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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1978 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S. Sayı

sı : 47) görüşmelerine devam olunarak : 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, 
Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü (1/74) (S. Sayısı : 39), 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (1/75) 
(S. Sayısı : 40), 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü (1/76) (S. Sa
yısı : 41) ve, 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/77) (S. Sayısı : 
42) bütçe kanunu tasarılarının da maddeleri kabul 
edildi, tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya su
nulacağı bildirildi. 

25 Şubat 1978 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşim saat 23.38'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Adana 

/. Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

İstanbul 
Recep Özel 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

No: 29 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hak
kında Kanun ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha görü
şülmek üzere geri gönderme tezkeresi. (1/95) (Ana
yasa Komisyonuna) 

2. — Akif Çalık'ın, özel affına dair kanun tasarı
sı. (1/96) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu

suf Özbaş ile 4 arkadaşının 7338 sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/525) (Plan Ko
misyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener BattaFın, 1632 
sayılı Askeri Ceza Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/526) (Milli 
Savunma Komisyonuna) 
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3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 6 ar
kadaşının Hayvancılık ve Su Ürünleri Bakanlığı gö
rev ve teşkilat kanunu teklifi. (2/527) (Anayasa, Ta-
nm, Orman ve Köy îşleri ve Plan komisyonlarına) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

1. — 7975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47 C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vam) (2) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine başlamadan ön
ce, Kültür Bakanlığı Bütçesi ile ilgili oylamada yan
lışlık iddiasına dair Başkanlık Divanının, İçtüzüğü
müzün 13 ncü maddesine göre verdiği bir karar var
dır, bu kararı okutuyorum: 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ek
seriyet yoktur efendim; bir oylamaya geçildiğinde 
dikkatinizi çekerim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Durun, da
ha oylamaya geçilmedi. 

BAŞKAN — Oylama sırasında bu husus nazara 
alınacaktır. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 17.2.1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
meler 22 .2 . 1978 tarihli 113 ncü Birleşimde yapış
mıştır. 

Tezkere 
1. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, yasama 

dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/246) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Karar No.: 10 
Karar Tarihi: 24 . 2 .1978 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Kültür Bakan
lığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi için Genel Ku
rulun 22 . 2 . 1978 tarihli 113 ncü Birleşiminde yapı
lan oylamada yanlışlık iddiasını görüşmek üzere 
24 . 2 . 1978 Cuma günü saat 13.15'te toplanmıştır. 

Sözkonusu oylamaya ilişkin Genel Kurul tutanak
tan incelenip ses bantları dinlendikten sonra yapılan 
görüşmeler sonunda : 

Kültür Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmelerin bitiminde bölümlerine geçilmesi için ya
pılan oylama işleminde, Birleşimi yöneten Sayın Baş-
kanvekilinin tüm çaba ve iyi niyetine rağmen, İçtü
züğün 117 nci maddesinin öngördüğü koşul yerine ge
tirilemediğinden teknik bir noksanlık bulunduğuna ve 
ha nedenle tekemmül etmemiş olan oylamanın Genel 
Kurulca ikmali gerektiğine 7 ret oyuna karşı 8 oyla 
karar verilmiştir. 

Başkan Başkanvekili 
Cahit Karakaş M. Şevket Doğan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Memduh Ekşi Muslih Görentaş 
Başkanvekili İdareci Üye 

Ali Fuat Eyüboğlu M. Kemal Çilesiz 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Müslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ ; Recep özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

117 —. 
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İdareci Üye 
Hamdi Mağdcn 

Divan Üyesi 
Hakkı özturan 

Divan Üyesi 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Recep özel 

İdareci Üye 
Zeki Çeliker 
Divan Üyesi 
Halil Karaath 
Divan Üyesi 

Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

Nizamettin Çoban 
Divan Üyesi 
Yılmaz Balta 

BAŞKAN — Divan kararım onayınıza sunaca
ğım. Kabul edildiği takdirde, Divan kararında belir
tildiği gibi, Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümleri 
hakkındaki oylama ikmal edilecektir. Yani, bölüm
lere geçilmesi ve bölümleri oylanacaktır. 

(AP sıralarından 10 kişi ayağa kalkarak yoklama 
isteminde bulundu) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ek
seriyetimiz yoktur, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — 10 kişi, 58 nci maddeye göre .. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz, daha evvel ikaz ettim, karar 
üzerinde söz rica etmiştim. 

