne alındı, hazırlıklar yürütüldü, yürütülmedi. Bu 
konuda da aylardır bilgi istiyoruz, Meclislerde bu 
konuda bilgi vermek için Hükümetin bir üyesi bu 
isteğimize cevap vermek lüzumunu hissetmedi. Bunun 
çerçevesinin ne olduğunu, muhtevasının ne olduğunu 
biz, demokratik sağı temsil eden muhalefet olarak öğ
renmek istiyoruz. 
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«Montrö Antlaşmasına uygundur, değildir» diye 
tartışması yapıldı. Antikomünist Hükümetimizin dış 
politikasında, bize göre, Montrö'ye göre, Montrö'nün 
40 ncı yılında, tam yenileme haftasında hatta, Sovyet 
Rusya bizim Hükümete müracaat ederek 15 gün ev
velden, yıllardır hazırladığı dev süper uçak gemisi 
Kiev'i boğazlardan geçireceğini bildirdi. 

Bunu, pekâlâ, Montrö'nün yenilenmesi için bu 
Hükümet bir vesile sayabilirdi. Çünkü, Kiev'in arka
sında aynı ebatta Minsk'de hazırlanıyor. Bu iki sü
per uçak gemisi dahi Akdeniz'deki kuvvet dengesini 
komünist blok lehine çevirebilmek için yeterli ağır
lıkta olacaklardır. Kaldı ki, bunun bir teamül olma- , 
sı halinde, Sovyet Rusya buna dayanarak bundan 
sonra yapacağı bu nevi süper gemileri de rahatlıkla 
boğazlardan geçirebilecektir. 

Bunu tenkit etmeye, eleştirmeye kalktık, Hükü- • 
metten sual sormaya kalktık da, Milliyetçi Cephenin 
TRTsi «Bu konu Meclis çalışmalanyle ilgili değildir» 
diye beyanımızı radyolarda neşretmedi. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, üç dakikanız kaldı. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, bu konuda ciddî bir 

endişe taşıyoruz. Şu anda komünist bloğun bize yap
tığı sanayi teklifleri, ekonomik teklifler cazip olabi
lir, uzun vadeli olabilirler; fakat, bunları ödeme bağ
lantılarımız 10 yıllık, 20 yıllık perspektifler içinde 
Türk sanayiini, Türk ekonomisini ve Türk tarımını 
bir komünist blok ipoteği altına sokacaktır diyoruz; 
rakamlar veriyoruz, kimse ciddiye almıyor ve cevap 
vermiyorlar. Tabiî, bu konuda sol basın da sesini çı
karmıyor. Çünkü, onlar, bu anlaşmalar Amerika ile 
veya kapitalist ülkelerle yapılsaydı, «Türkiyeye ka
pitülasyon getiriliyor» diye feryadı basarlardı; ama 
komünist blokla yapılınca, onlar da sesini çdcamuyor 
ve bizim itirazlarımız ancak Meclis zabıtlarında kat
maya mahkûm oluyor. 

Bütçe Komisyonundaki temsilcimiz Sayın Dik
men arkadaşımız, bu konuda Bütçe Komisyonunda 
Dışişleri Bakanlığına bir soru yöneltiyor, bunların 
kapsamı, ileriye geçerliliği, işlerlüiği konusunda, Rus
ya ile yapılan her türlü sınaî, ekonomik ve tarımsal 
anlaşmanın ileriye geçerliliği hakkında. Verilcfı ce
vap yanımda, Sayın Bakanın da imzası var. Bir yan
lışlık olacak her halde, tetkik buyurmadılar. Ceva
ben, 1975 yılındaki Rusya'ya ve diğer COMECON 
ülkelerine olan ihracatımızın ve ithalâtımızın rakam
ları ve oranları veriliyor. 

Biz, size, 1975 yılındaki rakamları sormadık.. Biz, 
yaptığınız anlaşmaların kapsamını ve ileriye geçerli
liğini, ileriye doğru nasıl sirayet edeceğini öğrenmek 
istedik sizden. Bunu, lütfen, buradan tekrar ediyorum, 
icap ederse yazılı olarak veririm, bu perspektifleri 
Dışişleri Bakanlığımızdan rakamlarla arzu ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 12 adalar konusunu 
söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bari, yardımcı ol
mak için söylüyoruz, bakın bizdeki muhalefet de 12 
adalar meselesini tutturuyor, şunu da halletmemiz lâ
zımdır diye kendilerine destek olmaya çalışıyoruz, hiç 
bir milletlerarası platformda, Türk Hükümetinin 12 
adalardan bahsettiğini duymadık. 12 adalar bir silâh 
yığınağı haline geldi burnumuzun dibinde. 

Yunanlılar Taşoz Adasında şakır şakır petrol çı
karıyorlar. Bizim, boyanması bile milli bir hadise olan, 
televizyonlarda Sayın Başbakanımızın yarım saatlik 
nutuklanyle uğurladığımız Hora gemisinin hangi li
manda demirli olduğunu bilmiyoruz. Ne oldu bu sis
mik araştırmalar? Nerede ise Yunanistan'la harp çı
karacaktık, «Hora'nın kılına bile dokunamazsınız» 
diye şimdi Hora'nın nerede olduğunu kimse bilmiyor. 
Bantlar nerededir, teypler nerededir, sismik araştır
malar yapddı mı? Yunanistan, Taşoz'dan, nerede ise, 
Türkiye'nin ürettiğinden fazla petrol çıkarır hale 
geldi. 

Muhterem üyeler, bu çerçeve içinde diğer konu
lara, asıl temel konulara girmenin teferruatta, imkâ
nı yok; diğer konulara asıl temel konulara girmenin 
teferruatla, imkânı yok, diğer konulara girmeye za
man müsaade etmiyor. Bir AET konusu dahi saat-
larca konuşulması gereken bir konu. «Taviz aldık» 
diyorlar, Avrupa ile alâkası olmayan.İsrail'i de Fas'ı 
Tunus'u da, Cezayir'i de % 80 indirimle narenciye 
ismi soruyor Avrupa'ya, bizimki lütfen % 40'dan, 
% 50'ye indirilmiş de, Sayın Dışişleri Bakanı, «Taviz 
aldık narenciye konusunda» diye Türk kamuoyuna 
bilgi veriyor. Yani, neresine girseniz bir karamsarlık... 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, son cümlelerinizi ri
ca ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Keseceğim Sayın 
Başkan. Zaten 20 dakikada konuşulmasına imkân 
yok, keseceğim. 

Nereye el atsanız bir karamsarlık örneği; bu, tas
vip etmediğimiz Hükümetin bile politikası değil maa
lesef; onun olsa, yine de bit* miktar ehveni şer gö
receğiz. 

Birkaç imtiyazlı büyükelçinin hazırladığı bu gün
lük politikanın, Türkiye'yi büyük badirelere sokma
masını dileyerek sözlerime son veriyorum. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •-*- Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Oğuz, 

buyurun efendim. 

Muhterem milletvekilleri, evvelce kararlaştırılmış 
bulunan veçhile, saat 20.00'de oturuma ara vermemiz 
gerekmektedir, Yalnız, şu anda 20.00'ye 14 dakika 
gibi bir zaman vardır. Bu durumda sayın konuşmacı 
eğer müddetini tam istimal ederse saat 20.00'yi birkaç 
dakika geçmesi iktiza etmektedir. 

Sayın konuşmacının konuşmasının bitimine ka
dar müddetin uzatılmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grupu adına 1977 yıh Bütçesi mü
nasebetiyle Dışişleri Bakanlığımızın faaliyetleri ve dış 
politikamızın belli başlı noktaları üzerinde görüşleri
mizi arz etmek, bazı eleştirilerde bulunmak ve de
ğerlendirmeler yapmak üzere huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Ancak, konuya girmeden önce, biraz evvel dik
katle dinlediğim Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü saygıdeğer arkadaşım Ülman'ın ve Sayın De
mokratik Parti Sözcüsü Sayın Öiçmen'in dış politi
kamız üzerinde, çizdiği çizgilerin meydana getirmiş 
olduğu karanlık tabloyu üzülerek tespit etmiş bulu
nuyorum. Sanki, bugünkü Hükümet iktidara geldiği 
gün Türkiye'de gayet parlak bir tablo iie karşı kar
şıya geldi, sanki iki yıl dış politikamız her safhada 
iyi işliyordu, sanki bu Hükümet, bu aldığı güzel tab
loyu takip etmiş olduğu politikalarla bozdu ve ka
rarttı. 

Değerli arkadaşlarım, iki yıl öncesini hatırlayınız; 
hafızanızı tazeleyiniz : tki yıl önce, Türkiye, Kıbrıs 
harekâtından çıkmıştı. Türkiye'ye karşı Amerika 
Birleşik Devletleri bir ambargo uygulamıştı. Türki
ye'nin en yakın dostları, Türkiye'yi anlamaz bir du
rumda idi. Türkiye'nin yakın dostları, müttefikleri, 
Batı Avrupa'daki ülkeler Türkiye'ye karşı anlayış 
göstermiyorlar; aynı zamanda Türkiye'nin meselele
rinde hassasiyet göstermedikleri gibi, karşı tarafın 
Yunanistan'ın > anında yer alıyorlardı; açıkça yer al
dıklarım görüyorduk. Birleşmiş Milletlerde Türkiye 
yapayalnız kalıyordu. Esas yalnızlık, iki yıl önce Tür
kiye'nin karşısına çıkmıştı. 

İşte, Hükümet bu noktadan işe başladı, bu nokta
dan politikasını kurmaya başladı, bu noktadan itiba

ren kurmuş olduğu politika ile dost kazanma yolun
da gayretler sarf etti. Eğer bu noktayı iyi tespit eder
sek, bugün Hükümetin elde etmiş -olduğu- neticeleri 
küçümsememeli lâzım gelir. Küçümsememekte zaten 
fayda vardır; hem şevki, heyecanı kırmamak yönün
den, hem politika yapanların şevkini heyecanını kır
mamak yönünden fayda var; henı de bu politikayı 
kuran administrasyonun şevkini, heyecanını kırma
mak için fayda vardır. Biraz kadirşinas olmak mec
buriyetindeyiz, 

Bu seneki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü
sü, .geçen seneki sayın sözcüden daha karamsar çıktı. 
Saygıdeğer arkadaşımız Işık, geçen sene Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcülüğünü yaptığı zaman, hiç ol
mazsa kıta sahanlığı konusunda Hükümetin izlediği 
politikayı bir ölçüde tasvip etmişti. Değerli arkada
şım Üiman, bu sene onu da sildi kaldırdı. Halbuki, 
gerek Kıbrıs konusunda, gerekse Yunanistan ile olan 
ilişkilerimizde ve gerekse Amerika Birleşik Devletleri 
ile, komşularımızla, üçüncü dünya ülkeleriyle kurmuş 
olduğumuz ilişkilerde küçüksenmeyecek merhaleler 
vardır; insaflı olmak lâzım muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, değerli arkadaşım Ülman, Hükümet içe
risindeki uyumsuzluktan, dış politikadaki uyumsuz
luktan bahsediyor. 

Hükümet içerisindeki uyumsuzluk nasıl olur? El
bette birçok konularda, gerek iç politika konularında 
ve gerekse dış politika konularında her zaman Ba
kanlar Kumlunu teşkil eden arkadaşların ittifak ha
linde olmaları mümEriin değildir. Demokratik düzen
de bunu doğal karşılamak lâzım. Elbette fikri dü
zeyde bazı anlaşmazlıklar olabilecektir; ama, o kad
ro içerisinde, onlar, Hükümetin tespit etmiş olduğu 
protokol istikametinde, program istikametinde halle
dilecektir. Elbette, esas olan unsur, koalisyonlarda, 
koalisyon protokolüdür. Hükümetin, Yüce Meclisle
rin huzuruna gelerek güvenini istihsal ettiği, Hükü
metin programıdır, 

Şimdi, yapılan işleri, tayin edilen politikaları Hü
kümetin programı istikametinde yapılmış olup olma
dığı noktasından tenkit etmek lâzımdır. 

Diyorlar ki, Hükümet Programına bakmadan, 
«Hükümet üyeleri arasında değişik fikirler var». 

Değişik fikirler, partilerde olalbiiİr, parti içer'isin-
de olabilir, partinin dışında bakanlar seviyesinde da
hi oJa'bilir; ama, Hükümetin görevi, tespit edilen prog
ramı uygulamaktır. 

ProgranMa bunlar birleşmişler mi? Hangi nok
talarda, hangi ortak noktalar tespit ederek birleşehil-
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misler? Bunu iyi tayin etmek lâzım. Birleştiklerin!* 
görüyoruz. Gerek AET konusunda, Millî Selâmet Par
tisiyle Adalet Partisi ve diğer koalisyon ortakları bîr 
noktada birleşmişler, Programa yazmışlar. Hükümet 
Programı burada. Burada AET konusunda ne diyor, 
Hükümet Programında: «Türkiye'nin AET'nin kendi
sine sağ'adığı imkânları iç piyasaya dönük bir sanayi
leşmenin ortaya çıkardığı sakıncaları gidermek ye dışa 
büyük bir tüketici kitlesine dönük ve dış rekabete, 
rekabet gücü olan bir sanayileşmeyi geliştirme ama-
cıyle değerlendirmesi millî önem taşır» diyor. Tes
pit edilen program bu. Burada, AET'den çıkmak ve
saire söz konusu değil. Zaten, AET öyîe bir kuru
luş ki, çıkılması her zaman mümkün, her zaman müm
kün, herhangi bir hükümet gelir, AET'nin Türkiye' 
ye sağladığı menfaatleri terazinin bir kefesine koyar, 
AET'nin Türkiye'ye yüklettiği külfetleri terazinin öte
ki kefe^ne koyar - bu bir hesap meselesidir - ikisini 
mukayese eder, bunda mîllî menfaati varsa devam 
eder, millî menfaati yoksa çıkar, gider. Kimse zorla 
tutmaz. Gerçek bu. 

Cumhuriyet Halk Parîisi iktidar oldu, Millî Se
lâmet Partisiyle beraber ortaklık yaptı; 7 ay, 10 ay 
iktidar oldu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi AET' 
den çıkma yolunda bir teşebbüste bulunmadı. AET' 
de kalma, NATO'da kalma, Batı ile işbirliği yaparak 
Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin iktisadî kalkın
masını, sosyal gelişmesini temin ve tesis edebileceğine 
inandı ve aksi bir davranış içerisine girmedi, gire
mezdi. 

Aynı şeklîde, bugünkü Hükümet aynı mukayesele
ri yapıyor. Bakıyor, görüyor ki, Türkiye'nin lehine, 
çıkarları var' Türkiye'nin ve takip edilen, tespit edi
len politikayı izliyor. Bu politikanın izlenmesinde ak
samalar olmaz mı, münakaşalar olmaz mı? Elbette 
olacaktır. Esasen, bizim partnerlerimiz, Avrupa Eko
nomik Topluluğunu teşkil eden ülkelerin arasında 
dahi önemli mücadeleler, iktisadî rekaibet meseleleri 
her zaman zuhur etmektedir, her zaman ortaya çık
maktadır. Bunları müzakereler yoluyla hallederek 
orta noktayı bulmakta ve her memleketin menfaati
ne hizmet eder bir çalışma düzem' kurmaktadırlar. 
Türkiye de, bu bütün içerisine girecek : 42 milyon
luk bir pazar, 300 milyonluk, iştira gücü yüksek olan 
bir pazar. Geçiş dönemi içerisinde, belki geçiş döne-
m'irii iyi tanzim edemedik, hazırlanamadık, değerlen
diremedik, bazı çalışmalar yaptık, olumlu neticeler 
alamadık; ama bugünkü Hükümetin yaptığı çalışma
ları da küçümsememek lâzım. Bugün İktisadî Kurul 

toplanıyor, AET ile ilişkileri yeniden ele alıyor, tes
pit ediyor, «Türkiye'nin hangi sektörlerde menfaati 
var, hangi sektörlerde menfaati yok?» bunu tespit 
ediyor. Hangi sektörlerde rekaibet şansımız var; ma
liyetlerin mukayesesini yapabiliyor. Ne zaman yapa
caktık bunu? Belki hazırlık döneminde yapacaktık, 
geç kalınmış; ama bu Hükümet, bu geç kalınmış 
alanda, geç kahnmışlığa bakmadan hazırlıklarını yü
rütüyor. Ee bunlardan müspet neticeler, inşallah istih
sal edilecektir. Bu davranışları, bu politikayı sadece 
parti açısından değerlendirmemek lâzımdır değerli ar
kadaşlarım. Diğer taraftan, Cumhuriyet Halk Partisi 
zamanında, diyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisinin 
değerli sözcüsü, «Kıbrıs konusunda çözüm yok, ar
tık bitti» diyorlar ve bütün, Hükümetin almış ol
duğu inisiyatifleri bir kenara bırakıyorlar. 

Bir kere şunu söylemek istiyorum : Ben Dışişleri 
Komisyonunda üyeyim; değerli arkadaşlarımın içeri
sinde üye olanlar da var Dışişleri Komisyonuna. Or
tak Pazar Komisyonuna Sayın Bakan, benîm üye bu
lunduğum zaman, yanılmıyorsam üç sefer geldiler, 
açık açık izahatta bulundular. Ortak Pazar Komisyo
nunda da çağırdık, teşrif ettiler, hakkı teslim etmek 
lâzım. 

Yunanistan meselesinde de geçenlerde çağırdık, 
gizli toplantı yaptfk, teşrif ettiler ve meseleleri izah 
ett'iler ve açık açık izah ettiler. Söylenmeyecek nok
taları dabi, samimiyetimize güvenerek bazı noktalar
da açıklamalarda bulundular. Bu hakkı teslim et
memiz lâzım değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk PartM İktidarı zama
nında, Yunanistan'la şeklen dahi olsa, bir masaya otu-
rabilmiş mi idik? Kıbrıs meselesinde bir masaya otu-
rajbilmiş mi idik? Bugünkü Hükümetin iktidara geldi
ği gün Makarîos'un durumu ne idi? Makariös, karşı
sında Türk unsurunu, Türk cemaatini tanımıyordu. 
Bugün gelinen nokta : Bugün Makariös Kıbrıs Dev
letinin başkanı değil; biz, Makarios'u, Kıbrıs Devle
tinin başkanı olarak tanımıyoruz. Biz, Makarios'u 
bugün sadece Rum cemaatinin başı olarak tanıyoruz. 
Bu noktaya gelmiştir ve Makariös eşit şartlar altında 
Denktaş'Ia bir masaya oturmak mecburiyetinde kal
mıştır. Bunu ister Denktaş hazırlasın, ister Denktaş'ın 
girişimiyle olsun, ister Türk Hükümetinin girişimiyle 
olsun bu bir başarıdır arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlarım; diğer taraftan Kıbrıs' 
ta, Kıbrıs Harekâtından sonra, harpten çıkmış bir 
Kıbrıs, hiçbir şeyi yok, her şeyi allak bullak olmuş. O 
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Kıbrıs'a bu Hükümet iki yıl zarfında bir nizam getir
di, otorite getirdi, hukuk nizamı getirdi. Kıbrıs Fe
dere Türk Devleti kuruldu. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, üç dakikanız kaldı. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Bakanları teşek

kül etti, organlan teşekkül etti. Ondan sonra bunlar 
bir hukuka, usule bağlandı. En önemlisi, hür seçim
ler yapıldı; hür seçimlerle Kıbrıs'ı yönetecek kadro
nun esası belli oldu. Şimdi, Kıbrıs'ın Türk kesimin
de anarşi yok. Kıbrıs'ın Türk kesiminde bir hukuk 
nizamı var. Kıbrıs'ın Türk kesiminde bir Federe Dev
let teşekkül etmiş. İki sefer zirve toplantısı yapılıyor. 
Makarİos'la Denktaş oturuyor, konuşuyor, ikinci de
fa VVaîdiheim'ın iştirakiyle geliyorlar, toplanıyorlar. 
Kıbrıs meselesini Federasyon şeklinde çözüme bağ
lama esasını kabul ediyorlar. İki topluma dayalı Fe
derasyon denildiği zaman, biz Adalet Partisi olarak 
iki bölgeli, iki topluma dayalı federasyon olarak 
anlıyoruz. Bu bir merhale değil midir?.. Bütün te
mennimiz, ilerideki müzakerelerde, ileride yapılacak 
müzakerelerde, ViyanaMa yapılacak toplantılarda bu 
işin biraz daha ileriye götürülmesidir. 

Sayın arkadaşlarım; diğer taraftan kıta sahanlığı 
konusunda, bilindiği Deniz Hukuku henüz teşekkül et
miş. «Kıta sahanlığında Türk hakkı, hukuku ihlâl 
edildi». Sınır belli değil, yer belli değil. Neyi, kim, 
nasıl ihlâl ediyor?.. Sınırlar belli olur, kıta sahanlığı 
ibelli olur, birisi haklı olmayan sahaya girer, böyle 
değil. Daha, Deniz Hukuku Konferansı devam edi
yor; ortak ilkeler ortaya konmamış; Ege'de ihtilâf 
var, iki tarafın yanyana gelerek, bu ihtilâfı çözüm
lemesi lâzım. Türk Hükümetinin burada göstermiş 
olduğu isabetli bir teşhisi arz ederek sözümü bağla
mak istiyorum. 

Türk Hükümeti, kıta sahanlığı konusunda «Bu 
Yunanistan'la Türkiye'nin arasında bir meseledir. Bu
nu beynelmilel platformlara götürmek yanlıştır, ya^ 
nıltıcı neticeler istihsal edilir. O bakımdan, gelin bir 
araya toplanalım.» demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'la Türkiye'nin 
menfaati ortaktır. Coğrafyası bir arada olmak, bir 
arada yaşamak, dostluk kurmk, dostça yaşamak ve 
beraberce birbirini tamamlayarak dünyanın karşısın
da dost îki ülke olarak bulunmakta fayda vardır. Şim
di, Hükümet «Gelin bir araya, kıta sahanlığını konu
şalım. Beynelmilel platformlardan kaçının» diyor. Ka

çınmıyor Yunan Hükümeti, gidiyor Birleşmiş Millet
lere,. ğid'iyor Adalet Divanına; fakat bizim tespit et
miş olduğumuz noktaya geliyor. Dönüyor Türkiye 
ile oturup, görüşmekten başka çare olmadığım tespit 
ediyor ve müzakereler başlıyor. Bu bir merhale değil 
midir?.. Bu bir adım değil midir değerli arkadaşla
rım?.. 

Şimdi, alternatif belli, Ege'de ne yapılacak?.. Kı
ta sahanlığı nedir, ne yapılabilir?.. Alternatif üç; dör
düncü alternatifi koyamazsınız. Bu alternatifleri tek
nik düzeyde, teknisyenler tespit ediyorsa ve poKtis-
yenlerin bunun üzerinde, alternatif seçilmesi konusun
da objektif olarak hazırlanan bu çalışmaların üzerin
de birleşmeleri mümkün oluyorsa; bunu da sadece 
parti gözüyle bakmadan, memleketçi bir görüşle, mil
liyetçi bir görüşle buna da bakarak, bunda da mem
leketin yüksek menfaatlerinin yattığını kabul etmek 
kafbeder, saygıdeğer arkadaşlarım. 

Konuşulacak söz çok dünya politikasında, değişen 
dengelerden... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, zamanınız geçiyor. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — ...bahsetmek -niim-
kün. Türkiye'nin komşularıyle olan münasebetlerin
den bahsetmek mümkün. Üçüncü Devletlerle olan 
münasebetlerinden, onu geliştirme yolundaki Hükü
metin girişimlerinden bahsetmek mümkün. Zamanımız 
bittiği için bitiriyorum; ama bir teklifim, Üçüncü Ül
kelerle yapılan çalışmaları yeterli bulmuyoruz. Daha 
genişletilmesini, daha yakın ilişkiler kurulmasını te
menni ediyoruz, tslâm Zirvesinin Türkiye'de yapıla
bilmiş olmasını iyi ve güzel bir netice olarak kabul 
ediyoruz. Bu tür ilişkilerin genişletilmesinde Türkiye' 
nin dünya içerisinde gerek Birleşmiş Milletlerde gerek 
diğer platformlarda daha fazla yandaşının olacağını, 
yalnızlıktan kurtulacağına inanıyoruz. Bu yolda yü
rüyecek gerek Dışişleri Bakanlığının başında bulunan 
değerli arkadaşımıza ve gerekse mensuplarına başa
rılar temenni ediyoruz. 

1977 yılı Bütçesi hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize 
saygılar ve sevgiler sunarım değerli arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Muhterem arkadaşlarım; saat 21.10'da toplanarak, 

kaldığımız yerden görüşmelere devam etmek üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.10 

BAŞKAN : Başkanvekiti Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Muhterem mifletvekilleri, Millet Meclisi Gene1! Kurulunun 55 nci Birleşiminin 3 ncü 
oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de

vam edeceğiz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Gündüz 

Sevilgen. 
Buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SEVİL
GEN (Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi 
arz edeceğim. Dışişleri Bakanlığı Devletimizin en mü
him faaliyetlerinin icra edildiği bir Bakanlıktır. Elbet
te bu kadar ehemmiyetli bir husus üzerinde söylene
cek pek çok şey olacaktır. Söylenenler belki bazen 
acı da olacaktır. Şimdi bizim söyleyeceklerimiz ara
sında da şayet böyleleri olursa mazur görülsün, me
selenin hassasiyetine verilsin. Mühim meselelerde, söy
lenenler hatır, gönül işi olmamalı. Doğru bilinen ne 
ise, o açıkça ortaya konmalıdır. Biz de şimdi öyle 
yapacağız. 

Muhterem milletvekilleri, önce bir hususu peşinen 
kaydetmek isterim. Dışişleri Bakanlığının gerek mer
kez, gerek dış temsilciliklerinde vazife alan persone
linde bazı hususiyetlerin aranması gerekmektedir. Bil
hassa Devletimizi, milletimizi dışarda temsil edecek 
olanlar, milletimizin haiz olduğu bazı hususiyetleri 
mutlaka taşımalıdırlar. Kılık kıyafetlerinden tutunuz, 
beşerî münasebetlerine, yaşayış tarzına, fikrî yapısı 
ve ahlâkî değer ölçülerine kadar her halleri bizi, mil
letimizi, milletimizin haiz olduğu vasıfları aksettirme
lidir. Bir yabancı, Devletimizin bir dış temsilcisini 
gördüğü zaman, âdeta milletimizi karşısında görmüş 
gibi, milletimizin bütün vasıflarım görmüş, tanımış 
olmalıdır. Bu zevat âdeta milletimizin bir aynası ol
malıdır. Kimse alınmasın, mücerret misal olsun diye 
söylüyorum. Filan devlet nezdinde Devletimizi, mille
timizi temsil etsin diye gönderdiğimiz bir büyükelçi

nin eşi, o ülkenin hasmı canı saydığı bir başka millete 
mensup olursa; o büyükelçi, aramızda ne kadar es
kiye dayanan bağlar olursa okun, o devletle, Devle
timizin münasebetlerini nasıl geliştirecektir? O devlet 
yetkilileri, o millet, bizim Devlet ve milletimiz hak
kında ne düşünür? Eski dostluk ve bağlar zaafa uğ-

'ramaz mı? Gene mücerret misal için söylüyorum : 
Falan Müslüman ülkeye tayin edilen bir büyükelçi, 
ramazan ayının ortasında, bir gayri müslim diploma
tın davetinde, onlardan farksız hareket ve davranışlar 
içerisinde bulunursa; kendi vecibelerinin ifasını, hat
ta layiklik görüntüsü hatırına din aleyhtarlığı yaparsa; 
o zatın, o ülkede Devlet ve milletimizi temsil ettiği
ni iddia etmek mümkün müdür? O ülke insanları 
milletimiz aleyhine suizana düşerlerse bunun vebali 
kimin olacaktır? 

Gene bir Müslüman ülkeye o ülkenin örflerine, 
usullerine aykırı olarak bir hanım diplomat gönderir
seniz, o ülke ile münasebetlerimizi nasıl tanzim ede
ceksiniz? Bundan dış politikamız zarar görmeyecek 
mi? Fikrî yapısı, dünya görüşü, içtimaî ve ahlâkî de
ğer ölçüleri bir Batılıdan farksız olan inşam; meselâ 
Batılı gibi düşünen, Batılı gibi yaşayan ve değer hü
kümleri bir Batılıdan farksız olan milletimizin ilerle
me ve yükselmesinin ancak onlara benzemek sure
tiyle gerçekleşeceğine inanmış olan bir insanı, bir 
batı ülkesine temsilcimiz olarak tayin ederseniz, on
dan Devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini 
salâb&tle koruyacağını beklemek mümkün müdür? 

İşte bu sebeplerden dolayı Dışişleri personelinde 
bazı hususiyetlerin mutlaka aranması gerektiğine işa
ret etmek istiyorum. Bu bir munzam eğitim işidir, 
filân mektebin diplomasına sahip olmak kâfi görül
memelidir. O diplomalılar arasından çok hassas bir 
seçme yapılmalı, sonra da onlar muhakkak bir hu
susî eğitimden geçirilmelidir. Bu hizmet; feragat, fe
dakârlık, fazilet ve kaya gibi bir şahsiyet ister; 
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Bir temsilcimiz müzakere masasına oturduğunda, 
40 milyonu arkasında kendisi ile beraber hissederse 
güçlü olur; millet de kendisinin gerçek temsilcisini o 
masada görürse, onun arkasında kaya gibi durur ve 
ona güç verir. Bugüne kadar bu hususlara elbette 
dikkat edilmiştir, hassasiyet gösterilmiştir. Biz daha 
fazla dikkat edilmesi, daha fazla hassasiyet gösteril
mesi için hataları, kusurları asgarî hadde indirelim 
diye bu meseleye öncelikle işaret etmek istedik. 

hiç de öyle değildir, her türlü imkânı sağlayamadığı
mız Hariciye personelimiz karşılaştıkları sıkıntıların 
meydana getirdiği moral bozukluğu ile temsil vazife
lerini lâyıkı şekilde yapamayacakları gibi, yabancılar 
gözünde itibarlı olmaları içlaı de bu söylediklerimiz 
ihtiyaçların en tam ve kâmil manada karşılanması 
hususu mühim bir faktördür. 

Mevcut mevzuata göre, bu esnada bütçe rakam
larına artırma imkânlarından mahrumuz; ama, ile-
riki seneler için bu söylediklerimizin nazara alınması 
ve bu devrede de ilgililerin yani Hükümetimizin im
kânlarını zorlayarak bu temennilerimizi gerçekleştir
mek için gayret sarf etmelerini diliyoruz. 

Yukarıda zikrettiğimiz rapordan bir ifade dikka
timizi çekti. Bunu çok garip karşıladığımız için zik
retmeden geçemeyeceğim : «Tabiî afetler, harpler ve 
iç çatışmalar sebebiyle bazan dış temsilciliklerimiz, 
memur ve ailelerinin başka yerlere veya yurda sürat
le nakli gerekmekte, bu durumlarda ödenek yoklu
ğundan güçlük çekilmektedir» deniliyor. Bu hal, bu
günkü bürokrasinin garip cilvelerinden, tipik örnek
lerinden biridir. Cemiyet hayatının bir çok safhaların
da görülen bu bürokrasi cilvelerinden bîr an evvel 
kurtulmak Bürokrasinin dar kalıplarını sökmeli ve 
bilhassa yukardaki tipte âcil durumları, güçlükleri 
önleyecek seyyaliyet temin edilmelidir. Bunun tedbiri 
de muhakkak alınmalıdır. 

Muhterem Başkan ve değerli milletvekilleri; biraz 
da bugün için Türkiye'nin bir kaç dış meselesinden 
bahsetmek ve bu mevzuda görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Bugün Türkiye'nin dış politika ile ilgili en mühim 
meseleleri; bizce Kıbrıs meselesi, Yunanistan'la ihti-
îâflarmuz, Amerika ile ilişkilerimiz, Orta-Doğu ül
keleri ile her sahada münasebetlerimizin geliştiril
mesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile alâkalı mese
lelerimiz, yurt dışındaki işçilerimizin meseleleri, dış 
Türklerle sosyal ve kültürel bağlarımızın idamesi gibi 
meselelerdir. 

Kıbrıs meselesi, Yunanistan'la ihtilaflı meselele
rimiz, Amerika ile ilgili meselelerimiz birbiri ile çok 
yakından münasebetlidir. Onun için bu mevzulardaki 
görüşlerimizi birlikte, kısaca arza çalışacağım. 

Esasen bu mevzuda bugüne kadar çok şey söylen
miştir. Partimizin görüşleri de mükerreren ifade edil
miştir. Mahdut olan konuşma zamanımı, onları tek
rarlayarak harcayacak değilim. Bir kaç hususu teba
rüz ettirmekle iktifa edeceğim. 

Söz buraya gelmişken, bu meselede bir noktayı I 
daha belirtmek istiyoruz. İnsan bir meselenin muza- | 
keresine başlarken ne kadar haklı olursa olsun, aca- I 
ba karşımdaki ne söyleyecek, nasıl hareket edecek I 
diye meseleye tereddütlü, cesareti kırık, mağlubiyeti 
peşin kabııü etmiş olarak yaklaşırsa, o zaman başarı 
ihtimali düşer; güçlü kuvvetli birisi 30 kiloluk bir yü
kün başına acaba kaldırabilir miyim, kaldıramaz mı- I 
yun diye tereddütlü olarak yaklaşırsa kaldırma ihti- I 
mali çok azalır; tersine, ben bunu nasıl olsa halle- I 
derim dij^e, cesaretle bir işe girişirse, netice mutlaka j 
başarılı olur. I 

Hai'iciyecilerimizde meselenin üstesinden ancak 
böylece gelebilirler, bir meselede sadece Amerika ne 
düşünür, İngiltere ne der veya bu meselede Pekin ne 
düşünür, Moskova ne der diye düşünerek, bir mesele- I 
nin üstesinden gelmek mümkün değildir. Bizim Hari
ciyemiz kimin ne düşüneceğini değil, bizim ne düşün
düğümüzü hesaplamalıdır. Hatta o vasat meydana i 
getirmelidir ki, herkes acaba falan meselede Türkler 
ne düşünür, falan meselede Türkler ne der diye he
saplamak mecburiyetini hissetmelidirler. 

İşte biz Türk Hariciyesini bu vasatı meydana ge
tirici bir şahsiyet iktisap etmiş olarak görmek istiyo
ruz. Taklitçilikten, eziklikten, aşağılık kompleksin
den, cesaretsizlikten, uyduluktan kurtulmuş bir Hari
ciye. Şahsiyetli, güvenilir, cesur bir dış politika takibi 
dünya milletleri arasındaki mevkimizi yeniden yük- I 
seMci olacaktır. 

Hariciyemizden bunu beklemek, istemek milleti
mizin hakkıdır. Hariciyemizden bunları belilerken, 
eîbai onlara da gerekli imkânları sağlamalıyız, 

Bütçe Plan Komisyonu Raportörü arkadaşlarımı
zın raporlanndan sayın Bakanın gerek komisyonda
ki, gerek Cumhuriyet Senatosundaki beyanlarından 
bazı maddî imkânsızlıkların mevcut olduğunu öğren
miş bulunuyoruz. 

Bülün bu ihtiyaçlar için hiç bir maddî fedakârlık
tan kaçınılmamalıdır, bu maddî şeyler belki ilk na
zarda mühim değilmiş gibi görülebilir, ama hadise ! 
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Bu mühim meselelerde, Hariciyemizin, olanlardan ı 
ve yeni gelişmelerden Parlamentoyu ve dolayısıyla 
efkârı umumiyeyi kâfi miktarda aydınlatmamış olma
sını mazur görmek mümkün değildir. 

Muhalifi ile muvafikiyle Parlamentonun ve bütün 
milletimizin bu hususlarda duyduğu ciddî endişelerini 
ehemmiyetle belirtmek isterim. 

İnsanoğlunun bilmediği şeylerden endişe duyması 
tabidir. Bu itimatsızlık manasına gelmemelidir. Mü
him memleket meselelerinde topyekün milletimizin j 
her türlü fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, tam 
bir vahdet içinde düşündüğü ve hareket ettiği çok gö
rülmüştür. Bu meselelerdeki hassasiyet de malumdur. 
Milletimizin bu meselelerimizde de vahdet içinde ol
ması, ancak bilmemizle, yeni gelişen hadüseleri tama-
miyle öğrenmemizle mümkündür. ] 

Onun için, bu önemli konularda en kısa zamanda 
aydınlatıcı, mahıroFJî verilmesini beklemekteyiz. 

Milletimiz, Kıbrıs meselesinde Mehmetçiğin sün
güsü ile çizdiği hudutlardan fedakârlığa kati surette 
razı olamaz. 1950'Ierden başlayarak, 1974'e kadar de
vam edegelen ve devamlı olarak Kıbrıs'h soydaşla- I 
rıımz aleyhine cereyan eden hadiselerin tekerrürüne 
zemin hazırlayacak hiç bir çözüm tarzına rıza gös
termek mümkün değildir. 

Şu anda Kıbrıs Türk toplumunun kazanmış oldu
ğu hak ve menfaatlerin haleldar edilmesine zemin ha
zırlayacak hiç bir çözüm tarzı, «Yurtta ve cihanda 
Sulh» ü sağlamak adına ve maksadına matuf olsa da, 
milletimiz tarafından kati surette hoş ve mazur görül- I 
meyeoöktir. 

Ege'de FIR Hattı ve Kıta sahanlığı konusunda Yu
nanistan'la olan ihtilâflarımızın hallinde de cesur ve 
şahsiyetli bir politikanın devamını zarurî görüyoruz. 

Vaktiyle işlenmiş hataların faturasını şimdi biz 
ödemekteyiz. Gelecek nesillerimiz tarafından ödene
cek faturalar bırakmamaya azamî dikkat ve gayreti 
sarf etmeliyiz. 

Bugüne kadar hep muarızlarımız iddia sahibi ol
du. Biz, o iddiaları çürütmeye uğraştık ve bazı yersiz 
ve geçersiz sloganlar uğruna devamlı pasif kaldık. Bu 
sebepten de büyük kayıplara uğradık. Horoz sesleri- I 
ni sahillerimizden işittiğimiz Ege adalannı böyle kay
bettik. Artık bu uyuşuk durumdan kurtulmanın ve 
bazı haklı iddiaların sahibi olmanın zamam gelmiş- I 
tir. 

Yunanistan'la anlaşmalar hilâfına ve aleyhimize 
olarak silâh deposu haline getirdiği Ege adaları hak
kında, cesur ve aksiyoner teşebbüslere geçmek ve [ 

dünya efkârına gerçekleri duyurmazsak, yarın FIR 
Hattı ve Kıta Sahanlığı gibi daha nice meselelerle 
karşılaşmamız mukadderdir. 

Artık iddiacı duruma biz geçmeliyiz. Meselelerde 
insiyatifi biz ele almalıyız. Biraz da muarızlarımız 
bizim iddialarımızı çürütmeye çalışsınlar. O zaman 
göreceksiniz ki, Amerika başta olmak üzere, herkes 
tutumunu bize karşı değiştirmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Amerika ile ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyeye 
ulaşması da bizim takınacağımız bu cesur, şahsiyet
li, aksiyoner tutuma bağlı olacaktır. 

Bugün dış politikanın tanziminde din ve kültür bir
liğinin ve benzerliğinin en mühim faktör olduğunu 
kim inkâr edebilir. Güçlü ve şahsiyetli olunmazsa, 
bu faktör devamlı bizim aleyhimize çalışacaktır. Bu 
faktörü Batı aleyhine karşı, bu faktörü Batı âlemine 
karşı ancak cesur, güçlü ve şahsiyetli olmakla tesir
siz hale getirebiliriz. Hariciyemizden bunu bekliyor 
ve istiyoruz. 

Son senelerde kendileri ile tarihî ve manevî bağ
larımız olan dost ve kardeş ülkelerle münasebetleri
mizin gelişmiş olmasından milletçe büyük memnuni
yet duyulmuştur. Milletimiz bu münasebetlerin daha 
da sıklaştırılmasını ve onlarla her sahada yakın iş
birliğinin sağlanmasını arzu etmektedir. 

Geçen sene 7 nci İslâm Zirve Konferansı'nın İs
tanbul'da toplanmış olmasını bu yolda atılmış en bü
yük başarılı adım ve çok hayırlı bir başlangıç olarak 
görmekteyiz. Yanm asrı geçen bir fetret devresinden 
sonra Müslüman milletlerin yeniden bir vahdete doğ
ru yönelmemelerinin ilk işareti olan bu Konferans ve 
müslüman ülkelerin kurdukları bu teşkilât yakın bir 
gelecekte dünya siyasetine yön verecek bir seviyeye 
ulaşmaya namzettir. 

Müslüman ülkeler, gerek dünyadaki çok önemli 
mevkileri ile gerekse yeraltı ve yer üstü zenginlikleri 
ile ve bilhassa petrol ve diğer stratejik madenleri ile 
ekonomik bakımdan da dünyaya yön verecek bir po
tansiyele sahiptir. 

1969'da Mescid-i Aksa'nın yakılması ile bu elim 
hadisenin verdiği heyecanla bir araya gelen Müslü
man ülkeler, o günden bugüne kadar çok süratle her 
sahada işbirliğine yönelmişlerdir. Maddî ve manevî 
her sahada işbirliği ve dayamşmayı sağlayacak olan 
bir kuruluşun elbette çok büyük bir manası vardır. 

Müslüman ülkeler arasında siyasî bir dayanışma
nın tesisi, maruz kalman haksızlıklara müşterek bir 
reaksiyon gösterilmesi, müşterek menfaatlerin korun-
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ması, müşterek savunmayı sağlayacak işbirliği tesisi, 
bunun için lüzumlu tedbirlerin alınması, iktisadî iş
birliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, teknoloji alış
verişinin gerçekleştirilmesi, müşterek pazarın kurul
ması, ilim ve kültür temaslarının geliştirilmesi, tarihî, 
kültürel ve manevî bağların daha da kavileştirilmesi 
ana hedef olmalıdır. 

Bu hedefe ulaşmada en büyük tarihî vazife de Tür
kiye'ye düşmektedir. Epeyce bir gecikme ile de olsa, 
«Türk Anayasasının ve dış politikasının temel ilkele
rine sadık kalmak kaydı ile» gibi manası anlaşılmaz 
bazı kayıtlarla da olsa, Türkiye'nin İslâm Ülkeleri 
Konferansına tam üye olarak katılma kararım, bu 
tarihî vazifeyi yeniden ifaya başlayacağının bir ni
şanesi olarak kabul ediyor, bu karara vesile olanları 
yürekten tebrik ediyoruz. 

Ancak, elbette bu kararın verilmesi kafi değildir. 
Bu kararı verenleri daha büyük hareketler ve hizmet
ler beklemektedir, tslâm âlemi Türkiye'yi lider ülke 
olarak görmek istemektedir. Topyekun insanlık da 
içinde bulunduğu buhranlardan, huzursuzluklardan, 
marazlardan kurtarıcı bir ışık beklemektedir. Batı bu
gün bir çıkmaz içindedir, ahlâka dayanmayan idare 
huzursuzluk getirmekte; manaya dayanmayan ilim, 
insanlığın felâketine sebep olmakta; maddeden ve 
menfaatten başka bir şey düşünmeyen sistemler anar
şiyi doğurmakladır. Bütün bunlardan kurtuluşun tek 
yolunu, topyekun insanlığın beklediği kurtarıcı ışığı 
gösterebilecek imkânlara her halde sadece biz sahi
biz. Onun için vazifemiz büyüktür, yeterki bu idrak 
içerisinde olabilelim. 

Ortak Pazarla münasebetlerimize gelince : 

Ortak Pazarın sadece ekonomik yönü; o da, men
faatlerimizi haleldar etmediği, sanayimizin inkişafına 
mani olmadığı müddetçe kabulümüz olabilir. Bunun 
dışında hiç bir yönünü, hele hele ilerde siyasî bir en
tegrasyona gidiş hedefini, Türk milletinin benimseme
si katiyen söz konusu olamaz. 

Bugün için Avrupa Ekonomik Topluluğunun, eko
nomik yönden Türkiye için büyük menfaatler sağla
dığını iddia etmek mümkün değildir. Uzun müzake
relerden sonra patlıcan, kabak, kereviz, erik, kavun, 
karpuz gibi tarım ürünlerine yeni tavizler sağladık 
diye memnun olmak da, her halde biraz fazla safdil
lik olur. 

AET ile ilişkilerimizin son iki yıldır sıkıntılı bir 
dönem geçirdiğinin bir gerçek olarak kabul edilmesi 
ve bu hususta ciddî olarak düşünülmeye başlanılma
sını, münasebetlerdeki dengesizliğin görülerek bu den

gesizliğin düzeltilmeye ve giderilmeye çalışılmasını 
müspet adımlar olarak mütalaa ediyor ve fakat kâfi 
görmüyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanının, Cumhuriyet Senatosun-
daki bir beyanına işaret etmek istiyorum. Aynen şöy
le söylediler: 

«Topluluk, özellikle hammadde ihtiyacının temi
nat altına alabilmek amacı ile üçüncü ülkelerle uzun 
vadeli ilişkiler kurmuş, bu nedenle Katma Protokolün 
bize sağladığı avantajlarda bir aşınma olmuştur. Bu
na mukabil, bizim yükümlülüklerimiz anlaşma gereği 
olarak artarak devam etmektedir. Bir dar boğaz ola
rak nitelendirebileceğimiz bugünkü durumu gidere
bilmek amacı ile yükümlülüklerimizle b!ze sağlanan 
avantajlar arasında bir denge kurabilmek için toplu
lukla sürekli temas halindeyiz.» buyurdular. 

Bu ifadeleri iyi bir başlangıç ve Hariciyemizde 
Ortak Pazar konusunda güzel bir uyanış olarak gö
rüyoruz. AET'nin yeni tavizlerinin sadece neden bazı 
tarsm ürünlerine verildiğini ve meselâ bir hayli ileri 
seviyede olduğumuz tekstil sanayiine de teşmil edilip 
edilmeyeceğini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Bakanın bir ifadesi daha dikkatimizi çek
miştir : «İşçilerimizle ilgili olarak sağlanan imkânlar
dan birisi de; İşçilerimizin çocuklarının bulundukları 
ülkenin eğitim imkânlarından serbestçe istifade ede
bilmelerinin kabul edilmesi» imiş. Çocuklarımızın ya
bancı kültürlerin tesirlerine terkedilmesini elde edi
len bir imkân olarak tavsif edilmesinin manasını da 
anlamakta güçlük çekiyoruz. Tersine, çocuklarımız 
için orada kendi millî maarifimiz esasları dahilinde 
yetiştirilmesine imkân hazırlanmasını zarurî görüyo
ruz. 

Yurt dışındaki çalışan işçilerimizin kesif oldukları 
bölgelerde dış temsilciliklerimizin takviye edilmesi ve 
onların her türlü ihtiyaçları ve meselelerine cevap 
verecek şekilde teşkilâtın yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Mevcut teşkilâtımızla yurt dışındaki kardeşlerimi
zin hak ve menfaatlannm lâyıkı veçhile korunmasına 
imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Son olarak bir hususa daha temas etmek istiyo
rum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu
gün yeryüzündeki Türklerin ancak belki üçte biri, 
millî hudutlarımız dahilinde yaşamaktadır. Millî hu
dutlarımızın dışında milyonlarca soydaşımız esir ha
yatı yaşamaktadır. Türkistan'da, Kafkasya'da, Bal-
kanlar'da, Irak'ta yaşayan soydaşlarımızın anavatan-
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la bağlarının korunması, güçlendirilmesi, onların me
seleleri ile daha yakında Hgilenilmesi, kültürlerinin, 
bilhassa dillerinin korunması için faaliyetlerin artırıl
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Bugüne kadarki faaliyetleri kâfi görmediğimiz gi
bi 1977 Bütçesine konan «Türk kültür varlığının ko
runması ve tanıtılması giderleri» ne ayrılan ödeneğin 
maksada kâfi gelmeyeceği kanaatindeyiz. 

Ayrıca Hariciyemizin bu konuda ne düşündüğü
nü, ne gibi planlarının olduğunu, ne gibi tedbirler 
alındığını da açık olarak öğrenmek istiyoruz. Bu me
selede bugüne kadar çok yanlış politikalar takip edil
miş ve âdeta millî hudutlar dışındaki birçok Türk 
topluluklarının imhasına seyirci kalınmıştır. Bundan 
sonrası için aynı hataların tekrarlanmamasını temen
ni ediyoruz.. 

Biz böyle düşünür ve bu düşüncelerimizi söyler
ken, belki bir kısım arkadaşlarımız bize, ırkçılık, tu-
rancılık gibi bazı isnatlarda bulunmaya kalkışabilir
ler. O arkadaşlarımıza, millî hudutlarımız dışındaki 
soydaşlarımızın da her halde en azından Vietnam'da
ki insanlar, Afrika'daki insanlar kadar insanca yaşa
maya haklarının olduğunu hatırlatmak isteriz. (M.S,P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri). Vietnam için belki Tür
kiye'de çok insancıl düşünenler olabilir; ama Türkis
tan'daki, Kafkasya'daki, Musul ve Kerkük'deki, Batı 
Trakya'daki soydaşlarımızın meselelerini biz düşün
mezsek, bizden başka düşünecek insancıl milletler bu
lamayız. 

Son elli senedir bu konudaki ihmâllerimizin nasıl 
neticeler doğurduğunu Kıbrıs hadisesi her halde gös
termeye kâfidir. Modası geçmiş, milleti uyuşukluğa 
ve meskenete sürükleyen, yersiz ve geçersiz sloganla
rın ve düşüncelerin ardına sığınarak, eski ihmâllerin 
devamına sebebiyet verilmemesini yürekten temenni 
ediyor ve Hariciyemizin bu meseleyi ciddî bir şekil
de ele almasını istiyoruz. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını te
menni eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sevilgen. 
Şahısları adına söz almış olanlardan Sayın Ali 

Sanlı, buyurun. 
ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 
Bir yanda içte günlük cinayetler, kanlı olaylar ve 

yüksek gerilim; diğer yandan dışarda yumuşama. Bir
denbire Makarios - Denktaş görüşmesi, Bitsios'la uz
laşma ve Carter'le bizce bilinmeyen gizli konuşma
lar. 
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Milliyetçi Cephe politikası bilinçlidir. Uygulanan 
strateji, cephenin başkomutanlığınca saptanmış değil
dir; Lâtin Amerika modeli ve Amerika Birleşik Dev
letlerinden kaynaklanan bir politikanın izdüşümüdür. 
Çağlayangü'in deyimiyle, içimize girmiş bulunan un
surlar ile daha üst düzeydeki karar odaklarınca yü
rütülmektedir. Dışarıdaki bu yumuşamanın bizi go
cundurduğu akla gelmesin. Kıbrıs'taki ve Ege'deki ge
lişmeler, bölgedeki dinamitlerden kaynaklandığı so
nucuna varsak sorun yoktur. Ne yazık ki, dış bas
kıları doğrulayan bazı olgular vardır. Observer Ga
zetesinin 20 Şubat tarihli sayısında bu kuşkularımızı 
aşan unsurlar var. Türkiye, Kıbns sorununun ödün
lerle çözümlenmesi için, dayanılması güç bir dış bas
kı ile karşı karşıyadır. Çözüm, ancak zorla susturul
muş bir kamuoyu ve içe dönük bir düşman yaratıla
rak sağlanamaz. Sağlansaydı, CÎA, Yunanistan'da or
taya koyduğu planda başarılı olurdu. Amerika Birle
şik Devletleri ve NATO, demokratik ortamdaki bir 
Türkiye'nin uzlaşmaya yanaşmayacağım, gerekli 
ödünlerin ancak otoriter bir rejimin suskunluğu için
de koparılabileceğini düşünüyor olabilir. Sayın De
mirci'm bu çözüme ortak olduğunu sanmıyorum. An
cak, seçim öncesi Amerikan desteğine büyük gerek
sinme duyan Demire!, aynı zamanda Carter'e yumu
şak başlı bir başbakan olduğunu kanıtlamak olana
ğını bulduğunu, bunun karşılığını seçimler sırasında 
kural dışı veya kurala uygun bir Amerikan desteği 
olanaklarını ummakta olabilir. (A. P. sıralarından gü* 
rültüler). 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Ona 
Adalet Partisinin ihtiyacı yok. 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Onu sen yapar
sın, sen; kendin komünistsin çünkü. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Sayın Bakan cevap ve
rir. 

Sayın milletvekilleri, Amerika ve Yunanistan'ın 
uyumlu ilişkileri sürdürmeleri Amerika Birleşik Dev
letleri için, NATO için gereklidir. Oysa bu iki ülke
nin çelişkileri giderek çatışma ortamına gelmiştir. Uz
laşma nasıl sağlanacaktır? 1974'te Demirel iktidar ol
saydı, Türkiye Kıbrıs'a çıkmayacak ve bu sorun doğ
mayacaktı. Adalet Partisi Genel Başkanı, Kıbrıs Ha
rekâtını, «Macera ve çılgınlık» olarak nitelendirmiş
tir. Bunun altını çizmemde yarar var. 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Ecevit'in saye
sinde Kıbrıs'a çıkmadı Türk Ordusu. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 
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ETEM EKEN (Çoram) — Sustur şunu Sayın 
Başkan. 

ALİ SANLI (Devamla) — İşte bu ikilemin çözül
mesi için, Türkiye veya Yunanistan'dan birinin ödün 
vermesi gereklidir. Kuşkusuz, Amerika Birleşik Dev
letlerine karşı zayıf ve daha bağımlı üyenin ödün 
vermesi olanaklıdır. îşte Kıbrıs Harekâtından son
ra kuruian Cephe bu platformda oluştu. Cephenin 
de işlevi budur. Türkiye'deki iç kapitalist odaklar, 
Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, demokratik 
soü bir iktidarın oluşmasına seyirci kalacak değil
lerdi. Nitekim Cephe ve yaşadığımız ortam bu pla
nın faturalarıdır. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Baltayı çok ye
din Demirci'den. 

ALİ SANLI (Devamla) — Uluslararası yumuşa
ma, gerçekte toplumsal değişimlerin ülkeler açısın
dan buzdolabına konması karşılığı, süper güçlerin 
ulaşmasıdır. İçerideki yüksek gerilim bu nedenle 
yadırganmamalıdır. 

Değer'li miPetveküIeri, Türkiye dış politika ve 
iç politikası bakımından en kötü günlerini yaşa
maktadır. Üst üste çakışıktır bu sorunlar. Oysa Tür
kiye'nin önüne çok geniş boyutlu yeni bir dünya, 
geniş ufuklar açılmaktadır - Büyük Türkiye, uluslar
arası platformlarda aranmahdır, kendi kendimize 
caka için değil. Üst düzeyde çok büyük düşünmeye 
bağlıdır. 

«Ege bir yere gitmemiş, orada duruyor»! denıek-
5e; «Bir öhö» diyerek bir dış politika zaferi kazan
dığını sanmakla; hele hele «Türkiye'nin kendisine 
ihtiyacı duymayanfara muhtaç değildir» diyerek hiç 
olmaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bütün dünyaya 
«Doğu Akdenizde yabancı askerî üsleri istemediği
ni» bu dönemeçte açıklamalıdır. Böyle bir açıkla
ma, Kıbrıs Federe Meclisi karariyîe de çatışmaya-
caktır. Kıbrıs Federe Meclisi oy birliği ife bir karar 
a^nıştır. Buna göre Kıbrıs, bağımsız, bağlantısız, iki 
bölgeli bir federali Cumhuriyet olacaktır. Bu Cum
huriyetin, yabancı askeri üslerden arınması söz ko
nusudur. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kimdir bu 
yabancı askerler? 

ALİ SANLI (Devamla) — Federal Meclisin ka
rarım okudum sana. 

Doğu Akdenizde yabancı askerî üslerin kaldı
rılması tezimiz, doğal olarak Yunanistan'daki Ame
rikan üslerini, artık giderleri Anıerikahlarca karşı

lanan ve onlarca yararlanılan Kıbrıs'taki Amerikan 
üsBerini, Türk bölgesinde kapatılan Miyamilya, Ye-
rekallo ve Karava diinleme istasyonlarına karşılık, 
Rumların kendi bölgelerinde Amerikalılara tanıdık
ları yeni üsleri ve Türkiye'nin kendi topraklarında 
çalışmasını durduğu söylenen ve 1958'de Araplara 
karşı kuüîamîan İncirlik Üssüde dahil kapsamalı
dır. 

Amerikan ambargosu için bir şantaj değil, em
peryalizmin Doğu Akdenizdekı varlığına kesinlikle 
karşı koymak ve yabancı askerî üslerin tümüne ha
yır demek için, bu tarihsel bir fırsattır. Bu barış pla
nı Kıbrıs'taki Türk teziyle bütünleşmiş olarak Do
ğu Akdenizdekı tüm ulusların desteğini kazana
caktır. Yainız Kıbrıs gibi sorunlarımızın çözümü 
için değil, Kıta Sahanlığı, Karasuları gibi ilk bakış
ta teknik gibi görünen sorunlarımızın çözümü açı
sından da yararlanacağımız destek olacaktır. 

örneğin, yoksul] Üçüncü Dünya Üikeleri Türki
ye'nin savunduğu doğal uzantı temeline dayalı Kı
ta Sahanlığı tezinin savunucusuduıiar. Karasuları
nın 12 mile çıkarılması halinde Batı*ı ülkelerin sa
hip oldukları «Adalar») nedeniyle kendi deniz kay
naklarının sınırlanacağıma farkındadırlar. Biz emper
yalizme karşı kavga vermiş bir ulusuz. Kurtuluş 
Savaşı pratiğini ve şerefini taşıyan bir ulus olarak 
Müslüman oDsun olmasın, bütün ezilmiş halklarla 
ilişkilerimiz böyle bir temeli bir çizgiye dayan
ması gerekirdi. Oysa, salt Kıbrıs nedeniyle birden
bire başlatılan çok yanlılık, o ülkeler açısından da 
iyi değerlendirilmektedir. Kıbrıs sorunu çözülürse, 
Üçüncü Dünya İ2e flörtümüzün çözüleceğini pekâlâ 
bilmektedirler. 

İsîâm ülkeleri konferanslarına katıldık. Onları 
aldatmayı denedik, hatta İsîâm ülkelerinîn İrail 
ile ilgili kararına imza attık. Teorik oîarak Türkiye 
yeni çizgisi ile 40 İslâm toplumu ile doğrudan iliş
ki düzenine girmiş göründü. Kimin kimi kandırdı
ğını Lima'daki, Kolombo'daki bağlantısızlar top
lantısında ve New York'daki Birleşmiş Milet'ierde 
öğrend'lk. Bize naşı! baktıkları ortaya çıktı. Bugün
kü Cephe dış politikası hakkında Üçüncü Dünya çok 
insafsız yargılarla doludur. 

Bir örnek : Filistin Kurtuluş Örgütünün yalnız 
sosyalist ve Arap ülkelerinde değil, Londra'da, Pa
ris'te, Tokyo'da, dalıa önemlisi Lefkoşa'nın Rum 
kesiminde.. 

BAŞKAN — Sayın San!* 3 dakikanız var. 

— 342 — 



M. Meclisi B : 55 25 s 2 . 1977 O : 3 

ALİ SANLI (Devamla) — ... Rum kesiminde ve 
Atina'da büro ve tenısilciIkSeri var. Oysa Faruk 
Kaddumi'ye yaptıklarımız yüz kızartıcıdır. 

Değeri milletvekilleri, bu ülkelerle Akdenizde 
barışçı bir düzenin kurulması, Ege'nin genişletil
miş Yunan karasulanyla tıkanması konusunda, et
kili ve sürekli işbirliği yapılabilme olanakları var
dır. Yunanistan'ın Boğazların stratejik önemini 
Ege Densizinde odaklamak istediği de açıktır. Ka
rasuları savı ve adaların silâhlanması bunun somut 
ve tehlikeli kanıtlarıdır. 

Amerika Birleşik Devletlerine gözdağı vermek 
için, Moskova ile flört etmek, siyasî belge söylenti
sini çıkarmak, Carter'e karşı ilişkilerin daha önceki 
çerçevede sürdürme olanağı bulunduğunu belirt
mek için, siyasî belge söylentilerini sona erdirmek 
çok yönlülük falan değil, yönsüzlüktür. 

Biz değerli milletvekilleri bütün bunlara kar
şın, neden Kıbrıs'ta halkımızdan gizli uyuşmalara 
girmek pahasına Amerikan Kongresinin yumuşa
tılması ve silâh ambargosunun kaldırılması umut
ları beslenmektedir? Oysa bu anlaşma sanıldığı gibi 
onaylanışa, sorunlarımız çözümlenmiş mi olacaktır? 
Hayır. Kaldı ki, bu üslerin açılması bölgedeki yu
muşamayı ne yönde etkileyeceği tartışmaya değer. 
Üsteliik, çekirdek güçlü bir savaşta saldırı hedefi 
olabileceğiz, önemli bir güvenlik riskidir. Onaylama
nın yaratacağı rahatlıkla bir süre daha ulusal gü
venlik ve dış politika askıya alınacaktır. Johnson' 
un mektubundan sonra olduğu gibi, ileride daha 
büyük boyutlu sorunlarla karşılaşacağız. Amerika 
Birleşik Devletleri yönünden amaç; Türkiye'yi, yine 
eski işlevini sürdüren soğuk savaş döneminin ileri 
karakolu halinde tutmaktır. Bizim Amerika için 
önemimiz azalmamıştır; nitelik değiştirerek artmak
tadır. Dünyanın genel dengeleri arasında, Türkiye 
daha artan ölçülerde önemlini korumaktadır. Mos
kova'nın, Washington'un, AET'nin ve İslâm toplum
larının duyduktan yoğun ilgi, böyle bir konumun, 
çok unsurlu dengelerin kesiştiği bir yer oluşudur. 
Türkiye'nin tutarlı bir politik tavrı, tarihsel bir 
dönüşümü vurgulayacaktır. 

Böylesine büyük sentezler, ülke içinde illeri de
mokratik sentezlere varmış güçlerin oluşturacağı 
iktidarların işlidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî 
Selâmet Partisi Koalisyonunun böyle bir sentezin 
başlangıcı olmaması, ülkemiz için kaçırılmış bir fır
sattır gerçekten. 

Üslerden ve yabancı askerlerden alındırılmış Kıb
rıs tezini savundu diye, Yüksek Müşavir Dikerdem 

için soruşturma açmış bir Hükümetin hele hele yapa
cağı işlerden değildir. 

Kısaca Clifford'un ziyaretine de değinmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, müddetiniz doldu. 
ALÎ SANLI (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Clifford'un 1964 "yüinda Türkiye'ye karşı 6 ncı 

Filonun gönderilmesin!, Johnson'a bilinen mektu
bun yazılmasını öneren eski bir Savunma Bakanı 
olduğunu biliyoruz. 

Kıbrıs'ta sıcak bir ortam bulunmadığı halde, üs
telik Denkdaş'ın ve Makarios'un görüşmeye başladık
ları ve bir takvim hazırlandığına göre ne konuşul
muştur? 

Amerikan Kongresinde Türkiye için harcanan her 
dolar karşılığında 3 dolarlık güvenlik sağlandığının 
hesaplandığı açıkça yapılırken, bizim Clifford'dan 
anlaşmanın onaylanmasını yakararak istememiz, 
Cephenin milliyetçiliği ile çakışmaktadır. 

Sayın Başkan... (A. P. sıralarından «Bağlasın» 
sesleri) Son cümlemi, saygılarımı söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Görüyorum efendim, son cümlesi, 
görüyorum. Buyurun, buyurun. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Sayın Başkan, Adalet 
Partili sayın sözcünün birkaç tane önemli hususu
nu doğrulamak istiyorum. 

Sayın sözcü dediler ki: «Bu iki yıllık dönemde 
Kıbrıs'ta Federal Devletin organlarını oluşturduk.», 
Doğru değiIS, Irmak Hükümetinde oluştu; tebrik me
sajını burada Irmak Hükümeti sırasında aMık. 

îkinci yanlışlık : Ben de Dışişleri Komisyonu 
üyesiyim; Sayın Bakan bize de açıklamada bulun
du, biz de o toplantıda idik. Demek ki iki türlü gizli
lik var: Çok gizli; gizli... Bize gizli olmayacak dere
celeri anlattı; çok gizlisi kendisinde kaldı. Biz ora
dan bir şey aldığımızı sanmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, son cümlenizi rica ede
yim, 

ALÎ SANLI (Devamla) — Sayın Başkan, saygı
larımı sunayım o zaman. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. (A. P. sıralarından alkış

lar) 
DIŞÎŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesi, yük
sek incelemelerinize sunulmuş bulunuyor. Bu müna-

— 343 — 
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sehetle söz alan sayın milletvekilleri, grupları, ya da 
şahısları adına değişik konulardaki görüşlerini, eleş
tirilerini ifade buyurdular. 

Ben, bütçe konuşmaları vesilesiyle Hükümeti
mizin izlediği dış politikanın genel doğrultusunu 
özetleyen bir metin hazırlamıştım, bunu yüksek hu
zurunuzda sunmak istiyorum. Yalnız, cevap hakkı
nın yarım saate indirilmiş olması, beni bu imkân
dan mahrum kılıyor. Eğer, Muhterem Başkan mü
saade ederse, bu hazırladığım yazılı metni... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, böyle bir yetkiye sa
hip değilim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Efendim?.. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz gereğince böyle bir 
yetkiye sahip değilim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Siz izin verirseniz... 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Öğret öğret, 
yaşı gençtir ne de olsa... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, istirham 
edeyim.... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Umumiyetle, bilhassa büt
çe konuşmaları yaklaştığı zaman sürdürülmekte olan, 
hele Hükümette benim mensup olduğum parti is
ter tek başına, ister büyük kanat olarak mevcutsa; 
bir g)izüi diplomasi, bir bilgi verilmeme iddiaları dai
ma öne sürülmüştür. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Dinleyelim efendim, Sayın Bakan konuşu
yor. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Allah, Al
lah >* sesleri) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Dinleyelim bey
ler. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacı burada Başkan 
benim. İstirham ediyorum, burada Başkan benim. 
Zatiâlileriniz değilsiniz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — (İzmir Milletve
kili Süleyman Genc'i göstererek) Beyefendi elli ce
binde geziyor. 

BAŞKAN — Sayın Özçeük. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Hasan efendi 

gel, gel, buraya gel. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Şuna bak beye

fendi, eli cebinde geziyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum ar

kadaşlarım. Biriblrinizi kötü sıfatlarla itham etme
yiniz. Yakışmıyor sizlere. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Burası Meclis, 
eli cebinde geziyor. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Özçelik, Sayın Baka
nın sözlerini kesmiş olduğunuzun farkında mısınız? 
Sayın Kavurmacı. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — EM cebinde ge
ziyor, burası Meclis. 

BAŞKAN — Evet burası Meclis ve ben Başka
nım. Burada sükûneti temin etmek bana aittir, za-
tiâilerinize değil. Rica ediyorum. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Başkansanız 
bunlara engel olun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim, rica ediyo
rum. (Başkanın tokmağa vurması) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ei cebinde ge
ziyor. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sen, elin baş
ka yerde geziyorsun. 

MALİK YILMAN (Hatay) — (Ankara Millet
vekili Hasan Özçelik'i göstererek) Sayın Başkan, bu
rası Meclis, bu sarhoşun işi ne burada? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Kendi oturduğu
nuz yeri kendiniz tahkir etmeyiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Evet gizli diplomasi ve bil
gi vermemek iddiaları öne sürüldü. Bu münasebeille 
bugün burada eleştirilen ve Hükümeti bilgi verme
mekle suçlayan iddiaları cevaplandırmak istiyorum. 

Deniyor ki, «Bu Hükümet, dış politika konula
rında hiç kimseye bilgi vermez. Kıbrıs'ta ne olup bit
tiğini yabancı basınlardan öğreniriz. Yunan Dışiş
leri Bakanının bildiği Meclisten gizlenir.» Acaba 
bu iddialar doğru mu? Bu konu üzerinde durmak
ta yarar var. 

Sayın milletvekilleri; bugün uygulaması azal
mış, hatta terkedilmiş olmakla beraber, politikada 
bir gizli diplomasi usulü vardı. Bunun gayesi, dev
letler arasındaki anlaşmazlıklar çıktığı zaman, bu
na taraf olan ülkelerin kamuoylarının dalgalanma
ması, heyecanlanmaması, ya da böyle bir şey olmuş
sa, yatıştırılın ası idi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hora gibi. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SAÎBRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Bu tür diplomasi bugün re
vaçta değildir, terkedilmiştir; ama bu yol bize isnat 
edilen, bizim tutumumuza karşı ileri sürülecek bir 
iddia olamaz. Çünkü, gizli diplomasi; milletlerarası, 
yapılan temas ve görüşleri, görüşmeleri gizlemek, 
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yani1 saklı yerlerde buluşmak, gizli görüşmek. Eğer 
bu faaliyetler gizîenemiyorsa bu sefer de temas ve 
görüşmelerden yayın organlarına hiçbir bilgi ver
memek manasına gelir. 

Milletlerarası temaslarda uygulanan bir usulü, 
iç temaslara çevirmek, yani Hükümetle yasama or
ganları arasına dönüştürmek ve bu şekilde uygula
mak imkânı yoktur. Yoktur, çünkü eninde sonunda 
gerçekleşmesi meclislerin tasvip ve tasdikine bağlı 
bir konuyu karar merciinden gizli tutmaya imkân 
yoktur. Bizim temaslarımız da, temaslarımızın ko
nusu da, sonucu da milletin ve dünya kamuoyunun 
önünde cereyan ediyor. Bir resmî ziyaret söz ko
nusu olsa, bu ziyarete başlarken sebebi, amacı hak
kında radyolarda, televizyonlarda açıklamalarda bu
lunuyoruz. Gittiğimiz yerlerde yerli - yabancı ya
yın organlarının sorularına muhatap oluyoruz; on
ları cevaplandırıyoruz. Ziyaretlerimiz, temaslarımız 
bitince, ya ortak bildiri yayınlıyoruz, ya basın kon
feransı yapıyoruz, konuşmalarımızın muhtevasını açık
lıyoruz. Soruları cevaplandırıyoruz. Ziyaretimizin so
nunda, yurda dönüşte çalışmalarımızın sonucundan 
bilgi veriyoruz, değerlendirilmesini yapıyoruz. Mem
leketimize bir ziyaret yapılırsa aynı şeyleri hem biz, 
hem de misafirimiz yapıyor. 

Söylediklerimiz değil, söylemediklerimiz bile ya
yın organlarında bize söylettiriliyor. Bunların yo
rumlarını, düzeltilmeîerini, tekziplerini, teyitlerini 
yapıyoruz. Bunların hepsi kamu önünde cereyan 
ediyor. 

Bununla kalmıyoruz. İktidara geldiğimiz günden 
beni ne kadar açıklama yaptıksa, Sayın Başbakanın 
dış politika ile ilgili ne kadar beyanları olduysa, ne 
kadar anlaşma yaptıysa, ne kadar ortak bildiri ya
yınladıkça hepsini topladık, muhterem. Senatör ve 
Milletvekili arkadaşlarımıza takdim ettik. Düşün
dük ki, parça parça yapılan bu beyan ve bildiriler 
aradan zaman geçince hatırdan çıkabilir. İhtiyaç hu
sulünde eîaitında bulunmasında hem inceleme için, 
hem eleştirme için fayda vardır. Bunları yayınla
makta devam edeceğiz. 

Her ziyaretimizin sonunda gerek Bakanlar Ku
rulunda, gerek Mili Güvenlik Kurulunda çalışma
larımız etrafında bütün aynntılarıyle bilgi veriyo
ruz. Bunun dışında 30 - 31 Aralık tarihinde Bütçe 
Karma Komisyonunda, 6 Şubat tarihinde Yüce Se
natoda dış politikamızın genel doğrultusunu, önem
li uluslararası meseleler ve ikili ilişkilerimiz etrafın
da geniş izahat verdik. 

2 Şubat tarihinde Senato ve Millet Meclisi Dış
işleri Komisyonlarının yaptığı ortak kapalı bir top
lantıda, günün konuları üzerinde en ince teferrua
tına kadar, hiçbir noktayı ihmal etmeden, ihbâ et
meden geniş bilgi verdik. Ondan evvel de Dışişleri 
Komisyonları, Ortak Pazar Komisyonları tarafın
dan vâki olan bütün davetlere icabet ettik. İlgilen
dikleri bütün konularda açıklamalarda bulunduk. 

Görülüyor ki, şu hemen son iki aylık bir müddet 
içinde bile, yasama organları önünde şimdi dördün
cü defa, Kabine içinde yedinci defa, Millî Güvenlik 
Kurulunda ikinci defa çalışmalarımız hakkında bil
gi vermemize rağmen, hâlâ Hükümetimiz gizli dip
lomasi uyguluyorsa, açık diplomasinin ne olduğu o 
zsmssn meraka değer bir hâl alır. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Bize de anla
tın. Parlamentoya; buraya anlatın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — «Bize bilgi verilmiyor»dan 
maksat, görüşmelerin zaptı elimize geçmedi, ya da 
konuşulan şeylerin dosyasını görmedik mânasına 
geliyorsa, o zaman böyle bir tatbikatın ne dünyada, 
ne başka bir yerde mevcut olmadığını söylemek is
terim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Millet Mec
lisinde sesinizi duymadık, hiç görmedik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hele «Bu Hükümet dış po
litika işlerini milleten, Meclisten değil, kendinden, 
ortaklarından bile gizliyor» iddiası, sadece insafsız, 
tutarsız, ya da muayyen bir amacı nişan alan bir 
beyan değil, aynı zamanda da cidden anlamsız bir 
isnattır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddia Hükümetimi
zin en önemli meselelerde bile kendi içinde tutarsız, 
kendi içinde çelişkili olduğu yolundaki beyanlarla 
ilgili. «Bu Hükümetin hiçbir konu üzerinde belirli 
politikası yok. Tüm dış konular askıda kaldı.», 
sözleri bu kürsüde çok söylendi. Sadece bunlar söy
lense iyiydi. Beni üzen şeyler de söylendi. Meselâ, 
bu kürsüde benden evvel konuşan muhterem ha
tip «Demirel Hükümeti yaklaşan seçimler için Ame
rikan desteğine muhtaçtır.» dedi. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hem de çok 
doğru. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGÎL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, se-
çimji millet tayin eder. Bu bize değil, millete iftiradır. 
Yani Amerikan tesiri altında millet seçeceği adam: 
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mı değiştirecek? (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri, 
alkışlar) 

Kimse bu memlekette ne Amerika'ya» ne Mos
kova'ya muhtaç değil. Desteği Türk milletinden alır. 
Burası seçim meydanı değil. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu kürsü propaganda kürsüsü 
değil. Bu beyanların yeri burası değil. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Jöhnson% resim 
çektirenler düşünsün onu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGÎL (Devamla) — Johnson ile resim çektirmek 
günah değil, ayıp değil. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz Johnson ile re
sim çektirmedik. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Kossigin'fe 
de var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Keşke çektirseydiniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O mektubu kabul 
ediyorsunuz demektir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, muhterem miîletve-
kİEİeri... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ben Dışişleri Bakanıyım. 
Dünyanın bütün devlet başkanlarıyle resim çektiri
rim. Ne kadar çok devlet başkam ile resim çektSrir-
sem, o kadar çok faaliyetim var demektir. Bunun 
ayıp neresinde? (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri, 
alkışlar) Bu kafa ile insan nereye gider: Johnson ile 
resim çektirmiş. Ne var bunda? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Albümünüzde sak
larsınız, seçim propogandası yapamazsınız. (Gürül
tüler) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Adalet Partisi
ni düşüren CİA'dır diyen siz değil iniydiniz? (A. P. 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, «Sayın Baş
kan, bu hâl ne kadar devam edecek?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başkan aşağıda inip kimsenin 
ağzını tutamaz. Tüzük gereğince gerekli ihtarı yap
tığım ha'de, bu ihtara sayın milletvekilleri itibar et
mezlerse, Sayın Başkanın elinde ne var? Ben sizden 
anlayış istirham ediyorum; sayın hatibin sözünü 
kesmemenizi bilhassa rica ediyorum, istirham edi
yorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yetkiniz var, 
dışarı atın. 

BAŞKAN — Yetkimi bana öğretmeyin, rica ede
rim; ben yetkimi biliyorum. Buyurun oturun yerini
ze. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Gelelim CİA 
meselesine: «12 Maft'ta Adalet Partisini CİA dü
şürdü»! diyen sİ2 değil misiniz? Bu sözünüzle Türk 
halkına hakaret ettiniz mi, etmediniz mi? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... Sayın Ök-
men.... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş
kan, önceki Hariciye Vekilinin resimlerini gördük; 
500'Iükleri tutup da şey yaparken... 

BAŞKAN — Sayın Tosyaiıoğlu... 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Gazetelerde 

ilân edilmiş olarak. (Başkanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, gecenin bu saatin
de istirham ed-yorum; beni müşkül durumda bırak
mayınız. Başkanlığa yardımcı olunuz. Aksi halde, 
Tüzüğün gereğini yapmak zorunda kahrım ve bu be
ni çok üzer. 

Rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devaımla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Bu Hükümetin belirli bir dış politikası olmadığı 
iddiası üzerinde şunları söylemek istiyorum: 

Bir hükümetin dış politikası nasıl belirlenir? Bu 
iddiayı sürenler de Hükümet oldular. Onlar da koa
lisyon kurdular. Ortağı ile bir araya geldiler. Dış po
litika üzerindeki birbirlerinden ayrı görüşlerini yak-
laştırabildiği kadar yaklaştırdılar, bir noktada uyuş
turdular ve bunu program haline koydular. Biz de dış 
politikamızı bu esaslar üzerinde yürüteceğiz, diye 
ilân ettiler. Biz başka türlü mü yaptık? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Dertizlİ) — Evet. -' 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Bizden sonra kurulacak Hü
kümetler, ister tek parti iktidarı olsun, ister koalis
yon olsunlar, başka türlü mü yapacaklar? 

Hükümetin ne düşündüğüne, ne yaptığına dair 
hiçbir bilgileri yokmuş. Bizden evvel Millî Selâmet 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olduğu 
zaman bir program yaptı; iki cemaatten oluşan Kıb
rıs'ta Türk topFumunun eşit egemenlik statüsünün 
korunması, devlet yönetiminde iki cemaat arasın
da her yönü ile huzurlu bir işbirliğinin sağlanması 
Sçin en isabetli çözüm yolu şudur diye, şimdi huzu
runuzda tekrar etmek istemediğim, uzun bir program 
yaptı. Böyle hazırladı ve bu şekilde Kıbrıs mesele
sinde sabit, istikrarlı, geçerli, tutarlı bir görüş yan
lısı olduğuau ilân etti. 
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Biz de program yaptık ve programımıza yazdık. 
«Miiîî bir dava olan Kıbrıs konusunda, Türkiye ve 
Türk Milleti olarak elde edilmek istenilen sonuç üze
rinde dışta - içte hiçbir tereddüt doğurmayacak bir 
siyaset izlemek baş amacımızdır.» 

CAHlT ANGIN (Çorum) — Her gün doğuyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SAjBRÎ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Yani demişiz ki; evvelâ bü
tün dünya bilsinki, biz Kıbrıs meselesinde şaşmaz 
bir politika izleyeceğiz. Bunu da sadece Hükümeti
mizin politikası diye kabul etmiyoruz. Devletin, mil
letin ortak bir iradesinin oluşumu kabul ediyoruz. 
Bu tutarsızlık mı? 

CAHlT ANGIN (Çorum) — Tereddüt çok, her 
gün... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ne demişiz? «Kıbrıs Türk 
toplumunun ekonomik kalkınmasında, bütün organ-
lariyle teşkilâtlanması tamamlanmakta olan Kıbrıs 
Türk Federe Dveletinin ihtiyaçlarının karşdanmasın-
da gerekli yardım, destek yapılacak»,. 

«Kıbrıs Türk Toplumuna yapılan haksızlıkların 
ve Kıbrıs'ın bağımsızlığına son verme gayretlerinin 
kaçınılmaz kıldığı müdahale sonunda, fiilen iki böl
geye ayrılmış bulunan Adada, Türk Toplumunun 
geleceğini sağlam bir teminata bağlayacak ve Ada
daki gerçeklere dayanan hukukî çerçeve içinde Kıb
rıs'ın bağımsız Federal Devlet olarak varlığını koru
yacak bir çözüm şekline ulaşılması, Hükümetimizin 
amacıdır». 

«İki miîîî toplumun içice bir arada yaşayamaya
cakları ve ancak yanyana yaşayabilecekleri, geçmiş 
yılların acı tecrübeleriyle ortaya çıkmıştır. Bu du
rum karşısında iki bölgeli federal sistemin âdilâne 
bir çözüm şeklini sağlayabilecek yegâne yol oldu
ğu inancındayız. Kıbrıs Devletini meydana getiren 
iki mîllî toplumun adada suilı-u sükûn içinde hakla
rını, menfaatlerini uzlaştırarak yaşamalarına ve 
ekonomik refalıiarma hizmet edecek böyle bir çözüm 
şekline müzakere yoîuyle ulaşılmasını, bir taraftan 
teşvik ederken; öbür yandan da Kıbrıs'ın bulundu
ğu bölgede mevcut dengenin, istikrarın muhafaza
sına ters düşebilecek gelişmelere meydan verilme
mesi için gerekli tedbirlerin ittihazına, Hükümeti
mizce gereken dikkat ve itina gösterilecektir.»! 

Şimdi bu poragram; Kıbrıs için tespit edilmiş bu 
politikaya «belirsiz, sisler içinde kaybolmuş, tutar
sız, kararsız bir politika» deniyor. İki Hükümetin de 

görüşleri ortada. Ben, bizim çizdiğimiz programı da
ha vazıh... 

BAŞKAN — Üç dakikanız var sayın Bakan. 
İSMET SEZGİN (Aydm) — Saat kaçta başladı 

Sayın Başkan, bir yanlışlık olmasın? 
BAŞKAN — 21.48'de başladık, 20 dakika üzerin

den düşünmüşüm, daha 13 dakikanız var efendim, 
özür dilerim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Şimdi Millî Selâmet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşiyor, program ya
pıyor. Bu siyaset, vazıh, tutarlı, geçerli, makbul olu
yor. Adalet Partisi aynı partiyle ve başka partiler iş
tirakiyle bir program yaptığı zaman, tutarsız, belir
siz, gizli bir program oluyor... 

Muhterem arkadaşlarım; bizim Hükümetimizi, 
mütemadiyen, ne yaptığını bilmeyen, hiç bir sahada 
fikri olmayan bir hükümet olarak telâkki etmek doğ
ru değil. Şimdi bu Hükümet, Sayın Irmak Hükümeti 
güvenoyu alamayınca, esasen sürmekte olan hükü
met buhranı, ya da hükümetsizlik buhranı 6,5 ayına 
bastığı zaman, Sayın Irmak Hükümeti, programını 
kurarken; ben, geçici hükümetin, memleketin partile
re dayalı Parlamentodan rahatlıkla güvenoyu alabile
cek demokratik bir hükümete muhtaçtır, diyordum. 
Böyle bir hükümet bir an evvel kurulmalıdır, dedik. 
Bu hükümet, bu ihtiyacın cevabıdır. Uzayıp giden 
buhranın bir çaresidir. 

Şimdi, sabah erken kalkan, gücünü bu Hükümete 
bir taş atmakta sanki marifetmiş gibi deniyor. Ama, 
bu Hükümet nasıl kuruldu, neden kuruldu, ne şartlar 
altında kuruldu? Onu bugün kimse münakaşa etmi
yor. Biz o nazik günlerde dört parti bir araya geldik; 
bu partilerin her birinde, diğer konularda olduğu gibi, 
değişik, farklı görüş ayrılıkları vardı. Tıpkı, muhte
rem Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin yaptığı 
gibi, biz de oturduk, görüşlerimizi bir noktada birleş
tirmeye çalıştık, ortaya bîr program çıkardık. Şimdi, 
ı« Böyle bir programınız var; ama hepiniz tutarsızsı
nız» diyorlar. «Her telden bir saz çalıyorsunuz» bu
yuruyorlar. Bu, Senatoda da eleştirildi ve Kontenjan 
Grupu Başkanı Sayın Nihat Erim, aynen arz edeyim, 
şunlan söyledi: 

«Bugünkü Hükümet büyük, küçük dört partiden 
oluşmuş bir ortaklık, bir koalisyondur. Bu dört siyasî 
partinin birbirinden ayrı programları, amaçlan, hatta 
metotları vardır. Böyle bir ortaklığın kurulabilmiş 
olması, aralarında bir protokol meydana getirilmesi, 
o partilerin amaçlarını, programlarım terk etikleri 

— 347 — 



M. Meclisi B : 55 

anlamına gelmez. Bundan dolayı, özellikle bir seçim 
yılında kendi seçmenlerine seslenirken, her biri par
tilerinin ayrı politikalarını, ilkelerini, metotlarım el
bette söyleyeceklerdir. Demokrasi içinde yaşayan ül
kelerde bu yadırganmaz, doğal sayılır. Hatta demok
ratik rejimin faydalarından biri olarak değerlendiri
lir. Hükümet üyesi olan şu, ya da bu parti liderinin 
Bakanlar Kurulunun benimsediği politikadan değişik 
düşünceler belirtmesi, bu memleket seçmenlerinin ço
ğulcu bir demokratik sistem içinde, hangi politikayı 
ve uygulamayı yeğlediklerini bölüm bölün» gösterir, 
bundan da yabancı hükümetler yararlanır. Ama bu 
beyanların Koalisyon Hükümetinin ortak, tek, bil-
lûrlaşmış politikasını ortaya koyduğu iddiası, aklı 
başında hiç bir devlet adamı, hiç bir diplomat tara
fından gelmez. Çünkü onlar bilirler ki, bir devletin 
dış politikası hükümetin ortak kararıyle belirir ve onu 
Dışişleri Bakanları yansıtır.» Sayın Erim'i'n teşhisi 
doğru, yüzde yüz doğru. 

Şimdi, Sayın Ülman teşrif ettiler, buyurdular ki, 
«Evet, ama siz böyle söylüyorsunuz. Sayın Er bakan 
da; Hükümet programının uygulanması, Bakanlar Ku
rulunda görüşülüp kararlaştırılır, Bakanlar Kurulunda 
kararlaştınlmayan hiç bir şey bir hükümeti bağla
maz diyor.» Bu beyanları bizim mülâhazalarımızın 
tekzibi addetmiyorum. Yukarıda da arz ettiğim; biz 
Dışişleri Bakam olarak, sadece biz değil, diğer bakan
la da dış temaslarında, önemli icraatından Bakanlar 
Kuruluna bilgi veriyorlar; ama bunu yapmadan ev
vel program içindeki bir girişimin iznini alıp, gelip 
Bakanlar Kurulundan almıyorlar; icraatlarının prog
rama uygun cereyan edip etmediği hususunda izahat 
veriyorlar. Bir Gıda-Tarım Bakanı, bir Çalışma Ba
kanı, bir Sanayi Bakanı, bir Sağlık Bakanı, Hüküme
tin değişik kanatlarına mensup üyeleri olarak, onlar 
da dış temaslara gidiyor, onlarda kendi sahalarında 
incelemeler, görüşmeler yapıyor, anlaşmalar imzalıyor, 
ama evvelâ Bakanlar Kuruluna gelip, karar alıp öyle 
gitmiyorlar. Bir uygulama için icazet almıyorlar. Ge
lip izahat veriyorlar. Bu bilgilerde programı dışı bir 
tasarruf görülürse, işte o zaman uygulamanın prog
rama uygun olup olmadığı üzerinde tartışma açdıyor. 
Bizim Bakanlar Kurulumuzda böyle bir duruma hiç 
rastlanmadı. 

Koalisyon liderleri, Hükümet programında bir deği
şiklik ihtiyacım duyarlarsa, yapacakları iş ayrıdır. Her 
bakanın, Bakanlar Kuruluna verdiği ve itiraza uğra
mayan beyanaet, Bakanlar Kurulunca tasvip edilmiş 
demektir. Neden ben ortaklarımı haberdar etmiyo-
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rum? Niçin ben gizli politika ediyorum? Niye bu 
Hükümet dış politika konularında hep ayrı telden ça
lıyor? Eğer bu iddialar bilgisizlikten gelmiyorsa, o 
zaman kasıtlı olduğunu aramak lâzım. 

Dış politika ilgilerimizin ne kadar açık ve belirli 
olduğuna bir örnek olarak, şu Kıbrıs meselesinde her 
iki hükümetin görüşünü yansıtan programı arz ettim. 
Madem Kıbrıs'tan başladık, bu Kıbrıs'ta konuşuldu, 
oraya geleyim. 

Dendi ki; bu Hükümet işbaşına geldiği günden 
beri Türk dış politikası tam bir durgunluk içinde, kış 
uykusuna yatmış. Böyle genel lâfları hiç delil göster
meden sanki gökten âyet keskinliği ile ispata lüzum 
duymadan ortaya atmak kolay. Biz de deriz ki; Hü
kümet işbaşına geldiğinden bu yana, Türk dış politi
kasına hareket geldi. Bu Hükümet işbaşına geldikten 
sonra, dış politika konularımız uykusundan uyandı. 
Bu hükümetle birlikte dış politik konuları, bir iç po
litika çekişmesinin kısır malzemeleri olmaktan kur
tarılmadı, yerine oturuldu, içe dönük bir dış politika 
değişti, adresini buldu; biz' de bunu iddia ederiz. 

O halde dedik ki, gökten âyet gibi olmasın ispat 
edelim, bu dediklerimizi, ispat etmek bize düşüyor. 
Kıbrıs, harekâttan evvel, askerî harekâttan evvel ney
di? Bizim Hükümetimiz teşekkülü zamanında neydi, 
bugün nedir? Buna bir göz atarsak; iddialarımız doğ
ru mu, askıda mı, uykuda mı; bir hüküm çıkarmak 
mümkün. 

1974 askerî harekâtından önce, Kıbrıs iktisaden 
güçsüz kalmıştı. Buna, Rum yönetiminin Türk top
lumuna ayrıcalıklı davranışları sebep oluyordu. Kıb
rıs Türk toplumunun gelirinin % 98'i anavatandan 
sağlanıyordu. Rumlar siyasî tazyike imkân bulama
dıkları için iktisaden çökertmeye çalışıyorlardı. Hare
kât bu şartlar altında yapıldı ve bir harbin bütün ya
raları da bu güçsüz zemin üzerine oturdu. Harekât
tan sonra, evvelâ sanayide ne gibi sistem takip edile
cek, tarım nasıl olacak, mülkiyet kimlin, bunların 
defter tespiti ne olacakla aylar geçti ve o hükümet 
aktive edemedi Kıbrıs'taki aldığı potansiyeli. Askerî 
harekât başarılı yapılmıştı, ama siyasî çözüm aradan 
10) ay geçmesine rağmen sağlanamamıştı. 

Sayın Ülman, «Bu kürsüden dün bize barbar ba-
ğırıyordunuz: Hani siyasî çözüm yok mu diye 3 ay 
oldu. Şimdi biz size söylüyoruz: Hani siyasî çözüm» 
buyurdular. Doğrudur, biz dün bar bar bağırıyorduk, 
siyasî çözüm yoktur diye. Sebebi şuydu: Böyle sıcak 
müdahalelerden sonra, sıcağı sıcağına bîr siyasî çö
züm bulamazsanız, o zaman elden fırsat kaçar; inti-
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kamlar gelir, kompleksler gelir. Buna en güzel misal, 
Orta - Doğu'dur. Bu kadar yıldır bir sıcak savaş öte
si seri bir hal şekli bulunamadığı için, uluslararası 
alanda iş dejenere oldu. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Genel Başkanım 
ayıu şeyi önerdi size. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Genel başkanınız, sıcağı sı
cağına çare bulacak zamanı geçirdi. 

ORAL MAVlOĞLU (İçel) — İnsaf, zaman olma
dı ki. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — 10 ay, 10 ay. 

ORAL MAVlOĞLU (İçel) — Aynı şeyleri öner
di. Lâf mı yani. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Eğer, benim bu lâflarımın 
teyidi ise iyi. 

İşte biz Sayın Ülman, size «Hani bunun siyasî çö
zümü?» derken, bunu düşünüyorduk. Hiç bir zaman 
«Kıbrıs'a çıkmak maceradır» diye bir lâf etmedik. 
O şeriat altında Kıbrıs'a çıkmamaya karar verecek 
Türk Hükümeti yoktur. «O zatın duyduğu konsekan-
sını düşündünüz mü?» lâfıdır? Onun da ne kadar 
doğru olduğunun hadiselerle ispatı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 2 dakikanız var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Tabiî bu kadar kısa zaman
da, bu kadar çok şeye cevap vermek mümkün değil. 
Yalnız beni üzen bir hadiseye yine cevap vereceğim. 
Sayın Ülman burada kendi eleştirisinde bir yazı oku
du ve dedi ki; «Siz Kıbrıs meselesinde her türlü ödü
lü vermeğe hazırsınız, razısınız; bunu biz söylemiyo
ruz; işte bir rapor.» Rapora, «Türkiye Kıbrıs'ta ödün 
vermeden bunu tatbik etmeyiniz,» demişlerdir. Bu 
rapor nedir? Muhtevasından bizim bilgimiz yok. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Takdim edeyim, 
vereyim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Bilmiyorum. 

Bu iddialar bir zihniyeti açığa vuruyor. Bu rapor 
muhtevasının tamamen doğru olduğunu kabul ediyor. 
Ama bizi tenkit etmek için, bizi mahkûm etmek için 
Amerikalının verdiği kongredeki rapordan başka bir 
delil bulamadınız mı? Biz icraatımızla karşınızdayız. 
Her şeyimizde açığız. Niye bizi üçüncü şahısların 
beyanlarıyla suçlamağa kalkıyorsunuz? (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Sıra geldiği zaman, 
bize Amerikan uydusunun diyorsunuz. Tenkidinizde 

bile Amerika'ya uymak için bir mecburiyet mi var? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bize 
Amerika'ya uymadan Amerika'nın lisanından gayrı 
bir delille tenkit edemez misiniz? Üçüncü şart, yarın 
da bir Yunanlı başka bir rapor verebilir. O raporla 
mı bizi ilzam edeceksiniz? Rapor ne diyormuş: «Me
rak etmeyiniz, dayanınız, Türkiye taviz verecek.» Ne 
tavizi verdik? Kim verdi tavizi? Hadi biz bütün ta
vizleri vardık. Muhterem arkadaşlarım Kıbrıs işini 
kim halledecek? Adalet Partisi mi? Kıbrıs işi burada 
hallolur. Buraya gelecektir. Taviz verirseniz siz vere
ceksiniz. Sizden başka kimse Kıbrıs işinde taviz ver
meye ne yetkili, ne kadirdir. Ödün vermişiz? Ne ödü
nü verdik? Kıbrıs'taki vaziyeti kurtardık, % 98'i Tür
kiye'den gidiyordu, % 60'ı mahajlî gelirle temin edi
liyor hâlâ... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İsmail Cem'Ie 
Politika Gazetesinde bir röportaj yapmıştınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan son cümlenizi rica et
sem. 

Sayın Çakmur, istirham edeyim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — 10 defa izah ettim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Efendim, bunu 

bir defa daha burada dile getirir misiniz lütfen? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer her atılan söze 

cevap verirseniz vaktiniz çok geçti zaten. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGlL (Devamla) — 10* defa izah ettim. Bütçe 
Komisyonunda izah ettim. Senatoda izah ettim, Dış
işleri Komisyonunda izah ettim. 110 defa daha izah 
edeyim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (fzmir) — Özür dilerim Sa
yın Başkan. Şu dibimizi nasıl kazıyor CIA? Falan 
bunu izah etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, özür diliyorsun ama 
olmuyor. 

Sayın Bakan, vaktiniz 5 dakika geçti. Emin olun 
ki, harcanmış olan zamanı üzerine koymama rağmen 
5 dakika geçti. 

Rica edeyim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGtL (Devamla) — Sual sorarsanız izah ederim. 
BAŞKAN — Sual halinde sorarlar, siz de cevabı

nızı verirsiniz. 
Son cümlenizi rica edeyim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGlL (Devamla) — Evet, şunu söylemek istiyo
rum. 
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YÜKSEL ÇAKMUR (tzmîr) — CİA dibimizi na
sıl kazıyor? 

BAŞKAN — Sayın Çakıııur, Başkan buradayken 
hatiple konuşulmaz. Bunu yüksek bir milletvekili 
olarak bildiğinizi biliyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Bir insanın kendisinin, ya da 
kuruluşunun iktidarda olduğu zaman işlerin doğru 
gidileceğine, memleket menfaatlerinin çok iyi koru
nacağına; bunun aksi sadır olduğu zaman, ihanete 
kadar her şeyin mümkün olduğuna, baskılara boyun 
eğileceğine, bol bol, cömertçe millî tavizler verilece
ğine inanması, inanır görünmesi veya iddia etmesi 
dış politika tenkidi olarak karşılıklı iyi bir diyalog 
kurmamıza, iyi bir netice almamıza imkân vermez. 
Kimse hatasız değildir, her kul hata eder. Gelinir, 
icraatımız söylenir, gösterilir, tenkit edilir. Sayın Ül-
man buyurdular, biz onu kabul etmedik; Amerikalı
nın verdiği raporla beni suçlayamazsınız dedik. Din
lendi, bir karara varılır. Ben haklı görülürüm, siz hak
lı görülürsünüz.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 8 dakika geçiyor vak
tiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Kamuoyu buna göre karar 
verir. 

Suallerinize amade olmak üzere saygılarımı sunu
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, şu anakadar bana ulaş

mış olan soru sahipleri: Sayın Vahdettin Karaçorlu, 
Sayın İhsan Tombuş, Saym İlhan Işık. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen muhterem üye

lerin isimlerini kâtibe yazdırmalarını rica edeyim. 
Buyurun efendim. 
HALÛK ÜLMAN (istanbul) — Sözlerimin bir 

kısmının Sayın Bakan tarafından yanlış anlaşıldığı 
kanaatına vardım, bir tavzihte bulunmama müsaade 
buyurulur mu efendim? 

BAŞKAN — Hangi hususları, tespit ederseniz sa
yın Bakanın sorularının bitiminden sonra tavzih hu
susunda zatıâlilerinize söz vereyim. Yalnız hangi hu
suslar olduğuna dair, tavzih icap eden hususları gös
terseniz olur. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Hay hay. 
BAŞKAN — Yanlış tefsir edildiğini iddia ettiği

niz hususları gösterseniz tavzih için söz veririm. 
(A. P. sıralarından «Suallere geçtik» sesleri) O Baş
kanlığın bileceği iş. 

Sayın üyelerden sual sormak isteyenlerin isimle
rini Divan Üyesine yazdırmalarını rica ediyorum.. 

Soru sormak isteyenlerin işlemi bitmiştir. 
İsimleri okuyorum: 
1. Sayın Vahdettin Karaçorlu. 
2. Sayın İlhan Tombuş. 
3. Sayın İlhan Işık. 
4. Sayın Reşit Ülker. 
5. Sayın Müfit Bayraktar. 
6. Sayın Halil Karaath. 
7. Sayın Remzi Yılmaz. 
Sayın Bakan, Sayın Vahdettin Karaçorlunun su

allerini zatıâlilerinize tevcih ediyorum: 
«1. Malezya Başbakanının bütün ısrarlarına 

rağmen programda yok esbabı mucibesiyle Cuma 
namazım kılmaya, götürülmesi arzusunun engelledi
ği doğru mudur?» 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Anlayamadım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Malezya Başbakanı Cuma namazı
na gitmek istemiş de, programda yoktur diye gön
dermemişsiniz; bu doğru mudur deniyor. 

Biri bu. 
«2. Suudi Arabistan'ın Cidde Konsolosluğuna 

bir hanımın müsteşar olarak tayin edilmiş olduğu 
doğru mudur? 

Mezkûr hariciyeci hanımın daha önce Türkiye' 
yi Yunanistan'da temsil ettiği doğru mudur? ve bu 
bayan başka hangi devletlerde vazifelendirilmiştir? 

3. Suudi Arabistan Krallığı, protokolunda ka
dın temsilcilere yer vermeyen bir Devlet olduğuna 
göre, bu ülkeye kadın müsteşar tayin etmek doğru 
mudur? Şayet mevzubahis hariciyeci hanımın itimat
namesi kabul edilmeyerek ret edilirse; netice, iki dev
let arasında bir gerginlik sebebi olmayacak mıdır? 
Tabiri diğerle mesele siyasî bir skandal olmaz mı? 

4. Kahire'deki Türk Konsolosluğu Arapça ya
zılmış bir kitap dağıtmaktadır. Bu kitabın adı «Mu-
ciz Tarihî Kıbrıs» tır. Kitabın iç sahifelerinin biri
sinde, «Asırlarca tarihte Türklerin Kıbrıs'taki hâki
miyeti. 1571-1871» ibaresi yer almaktadır. Ancak bu 
kitapta Kıbrıs davamızı tanıtma yerine, Türklere kü
für edilmekte, tel'in edilmektedir. Bilfarz, 113 ncü 
sahif ede; Türklerin Kıbrıs'ta asıp kesmelerinden son
ra ve bu katliama rağmen (tire içerisinde yazılmış) 
116 ncı sahif ede «Türk hakimiyeti Adaya sadece 
karanlık dolu günler yaşattı» ve 117 nci sahif esinde 
Türkler Kıbrıs'ta kayda değer ne edebiyatta, ne fen-
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de, ne mimarî sahada tek bir eser bırakmadılar» de
nilmektedir. tmdi, bu kitap nerede ve kim tarafın
dan basılmıştır; Türk Konsolosluğu böyle bir kitabı 
nasıl dağıtmaktadır. Şu hale göre ortada bir hıyanet 
olduğu kabul edilmekte midir? Bakanlık keyfiyetten 
haberdar mıdır? 

5. Türkiye'yi dışarıda temsil eden fahri kon
solosluklar nerelerdedir? Bu fahri konsolosların 
% 80'inin Türk olmadıkları, Yahudi asıllı oldukları 
doğru mudur? Birçok İslâm ülkelerindeki Türk 
Konsolosluklarında ecnebi kâtipler çalıştırılmakta
dır. Bilfarz Suriye'de Tebrik'te Türk tabiiyetinde ol
mayan Ermeniler tespit edilmiştir. Bu şer unsurların 
Hariciyemizin harimi ismeti sokulması hangi mas
lahat iledir? Casuslar ordusuna Hariciye Bakanlığı 
kendi eliyle siyanet etmiş olmamakta mıdır? 

6. İzmir'deki Bilderberg gizli toplantısını kim
ler tertip etmiştir? Bu toplantıya kardan ecnebi de
legeler kimlerdir ve hangi selâhiyetle davet edilmiş
tir? Siz de bu toplantıya katıldınız mı? Mezkûr top
lantıya katılan ecnebi delegeler ve yerli vatandaşlar. 
kimlerdir? 

Saygılarımla.» 
Sayın Bakan, son, 7 nci sual Bilderberg Toplan

tısı İçişleri Bakanlığı tarafından davet ile mi gelmiş
tir, kendileri mi gelmişler. Çünkü eğer İçişleri Ba
kanlığını alâkadar eden bir mesele değil de, sureti 
mahsusada özel bir toplantı ise.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Özel. 

BAŞKAN — Bununla muhatap olmamanız ik
tiza edecektir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Emrederseniz, müsaade 
ederseniz veririm. 

BAŞKAN — Eğer siz şahsen cevap vermek ister
seniz, bir diyeceğim yoktur. Yani buna cevap ver
mekte muhtarsınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Veririm efendim. 

GÜNDÜZ SEVtLGEN (Manisa) — Sayın Baş
kan, bunun takdirini acaba zatıâliniz mi yapacaksı
nız, yoksa soru sahibi mi yapacak. 

BAŞKAN — Evet, bunun takdirini ben yapaca
ğım. 

GÜNDÜZ SEVÎLGEN (Manisa) — Ama bunu 
Sayın Bakan da takdir edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan eğer takdir ederse, ce
vap vermek lüzumunu hissederse verebilir. Yoksa 

onun takdiri bana aittir, özel toplantıyı Türkiye 
Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde dile 
getirmem. Ama sayın Bakan bunu bir mesele yapıp 
da kabul ederse, cevap verebilirler. Mesele budur 
beyefendi. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Bu özel 
bir toplantı değildir. 

BAŞKAN — Özel bir toplantı ise öyledir beye
fendi.. Ben kendilerine sordum, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Selâhattin Beyazıt 
yaptı.. 

BAŞKAN — Bilmiyorum beyefendi, kim yaptıy
sa yaptı. Özel toplantıların burada yeri yoktur. Bu
rada saym bakan dilerse cevap verebilir, şahsiyetini 
alâkadar ettiği için. 

Buyurun Sayın Bakan. 
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, bir yazım vardı. 
BAŞKAN — Saym Karaçorlu, lütfen yerinize 

oturun. Sualler cevaplandırılmaya başlanmıştır. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sualimi oku-

yamadınız diyor sayın Başkan. 
BAŞKAN — ötekisi sual değildir, eklediğiniz 

sual değildir de onun için; 

«Mahallî kâtipler, 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasasına tabi olduklarına göre; diğer kurumların 
memurlarma Dışişleri Bakanlığının 1/10720 sayılı 
Kararnamenin (B) cetvelindeki katsayılara göre aylık 
almaları gerekmektedir. 1 . 6 . 1973 tarihinden beri 
ödenmekte bulunan aylıkların diğer kurum memurla
rı ve Dışişleri Bakanlığı idarî memurlarına ödenmek
te olan aylıklara göre az olmaları nedeniyle bugüne 
kadaıiki aylık farklarının kendilerine ödenmesi is
tenilmektedir. Dış kadro ve derecelerde 8/9'da don
durulan mahallî kâtipler ayhklarma uygulanan kat
sayılar ile daha da mağdur duruma düşürülmekte
dirler. Bu eşitsizliğin düzeltilmesi gerekmektedir. 657 
sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi bir memurun, 
diğer devlet memurlarına uygulanan mevcut kanun
ların getirdiği hükümlerden faydalanmaları, anaya
sal hakları olduğu bir gerçektir. 22 . 9 . 1975 tarih, 
7/10720 sayılı kararnamenin, devlet memuru olma
ları nedeniyle aylıklarına uygulanan (E) cetveline 
göre değil de, (B) cetveline göre aylık almaları ge
rekmektedir. Saym Bakanımız bu hususta ne düşün
mektedirler?» 

Burada, bu sual olur mu? Memurların katsayı
larının hesabı? 

Buyurun saym Bakan. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Sayın Başkan, Malezya 
Başbakanının Cuma günü namaza gitmek istediği 
halde, tarafımızdan, ya da protokoldan mani olun
duğuna ait hiç bir resmî bilgim yoktur, buna ihtimal 
de vermem. 

Cidde Konsolosu değil; ama, Suudi Arabistan 
Sefaretine bir hanım memur tayin etmişizdir. Hanım 
memur Kudüs'ten gitmiştir. Kendisi son zamanlarda 
dinî tetkikatı arzuladığı için ve din üzerine özel bir 
ilgi duyduğu için oraya gitmeyi arzu etmiştir. O se
beple tayin edilmiştir. Bu kabil memurlar itimatna
me vermezler ki, kabul veya retti bahis konusu ol
sun. İtimatnameleri büyükelçiler verirler. Hanım da 
büyükelçi olarak tayin edilmiş değildir. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) - Ha
nımlar iş yapmayacak mı memlekette sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Öyle sual varsa, ona da ce
vap veririm. 

Kahire'de, Arapça yazılmış bir kitabın konsolos
luk işleriyle görevli memuruz tarafından dağıtıldığı
na ait hiç bir resmî bilgimiz yoktur. Arkadaşımızın 
bu sorusunu ve bilhassa kitabın 113 ncü sayfasında, 
Türkleri rencide edecek yayınlar bulunduğunu not 
ettim. Gerekli tahkikatı yaptıracağım. 

Dışarda temsil edilen fahrî konsolosluklar çok
tur. Bazıları Türk, bazıları yabancıdır. Yabancılar 
içinde Yahudi olup olmadığını bilmiyorum. Arkada
şıma, dışardaki fahrî konsolosloklarm isimlerini ve 
eğer kayıtlı iseler, dinlerini takdim ederim. 

İlk defa 1965 yılında Dışişleri Bakanı oldum. Se
faretlerde, mahallî kâtip, kavas, ahçı ve şoför me
murların % 90'ı Türk değildi. O tarihten beri bu 
memurları Türk tebiaahlarla değiştirmek için her 
bakanlığım devrinde gayret sarf etmekteyim. Bugün 
bu miktar % 35'e kadar inmiştir. 1980 senesine ka
dar hepsini Türk yapmak üzere bir plan dahilinde 
çalışıyoruz. Bazı pratik güçlükler vardır. Mahallî di
li bilmeyen kimselerin telefon sahtrallarında oturma
ları, mahallî seyrüseferi bilmeyenlerin birden bire 
şoför olabilmeleri mümkün olmuyor; ama, bütün 
bunları, hepsini Türk tebaası yapmak üzere çalışı
yoruz. 

Bilderberg Toplantısı, şimdi değil, vaktiyle Hol
landa Kraliçesinin eşi Prens Bernadd'ın riyaseti altın
da, özel bir toplantı idi. Her yıl dünyanın tanınmış 
tecrübe görmüş, isim yapmış, büyük mevkilerde bu
lunmuş, yaşlanmış, tekaüt olmuş siyasileri, iş adam

ları muayyen bir yerde, özel olarak toplanır; kendi 
konularını, dünya meselelerini münakaşa ederler ve 
buna, bu toplantılara büyük önem verilirdi. Hangi 
devlette bu özel toplantısı olursa, ekseriyette hükü
met başkanları gider, açılışında bulunur ve çalışma
larına terkedilirdi. Bunlar özel olarak mahallî dev
let adamlarından seçtiklerini davet ederlerdi. Bu, 
burada toplandı, bizi de davet ettiler. Açılış günü bu
lunduk ve sonra faaliyetlerine terkettik, kendileri de
vam ettiler. Pek çok tanınmış zevat, isimleri geçen 
Mc. Namara gibi, Rockfeller gibi, malî, siyasî bir 
sürü çevrelerden zevat, bunların Masonlukla, bunla
rın dinle, bunların misyonerlikle hiç bir alâkası yok
tur. Bunlar, siyasî, sosyal, ekonomik konuları görü
şürler ve bu toplantılar, üzerinde siyasî spekülasyon 
yapılacak bir toplantı değildir. Bildiğim o kadar
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İhsan Tombuş?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Burdayım efen* 
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan; 

konuşmalarında, dış konulardaki bütün bilgileri ka
muoyuna, Meclislere ve partilere verdiğini buyurdu
lar. Halbuki, kanunen verilmesi amir hükümlerden 

«a 

olan, Amerika Birleşik Devletleriyle Lockheed mev
zunda yapılan anlaşmanın niçin 7 ay sonra Meclis
lere geç olarak verildiğini kendisinden sormak istiyo
rum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Sayın Başkan; Lockheed 
Anlaşması, Adalet Bakanlığı ile Amerika Hükümeti 
arasında yapılmıştır. Her bakanlık, Tarım Bakanlığı 
tarım mevzuunda, Sağlık Bakanlığı sağlık mevzuun
da anlaşmalar yapar. Bu anlaşmaların takibi ve tas
dik muamelesinin itmamı, anlaşmayı yapan mercile
re aittir. Bu anlaşmayı Adalet Bakanlığı yaptı ama, 
Adalet Bakanlığı Waşhington'a bir temsilci gönde
rerek yapmadı. Kendi talimatını verdi ve YVaşhing-
ton'daki Büyükelçiyi kendisinin temsilcisi saydı, 
kendi direktifiyle onun imzasıyle Washington Hükü
metiyle Adalet Bakanlığı arasında bir anlaşma ol
du. 

Anlaşmaları hangi vekâlet yaparsa yapsın, Dış
işleri Bakanlığı Meclise sevk eder yahut kararname 
haline getirir. Bu, kanun icabıdır. Meselâ; hangi ve
kâlet dışa bir heyet gönderecek olsa, kendi tertip 
eder, Dışişleri Bakanlığına yazar, kararname safha-
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sına dönüştürülmesi Dışişleri Bakanlığı aracıhğı ile I 
olur. I 

Burada, Adalet Bakanlığı, anlaşmayı imzalaya
nın büyükelçi oluşu dolayısiyle, nemalâzım benim, 
Dışişleri Bakanlığı şevketsin gibi bir mülâhazaya 
düştüğü anlaşılıyor. Çünkü, biz, Adalet Bakanlığın
dan bu anlaşmanın tasdiki için, talep gelmediği için I 
harekete geçmedik, neden sonra bir yazı aldık; «Bi- I 
ze sual varit oluyor, anlaşma neden tasdik edilmiyor» 
diye, o yazıyı anlaşmanın tasdikini tahrik eden se
bep olarak mütalâa ettik. O yüzden gecikti. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Bakan. 
Sayın Işık?.. 
İLHAN IŞIK (Edirne) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Sayın ilhan Işık buradalar. Soru

larını okuyorum efendim. 

«Batı Trakyada yaşayan Türk azınlığın durumu I 
karşısında Türkiye'de yaşayan Yunan azınlığın du
rumu, tecrübeli Dışişleri Bakanımızın malumudur. I 
Son senelerde ve bilhassa son günlerde Türk azınlı
ğımıza karşı Lozan Muahedesi'ni de hiçe sayan bir 
tutumla girişilen tecrit etme, baskı ve toplu kamu
laştırmalara gidilerek mülksüz bırakma hareketlerine 
girişen Yunan Hükümeti politikasına karşı, sayın 
Cumhuriyet Hükümetinin aldığı ve alacağı tedbir
ler nelerdir?» J 
* DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Saym Başkan, Lozan Mua
hedesi imzalandığı anda İstanbul'da 220 bin kadar 
Rum, Batı Trakya'da 106 bin kadar Türk vardı. 
Aradan yarım asır geçmiştir; bugünkü manzara şu- I 
dur: İstanbul'daki Rum 17 bin, Batı Trakyadaki 
Türkler 110 bin. 

Şimdi Yunanistan, bu rakamları daima Türkiye 
aleyhine istismar ediyor: «Eğer İstanbul'da Rumlar 
bir eli yağda bir eli balda olsalardı, 50 senede 220 I 
binden 17 bine inerler mi idi?» Burada açıklamasını I 
günün şartları içinde uygun görmediğim durumlar 
var. 

Batı Trakya'da takip edilen siyaset kanunlara 
geçmiş, kararnamelere geçmiş bir zorlama siyase
ti değildir; bir uygulama planıdır. Bu uygulama planı 
ekseriyeti köylerde meskûn soydaşlarımız için aley- I 
he tecelli etmektedir. Bu konuda gerekli teşebbüsler, I 
gerekli hadiselerde yapılmaya çalışılıyor. 

Konunun nezaketi fazla tafsilât vermemi müm
kün kılmıyor. Ama bazen mukabele arzusu, netice
leri aleyhimize çevirecek istikametler alıyor. Soru sa- I 
hibi lütfedip bendenize kısa bir ziyaret yaparsa, | 

[ hem teşerrüfe vesile olur, hem 'bu konudaki hakikî 
durumu belki daha rahat izah edebilirim. 

İLHAN IŞDX (Edirne) — Efendim yazılı cevap 
vermeniz mümkün mü? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yazılı da cevap vermeye
yim izin verirseniz. Teşrif edin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Reşit Ülker. Buradalar mı?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Müfit Bayraktar?. Yoklar. 
Saym Halil Karaatlı?. Vazgeçtiler. 
Sayın Remzi Yılmaz'ın yazdı olarak vermiş ol

duğu soruyu okuyorum: 
«İstanbul'da toplanan İslâm Zirve Toplantısı'nın, 

Türk dış politikası üzerindeki tesirleri nedir? 
Aralık 1976'da toplanan Türkiye AET Ortaklık 

Konseyinde alman kararlar nelerdir? 
Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı ambar

go kısmen kaldırılmıştı. Buna göre savunma araç 
I ve gereçleri getiriliyor mu, getirilmiyor mu? 
I Kıbrıs'ta organların oluşması için yapılan seçim

ler ne zaman olmuştur?» 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Efendim, İstanbul'da topla-

I nan İslâm Zirve Konferansının Türk politikasında 
I etkileri olmuştur. Bu konferansa katılan kırk küsur 
i islâm devleti aynı zamanda «Bağlantısızlar Grupu»na 
I dahildir. Bu devletlerin 22'si Bağlantısızlar Toplan-
I tısında Kıbrıs için Türkiye aleyhinde alınan karara 

«Rezerv» koymuşlardır. Bu şekilde rezerv konulan 
kararları, Bağlantısızlar Toplantısının yapıldığı dev
let başkanı Birleşmiş Milletlerdeki nutuklarında zik-

I redemez. 
I Binaenaleyh, bu yd bağlantısızlar Toplantısı ile 

ilgili olarak Birleşmiş Milletlerde yapılan Colombo 
Devlet Başkanının Madam Andre Naica'nın beyana
tımda Kıbrıs meselesine - temas edilmemiştir ve bu 
yıl Birleşmiş Milletlerde oylanan o mahut kararda 
24 müstenkif bu yüzden olmuştur. Eğer önümüzde-

I ki Bağlantısızlar Konferansında Kıbrıs hakkındaki 
I karara rezerv adedini muayyen nisaba çıkartabilir-

sek, bundan böyle Kıbrıs konusu Bağlantısızlar 
Konferansı gündemine giremeyecektir. Bağlantısız-

I Iann kendine göre şartları, kendi içinde oluşturduk
ları ilkeler vardır. Orada bir konuyu derhal beyazdan 

I siyaha çevirmek mümkün olmuyor; ya da tersi ol-
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muyor. O itibarla, İslâm Zirve Konferansında Kıb
rıs'ı desteklemek hususunda alman karar, siyasetle
ri buna müsait olan tslâm devletlerinde mâkes bul
muştur, bulmakta da devam ediyor, 

Aralık 1976'da toplanan AET Ortaklık Konfe
ransında eskiden reddettiğimiz kararlar aynı oldu
ğu halde bu sefer kabullendiğimiz iddiasının ger
çekle ilgisi yoktur. Bu, adamın gözünün içine baka 
baka> söylenen bir yalandır. Evvelce reddettiğimiz 
kararda yedi madde üzerinde taviz vardır; bu se
fer 33 madde üzerinde taviz vardır. Evvelce reddet
tiğimiz-kararda işçilerin serbest dolaşımı için değil 
bir imkân tanımak, bu konunun müzakeresine imkân 
verilmiyordu. Bu kabul ettiğimiz kararda, işçilerin 
serbest dolaşımına ilk adım teşkil edilecek çok şey 
vardır. 

Binaenaleyh, bize sunulan ilk paketle bizim son
radan kabul ettiğimiz paket arasındaki fark büyük
tür; tatminkâr değildir. Kabul edilmesi, tekrar dü
zeltilmesi kaydına bağlı olarak yapılmıştır ve muka
bilinde de bir şey verilmiş değildir. 

«Amerika ambargosu kısmen kaldırılmıştır» 
lafı tartışılabilir. Çünkü, Amerika Türkiye'nin ken
di parasıyle istediği kadar silâh almasını açık tutmuş
tur; üstelik de Türkiye'ye 1976 ve 1977 seneleri için 
silâh alabilmek imkânını vermek üzere 125'er mil
yon dolarlık kredi açmıştır. Yalnız, Amerika bu her 
iki sene için Türkiye'ye ayırdığı hibe olan kısmı, Kıb
rıs'ta bir inkişafa bağlamıştır. Ambargo dersek, işte 
bu hibe denen kısım üzerine konan Kıbrıs'taki in
kişaf kaydına, ambargo diyebiliriz. Bu iki senede 
250 milyon dolarla Genelkurmay, başta uçaklar 
olmak üzere ve daha çok yedek parça olmak üze
re silâh ve savunma malzemesi ikmali yapmıştır. Bil
diğiniz gibi, Türkiye yıllardan beri bütün savunma 
malzemelerini Amerikan manşeine dayanmıştır. Bu 
itibarla aşağı yukan büyük çapta, milyarlarca do
larlık silâhlarımızın yedek parçalarını bütün ihtimal
lere karşı elde bulundurmak zarureti, bu elimze geçen 
imkânı daha çok bu .malzemeye harcamamızı 
teşvik etti. 

Kıbrıs'ta yapılan seçimler Haziran 1976 ayında, 
yanılmıyorsam, bir mahallî seçim oldu, bir de Mil
let Meclisi seçimi. Daha evvel Anayasa referanduma 
kondu. Seçimlerin tarihini Haziran zannediyorum, 
eğer yanltmışsam ayrıca yazıyla bildiririm. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bitti değil mi 
efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırıldı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Başka yok mu? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Hayır yok. 
Sayın Bakan, yalnız ilk başta bir tereddütüm hâ

sıl oldu, onu zatıâlilerinizden öğrenmek istiyorum. 
Sözlerinize başladığınız zaman, «Vaktim müsait olur
sa, bir genelge»den bahsettiniz. Bunu dağıtmak için 
mi, burada konuşmak için mi? Şayet dağıtmak için 
idiyse.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Burada konuşmak için ha
zırladım, okuyacaktım, yarım saatlik zaman az gel
diği için izin verirseniz, siyasetimizin anadoğrultu-
sunu gösteren bir beyandı. 

BAŞKAN — Eğer, teksir edilmiş, çoğaltılmış 
durumu varsa, buyurun dağıttırın efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hayır, onu söyleyeceğim. 
Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Sayın Başkan 

bu konuda bir tavzih rica edecektim. Sayın Bakan 
benim sözlerimden bir kısmını yanlış anlamışlardır. 

BAŞKAN — Afedersiniz, evet ne idi tavzihte is
tediğiniz husus? 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Efendim, sayın 
Bakan yaptığı konuşmasında, benim. Amerikan Se
nato Kongresindeki bir rapora değindiğimi söyledi; 
doğru olarak söyledi. Ancak bu raporun, benim 
yaptığım yorumdan daha başka bir yorumu yapmış, 
ben onu yapmamışım. Eğer yanlış anlamadımsa sa
yın Bakanın sözlerinde, benim, bu raporun «Ada
let Partisiyle ilgili olarak hazırlandığı» ithamını yap
tığım izlenimi var. Ben böyle bir şey yapmadım. Be
nim söylediğim söz: «Amerikan Kongresinde böyle 
bir rapor hazırlandığı »dır. Bu raporun; Türkiye'de, 
Türkiye'nin Kıbrıs'ta ödün vermemesi halinde Tür
kiye'ye askerî yardımın açılmamasını istediğini, söy
ledim. Bunu Adalet Partisiyle ilgili olarak söyleme
dim. Bu durumun belirtilmesinde yarar vardır kanı
sındayım. Bu demektir ki.. 

BAŞKAN — Sayın Ülman, ben şöyle anladım, 
eğer yanlış anlamadıysam: 

Bir dış devletin almış olduğu bir kararın, bizi 
ilzam etmeyeceğini ve böyle bir kararla üçüncü şah
sın almış olduğu bir kararla bizim töhmet altında 
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bulundurulamayacağumz iddiasında bulundular Sa
yın Bakan yanlış hatırlamıyorsam. 

HALÛK ÜLMAN (istanbul) — Ben de böyle 
bir.. 

BAŞKAN — Adalet Partisine değil de, şimdi şöy
le bir mana çıkardılar, biraz daha açıklayayım eğer 
müsaade ederseniz. 

Toplantıda alınmış olan bu karar-diledikleri şe
kilde bir karar alabilirler-bizi ilzam etmez. Hatta 
Yunanistan'da yarın şöyle bir karar almış olacak 
olursa, bununla da mı biz ilzam edileceğiz gibi, ikin
ci bir açıiklamasıyle bunun Adalet Partisine değil de, 
Bakanlığa karşı, Hükümete karşı söylenmiş bir söz 
olarak ben anladım ve öyleydi de ve bunda da üçün
cü şahsın yapmış olduğu bir davranış, kendilerinin 
bizatihi davranışı gibi kabul edilmesinin yersiz oldu
ğunu; «Üçüncü şahıslar dilediği bir kararı alabilir
ler, davranışta bulunabilirler ama; biz o davranışa 
uyduğumuz takdirde töhmet altına gireriz, biz böyle 
bir davranışa girmedik» dediler. Yanlış hatırlamıyor
sam böyle oldu. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Sayın Başka
nım sizin söylediğiniz, yaptınız açıklama, benim ger
çekten tavzih yapmam gerektiği izlenimimi daha da 
kuvvetlendirdi. 

BAŞKAN — Ne bakımdan efendim? 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Şu bakımdan: 
Önden dedi ki «Ben sizin yorumladığınız biçimde 
de söylemedim.» 

BAŞKAN — Hayır, kendisinin söylemiş olduğu
nu söylüyorum. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Ben, Sayın 
Başkanım şunu söyledim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
bu eleştiri.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Bu tavzihi yap
mayabilirim efendim. 

BAŞKAN — Zaten tavzihi yapmış bulunuyorsu
nuz. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Bir dakika efen
dim. Bu tavzihi yapmayabilirim. Ben bu tavzihi yap
mam, sayın Bakanın sözleri aynen o biçimde zabıt
lara geçer, ve ben ondan sonra sayın Bakanın benim 
söylediklerimi çok yanlış anladığını başka kanallarla 
tavzih etme olanağına kavuşurum; o zaman daha iyi 
olmaz kanısındayım. 

— 355 
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BAŞKAN — Saym Ülman; zaten şuradan, kür
süye gelmeden söylemiş olduklarınızla tavzih yapd-
mış oldu. 

Teşekkür ederim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, sa

yın Bakanın bir ifadesinin yanlış geçtiği kanaatin
deyim. Meclislerin mehabeti ve saym Bakanın ifade
si dışında ifade buyurulduğu kanaatinde olduğum 
için düzeltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Sayın Bakan Meclislere hitaben «Kıbrıs'ta tavi
zi Meclisler verecektir» dediler. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kıbrıs'ta taviz vermeyecektir. Biz kendile
rinin de vermemesini temenni ederiz. Teşekkür ede
rim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

• • ' » • : ' > : * / & . * * 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, «Verirlerse verecek
tirler».. bu muhterem arkadaşlarım.. (Başkanın tok
mağı vurması) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Zabıtları açar, 
okursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, söylenmiş olan söz
leri başka şekilde tarifin lüzumu yoktur, rica ediyo
rum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Saym Baş
kan, zabıtları getirtin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run, «İsterlerse, isterse bu Meclis taviz verebilir, 
istemezse vermez, bunu verecek olan Meclistir, Mec
lisin ihtiyarındadır» Bu demek değildir ki, sayın Ba
kan «Mutlaka burası taviz verecektir».. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Zabıtları getirtin, 
ısrar ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kıb* 
rıs'ta taviz vermeyecektir. Kendilerinin de.. 

BAŞKAN — İhtiyar hakkının Meclise ait oldu
ğunu söylemiştir, bu böyledir. 

Son söz milletvekilinindir gerekçesine müsteni
den, sayın Mikâil İlcin, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığının 1977 Malî Yık Bütçe Ka
nunu Tasarısı vesilesiyle Bakanlık çalışmaları üzerin
de şahsım adına tenkitlerde bulunmak üzere huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. 

Zamanın tahditti olması hasebiyle Bakanlığın ça
lışmalarını genel olarak ele almam imkânsız oldu
ğundan, ancak Güney Sınırlarımızda cereyan edeu 
bazı önemli olaylara temas etmekle iktifa edeceğim. 

Bugünkü millî hudutlarımızın tespitinde, çekilen 
hudut şeridinin güney İrak ve Suriye'nin lehine, 
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Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine olduğu bariz bir 
şekilde görülmektedir. Şöyle ki; Türk, İran ve Irak 
sınırlarının birleştiği Şemdinli'nin güneydoğusunda 
bulunan Danaper dağından itibaren, Suriye hududu
na kadar çekilen hat, aşiretleri, kabileleri, köyleri ve 
aileleri ikiye ayırmıştır. Misâl olarak; Şemdinli ilçe
sinin Gerdi ve Herki aşiretlerinin, Yüksekova ilçesi
nin Diri, Doski ve Oramar aşiretlerinin, Çukurca 
ilçesiinin Ertuş ve Rekan aşiretlerinin, Beytüşşebap 
ilçesinin Gerdan aşiretlerinin, Uludere ilçesinin Gü-
yan aşiretiyle, Başkale ilçesinin Şerefan aşiretlerini 
ikiye ayırmıştır. Ayrıca, Irak'ın bize ait olduğu za
manlarda göçebe olarak yaşayan beş aşiret tamamen 
Irak hudutları içinde kalmıştır. 1975 baharında Şat-
tülarap üzerindeki emellerine nail olan Iran Şahı, 
o güne kadar hakları ve hürriyetleri için Irak Hükü
metine karşı başkaldıran ve bu uğurda binlerce şe
hit veren Barzani'den yardımlarını kesince, Barzani 
askerleriyle birlikte İran'a sığınmak zorunda kalnnş-
tır. O arada, güney hudutlarımızın yakınlarındaki 
köylerde bulunan ve yukarıda isimlerini sıraladığım 
aşiretlerin birer parçası olanlar, kuzeye doğru iler
leyen Irak ordusunun korkusundan bizden iltica ve 
İran'a geçmek üzere geçiş müsaadesi istedikleri ma-
lumâlileridir. Tamamen silâhtan arınmış bu insan
ların iltica ve geçiş talepleri, Irmak Hükümetince 
reddedilmekle birlikte, beş ilimizde örfi idare ilâm 
tasarlanmış ve tasarıyı Büyük Millet Meclisine sun
muştur. Bu meyanda Irmak Hükümeti hudutları ka
pattığı için, büyük Türk Milletinden şefkat görme
yen, ekseriyeti yaşlı, çocuk ve kadın olmak üzere 
2 000 insan, kar, yağmur altında açlıktan ve hastalık
tan can verdiler. Sağ kalanlarını da birkaç gün son-
rak Irak askerleri toplayıp, genç kadınları ve kızları 
kendilerine alıkoyduktan sonra, yaşlıları ve çocuklaır 
güneydeki kamplara sürdüler. 

Sayın milletvekilleri, bu gerçek olaylar tamamen 
hudut üzerinde bulunan aşiretlerin ve öz akrabaları 
olan bizim vatandaşlarımızın gözleri önünde cereyan 
etmiştir. Vatandaşlarımız, kardeşlerinin, akrabaları
nın hayatlarım ve namuslarını kurtarmak üzere, bal
tasına, kazmasına ve küreğine sarılıp, Irak askerleri
nin üzerine yürümemişse; bu durum Devletine karşı 
olan hürmet ve bağlılıklarından ileri gelmiştir. 

Hakkâri'ye iltica eden 49 mültecinin Irak'a iade
leri halinde kurşuna dizileceklerini Sayın Cumhur
başkanına telgrafla bildirmiştim. Durumdan Başba
kan, içişleri ve Dışişleri Bakanları da haberdar ol
muşlardı. Maalesef, Irak'a iade edildiler ve kurşuna 

I dizildiler. Hakkâri Cezaevinden alındıkları zaman 
feryat ediyorlardı; «Allah rızası için ne olur bizi 

I Irak'a teslim etmeyin. Onlar öldüreceklerine, sizler 
I öldürün» Semaya yükselen çığlıklarına kulak verme-
I diler. Kollarından tutup, sürüklemek suretiyle bütün 

Hakkâri halkının gözyaşları arasında damperli, ara-
I balara doldurulup, gözgöre göre ölüme gönderdiler. 
I Sayın milletvekilleri; şimdi Irmak Hükümeti ta-
j rafından iltica talepleri reddilen, acılıktan, hastalık-
I tan ölen 2 000 kadın ve çocuğun, diğer taraftan 2 va-
I ril petrol ile Saddam Hüseyin'in hatırı için kurban 
I edilen 49 insanın biyografisine bir göz atalım: 
I Bunlar altı asır Türk bayrağı altında yaşamış, 
I Türk vatandaşları idi. En son Musul cephesinde gö-
I rev almış ve Lawrence'in hazırladığı komplo netice-
I sinde, Irak orduları tarafından kalleşçe imha edilen 
I Dördüncü Tümenimizde askerlik yapmış ve bu me-
I yanda şehit düşenlerin çocukiları, torunlarydı. Bun-
I îarın babaları, amcaları ve dedeleri 93 Harbinde or

dularımızın safında askerlik yapmışlardır. Bunlar 
I millî sınırlarımız içinde kalan ve Güney Anadolu'nun 
I hudut kesiminde bulunan, ülkenin ulusal çıkarları 

uğruna Kore'de çarpışmış ve şehit düşmüş, palikar
yalar tarafından katledilen, toprakları ve hürriyetleri 

I gaspedilen Kıbrıs'taki soydaşlarının intikamını al-
I mak, topraklarını ve hürriyetlerini istirdat etmek üze-
J re her yerden ve herkesten evvel Şemdinli, Çukur-
I ca, Yüksekova, Uludere, Beytüşşebap, Hakkâri as-
I kertik Şubeleri önünde gönüllü olarak kuyruğa gi-
I renlerin, yeşil adada kan dökenlerin, şehit düşenle-
I rin mensup oldukları aşiret mensubu akrabaları ve 
I hatta amca çocuklarıdır. Asırlar boyunca hâkimiye

timiz altında bulunan topraklarımızı ve adalarımızı 
I arzularımızla başkalarına bırakmadığımız gibi, bu-
I gün Irak ve Suriye sınırları içinde kalan 55-60 sene 
I evvelki vatandaşlarımız da arzularıyla bir plebisit ne

ticesinde oraları tercih etmiş değillerdir ki.. O gün 
için imkânsızlıklar içinde güçsüz kalan devlet onları 
orada bırakmıştır. Hudutlarımızın dışında bıraktık-

I lan günden bugüne kadar, anavatanlarına karşı en 
ufak bir zararları ve ihanetleri görülmeyen bu in
sanlar, vatandaşlık haklarım kaybetmişler; ama, soy
daşlık haklarını asla kaybetmemişlerdir. Bundan böy
le, artık bunlara «Soydaşlarımız» diyeceğim. Ker-

I kük, Kıbrıs ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hak
larını nasıl savunuyorsak, Kuzey Irak'ta uzun zaman
dan beri esaret altında yaşayan, her türlü gayri in
sanî uygulamalara tabi tutulan soydaşlarımızın da 
her türlü haklarını savunmak, millet olarak bizim için 

I tabiî bir haktır. 
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BAŞKAN — Sayın İlcin, iki dakikanız kaldı. 
MİKAÎL İLCİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

bağlıyorum. 
Bu açıklamam, bilerek veya bilmiyerek, maksatlı 

veya maksatsız çeşitli yorumlara yol açabilir. Ancak, 
hemen şunu belirtmek isterim ki, Doğu ve Güneydo
ğulular olarak, hiç bir art düşüncemiz yoktur. 

Bizler, komünizmin karşısındayız; bölgeciliğin de, 
her türlü bölücülüğün de karşısındayız (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Atatürk'ün umdelerine sadık, mukaddes emane
tinin dünya durdukça gönüllü bekçileriyiz. Memle
kette sosyal adaletin bir an evvel teessüsü yolunda 
mücadele bayrağını açmış, vatansever olarak, siya
sal iktidarlardan samimî tutum ve davranışlar bek
leriz. 

Sayın milletvekilleri, aşağıdaki hususların MC 
iktidarının Dışişleri Bakanı tarafından kamuoyuna 
açıklanmasını isterim: 

Irmak Hükümetince zulme ve mukadder bir kat
liama karşı iltica talebinde bulunan ve ilticaları red
dedilen, neticede 2 000 soydaşımızın ölümü ile sonuç
lanan bu olayı devletlerarası bir sorun haline getir
meyi düşünüyorlar mı? 

MC. iktidarı, hayatlarını ve namuslarını kurtar
mak üzere, yüce Türk milletinin vicdanına sığın
mış 49 soydaşımızı bile bile ölüme göndermek sure
tiyle bu siyasî cinayete niçin katılmıştır? 

Gerek Irmak Hükümetinin ve gerekse MC ikti
darının bu tutumu hukuk kurallarına ve Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uy
gun mudur, değil midir? 

BAŞKAN — Sayın îlçin. son cümleniz* rica edi
yorum. 

MtKÂtL İLCİN (Devamla) — Sayın Başkanım 
bağlıyorum. 

İki köyümüze sabahtan akşama kadar Irak uçak
ları tarafından yapılan saldırılarının Hükümetimizin 
muvafakati ile yapıldığı şayiası dolaşmaktadır, bu 
doğru mudur? 

Hükümet zamanında haberdar edildiği halde, sal
dırıyı bir ihtar uçuşu ile niye defettirmemiştir? 

Sınırlarımızın ötesinde ve Irak topraklarında yer 
yer çatışmaların başladığı ve hudut kesiminde bulu
nan vatandaşlarımızın da, Irak askerlerinin giriştiği 
katliam ve vahşet karşısında tedirgin oldukları yo
lunda haberler gelmektedir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim, 3 daki
ka geçti. 

MİKAİL İLÇlN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bitirmiyorsunuz, daha 2 sahifeniz 
var. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Irak'ta uzun zaman
dan beri esen kan ve barut kokusunun yerine, temiz 
bir hürriyet havasının esmesi zamanı gelmiştir. Irak 
Hükümetinin artık buna anlayış göstermesi lâzımdır. 
Dünyada esaret altında yaşayan insanlarla birlikte, 
Kuzey Irak'ta bulunan soydaşlarımızın da insan hak 
ve hürriyetlerinden yararlanmağım cam gönülden ar
zu ediyoruz.. 

Birleşmiş Milletleri, İnsan Haklarına saygılı ülke
leri, demokratik kuruluşları ve bütün insanlığı, Kuzey 
Irak'ta cereyan eden bu vahşete bir son verilmesini, 
dünyada esaret altında ezilenlerin Kuzeydeki soydaş
larımızla birlikte hürriyetlerine kavuşturulması için 
gayret sarf etmeleri uğrunda çağrıda bulunuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlcin. 
Muhterem mıülletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler^.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edllmiştfr. 

Şimdi, her bölümü okutup ayn ayrı oylarınıza 
sunacağını. 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 155 972 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza ' 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-< 
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 613 605 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12 Dsş Temsil Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Yürütülmesi 636 959 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-> 
bul etmeyenler... Kabul edünıiş-
tir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

90*0 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 225 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-. 

bul etmeyenfer... Kabul edilmiş

tir. 

Muhterem miületvekileri Dışişleri Bakanlığı Büt

çesinin ulusumuza ve Bakanlık Teşkilâtımıza hayırlı 

ve uğurlu olmasını dilerim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Gündemdeki 2 kanun tasarısı ile Gelen Kâ
ğıtlarda yer alan 1 kanun tasfirısı ve 1 kanun teklifi
nin bütçe görüşmeleri sırasında öncelikle görüşülme
sine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini okutuyo
rum: 

Danışma Kurulu önerisi : 
No : 86 

1. Gündemin 130 sırasında yer alan 450 sıra sa
yısı, Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişildik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının, 

2. Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan 509 sıra 
sayılı, 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklikler yapılması hakkında kanun ta
sarısının gündeme alınması ve 48 saat beklemeden, 

3. Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan 454/1 ek 
sıra sayılı 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin gündeme 
alınması ve 48 saat beklemeden, 

4. Gündemin 61 nci sırasında yer alan 343 sıra 
sayılı 222 sayılı Öğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 .1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının Bütçe 
görüşmeleri sırasında görüşülmesi ve görüşmelerin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması öneril
miştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grup Başkanvekili 
Ali Nejat Ölçen 

M.S.P. Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre 

A.P. Grup Başkanvekili 
Cihat Bilgehan 

D.P. Grup Başkanvekili 
İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Millet Meclisi çalışmalarına 1 . 3 . 1977 ta
rihinden başlamak ve 10 . 3 . 1977 Perşembe günü 
saat 15.00'te sona ermek üzere ara verilmesi ve 
10 . 3 . 1977 Perşembe gününden itibaren Cumarte
si ve Pazar hariç olmak üzere her gün İçtüzükte be
lirtilen saatlar arasında çalışılmasına dair Danışma 
Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 
Danışma Kurulu önerisi : 
No : 87 
Danışma Kurulunun 25 . 2 . 1977 günü yaptığı 

toplantıda 1 Mart 1977 Salı gününden başlamak ve 
10 Mart 1977 Perşembe günü saat 15.00'te sona ermek 
üzere çalışmalara ara vermesi, 

10 Mart 1977 Perşembe gününden itibaren Millet 
Meclisi Genel Kurulunun Cumartesi ve Pazar hariç 
olmak üzere, her gün İçtüzükte belirtilen saatlar ara
sında çalışması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grup Başkanvekili A.P. Grup Başkanvekili 
Ali Nejat Ölçen Cihat Bilgehan 

M.S.P. Grup Başkanvekili D.P. Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre İhsan Tombuş 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu ikinci öne

risini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

4. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/484; C. 
Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 450) (1) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, alınan ka
rar gereğince gündemin 130 ncu sırasında yer alan, 
450 sıra sayılı, Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

Ûye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Bursa Üniversitesi 1976 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı 

Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Madde 1. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (50 000) liralık aktarma ya
pılmıştır. 4 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini ve cetveün bö
lümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

(A) CETVELİ 
Bölüm 
(Prog.) 

142 Bursa Üniversitesi 
Bursa Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Oyları
nıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

tşlem 
Düşülen 

50 000 

tşlem 
Eklenen 

162 

25 000 

176 25 000 

(1) 450 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bursa İktisadî ve 
Sosyal Bilimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Oyları
nıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Oyları
nıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul etmiş bulunduğunuz (A) 
cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. .Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasannın tümü üzerinde lehte, aleyhte söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasannın tümü açık oylamaya tabidir, bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklikler yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /530; 
C. Senatosu : 1/455) (M. Meclisi S. Sayısı : 509; C. 
Senatosu S. Sayısı : 668) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince; bugünkü 
«Gelen kâğıtlar» da yer alan, 509 sıra sayılı 1970 sa

fi ) 509 S. Sayılı basmayazı. tutanağa eklidir. 
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yılı ve 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklikler yapılması hakkında kanun tasa
rısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerindeler. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasannın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 

İşaretli Cetvelde Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı ve Baş
bakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine toplam olarak 7 202 350 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (1) sayılı cet
veli okutup oylarınıza sunacağım. 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm 
(Prog.) 

İşlem 
(Eklenen) 

(A) 
Millî Savunma Bakanlığı 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi 7 200 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 1 450 000 
BAŞKAN- — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanhklararası işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetin genel 
siyasetini izlemek 900 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul etmiş olduğunuz (1) sayılı 
cetvel ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 4 950 000 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN —: 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı 2 sayılı cetveli okutuyorum. 

Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm 
(Prog.) 

(2) SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 

101 Genel yönetim ve 
destek hizmetleri 4 950 000 
BAŞKAN — Oyları
nıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

101 Genel yönetim ve 
destek hizmetleri 4 950 000 
BAŞKAN — Oyları
nıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul etiğiniz 2 numaralı cetvel
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Üçüncü made üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
4 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
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Tasarimn tümü açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair Millet 
Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 21772; 
C. Senatosu : 2/114) (M. Meclisi S. Sayısı : 454'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 669) (1) 

BAŞKAN — Alman karar gereğince, bugün Gelen 
Kâğıtlarda yer alan 454'e 1 nci ek sıra sayılı; 22 Ocak 
1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih 
ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifinin görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet yerinde mi?.. Evet. 
Komisyon yerinde mi?.. Evet. 
Bu teklif daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş, 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapıldığın
dan geri gelmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
metinden çıkarılmış, diğer maddeleri ise aynen kabul 
edilmiş ve kesinleşmiştir. 

2 nci maddenin Cumhuriyet Senatosunca metin
den çıkarılması, Millet Meclisi Plan Komisyonunca 
benimsenmiştir. 

Şimdi Plan Komisyonunun bu konudaki raporunu 
okutuyorum. 

(Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değiştirilmiş olan 2 nci maddeyi... 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, Ko

misyon raporunda Millet Meclisinde 3 ncü madde 
olarak kabul edilen metnin, Cumhuriyet Senatosun
ca 2 nci madde olarak kabul edilmesi durumundadır. 

Komisyonun belirttiği gibi o madde kesinleşme
miştir. Madde numarası değişiktir. Bu bakımdan Ko
misyonun, «Kesinleşmiştir» şeklindeki mütalaası ye
rinde değildir. Daha evvel Af Kanunu sırasında yine 
bu şekilde karar verilmiş ve tatbikat yapılmıştır. 

(1) 454 S. Sayılı basmayazı 10 . 2 . 1977 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

— 454'e 1 nci ek-S. Sayılı basmayazı tutanağa -
eklidir. 

BAŞKAN — Anlayamadım. Bir daha tekrarlar 
mısınız? 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — 2 nci madde kesin
leşmemiştir... 

BAŞKAN — 2 nci madde zaten Komisyondan... 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Hayır efendim; Mec
lisin 2 nci maddesi Senatoda çıkarılmış, Meclisin 
3 ncü maddesi 2 nci madde olarak kabul edilmiş. 
Madde numaraları değiştiğinden o madde kesinleş
miş kabul edilemez. Bu bakımdan görüşülmesi gere
kir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, bu hususta raporu
muzun sonunda kesin bir şey var. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın; metnin, raporun so
nuna Anayasa Mahkemesinin bir kararı eklenmiş. 
Bu kararda maddenin numarasının değişmesi, mad
denin değişmesi niteliğini taşımayacağı yazılmış. Okun
du ama, bir kere daha tekrar ediyorum : 

Anayasa Mahkemesinin 10 . 6 . 1976 tarihli ve 
15612 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 16.3.1976 
tarihli ve 1975/193 esas, 1976/16 karar sayılı madde 
sıra numaralarının Cumhuriyet Senatosunca değişti
rilmiş bulunmasının kesinleşen metne bir etki yapa
mayacağı yolundaki kararına uygun olarak diğer mad
deler kesinleştiğinden Komisyonumuzda görüşülme
miştir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin böyle bir karan 
var. Yani sırasının değişmiş olması diğer esasa taal
luk etmeyecektir şeklinde. Anayasa Mahkemesinin 
yorumu karşısında alınmış olan bir durum bu. 

Muhterem milletvekilleri; 2 nci maddeyi okutuyo
rum : 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1 9 7 5 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunta Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 2. — a) T. B. M. M. Üyeleri, Meclisle
rin çalışmaları ve ödevleri dışında gelir sağlayıcı hiç 
bir iş yapamazlar, yazıhane, muayenehane, ticaretha
ne ve benzeri işyerleri açamazlar ve bunlardan hiç 
bir şekilde gelir sağlayamazlar, özel gayret ve çaba 
ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve ortaklıklarda bulu
namazlar. Acentelik, mümessillik ve benzeri girişim
lerde bulunamazlar. 

b) (a) fskrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptığı 
tespit edilen T. B. M. M. üyelerinin üyelik sıfatları 
düşer. 
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c) Herhangi bir sosyal güvenlik kanunundan 
herhangi bir şekilde emeklilik aylığı almakta iken 
T. B. M. M. üyesi olanlar, T. B. M. M. üyelikleri 
devam ettiği sürece emeklilik aylığını alamazlar. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca çıkarılan 
2 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. Şah
sınız adına Sayın Kemal Anadol, buyurun efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Saysn Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Herhangi bir spekülasyona meydan vermemek 
için önceden konuşmamın özetini sizlere arz etmek is
terim. Ben Cumhuriyet Senatosunca metinden çıka
rılan ve Bütçe Plan Komisyonunca benimsenen met
ne «evet» demek için söz almış bulunuyorum. Yani 
Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılan madde
nin aksine, Millet Meclisince, muhterem Meelismizce 
kabul edilen ve altında benim de imzam bulunan 
önergenin verilmesindeki amacı sizlere arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 1961 Anayasası, Türk hal
kının oyları ile kabul edilen 1961 Anayasasının 78 nci 
maddesi Parlamenterlerin yapabilip yapamayacağı iş
leri düzenleyen bir yasayı çıkartma emrini, halkın seç
tiği kişilere, sizlere emretmiştir. Bu yasaları çıkarın, 
diye talimat vermiştir 1961 senesinde. Ama sene 1977; 
16 seneden beri milletvekillerinin ve senatörlerin han
gi işleri yapmalan, hangi işleri yapmamaları yolunda
ki yasa, birçok yasalar çıkmasına rağmen, kendimiz
le ilgili yasa 16 senedir kanunlaşmamıştır. Bunun ta
lihsiz sonucu olarak parlamenterler maaşlarına çeşitli 
zamlar yapılmıştır, Anayasa maddeleri değiştirilmiş
tir. Her Anayasa maddesi değiştirildiğinde, her zam 
kanunu buraya geldiğinde yurt çapında spekülasyon
lar olmuştur, basın günlerce bu konuyu hakh veya 
haksız diline dolamıştır, Türkiyeye kamuoyundaki 
gündemdeki meseleler unutulmuştur, bu mesele gün
deme gelmiştir. Ama, 16 senedir bu yasa kanun hali
ne gelmemiş ve parlamenterlerin statüsü bir türlü ger
çek niteliğine kavuşmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 78 nci mad
desi; parlamenterlerin Hazine aleyhine dava ala
mayacağını öngörmektedir. Anayasanın 78 nci mad
desi, parlamenterlerin belirli iş görmelerini yasakla
mıştır ve bunun 78 nci madde uyarınca yasalaşması
nı öngörmüştür. Buna rağmen bu Parlamentoda, hal
kın verdiği oylarla parlamenter sıfatım taşıyan ama, 
çok uluslu şirketlerin yerü ve yabancı sermayenin, 
şirketlerin resmen hiç bir-şey gizlenmeksizin emrinde 
olan kişilerin sabahleyin komisyonlarda, Bütçe Plan 

Komisyonlarında, Anayasa ve Adalet Komisyonların
da çalıştıktan sonra, öğleden sonra o şirketlerin ida
re meclisi toplantılarına katılmalarım engelleyen bir 
yasa 16 senedir bu Meclisten çıkmamıştır. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Kim bunlar açık
la. Sahtekâr (A. P. sıralarından, gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İsim ver, açıkla. 
KEMAL ANADOL (Devamla) — Sevgili arka

daşlarım, söyleyeyim. Yakın dönemde, ara rejimde 
başbakan sıfatını taşıyan insanların, kamuoyunun bas
kısı karşısında başbakanlıktan, daha sonra senatör
lükten istifa ederek bankanın idare meclisi üyeliğine 
sığınan insanların olduğunu söylersem, isim verirsem 
hâlâ bana lâf atacak mısınız? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Parlamenterlikten 
istifa etmiş o. (A. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Anadol, 2 dakikanız kaldı. 

KEMAL ANADOL (Devamla) — Yani bir kişi 
halkın seçtiği reylerle bu Meclise gelecek... (A. P. sı
ralarından, gürültüler) Kendim için konuşuyorum ar
kadaşlarım, benim mesleğim avukatlık, sırtımda cüp
pem vardı, bu Meclise ben öyîe geldim. 3,5 senedir 
parlamenterim, bir tek dava almadım, kırk para para 
kazanmadım. Çünkü ben sadece Zonguldak Millet
vekili değilim, bütün milletin vekiliyim, bir vatandaş
tan para alacağım, öbür vatandaş davayı kazansın di
ye, dokunulmazlık zırhımı cüppemin üstüne ilâve ede
ceğim ve âdil Türk hâkiminin karşısında bir başka 
vatandaşı imtiyazlı olarak, para alarak savunacağım. 
Olmaz böyle şey arkadaş. O zaman, ben Türk halkı
nın vekili olamam, o adamın vekili olurum, bana pa
ra veren adamın vekili olurum. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu yasalar 16 seneden 
beri düzenlense idi, eğer parlamenterlerin yapacakları 
ve yapamayacakları işler kanunla düzenlenseydi, biz
ler sermaye çevrelerinin falan veya filân şahsın değil, 
gerçekten halkın emrinde Parlamentonun emrinde 
olsaydık, maaşımıza yapacağımız zam kimsenin umu
runda olmazdı ve böyle spekülasyon konusu yapıl
mazdı arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Oyunu açıkla, 

oyunu. 
KEMAL ANADOL (Devamla) ' - , Arkadaşlarım, 

Bütçe Plan Komisyonundan gelen metin Senatodan 
gelen metin bu Mecliste kabul edilmelidir. Buna 
«evet» denilmelidir. Bu kirli paraya «hayır» denilme
lidir. Ama parlamenterlerin haysiyeti, şerefi, bu Mec-
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Us kürsüsünde Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin zabıt
larına tescil edilmelidir. Sayın arkadaşSanm, bu ka
nuna bugün «evet» diyelim. Bu tepki kanunu da olsa, 
haysiyetimizi kurtarmak için bugün «evet» diyelim; 
ama yarın parlamenterin haysiyetini bu Parlamento
da bu parlamenterin reyleriyle kurtaralım. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, vaktiniz doldu. Son 
cümlenizi rica edeyim. 

KEMAL ANADOL (Devamla) — Bir an önce 
(Sayın Başkanım, son cümlemi söylüyorum) bu zam 
meselesinin dışında, parlamenterlerin maaşlarına ya
pılan zammın dışında parlamenterlerin yapıp yapa
mayacağı işleri bu mesele kapandıktan hemen sonra 
ele alalım; Parlamentonun haysiyetini bundan sonra 
kurtaralım, ama bunun önşartı, bu teklife evet de
mektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen sayın üye?.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ben Sayın Başkan. (A. P. şualarından «Vazgeçti, vaz
geçti» sesleri) Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Köylüoğlu vazgeçti. 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun Cumhuriyet 
Senatosunca metinden çıkarılan 2 nci madde hakkın
daki benimsemesini oylarınıza sunacağım. Benimse
me kabul edildiği takdirde, 2 nci madde metinden 
çıkarılmış olarak teklif kanunlaşmış olacaktır. Be
nimseme kabul edilmediği takdirde, 2 nci madde kar
ma komisyona gönderilecektir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Benimseme ka
bul edildiği takdirde 2 nci madde metinden çıkanl-
mış olacaktır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Benimsemeyi 
oylayacaksınız. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde teklif kanunlaşmıştır. 

7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16.7. 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı

nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (1) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, alman ka
rar gereğince gündemin 61 nci sırasında yer alan; 
343 sıra sayılı «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 saydı Kanunla 
değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye 1 fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?... Yerlerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Evet Sayın 
Başkan. («Yok, yok» sesleri) Peki efendim. 

BAŞKAN — Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16.7.1965 
Tarihli ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Maddeye Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 693 sayılı Kanunla de
ğişik geçici 2 nci maddesinde yazılı 15 yıllık süre 32 
yıl olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 222 sayıh Kanunun 693 sayılı Ka

nunla değişik geçici ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Geçici öğretmenlerin intibaktan, 657 sayılı Ka
nunla bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair 
Kanunlar uyarınca öğrenim ve hizmet sürelerine gö
re yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

(1) 343 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayraktar. (C. H. P. 
sıralarından «Otur, otur» sesleri) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başka
nım, fikir hürriyetine, söz hürriyetine mani olmak 
isteyen milletvekilleri var, bu milletvekilleri önce ne
zaketi öğrensinler. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sadede gelin ve ko
nuşmanızı yapın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Söz konusu kanunun 2 nci maddesine göre; 222 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, vekil öğret
menlik hakkını kazamp da 15 yıl hizmet görüp ve 
şu anda öğretmenlikten mahrum bulunan ve emek
lilik hakkını kaybeden vekil öğretmenlerimizle ilgi
lidir. 

HALİL DERE (Muğla) — Vekil değil, muvakkat; 
vekil yok. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bu vekil, 
muvakkat öğretmenlerimiz Millî Eğitim Bakanlığı
mızın hazırlamış olduğu tasarı ve bu tasandan sonra 
milletvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu kanun 
teklifleri neticesinde, şu anda gerçek olmak üzeredir. 
714 öğretmenin hizmetini değerlendiren, Devletin ça
lışanların yanında olduğunu ifade eden, dolayısıyle 
Devletin çalışanlara vefa borcunu her zaman ödeye
bileceğini ispat eden bu teklif kanunlaştığı takdirde, 
10 - 15 yıl hizmet görüp de bu kanunun esprisine ru
huna göre 32 yıl hizmet görme imkânını bulacak olan 
bu vekil öğretmenlerimiz emekliliğe de hak kazanabi
leceklerdir. 

Kanunun öğretmenlerimize, Devletimize, mille
timize hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar suna
rım. (A. P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten itibaren açıktan veya başka görevlerden nakil 
suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapıla
maz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanun 1 Ocak 1976 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok, 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler*.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
Sözünüz lehte mi olacaktır, aleyhte mi olacaktır? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte oy kullana

cağımı ifade ettim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Geçici öğretmenlerin bir yıldır Millî Eğitim Ba
kanlığında muvakkat hizmetler sınıfına aktanlmak 
suretiyle idare edilmiş olması sebebiyle Millî Eğitim 
Bakanını tebrik ediyorum ve zabıtlara bu hususu ge
çirtiyorum. Ayrıca, geçici öğretmenlerin bu durum
larını düzeltici kanun tasarısıyle ilgili olarak Millî 
Eğitim Komisyonunda, Komisyondaki bütün partile
re mensup arkadaşlannuz büyük hassasiyet göster
mişlerdir ve geçici öğretmenlerimizin dertlerini ele 
almışlardır; ittifak halinde geçici öğretmenlere ge
rekli vefakârlığı göstermişlerdir; onlan parti farkı 
gözetmeden tebrik ediyorum. 

Danışma Kurulu, böylesine önemli bir meseleyi 
de müstaceliyetle Meclisimize getirdiğinden dolayı 
tebrike şayandır. Meclisimizi, geçici öğretmenlerin 
derdine deva olan bir karar aldığından dolayı tebrik 
ediyorum. 

Diğer kanunlarda da bu birlik, beraberlik temen
nisiyle saygılar sunanm; teşekkür ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylannıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; tasarı Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, 1977 malî yılı Bütçe 
Kanun tasarılarının görüşülmesine devam etmek için 

/. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Film - San Vakfının düzenlediği festivale ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Gıyasettin Kara
canın yazılı cevabı. (7/1554) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 8.12.1976 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

Turizm ve tanıtma faaliyetlerini bir yana iterek, 
kendini tamamen sinemacılığa kaptıran ve sanki bir 
«Sinema Bakanlığı gibi çalışan Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının İstanbul'da düzenlediği festivalin fiyas
koyla sonuçlandığı büyük trajlı gazetelerimizde de 
açıklanmıştır. 

1. Bu festival nedeniyle bazı Bakanlık görevlileri 
ve sinemacıların şahsî menfaat sağladıklarına ilişkin 
haberler üzerine bir soruşturma açmayı düşünüyor 
musunuz? 

a) Bu festival için başta Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı olmak üzere, Dışişleri, Kültür ve Ulaştırma 
bakanlıkları yardım ve bağış adı altında kaçar mil
yon liralık katkıda bulunmuşlardır? 

b) Bu miktarın, zelzele felâketzedelerine yardım 
aîdı altında toplanan teberrularla 50 milyon Türk li
rası üzerinde olduğu doğru mudur? 

c) Bu dört bakanlığın dışında resmî ve özel ku
rumlardan teberru ve bilet satışı adı altında sağlanan 
miktarı Türk lirası olarak açıklar mısınız? 

d) THY Genel Müdürlüğü, teberru dışında kaç 
Türk lirası karşılığı «pas bilet»le bu festivale katkı
da bulunmuş ve yabancı uçak şirketlerine ne miktar 
bir ödeme yapılmıştır? 

2. Bu festival nedeniyle İstanbul Otellerinde ağır
lanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı mensupları ile 
diğer bakanlık ve davetlilerle kendilerine eşlik eden-

26 . 2 . 1977 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,50 

leri açıklar mısınız, davetliler için otellere ne miktar 
da bir ödeme yapılmıştır? 

3. Bu festival nedeniyle döviz olarak transfer 
edilen para miktarı nedir? 

4. Festivalde yaptığı konuşmada : «Müzik ru
hun gıdasıdır» sözüne kendisinin de inandığını Söy
leyen Turizm ve Tanıtma Bakanı Tokoğlu'nun yuha
lanmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

a) Cumflıuriyet tarihinde Tokoğlu'ndan başka bir 
bakan yuhalanmış mıdır? 

!b) Film - San Vakfı kurucusu, Genel Sekrete
ri ve festivalin düzenleyicisi Ümit Utku'nun, Turizm 
ve Tanıtma Bakanım davetlilere tanıtırken : «Büyük 
patronumuz» diye tanımlamasını nasıl karşılıyorsu
nuz? 

c) Bir devlet adamına «büyük patronumuz» diye 
hitap eden ve A. P. sempatizanı olduğu bilinen sine
macı ile Bakan arasındaki özel ilişkiler basma da yan
sıdığına göre, bu ilişkiler üzerinde durma gereğini du
yuyor musunuz? 

5. Tümüyle halkımıza kapalı olarak yapılan bu 
festivale 10 ay kadar evvel karşı çıkan, Başbakan ola
rak sizi ve Turizm Bakanını da Ziyaret ederek Film 
- San'ın, Türk sinema sanatçılarının % 10'unu bük 
temsil etmediğini bildiren Türk Filmciler Derneği yö
neticilerinin önerilerini açıklar mısınız? 

6. Film - San Vakfının yoksul sanatçılar adına 
Barbakan olarak «yüksek himayenizde» geçen yıl dü
zenlediği «Artistler Balosu»nda konuşan Vakfın Ge
nel Sekreteri Bay Utku konuşmasında : «Bu hükü
met bizim hükümetimizdir... Başımızda durdukça biz 
sanatçılar için mutlu günler yakındır» sözleriyle, son 
festivalde sağlandığı iddia edilen menfaatlerle «mut
lu günlerin» bir ilişkisi var mıdır? 

7. Bay Utku'nun geçen yılk'i artistler balosuna 
gönderdiğiniz telgrafı açıklarken : «Sizin yanınızda
yım. Baraj için Samsun'da olacağım, ama kalbim si
zinledir. Çünkü ben de sanatçıyım... Sizden biriyim» 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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dediğiniz basına yansımıştır. Bu duruma göre adı yol
suzluklara karışan yöneticiler hakkında bir soruştur
ma açtırma gereksinmesini duyuyor musunuz? 

8. Türk Filmciler Derneğinin 3 Nisan 1976 ta
rihinde gazetelerde yayınlanan : «Sayın kamuoyu ve 
kamu kuruluşlarına çok önemli duyuru» başlığı al
tındaki bir ilânda, Bay Ufku'nun, Türk sinemasının 
% 90 mensilhunu ve yapımcısını sinesinde toplayan 
Türk Filmciler Derneği ile hiçbir ilgisinin olmadığı 
açıklandığı halde, 4 bakanlığın bu vakfa milyonlar
ca liralık yardımda bulunmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

9. Büyük eleştirilere uğrayan bu yayını Euro-
vMon'dan kaç ülke satın almıştır? 

10. TRT'nin bu festival nedeniyle yaptığı yayın
la ilgili masraf miktarını açıklar mısınız? 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 2 . 1977 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106-154/01378 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1976 tarih ve 7/1554-5236/40759 

sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiFin Sayın Baş

bakanımıza yönelttiği, Film - San Vakfının düzenle- i 
diği festivale ilişkin yazılı soru önergesine Başbaka- j 
nımız adına cevâbımızı saygıyla arz ederim. 

Gıya'settin Karaca 
Devlet Bakanı 

Bir ülkenin tüm yanları ile tanıtılmasında en önem
li yollardan biri de, hiç kuşkusuz festivallerdir. 

Festivallerin tanıtma bakımından büyük bir öne- i 
mi olduğu gerçeğin] kavrayan bir çok ülke film fes
tivali düzenlemekte, bu yolla, dünyaya adını duyur
maktadır. 

Örneğin, Cannes, Bombay, Venedik, Berlin, Mos
kova, Selanik, Larna, Brüksel, Rafoat, Osaka ve Tah
ran uluslararası film festivalleri «dünya festivalleri» 
listesinde yer almışlardır. 

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası 1 nci Müzik 
Festivali Uluslararası 'Müzik Konseyi (UNESCO) üye
si olan Uluslararası Festivaller Organizasyonu Fe
derasyonu (FIDOF) tarafından «Müzik Festivalleri» 
listesine alınmıştır. 

Somda iddia edildiği gibi Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı turizm ve tanıtma faaliyetlerini bir tarafa ite
rek, kendini sinemacılığa kaptırmamış, bilâkis, bu tc-
şöbbüsü ile sinemacılığı tanıtmada bir araç olarak 

kuilanmak suretiyle, turizm ve tanıtma faaliyetlerini 
müspet yolda geliştirmiştir. 

Nitekim, bu festival sayesinde Fransa, Belçika, 
Avusturya radyo - televizyonlarında Türkiye hakkın
da olumlu yayınlar yapılmış ve okuyucusu milyonla
rı bulan yurt dışı gazete ve dergilerde ülkemiz hak
kında övücü yazılar yayınlanmıştır. 

Ba yazılarda yalnız festivalden değil aynı zamanda 
ülkemizin tarihî değerlerinden ve tabiî güzelliklerin
den de söz edilmektedir. 

Yukarıda kısaca zikredilen durum muvacehesin
de festivalin fiyasko ile neficeîendiğinli iddia etmek 
mümkün değildir. 

Soru : 1. Bu festival nedeniyle bazı bakanlık 
görevlileri ve sinemacıların şahsî menfaat sağladık
larına ilişkin haberler üzerine bir soruşturma açmayı 
düşünüyor musunuz? 

a) Bu festival için başta Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı olmak üzere, Dışişleri, Kültür ve Ulaştırma 
Bakanlıkları yardım ve bağış adı altında kaçar mil
yon liralık katkıda bulunmuşlardır? 

b) Bu miktarın, zelzele felâketzedelerine yar
dım adı altında toplanan teberrularla 50 milyon Türk 
!*iS3î üzerinde olduğu doğru mudur? 

c) Bu dört bakanlığın dışında resmî ve özel ku
rumlardan teberru ve bilet satışı adı altında sağlanan 
miktarı Türk lirası olarak açıklar mısınız? 

d) THY Genel Müdürlüğü, teberru dışında kaç 
Türk lirası karşılığı «pas biîet»le bu festivale katkı
da bulunmuş ve yabancı uçak şirketlerine ne miktar
da bir ödeme yapmıştır? 

Cevap : 1. Bu festival nedeni ile bazı bakanlık 
görevlileri ve sinemacıların şahsî menfaat sağladık-
fcm iddiası, bugün elde mevcut bilgiler muvacehesinde 
mücerret bir isnattır. 

Yapılacak ciddî ihbar ve şikâyetlerin muameleye 
konulacağı tabiîdir. 

a) Bu festival için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
olarak 1976 Malî Yılı Bütçesinin 112-04-3141-930 
«İktisadî Transferler» harcama kaleminden festivalin 
organizasyonunu sağlayan Film - San Vakfına 
4 789 250 TL.'hk maddî katkıda bulunulmuştur. 

Dışişleri, Kültür ve Ulaştırma Bakanlıklarının her
hangi bir maddî katkıları olmamıştır. 

'b) Bu miktarın, zelzele felâketzedelerine yardım 
a>dı altında toplanan teberrularla birlikte 50 milyon 
Türk lirası üzerinde olduğu doğru değildir. Zelzele 
felâketzedeleri için «Hafif Batı Müziği Jüri» Başka
nı Sayın Ahmet Ertegün tarafından yüz bin dolarlık 
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bir çek teiberru olarak verilmiş, bu çek derhal mer
dine gönderilmiştir. 

c) Resmî makamlardan herhangi bir teberru 
alınmamıştır. Özel teberruların tutarı 34 000 TL.'sı-
dır. 

d) Türk Hava Yolları festival münasebetiyle her
hangi bir pas biletle katkıda bulunmadığı gîbi, ya
bancı uçak şirketlerine de bir ödeme yapmamıştır. 

İstanbul Uluslararası 1 nci Müzik ve Film Fes
tivaline yurt dışından katılan sanatçı, prodüktör, rad
yo - TV ve basın mensuplarının THY'îanna ait uçak 
biletleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile THY ara
sında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde sağ
lanmıştır. ~ 

Uçak biletleri THY*dan sağlananlar, sadece THY' 
nın parkuru dahilinde uçmuş olanlardır. THY'nın 
parkuru dışında olup, yabancı uçak şirketleri ile uçan
ların bilet masrafları karşılığı ise Film - San Vakfı 
tarafından ödenmiştir. 

THY, yabancı uçak şirketlerine bir ödeme yapma
dığı gibi, herhangi bir pas biletle katkıda bulunma
mıştır. 

iSoru : 2. Bu festival nedeniyle İstanbul otelle-
riride ağırlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı men
supları ile Bakanlık ve davetlilerle kendilerine eşlik 
edenleri açıklar mısınız? Davetliler için otellere ne 
miktarda bir ödeme yapılmıştır? 

Cevap : 2. Festival münasebeti ile yabancı ül
kelerden davet edilen müzik ve sinema sanatçıları, 
prodüktörler, radyo - TV ve basın mensupları dışın
da ülkemizden Turizm ve Tanıtma Bakanlığı veya di
ğer bakanlıklardan kimse ağırlanmamışhr. Ancak, ge
len yabancı misafirlere mihmandarlık etmek üzere 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından, 

tnci Bekman, Ayşİn Süray, Yücel Yıldırım, Nur-
hayat Öründü, Tuncay Yönaç, Leyla Kenter, ve ay
rıca gelen yabancı basın mensuplarına mihmandarlık 
etmek üzere de, Basın - Yayın Genel Müdürlüğün
den; Erdoğan Tamer, Can Evcen, Dündar Arcayü-
rek, Şerife Umut, Tanser özkut, Yıldız Öztürk ve 
Bilgi Yücel görevlendirilmişlerdir. 

Soru : 3. Bu festival nedeniyle döviz olarak 
transfer edilen para miktarı nedir? 

Cevap : 3. Sadece müzik festivaline misafir sa
natçı olarak çağırılan Nicoletta, Sebastian Vokal Gru-
pu ve Oscar Harrîs'e toplam 115 000.- TL. karşılı
ğında ücret döviz ödenmiştir. 

Soru : 4. Festivalde yaptığı konuşmada : Müzik 
ruhun gıdasıdır» sözüne kendisinin de inandığını söy

leyen Turizm ve Tanıtma Bakam Tokoğhı'nun yuha
lanmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

a) Cumhuriyet tarihinde Toküğlu'ndan başka bir 
bakan yuhalanmış mıdır? 

b) Film - San kurucusu, Genel Sekreteri ve fes
tivalin düzenleyicisi Ümit Utku'nun, Turizm ve Ta
nıtma Bakanını davetlilere tanıtırken : «Büyük pat
ronumuz» diye tanımlamasını nasıl karşılıyorsunuz? 

c) Bir devlet adamına «büyük patronumuz» di
ye hitap eden ve A. P. sempatizanı olduğu bilinen 
sinemacı ile Bakan arasındaki özel ilişkiler basına da 
yansıdığına göre, bu ilişkiler üzerinde durma gereğini 
duyuyor musunuz? 

Cevap : 4. Turizm ve Tanıtma Bakanının «Mü
zik ruhun gıdasıdır» şeklinde ele aldığınız konuşma 
metni aşağıda yer almaktadır. 

«Aziz misafirler, değerli sanatçılar, 
Hatırlayacağınız veçhile festivali üç gece evvel 

yine huzurlarınızda sevinçle açmıştım. 

Hemen ifade edeyim ki, bu geceyi siz değerli sa
natçılara ve sevgili sanat severlere doyamadığımız 
için teessürle kapatıyorum. 

Ben de herkesi gibi musikinin ruhun gıdası oldu
ğuna inanıyorum. 

Değerli sanatçılar, 
Üst üste üç gece bizlere mutena eserlerinizle müs

tesna müzik ziyafeti verdiniz. Bu sebeple sizleri tak
dirle selâmlıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Festivalin büyük ödülünü kazanan sanatçı, sport
mence katıldığınız müzik yarışmasında değerli jüri 
üyelerinin takdirkriyle büyük ödülü kazanmış bulu
nuyorsunuz. Sizi gönülden kutlarım. 

Kuvvetle ümit ederim ki, şu anda hayatınızın en 
mesut anlarından birini yaşıyorsunuz. 

İnanmanızı rica ederim ki size festivalin büyük 
ödülünü verirken ben de hayatımda unutamayacağım 
mutlu bir hatıra kazanmış oluyorum. 

Değerli sanatçılar, 
Bu duygu ile sizleri tekrar gönülden kutluyor ve 

ömür boyunca basan ve mutluluklar diliyorum.» 
a) Festival devamı müddetince nezahat içinde 

neticelenmiştir. 
b) Somda iddia edilen isnata Bakan ve görevliler 

şahit olmamışlardır. 
c) Ümit Utku ile Turizm ve Tanıtma Bakanı ara

sında hiçbir özel ilişki mevcut değildir. 
Soru : 5. Tümüyle, halkımıza kapalı olarak ya

pılan bu festivale 10 ay kadar evvel karşı çıkan, 
Başbakan olarak sizi ve Turizm Bakanını da ziyaret 
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ederek Film - San'ın, Türk sinema sanatçılarının 
% 10'unu bile temsil etmediğim bildiren Türk Film
ciler Derneği yöneticilerinin önerilerini açıklar mısı
nız? 

Cevap : 5. Türk Filmciler Derneği adına gelen 
heyet bu festivalin Film - San Vakfı tarafından yapıl
mamasını istemiş, kendilerini festivalin tertip heye
tinde vazifeye davet ettiğimizde bu davete de icabet 
etmemişlerdir. 

Öte yandan İstanbul'da tüm sinema kuruluşları 
temsilcileri ile yapılan festival ile ilgili danışma top
lantısına da bu dernek davet edildikleri halde, icabet 
etmemişlerdir. Buna mukalbil ilişik listede isimleri bu
lunan 71 film prodüktörü ve sanatçısı festival orga
nizasyonu için Film - San Vakfını desteklediklerini 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına resmen bildirmiş
lerdir. 

Soru : 6. Film - San Vakfının yoksul sanatçılar 
adına Başbakan olarak «yüksek himayenizde» geçen 
yıl düzenlediği «Artistler Bak>su»nda konuşan Vak
fın Genel Sekreteri Bay Utku konuşmasında «Bu hü
kümet bizim hükümetimizdir... Başımızda durdukça 
biz sanatçılar için mutlu günler yakındır» sözleriyle, 
son festivalde sağladığı iddia edilen menfaatlerle 
«mutlu günlerin» bir ilişkisi var mıdır? 

Cevap : 6. Ümit Utku'nun festival tarikiyle şah
sî menfaat temin ettiği hususunda bugüne kadar bir 
ihbar ve şikâyet gelmiş değildir. 

Bakanlık adına yapılan hesapların tetkikinde usul
süz bir muameleye rastlanmadığı gibi, 

Beraat-ı zimmet asıl olduğuna göre iddia mesnet
sizdir ve mücerret bir ithamdan ibarettir. 

Soru : 7. Bay Utku'nun geçen yılki Artistler 
Balosunda gönderdiğiniz telgrafı açıklarken : «Sizin 
yanınızdayım. Baraj için Samsun'da olacağım, ama 
kalbim sizinledir. Çünkü ben de sanatçıyım... Sizden 
biriyim»' dediğiniz basına yansımıştır. Bu duruma gö
re adı yolsuzluklara karışan yönetîdler hakkında bir 
soruşturma açtırmak gereksinmesini duyuyor musu
nuz? 

Cevap : 7. Adı yolsuzluklara karıştığını iddia et
tiğiniz yöneticileri açıklarsanız, cevap vermek müm
kün olacaktır. 

Soru : 8. Türk Filmciler Derneğinin 3 Nisan 
1976 tarihinde gazetelerde yayınlanan : «Sayın ka
muoyu ve kamu kuruluşlarına çok önemli duyuru» 
başjsğı altındaki bir ilânda Bay Utku'nun Türk sine
masının % 90 mensubunu ve yapımcısını sinesinde 
toplayan Türk Filmciler Derneği ile hiçbir ilgisinin 
olmadığı açıklandığı halde, dört bakanlığın bu vakfa 
milyonlarca liralık yardımda bulunmasını nasıl karşı
lıyorsunuz? 

Cevap : 8. Bu sualin cevabı 1 - a'da verilmiştir. 
Soru : 9. Büyük eleştirilere uğrayan bu yay mı 

Eurovisfon'dan kaç ülke satın almıştır? 

Cevap : 9, İstanbul Uluslararası 1 nel Müzik 
Festivalini Eurovision kanalı ile Bulgaristan televiz
yonu yayınlamıştır. 

§o>ru : 10. TRT'nin bu festival nedeniyle yaptığı 
yayınla ilgili masraf miktarını açıklar mısınız? 

Cevap : 10. TRT'nin bu festival münasebetiyle 
yaptığı yayın masrafı 9 000 TL.'dir. 

İSTANBUL ULUSLARARASI 1 NCt MÜZİK VE FİLM FESTİVALİNİ 
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR : 

1. 

2. 

3. 

4, 

5, 

6. 

7. 

Ozon Film 
î nei Neci] Ozon 
Produksson Saba 
Şahika S. Ozon 

Kervan Film 
ÜmiM Utku 
İnıter Filmcilik 
GülteMn Film 
Sırrı Attelun 

Sattuk Fîlm 
Kadir Kesemem 

Dadaş Film. 
İbrahim Kesemen 

8. 

9, 

10, 

11. 
12, 

13. 

14, 
15, 

Sanatça 
Atıf Kaptan 
Yeni Tuai Film 
Mustafa Tuaî 
Erkan Film 
Mehmet Bulut 
Sel Film 
Gün Ticaret 
AKd'in Taşdelen 
Has Sinemacılık ve 
Filmcilik 
Nihat Göçen 
Acar Film 
Murat Köseoğlu 
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16. Meldk Film 
Şenler Haki 

17. İstanbul Film 
Faruk Kenç 

18. Asu Film 
Tuncer Üçüncüoğiu 

İ 9. Haydar Film 
Mahmut Üçüncüoğiu 

20. Yolaç Prodükslon 
23. Burç Film 

Enver Burçkin 

22, Tuaî Film 
Hasan Tual 

23. Nuş Film 
24. Atadeniz Film 

Yılmaz R, Atadeniz 
25, Türk Film 

U. Vekili 

25. Foto Kulüp Film 
Hüsnü Cantürk. 

27. Eser Film 
Ablher Öztüf ekçî 

28. Yaşar Tunalı 
Topkapı Film 

29. Yaşar Tunalı 
Kuzey Film 

3D. Can Ofset 
N. Özkan 

31. Tuba Film 
Ahmet Maviöz 

32„ Alemdar Film 
Mehmet Alemdar 

33. Yavve Film 
Yavve Işıklar 

34. Ne - Ka Prodükslon 
35. Senarist 

M. Nuri Kırgeç 
36. Aktunç Film 

Şevket Aktunç 
37. Akdağ Film 

Sami Tunç 
38. Gural Film 
39. Sanatçı 

Kazım Kartal 

4 D. Lamek Film 
41. Barış Film 

Savaş Tezici 
42. Lüks Film 
43. Gök - Ay Film 

44. Akyol Fikir 
45. Dümen Film 

İsmail Hakkı Dilmen 
46. Gaye Film 

Erdoğan Tilay 
47. Bizim Film 

A. Cengiz Nacaroğîo 

48. Filiz Film 
Recep Filizer 

49. Mete Film 
Necdet Erdur 

50. İş Film 
Burhan Bolan 

51. Özbay Film 
Mustafa Özbay 

52. An Film 
Sadri Kuşlar 

53. Sanatçı 
Mete İnseler 

54. Kadir Savun 
55. Akın Film 
56. Eren FiSm 

57. Sultan Fimi 
58. Adar Film 

Niyazi Er 
59. Onçul Film 
60. Sezer Film 

Sadık Kurtuluş 
6.1. Süper Film 

Halil Dilmen 
62. Funda Film 

Fethi Oğuz 
63. Barlık Film 

Necdet Barlık 
64. Yunus Film 
65. Metin Film 

Işık Toraman 
66. Yönetmen 

Çetin İnanç 
67. Aktör 

Eşref Kolçak 
68. Film Sanatçısı 

ASiye Rona 
69. ö . Harii Özgümüs 

Yönetmen 

70. Film Sanatçısı 
Meral Orhansoy 

71. Hakan Film 
Fikret Hakan 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in Baş
bakanlıkları sırasında siyasî parti bina ve toplantıca 
rina yapılan tecavüzlere ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1578) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandınhnasfnı saygılarımla ri
ca ederim. 17 .12 .1976 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru: 
1. " Sayın Ecevit ve Sayın DemıireFin Başbakan ol

duğu süreler içinde; siyasî partilerin tertiplediği açık 
hava, kapalı salon toplantılarında, Parti yetkiilerilnsn 
seyahatlerinde meydana gelen olayların ayrı ayrı sa
yıları nedir? 

2* Yine aynı başbakanların döneminde Siyasî 
Parti binalarına yapılan tecavüzlerin sayısı nedir? 

3j Yukarıdaki olaylarda hangi parti toplantısı, 
hangi parti binası ve yöneticisi nerede tecavüze uğra
mış veya çıkan olaylarla mağdur edilmiştir? 

4„ Olaylarla ilgili olan zanlı veya sanıklar kaç 
kişidir? Hangi partiye mensuptur? İhmali görülen 
görevliler var mıdır? 

5, Gelecek günler toplantılar ve seyahatler için 
alınacak ciddî tedbirler nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
24 . 2 , 1977 

Daire : Güvenlik 
Şube : Top, 01. (B) 

048512 
Konu : M. Emin Sungur'un önergesi!. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1977 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 
Müd. 7/1578-5351/41351 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun
gur'un önergesinde yer alan hususlar inceîensBİş ve 
cevapları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Balkariuğıauza intikâl eden bilgilere göre : 
1, a) 26 . 1 . 1974 tarihinde göreve başlayan ve 

17 . 11 . 1974 tarihinde görevden ayrılan ve İçişleri 
Bakanlığı görevi benim uhdemde bulunan Ecevit hü
kümeti zamanında, siyasî partilerce düzenlenen açık 
ve kapalı yer toplantılarında ve parti yetkililerinin se-
yahatîarında olay meydana geldiğine dair kayda rast
lanmamıştır. 

b) Demirci hükümetinin iş başına geldiği 31.3.1975 
gününden 31 . 12 . 1976 tarihine kadar açık ve ka
palı yer toplantılarında ceman 17 olay vukubulmuş, 
376 sanık adliyeye sevk edilmiştir. 

Parti yetkililerinin gezilerinde îse 11 olay meyda
na gelmiş ve 104 sanık adliyeye verilmiştir. 

2i a) Sayın Ecevit hükümeti döneminde parti 
binalarına tecavüz mahıyetuklc 5 olay meydana gel
miş, 6 sanığı hakkında adlî işlem yapılmıştır. 

•b) Sayın Demirci hükümeti zamanında parti bi
nalarına tecavüz vasıflı 62 olay vukubulmuş, 75 sa
nığı hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. 

3* Yukarıda bahsi geçen olayların partilere göre 
dağılmış şöyledir. 

a) Açık ve kapalı yer toplantılarında : 
A, P. 6 Olay 9ö Sanık 
C. H. P. 7 ,» 176 » 
M. H. P. 1 » 81 » 
M. S. P. 3 » 29 » 
b) Parti yetkililerinin gezilerinde; 
A. P. 5 Olay 39 Sanık 
C. H. P. 4 » - 41 » 
M. S. P. 2 » 24 » 

c) Parti binalarına yapılan tecavüzler; 
A. P. 15 Olay 5 Sanık 
C. H. P. 22 »• 46 » 
M, H. P. 17 » 16 » 
M. S. P. 4 » 4 » 
D. P. 3 » 8 » 
T. S. İ. P. 2 Olay 
T. t. P. 1 » 
T. B. P. 2 » 
M. P. 1 » 2 Sanık 

4. Vukubulan 95 olayla ilgili olarak 561 sanık tes
pit edilmiştir. Bu sanıkların hangi partilere mensup 
oldukları hakkında bilgi mevcut değildir. 

Bu olaylarla ilgili olarak adlî ve idarî yönden ih
mali bulunan görevli yoktur. 

5; Vukuu muhtemel Olaylara karşı gerekli bütün 
tedbirler mevcut imkânlar kullanılarak ahnmuştır. Bu 
tedbirler; yer ve ortam unsurlannm gerektirdiği şekil
de ve hassasiyetle tatbik edilmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, üçlü öğre
tim yapan ilkokullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1594) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı di
lerim. 28 . 12 . 1976 

îçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. Ülkede İlköğretim kesiminde üçlü öğretim 
yapan okul var mıdır? 

2. Ülkemizde üçlü öğretim düzeni içinde öğre
nim gören ilkokul çağı öğrenci sayısı ne kadardır? 

3. İçel ilinde ilköğretim kesiminde üçlü öğretim 
yapan okul var mıdır? Varsa öğrenci sayısı ne kadar
dır? 

4. İçel ilinde ilk ve ortaöğretim kesiminde or
talama sınıf mevcutları ne kadardır? 

5. İçel ilinde ilk ve ortaöğretim kesimlerinde 
70'i aşkın sınıf mevcudu var mıdır? Bu sınıfların ade
di ne kadardır? 

6. İçel ilinde emanet ve ihale yöntemi ile yaptı
rılan ilkokul ve temel eğitim okullarından gününde 
bitirilemeyen okul var mıdır? Bu yüzden öğretimi 
aksıyan oku) sayısı ne kadardır? 

7. Mersin ili içinde ortaöğretimdeki sıkışıklığı 
önlemek için yeni meslek liseleri ve Ticaret liseleri 
kurmayı, açmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 149 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve 7/1594-5403/41621 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Çetin Yîlmaz'ın yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Üçlü öğretim yapan 189 ilkokulumuz bulun
maktadır. 

2. Üçlü öğretim yapan ilkokullardaki öğrenci 
sayısı 126 000 dır. 

3. İçel ilinde üçlü öğretim yapan 15 ilkokul var
dır. Bu okullarda 7 950 öğrenci okumaktadır. 

4. İçel ilinde ilköğretim kesiminde ortalama sınıf 
mevcudu 33, ortaöğretim kesiminde ise 26 - 50 ara
sında değişmektedir. 
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5. İlk ve orta öğretimde sınıf mevcudu ortala* 
ma 70'in üstünde sınıf bulunmamaktadır. 

6. Adı geçen ilde emanet ve ihale usulü ile 72 
ilkokul, 1 de Temel Eğitim Okulu yaptırılmış olup, 
bunların hepsinin inşaatı bitmiş ve öğretime açılmış
tır. 

7. İçel ili Silifke ilçesinde uygun geçici bir bina 
bulunduğu takdirde bir Ticaret Lisesi açılacaktır. 

Mersin Akşam Ticaret Lisesi 1976 - 1977 öğretim 
yılında açılmışsa da sadece 7 öğrenci aday kaydını 
yaptırdığından, sınıf teşekkül ettirilememiş ve okul 
eğitim - öğretime geçememiştir. 

1977 •: 1978 öğretim yılında İçel ili Erdemli ilçe
sinde bir Pratik Kız Sanat Okulu açılması planlan
mıştır. 

İçel ilinde yatırım programlarıyle yapımı devam 
eden yeni Endüstriyel Teknik Öğretim okulları ile ek 
bina inşaatları; 

— Merkez II nci Teknik Lise yeni bina, 

— Silifke Endüstri Pratik Sanat Okulu yeni bina, 
— Mut Endüsri Pratik Sanat Okulu yeni bina, 

— Merkez Teknik Lisesi Elektrik - Elektronik 
atelyeleri ek bina, 

— Tarsus Endüsri Meslek Lisesi çok amaçlı sa
lon ek bina, 

— Tarsus Endüsri Meslek Lisesi Metal İşleri atel-
yesi ek bina, 

— Silifke Endüstri Pratik Sanat Okulu Motor 
Atelyesi ek binasıdır. 

Ayrıca, İçel ilinde 1977 yılı yatırım programı ile 
yapımı planlanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi Mo
tor Atelyesi ek binası ile Tarsus Endüstri Meslek Li
sesi Kimya, Elektrik -< Elektronik Atelyesi ek binası 
bulunmaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Eskişehir - Yunus Emre Öğretmen ve Bahçelievler 
liseleri müdürlerinin tutumuna ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazdı cevabı. 
(7/1614) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle arz ederim. 13 . 1 Î 1977 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 
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Eskişehir - Yunus Emre öğretmen lisesi müdürü, 
bir süre önce bazı gazetelerin okul sınırlarından içe
ri girmesini ve okunmamasını bir iç yazı ile yasakla
mıştır. 

Daha sonra Eskişehir - Bahçelievler lisesi müdürü 
de aynı yolu izleyerek bazı gazetelerin okula sokul-
mamasını ve öğretmenler odasında bulundurulmasını 
yasaklamıştır. Bu yasaklamayı 16 . 12 . 1976 tarih 
ve 423-2/2456 sayılı bir yazı ile öğretmenlerin imza
sına açm şiir. 

1. Bu tutum, Anayasamızın temel hak ve özgür
lüklerden saydığı fikir, düşünce ve basın özgürlüğü
ne ilkel bir saldırı niteliğinde suç değil midir? 

2. Sözü edilen okul müdürleri hakkında bu ne
denle bir soruşTurma açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Okul müdürlerinin bu Anayasa ve hukuk dışı 
tutumlarının sizin yasa tanımaz tutumunuzdan kay-
naklandığmı kabul ediyor musunuz? 

4. Yoksa Millî Eğitim Bakanlığı MC yanlısı ol
mayan gazete ve dergilerin okullara sokulmaması için 
bir g'zîi emir mi vermiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 25 . 2 . 1977 
Sayı : 153 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1977 tarih ve 7/1614-5529/42246 

sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu tarafın

dan verilen yazılı soru ile ilgili bilgi Eskişehir Valili
ğinden istenmiştir. 

Cevap geldiğinde bilgi verilecektir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Ga
zeteci Zekeriya Sertel'e ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1627) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını say-
gıyle arz ederim. 24 . 1 . 1977 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
Türk basın ve kültür yaşamına uzun yıllar büyük 

emekler vererek katkıda bulunmuş olan emektar ga
zeteci ve yazar Zekeriya Sertel hangi nedenlerden 
d'diayı yurdu Türkiye'ye sokulmamaktadır? 

Zekeriya Sertel hakkında Türkiye'ye girişini ve 
ikametini yasaklayan bir yasa buyurugu mu, veya 
Hükümei kararı mı vardır? Varsa bu yasa veya bü
küme* kararının tarihi nedir? Böyle bir yasa buyuru
gu veya kararın alınmasını Zekeriya Sertel hakkın
da gerektiren haklı nedenler neler olmuştur? 

Anayasa suçu işleyerek haklarında Yüksek Ada
let Divanı tarafından idam cezası verilenlerin affedil
diği ve Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği 
bir ülkede, Türkiye'de Zekeriya Sertel olayı çelişki 
yaratmıyor mu? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 2 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
048510 

Daire Güvenlik 
Şube : Y.F.C. 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 27 . 1 . 1977 

gün ve 7/1627-5581/4240 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili - Orhan Yılmaz tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplan
dırılması uygun görülen, Gazeteci Zekeriya Sertel'in 
Türkiye'ye sokulmayışına ilişkin yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve cevabımız aşağıya çıkartılmıştır. 

Gazeteci Zekeriya Sertel hakkındaki Danıştay ka-
kararına göre gerekli işlemler yapılmıştır. 

Zekeriya Sertel Türk vatandaşlığından iskat edil
memiş olduğu ve halen Türk vatandaşı hüviyetini mu
hafaza elliği için yurda girmesine mani olucu huku
kî bir dayanak yoktur. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asilrürk 

İçişleri Bakanı 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Haindi Çelebinin, 
Muş - Kızılağaç - Yürec'k köyü ilkokul ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem'in yazılı cevabı. (7/1632) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Ali 

Nailî Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica eder saygılar sunarım. 

26 . 1 . 1977 
, Muş Milletvekili 

Ahmet Hamdı Çelebi 

Soru : 
1. Muş'un Kızılağaç Bucağına bağlı Yürecik kö

yü 75 haneden ibaret bulunduğu tahsil cağına eriş
miş 100'den fazla çocuğu' olduğu 1975 yılında bu 
köyde ilkokul yapılması programa alındığı halde bu
güne kadar bu okulun yapılmamasında güdülen amaç 
nedir? 

2. Yürecik köyüne okul yapılmasına ve bu köy
deki çocukların cehaletten kurtarılmasına Bakanlığı
nız taraftar mıdır? 

3. Dağlık bir mıntıkada bulunan her türlü Devlet 
hizmetinden mahrum olan civar köylerinde oku] bu
lunmayan bu köyün bu yıl okula kavuşturulması ve 
programa alınması düşünülmekte midir? 

4. 1 5 - 2 0 hanelik köylere ve köylerin isteği ol
madığı halde okul yaptırılırken senelerden beri okul 
yapılması için müracaat eden Yürecik köylülerinin 
taleplerinin yerine getirilmemesindeki sebep nedir ve 
bu köy ne zaman okula kavuşturulacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 152 

Millet Meclisi Başkanlığına * 

tlgi : 4 . 2 . 1977 tarih ve 7/1632-5597/42639 sa
yılı yazınız. 

Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi'nin yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Genel bütçe imkânlarına göre, Devlet Planla
ma Teşkilâtınca tahsis edilen ilkokul - derslik ve 
öğretmen evi yapım ödenekleri, ilgili valiliklere gön
derilmektedir. 

Genel bütçe ve mahallî kaynaklarla sağlanan gelirle
re göre her valilik, 222 sayılı Kanunun amir hüküm

leri gereğince, ilkokul yapım ve onarımlarını yıllık 
plan ve program dahilinde ele almakta ve yürütmek» 
tedir. 

Muş Valiliğinin 1975 ve 1976 yıllarına ait yapım 
programlarında Yürecik Köyüne okul binası yapıl
ması hususu yer almadığı vilâyetçe yapılan program
ların tetkikinden anlaşılmıştır. Durum valiliğe bildi
rilmiştir. 

2. ve 3. Muş Valiliğinin 19976 yıh yapım prog
ramında nüfusları (250 - 550) arasında bulunan (18) 
okulsuz köye ilkokul binasının yapımı yer almıştır. 
Bunların içinde Yürecik köyünün de bulunduğu nü
fusları (İ50)'nin üstünde olan (13) köye, 1977 yılı ya
pım programında öncelikle okul binası yapılması için; 
9 . 4 . 1976 gün ve 701.1/21693 sayıh yazımızla Muş 
Valiliğine talimat verilmiştir. 

4. Yürecik Köyüne 1977 yıh yapım programıyle, 
ilkokul binasının yapılması veya açılması hususunda 
mümkün olan tedbirlerin ahnmasına çalışılmakta
dır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

7. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Sa
vaştepe Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde 
okutulduğu iddia edilen yemek duasına ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdeni in yazdı 
cevabı. (7] 1634) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygı
larımla. v 

27 . 1 . 1977 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
Soru t 
1. Savaştepe Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitü

sünde «Vatanımız var olsun, milletimiz sağ olsun, 
başbuğumuz yaşasın, haydi hepimize afiyet olsun» 
parçasının yemek duası olarak zorla okutulduğu, 
okumak istemeyenlerin dövülerek okulu terk etmek 
zorunda bırakıldıkları basına birkaç kez yansıdı. 
Bakanlığınız, bu konuda idarî kovuşturma açtırma 
gereği duymuş mudur? Duymuşsa, kovuşturma hangi 
müfettiş ya da müfettişlerce yürütülmektedir? 

2. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde, kendile
rini «ülkücü» diye adlandıraı. öğrencilerin, öteki öğ
rencileri «amentû» okumaya zorladıkları, okumak is
temeyenlerle yanlış okuyanları dövdükleri iddiası, bir 
nüshasını ekte sunduğum Gerçek gazetesinde yer al-
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maktadır. Bakanlığınız, bu konuda herhangi bir iş
lem yapmış ya da yapmayı düşünmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı ; 150 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 2 . 1977 tarih ve 7/1634-5605/42673 sa
yılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazık soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. 2. Balıkesir Savaştepe Öğretmen Lisesi ve 
Eğitim EnstitUsü ve aynı İl Necati Eğitim Enstitüsü 
ile ilgili mezkûr önergede belirtilen hususlar Bakan
lığımız müfettişlerine tahkik ettirilmektedir. 

A i Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

8. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in An
talya - Gündoğmuş - Güzelbağ Kasabası Ortaokuluna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem'in yazılı cevabı. (7/1637) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Millî Eğitim 

Balkanı tarafından cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygıyla arz ederim. 27 . 1 . 1 9 7 7 

Antalya Milletvekilli 
Fahri Özçelik 

1. Antalya İlinin Gündoğmuş ilçesine bağlı Gü
zelbağ kasabası Ortaokulu ikinci öğretim yılına gir
diği halde Ortaokul binası niçin yapılmamış veya ya
pılmasına başlanmamıştır? 

2. İlkokul binası kendi öğrencilerinin ihtiyacım 
karşılamazken ortaokulu da aynı bina içine sıkıştır
mak doğru mudur? 

3. Bir derslikte iki ortaokul sınıfının birleşik ola
rak ders yapmasını çağdaş eğitim yöntemine uygun 
buluyor musunuz? 

4. Bir Müdür ve bir mühürle yönetilip öğretim 
yapıldığından şikâyet edilen bu okula, ne zaman öğ
retmen vereceksiniz ve kasabanın ortaokulunu ne za
man yapacaksınız? 

5. Lâbaratuvardan, ders araç ve gereçlerinden de 
yoksun bulunan bu okulun ihtiyaçları için ne kadar 
ödenek ayrılmış ve bugüne kadar ne miktarda ödenek 
gönderilmiştir? 

6. Böyle okulsuz, öğretmensiz, araçsız, gereçsiz 
okul açmak ve terkedip unutmak Güzelbağ'ın kasaba 
ve köy halkını aldatmak olmuyor mu? 

7. Gündoğmuş'un Köprülü Bucağına Ortaokul 
yapılması plana alınmış mıdır, hangi tarihte ortaokul 
açılacaktır? 

T. C. 
Millî Eğîtim Bakanlığı 25 . 2 1977 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 151 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 2 . 1977 gün ve 7/1637-5611/42737 sayılı 
yazınız. 

Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Alî Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakam 

Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. 2. 3. 4. Antalya İM Gündoğmuş ilçesine 
bağlı Güzelbağ kasabasında bir Temel Eğitim Okulu 
yaptırılması ilgili Valilikçe yapılan uzun vadeli yatı
rım programının 1978 dilimine alınmıştır. 

5. Adı geçen ortaokula 1976 yılında Sosyal Bil
giler, Matematik ve Fen Bilgisi ders araçları tahsis 
edilmcştir. 

6. Güzelbağ kasabası ortaokuluna 3 öğretmen ta
yin edilmiş, bunlardan bM göreve başlamış, diğer 
ikisi ise gitmemişlerdir* 

Güzelbağ ortaokuluna diğer okullar meyanında 
öğretmen tayinine çalışılmaktadır. 

Okulun araç ve gereç ihtiyacı yukarıda belirtildiği 
gibi tahsis edilmiş olup, gönderilecektir. 

7. Antalya Valiliğince aynı İl -Gündoğmuş İlçesi 
Köprülü Kasabasında bir Temel Eğitim Okulunun 
yaptırılması teklif edilmediğinden, bu husus Bakanlığı
mızca da hazırlanan yatırım programına alınmamıştır. 
Valilikçe öncelik tanınmak suretiyle 1978 yılı için tek
lifte bulunulduğu takdirde, konu, Devlet Planlama Teş
kilâtına intikal ettirilecektir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 
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9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon - Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinin lise binalarının 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1639) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun MİMİ Eğitim Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 1.2.1977 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Soru : 
1. Trabzon - Vakfıkebir İlçesinde halen bulunan 

lise binası 1 500 talebeye kifayetsiz ve mevcut du
varları ve içteşkilâtı, eski ve Askerlik Şubesinden dev
ralınan bu binanın ihtiyacı karşılamamaktadır. Mev
cut 8 375 m2 lik arsası üzerinde 1977 yılında bîr lise 
binasının inşa edilip edilmeyeceği hakkında Bakanlık 
görüşünün bildirilmesi? 

2. Trabzon - Tonya İlçesindeki lise eğitimi ha
len ortaokulda yapılmaktadır. Uzak yerlerden gelen 
talebelere çift eğitim yaptırılarak gece uzak köylerine 
dönmeleri çok sakıncalıdır. Bu nedenle arsası istimlâk 
edilen bu lisenin binası 1977 yılında yapılıp yapılma
yacağının Bakanlık görüşünün bilgi olarak tarafıma 
bildirilmesi? 

T. C< 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 154 

25 . 2.1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1977 tarih ve 7/1639-5667/42918 sa* 
yılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazık soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Trabzon İli Vakfıkebir Lisesine 1977 yılı yatı
rım programı ile 16 derslikli ve 6 300 000 ura mali
yetli yeni bir binanın yaptırılması için Devlet Planla
ma Teşkilâtına teklifte bulunulmuştur. 

2. Yine aynı İl Tonya İlçesi Lisesine 12 derslik
li ve 5 300 000 TL. maliyetli bir binanın 1977 yılı 
yatırım programı ile yapürdması hususu Devlet Plan
lama Teşkilâtı Başkanbğına teklif edilmiştir* 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 NCt BİRLEŞÎM 

25 . 2 . 1977 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 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 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 3. — 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 4. — 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 

SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1. — 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 Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. MecHsi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. MecMsi 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 : 1 6 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Kanma 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 tarihi : 14 . 2 . 1977) 



X 7. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık 
lan tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S 
Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 8. — 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 9. — 1977 yılı 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 10. — 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 . 191*7) 

X 11. — 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 12. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasâfısı 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 13. — 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 14. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
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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 15. — 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 16. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karnra Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500: C. Senatosu : 1/498) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477: C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 17. — 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 18. —1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (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 19. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı 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 & 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: İ4 . 2 . 1977) 

X 20. — 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 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) 



X 22. — 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 23. — 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 24. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları işlet

mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 25. — 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; G. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1977) 

X 26. — 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; G. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 27. — 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) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 
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DDönem = 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 343 
Toplantı : 3 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 1 6 . 7 . 1965 Tarihli 
ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs* 
ile C. Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Milletvekili 
Osman AykuPun 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 Arkadaşının, 16 Temmuz 1965 Gün ve 693 Saydı Kanunun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan 

Komisyonları Raporları (1/408, 2/380, 2 /254) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 2 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 14/03451 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı . Bakanlar Kurulunca 
6 . 2 . 1976 talihinde kararlaştırılan «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 
693 sayılı Kanunla Değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
İlkokul öğretmenliği için yeter sayıda meslekten eleman bulunmaması sebebiyle, 222 «ayılı Kanunun geçici 

2 nci maddesi gereğince en az ilkokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılan 
tosları (bitirenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle, aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile çalıştırılmak kaydı ile ilkokullara geçici öğretmen olarak atanmışlardır. 

Bunlardan, öğretmen okulu bitirme sınavını vereı 1er ile lise ve dengi okul mezunu olup aralıksız üç tak
vim yılı başarılı geçici öğretmenlik: yaptıkları tespit edilenler asil ilkokul öğretmenliğine geçmlmişlerdir. Teftiş 
raporlarına göre 2 yıl üst üste başarısız olanların görevlerine son verilecektir, (verilmiştir). 

Bunların dışında kalan, ortaokul ve dengi okullar mezunu olan geçici öğretmenler görevlerine devam et
mektedirler, Bu durumda olan geçici öğretmenlerin asil ilkokul öğretmenliğine geçirilmeleri öğretmen okulu 
bitirme sınavım vermeleri ile mümkündür. 222 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen, geçici 2 nci maddesine 
göre, 15 yıl içinde öğretmen okulu bitirme sınavını veremeyenlerin görevlerin© son verilmesi gerekmektedir. Ka
nunun tespit ettiği bu 15 yıllık süre 13 . 1 . 1976 trrihinde sona erecektir. Bu tarihte ise geçici öğretmenle
rin 12 - 15 yıl hizmetleri bulunacaktır. Oysa 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre Emekli aylığı 
bağlanabilmesi için 30 yıl hizmet etmiş olmaları gerekmektedir. Bu duruma göre, 13 , 1 . 1976 tarihinde ge-



cici öğretmenlerin görevlerine sön verildiğinde bunlardan hiç birine emekli aylığı bağlanması mümkün ola
mayacak ve halen sayıları 714'ti bulan bu öğretmenler emeklerinin 'karşılığını göremeyecekler ve mağdur edil
miş olacaklardır. 

Bu sebeple geçici öğretmenlere emekli aylığı bağlanmasına yetecek derecede hizmet etme imkânının sağ
lanması ve bu tnafesaıtla 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 15 yıllık sürenin 32 yıla çıkarılması ge
rekli görülmüştür. 

Ancak, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43'üncü maddesinde, hangi öğretim kademesinde olursa 
olsun, öğretmenlerin yükseköğrenim görmelerinin sağlanması öngörüldüğünden, yenMen geçici öğretmen atan
ması sözü edilen Kanuna aykırı düşecektir. Bu itibarla, halen görevde bulunan geçici öğretmenlerin istihdam 
süresi artırılırken, mesleğe yeniden veya açi'ktan geçici öğretmen atanmasının da önlenmesi zorunludur. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde geçici öğretmenlerin 1897 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanun uyarınca 
öğrenim ve hizmet sürelerine göre intibaklarının da yapılması gerekir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Genel gerekçede açıklanan nedenlerle, ilkokullarda görevli geçici öğretmenlerin, emekli ay
lığı bağlanmasına yetecek kadar hizmet yapabilmelerini sağlamak: amacıyle, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde belirtilen 15 yıllık süre 32 yıl olarak değiştiril
miş ve geçici öğretmenlerin intibaklarının 1897 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanun uyarınca yapılacağı 
öngörülmüştür. 

Madde 2. — Genel gerekçede de belirtildiği gibi, yeniden geçici öğretmen istihdamı, öğretmenlerin yük
sek öğrenimden geçirilmelerini öngören, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 ncü maddesine aykırı 
düştüğünden, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden, açıktan veya başka görevlerden naklen geçici 
öğretmen atanması yolu kapatılmaktadır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme imaddesîd'ir. 

C. Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay Ue Burdur Milletvekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/380) 

17 . 4 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasasının 693 sayılı yasa ile değişik geçici 2 nci maddenin değiştirilmesine 
dair ya'sa teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 

Burdur Senatörü Burdur Milletvekili 
Ekrem Kabay Ostnan Aykul 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 



GENEL GEREKÇE 

ilkokul öğretmenliği için yeter sayıda meslekten eteman bulunmaması sebebiyle, 222 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılan 
kursları bitirenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle, aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 15 yıl süre ile çalıştırılmak kaydı ile ilkokullara geçici öğrettaen olarak atanmışlardı. 

Bunlardan, öğretmen okulu bitirme sınavını verenler ile lise ve dengi okul mezunu olup aralıksız üç takvim 
yılı başarılı geçici öğretmenlik yaptıkları tespit edilenler asil ilkokul öğretmenliğine geçirilmişlerdir. Teftiş ra
porlarına göre 2 yıl üst üste başarısız olanların görevlerine son verilmiştir. 

Bunların dışında kalan, ortaokul ve dengi okullar mezunu olan geçici öğretmenler görevlerine devam et
mektedirler. Bu durumda olan geçici öğretmenlerin asil lüeokul öğretmen&ğine geçirilmeleri öğretmen okulu bi
tirme sınavını vermeleri ile mümkündür. 222 sayılı Kanunun, yukarıda sözü edilen, geçici 2 nci maddesine gö
re, 15 yıl içinde öğretmen okulu bitirme sınavını veremeyenlerin görevlerine son verilmesi gerekmektedir. Ka
nunun tespit ettiği bu 15 yıllık süre 28 . 2 . 1976 tarihinde sona erecektir. Bu tarihte ise geçici öğretmenlerin 
12-15 yıl hizmetleri bulunacaktır. Oysa 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağla-
nabiHimösi için 30 yıl hizmet etmiş olmaları gerekmektedir. Bu duruma göre, 28.2.1976 tarihinde geçici öğret
menlerin görevlerine son verildiğinde bunlardan hiç birine emekli aylığı bağlanması mümlkün olamayacak ve ha
len sayıları 714'ü bulan bu öğretmenler emeklerinin ka şılığraı göremeyecekler ve mağdur edilmiş olacaklardır. 

Bu sebeple, geçici öğretmenlere emekli aylığı bağlanmasına yetecek derecede hizmet etme olanağının sağ
lanması ve bu maksatla 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 15 yrihk sürenin 32 yıla çıkarılması ge
reklidir. 

Ancak, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 ncü maddesinde, hangi öğretim kademesinde olursa 
olsun, öğretmelerin yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması öngörüldüğünden, yeniden geçici öğretmen atan
ması sözü edilen kanuna aykırı düşecektir. Bu itibarla, halen görevde bulunan geçici öğretaenlerin istihdam sü
resi artırılırken, mesleğe yeniden veya açıktan geçici öğretmen atanmasının da önlenmesi zorunludur. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. —- Genel gerekçede açıklanan nedenlerle, ilkokullarda görevli geçici öğretmenlerin emekli aylığı 
bağlanmalına yetecek kadar hizmet yapabilmelerini sağlamak amaeıyle, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde belirtilen 15 yıllık süre 32 yıl olarak değiştirilmektedir. 

Madde 2. <— Genel gerekçede de belirtildiği gibi, yeniden geçici öğretmen istihdamı, öğretmenlerin yüksek 
öğrenimden geçirilmelerini öngören, İ 739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 ncü maddesine aykırı düş
tüğünden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden, açıktan veya başka görevlerden naklen geçici 
öğretmen atanması yolu kapatılmaktadır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

C. SENATOSU BURDUR ÜYESİ EKREM KABAY İLE BURDUR MİLLETVEKİLİ OSMAN 
AYKUL'UN TEKLİFİ 

222 Sayth İlköğretim Ve Eğitim Kanununun 693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci madde
sinde yazık 15 yıüık süre 32 yıl olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden, açıktan veya başka görevlerden 
nakil suflemle geçici öğşejtmçn atanması yapılmaz. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. . ^ , : - : . r^. ^ 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sakörya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 Arkadaşının, 16 Temmuz 1965 Gün ve 693 Sayılı Kanunun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/254) 

25 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Jl arkadaşının verdiği, Plan Komisyonu 2/74 numarada kayıtlı 
16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, İçtüzüğün 78 noi mad
desi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

Adı geçen kanun teklifinin yenilenmesini ve işleme konulmasını saygı ile dilerim. 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

14 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve altı arkadaşı tarafından verilen ve Plan Komisyonu 2/658 nu
marada kayıtlı «16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında» kanun tekliflerinin 
içtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince yenilenmesini veişlenıe konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Yozgat 
Abdullah Bastürk 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Sakarya 
Turgut Boztepe 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

İçel 
Çetin Yılmaz 

İçel 
Turhan Özgüner 

Çanakkale 
Mustafa Çalıkoğlu 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Kastamonu 
Mehmet S ey dib ey oğlu 

5 . 2 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz, esbabı mucibe-
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Sa'karya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Mardin Milletvekili 
Nazmi Oğuz 

içel Milletvekili 
İsmail Çataloğlu 
Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 
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GEREKÇE 

693 sayılı Kanunla, lise ve dengi okul çıkışlı öğretmenlerden aralıksız 3 takvim yılı başarılı çalışanların 
asil ilkokul öğretmenliğine geçirilmeleri öngörülmüştür. 

Ancak, 693 sayılı Kanun ortaokul ve dengi okullardan mezun olup da başarılı olarak, bugün, geçici öğret
menlik yapanları kapsamamış, bu durumda olan geçici öğretmenlerin eğitim görevini yaparken edindikleri 
tecrübe, bilgi, beceri ve başarılarını değerlendirmemiştir. 

Bu hal, çalışma hakkı ve ödevi ile bağdaşmayacak bir durum yaratmıştır; ücretlerde adaletin sağlanma
sını, sosyal adaletin gerçekleşmesini isteyen Anayasamızın çalışma hakkı ve ödevine ilişkin 42 ve 45 noi mad
delerine aykırı düşmüştür. ' 

Çünkü geçici öğretmenlik için açılan sınavlara lise ve dengi okul mezunları ile ortaokul ve dengi okul 
mezunları aynı şartlarla girmişler bir tercih yapılmadan başarı kazananlar geçici öğretmen olmuşlardır. 

Bugün birçok bölgelerimizde ortaokul ve dengi okul mezunu geçici öğretmenler başarı ile çalışmakta
dır ve başarıları teftiş organlarınca belirtilmektedir. 

Bu yönden, bu başarılı geçici öğretmenleri belli bir süre sonra asil öğretmenliğe geçirmemek bir haksız
lıktır. 

Türk Millî eğitiminde bu çeşit uygulamalar vardır. A - B kurslarında belli bir süre eğitildikten sonra ilk
okul öğretmenliğine kaynak ve öğrenim süresi aranmaksızın geçirilenler bunlardandır. Muallim muavinli
ğinde beş yıl başarılı hizmet edenlerin öğretmen olmaları ve bunlardan beş yılı doldurmayanların meslek 
dersleri sınavlarını vererek bu hakkı almaları bu duruma gösterilecek örneklerdir. 

1960 sonrası planlı kalkınma dönemine giren Türkiyemizde ilköğretim seferberliği yapmak düşüncesi ile 
çıkarılan 97 sayılı Kanunu da bu arada zikredebiliriz. Bütün bunlar ihtiyacımız olan öğretmen sayısını ta
mamlamak, biran önce, büyük sayılara varan okumaz - yazmazlığı tüm olarak ortadan kaldırmak için getiri
len tedbirlerdir. 

222 sayılı Kanunla getirilen geçici öğretmenlik müessesesini de bu ihtiyacın zorunlu bir gereği olarak ka
bul etmek lâzımdır. 

Kısacası, ortaokul ve dengi mezunu geçici öğretmenlerin bugün büyük çoğunluğu başarı ile eğitim gö
revi yapmaktadırlar. 

Büyük bir sorumlulukla öğretmenlik mesleğini benimsemiş bu kişileri, başarılarını tespit ederek, belli bir 
süre sonunda asil öğretmenliğe geçirmek bir hakkın gereği sayılmalıdır. 

Bu kanun teklifimiz bu düşünce ile hazırlanmıştır. Esasen bugün geçici öğretmenlik sınavları da yapılma
maktadır. Geçmiş yıllarda bu sınavlara girip geçici öğretmen olmuş ve halen çalışanları kapsayacak olan bu 
kanun teklifimiz kabul edildiği takdirde meslek içinde yetişmiş birçok geçici öğretmeni millî eğitim camiamız 
bir değer olarak kazanmış olacaktır. 

MADDELERİN AÇIKLANMASI : 
Birinci madde ile ortaokul ve dengi okul çıkışlı geçici öğretmenlerin 6 takvim yılı başarılı çalıştıkları tes

pit edildiğinde asil öğretmenliğe geçecekleri belirtilmekte, en az üç yıl başarı ile çalışanların da ilköğretmen 
okulu meslek dersleri sınavlarını vermek kaydıyle asil öğretmen olabilecekleri açıklanmaktadır. 

ikinci ve üçüncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümleri ile ilgilidir. 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

16 Temmuz 1965 Gün ve 693 Sayılı Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten itibaren 15 yü süre ile 15 nci maddede yazdı 
şartlan taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşım tamam
lamamış olanlardan açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösterenler öğrenim durumlanna göre kadro karşı
lığı ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler. 

Bunlardan lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan üç takvim yılı; ortaokul ve dengi okul mezunu bu
lunanlardan 6 takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları ve basanları usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asil 
ilkokul öğretmenliğine geçirilirler. 

Başarılı hizmet yılı 6 yıh doldurmayan ortaokul ve dengi okul mezunu geçici öğretmenlerden en az üç 
yıl basan ile çalıştıktan sonra ilköğretmen okulu meslek dersleri imtihanını verenler de asil ilkokul öğretme
ni olurlar. 

Asil ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri terfile-
rinde gözönüne alınır. 

Geçici öğretmenlere tatil aylannda da ücret ödenir. 
Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başansız olan geçici öğretmenlerin görevlerine son verilir. 
Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından asü öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Eğitim ve Maliye Bakaulan yürütür. 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/408, 21254,2/380 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir 
fikra eklenmesine dair kanun tasarısı ite Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Biledik MMetvekMi Meh
met Ergül'ün, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve C. Se
natosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Milletvekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eğitkn 
Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin değiştMlmesine dair kanun teklifleri, teklif sa
hipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve teklifler aynı anlamda oldukları için tevhiden görüşülmesine ve görüşmeye esas olarak da Hü
kümet tasarısının ele alınmasına Komisyonumuzca karar verilmiştir^ 

Bu tasarı, 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre geçici öğretmenliğe atanmış olanlardan 693 
sayılı Kanunla asil öğretmenliğe geçemeyenlerin haklarını koruma amacı ile hazırlanmıştır. 

Mâlî Eğitim Komisyonu Raporu 

6.4. 1976 
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Komisyonumuz sayısı çok az olan bu geçici öğretmenlerin haklarını koruma nedeniyle gelen bu tasarının 
tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve tasarının aynen kabulüne 
Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu rapor için 
Sözcü 
Adana 

M. Hulusi Özkul 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Muğla 
Halil Dere 

Başkanvekili 
Bolu 

Abdi Özkök 

Bakkesir 
Ahmet Akçeel 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Samsun 
Ali Acar 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Kâtip 
Antalya 

Faiz Şarlar 

Bolu 
Harun Aytaç 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Siirt 
Abdülkerim Zilân 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1(408 
Karar No. : 119 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

14 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzca havale edilen «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 tarih ve 693 
sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı Üe Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal, Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül, Burdur Milletvekili Os
man Aykul ve Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kalbay'ın, 222 sayılı İlköğretim ve EğMm Kanu
nunun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesi nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri» önhavalesi 
uyarınca Millî Eğitim Komisyonu raporu, Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda görüşüldü : 

İlkokul öğretmenliği için yeteri sayıda meslekten eleman 'bulunamaması sebebiyle 222 sayılı Kanunun geçi
ci 2 nci maddesi gereğince en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşım tamamlamış olanlardan, açılan 
kursları bitirenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle, aynı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile çalıştırmak kaydı ile ilkokullara geçici öğretmen olarak atanmışlardı. 

Bunlardan öğretmen okulunu bitirime sınavım verenler ile, lise ve dengi dkul mezunu olup, aralıksız üç 
talkvîm yılı başarılı geçici öğretmenlik yaptıkları tespit edilenler asil ilkokul öğretmenliğine geçirilmişlerdir. 
Teftiş Kurulunun raporlarına göre 2 yıl üst üste başarısız olanların görevlerine son verilmiştir. 

Bu nedenle geçidi öğretmenlere emekli aylığı bağlanması yetecek derecede hizmet etme imkânının sağlan
ması ve bu maksatla 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 15 yıllık sürenin 32 yıla çıkarılması ön-
görülmelktedin 
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Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan kanun tasarısı ve teklifleri Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış 
ve görüşmelere tasarı alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. ' 

Tasarının 1, 2, 3 ncü maddeleriyle, yürürlük ve yürütme ile iJgili 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilimiş-
t'r. 

Ayrıca geçici öğretmenlerin kanunî sürelerinin bitmiş olması nedeniyle tasarının biran örce kanunlaşma
sını teminen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ite arz olu
nur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İçel 
İbrahim Göktepe 

istanbul 
Metin Tüzün 

izmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Kütahya 
ilhan Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Bursa 
H. Suat Sungur 

istanbul 
Servet Bayramöğlu 

izmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

imzada bulunamadı 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas Sivas 
Ahmet Durakoğlu Ekrem Kangal 

imzada bulunamadı 

Adana 
Osman Çıtırık 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

istanbul 
Engin Unsal 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Niğde 
Haydar Özalp 
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Hükümetin Teklifi 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 16 . 7 . 1965 Tarihli 
ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Maddeye Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 693 sayılı Ka
nunla değişik geçici 2 nci madde
sinde yazılı 15 yıllık süre 32 yıl 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 222 sayılı Kanu
nun 693 saydı Kanunla değişik ge
çici ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Geçici öğretmenlerin intibakla
rı, 657 saydı Kanunla bu Kanunun 
ek ve değişikliklerine dair Kanun
lar uyarınca öğrenim ve hizmet sü
relerine göre yapılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 
açıktan veya başka görevlerden na
kil suretiyle yeniden geçici öğret
men atanması yapılamaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun, 1 
Ocak 1976 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
Kabul ettiği Metin 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 16.7. 1965 Tarihli 
ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Maddeye Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 16 . 7 . 1965 Tarihli 
ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 2 nci Maddesinin Değiştirilme^ 
si ve Bu Maddeye Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasannu 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 343) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 5. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
Kabul ettiği Metin 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştür. 

Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

6 . 2 . 1976 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

F. Melen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

İçişleri Bakanı 
O. Asil t ürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakam V. Ulaştırma Bakanı 
A. T. Paksu N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
!T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

11 mm^ • * 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 343) 



Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 450 
Toplantı : 4 ~ 

Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Büçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi 1/484 ; 

C. Senatosu 1/520) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı 648 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 2.2. 1977 
Sayı: 5341 -11520 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ligi : 12 . 1 . 1977 gün ve 143 sayılı yazınız. 
Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa

rısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1.2.1977 
tarihli 27 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 128 
Kabul : 128 

Not : Bu kanun tasarısı Genel Kurulun 18 , 1; 1 . 2 . 1977 tarihli 23 ve 27 nci Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. ; 1/484, C. S. 1/520 2.2. 1977 

Karar No. : 262 
Miüet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1977 tarihli ve 27 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Bur
sa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, YüksekBaşkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 454'e 1 nci Ek 
Toplantı : 4 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 Tarih ve 
1905 sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. Senatosunca 
Yapılan Değişikliğe Dair Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 2 /772; C. Senatosu : 2/114) 

(Not : C. Senatosu rS. Sayısı : 669) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5495-2 /114 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 16 . 2 . 1977 gün ve 5591 sayılı yazınız: 
22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayıh Kanunla değişik 1 nci maddesi

nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde ekfen meşine dair kanun, teklifinin, Millet Meclisince kabul 
olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1977 tarihli 39 ucu Birleşiminde değiştirilerek 
ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur, 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı V. 

Başkanvekifi 
Mehmet Ünaldı 

Not : Maddelere ve tümüne ait (6) adet açık oy pusulası ilişiktir, 

Açık oya arz edilen maddeler : 

MADDE 1. — (Açık oyla aynen kabul) (129 kabul) 

Millet Meclisinin 2 nci maddesi açık oyla reddedilip metinden çıkarılmıştır. (127 ret, 1 kabul) 

MADDE 2. — (Açık oyla aynen kabul). (93 kabul, 19 ret, 3 çekinser, 1 iptal) 

MADDE 3. — (Açık oyla aynen kabul). (116 kabul, 3 çekinser) 

MADDE 4. — (Açık oyla aynen kabul). (118 kabul, 1 çekinser) 

Tümü : Açık oy (131 kabul, 3 çekinser) 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/772 
Karar No. : 166 

25 , 2. .1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1977 tarihli, 39 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 .1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifi» Komisyonumuzda görüşül
dü : 

1 nci Madde C. Senatosunca aynen kabul edildiği için kesinleşmiştir. 
Millet Meclisi Genel Kurulunca teklife ilâve edilmiş bulunan 2 nci madde, Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurul Kararına uyularak metinden çikarılması yerinde görülmüştür. Zira, metinden çıkarılan bu mad
de ile yasalaştırılmak istenen hususlar : 

a) Geniş? kapsamlıdır. 
b) İyi bir incelemeyi gerektirecek kadar girift bir konudur. 

c) Bu yasanın kanunlaşmasının gecikmesine sebep olabilir, görüşüyle Komisyonumuzca da aynen benim
senmiştir. ' ' 

Anayasa Mahkemesinin 10 . 6 . 1976 tarihli ve 15612 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 16 . 3 . 1976 
tarihli ve 1975/193 esas, 1976/16 karar saydı, madde sıra numaralarının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilmiş olmasının 'kesinleşen metne bir etki yapmayacağı yolundaki kararına uygun olarak diğer maddeler ke
sinleştiğinden Komisyonumuzda- görüşülmemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

îzmir 
Yücel Dirik 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

Bu Rapor Sözcüsü 
Sivas 

Vahit Bozatlı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Engin Unsal 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kütahya <" 
İlhan Ersoy 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Niğde 
Haydar Özalp 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Zonguldak 
Mehmet Zeki Okur 

Mi'Iöt Meclisi <S. Sayısı : 454'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 2. — a) T. B. M. M. Üyeleri, Meclis
lerin çalışmaları ye ödevleri dışında gelir sağlayıcı 
hiç bir iş yapamazlar, yazıhane, muayenehane, tica
rethane ve benzeri işyerleri açamazlar ye bunlardan 
hiç bir şekilde gelir sağlayamazlar, özel gayret ve 
çaba ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve ortaklıklarda 
bulunamazlar. Acentelik, mümessillik ye benzeri giri
şimlerde bulunamazlar. 

b) (a) fıkrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptığı 
tespit edilen T. B. M. M. üyelerinin üyelik sıfatları 
düşer. 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
herhangi bir şekilde emeklilik aylığı almakta iken 
T. B. M. M. üyesi olanlar, T. B. M. M. üyelikleri 
devam ettiği sürece emeklilik aylığım alamazlar. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ. METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 2. — Metinden çıkarılmıştır. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 5.6. 1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 2 nci maddenin C. Senatosunca metinden çıkarılması benimsemiştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak kesinleşmiştir, 

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak kesinleşmiştir. 

Mılet MedisI (S. Sayısı : 454^ 1 nıoi ek) 





Döneni : 4 
Topiant,: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 492 

1977 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; 

C. Senatosu : 1/513) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 635) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5405 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/515-157 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 11 . 2 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (140) 

Kabul 90 
Ret 47 
Çekinser 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 , 1977 
Esas No. : J/515,C.S. 1/513 

No. : 288 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşimde aynen kabul edilen (Te
kel Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Da-,™ =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 493 
Toplantı : 4 

1977 Yıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri M. Meclisi : 

1/516; C. Senatosu : 1/514) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 636) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11.2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5437 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ligi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/516 - 161 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kaı-

bul olunan, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosıt 

Başkanı 
NOT : 

AÇIK OY NETtCESt (151) 

Kabul 104 
Ret 47 

Bütçe Karma Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 14.2 ., 1977 
Esas No. : 1/516, C.S. 1/514 

No. : 289 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Dev« 

let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo* 
ru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 509 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet
velde Değişiklikler Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/530; 

C. Senatosu : 1/455) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 668) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5501 -1/455 

24 .2 . 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 21 . 2 . 1977 gün ve 175 sayılı yazınız : 
1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkmda kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1977 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldt 
Cumhuriyet Senatosu Başkam Y. 

Başkanveküi 
AÇIK OY NETİCESİ : 156 

Kabul 
Ret 
Çekinser 
İptal 

147 
6 
2 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/530, C. S. 1/518 
Karar No. : 315 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

24 .2 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1977 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 

(1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetivelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştin 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
'Bütçe Karma Komisyonu 

Aydın Milletvekili 
ismet Sezgin 
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