(AP sıralarından «Yoklamaya geçtiniz, söz vere
mezsiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, peki, 
CHP sıralarından «Eşşoğlueşek» sesi) 
HİDAYET ÇELEBİ .(Kars) — Eşşoğlueşek ba

balıdır!.. 
BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edin, 

Parlamento adabına aykırı kelimeler lütfen kullan
mayın. 

Buyurun Sayın Öymen. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, yokla

maya geçildi, rica ederim, söz veremezsiniz, söz ver
meniz mümkün değil. İçtüzük hakkımızı kullanmak 
istiyoruz Saynı Başkan. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeye göre iki lehte iki 
aleyhte söz vereceğim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — İçtüzük hakkı
mızdır Sayın Başkan, yoklama istedik, söz veremez
siniz. «Oylamaya geçiyorum» dediniz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce bu mua
mele zaten ikmal edilir. 

(AP sıralarından «Oylamaya geçtiniz Başkan» 
sesleri) 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; bu Başkanlık Divanı kararıyla, iki 
gece önce... • 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz verdiniz mi 
Sayın Başkan? Nasıl konuşuyor? Oylamaya geçildiği 
sırada ayağa kalktık. Oylama sırasında söz verilmez. 

BAŞKAN — Söz verdim tabii efendim. Bir daki
ka efendim. 

Şimdi, 58 nci madde; «Başkan birleşimi açtıktan 
sonra tereddüde düşerse yoklama yapar.» der. Siz 
ayağa kalktınız, yoklama yapmak mecburiyetindeyiz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
siz oylama sırasında söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — «Görüşmeler sırasında, işaretle oy
lamaya geçilirken 10 milletvekili ayağa kalkmak ve
ya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını is
teyebilir. 

Yoklama elektronik oy düğmelerine basmak ve
ya... 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının saltçoğun-
luğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç 
bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da top
lantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır.» 

Şimdi, o sırada söz istedi; biz yoklamaya geçme
den evvel. Bu bakımdan, söz verilebilir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, Di
vanın kararını okudunuz, oylamaya geçtiniz. 

BAŞKAN — Evet. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Oylamaya geçtiği

niz anda biz 10 kişi ayağa kalkmak suretiyle yokla
ma yapılmasını istedik; fakat siz, tam ondan sonra söz 
verdiniz. 

BAŞKAN — Fakat yoklamaya geçmedik. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Nasıl olur Sayın 
Başkan, oylamaya geçtiğiniz zaman ayağa kalktık. Bu 
konuda yazılı isteğimiz de var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz, bir şey arz edebilir miyim? (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

şimdi, siz oylamadan önce Başkanlık Divanının kara
rını okuttunuz. Karar üzerinde söz alma hakkımız var-
dır. Onların da hakkıdır, yoklama isteyebilirler. 

BAŞKAN — Evet, isteyebilirler.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama oylama
ya geçtiğiniz zamsn isterler. (CHP sıralarından «Sayın 
Öymen, siz devam edin» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, şimdi karar üzerinde konuşma 
isteği var, o bakımdan... 

118 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, biz, 
İçtüzük hakkımızı kullanarak yoklama yapılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ayağa kalktınız. 
Yoklama yapacağım, onu söyledim zaten. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bu 
arada nasıl söz verirsiniz? Önce yoklama yapmanız 
gerekir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yoklama is
temeniz hakkınızdır, oylama sırasında bu hakkınızı 
kullanırsınız; fakat bizim de söz hakkımızı kullan
mamız gerekir. 

BAŞKAN — Fakat, o sırada yoklamaya geçiime-
diği için söz verilebilir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabii tabii 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, siz 
oylarınıza arz ediyorum» dediğiniz anda 10 kişi aya
ğa kalkarak yoklamanın yapılmasını istedik. 

BAŞKAN — «Arz ediyorum» demedim, «Yokla
ma yapılacaktır» dedim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — «Yoklama yapı
lacaktır» dediniz, fakat söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Yapacağım işlemi söyledim. Başka 
bir şey yoktur, bunda. Bir ifade kullanmadım. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Oylama sırasında 
söz veremezsiniz. Biz bunu ifade ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade edin, size de söz verece
ğim. Aleyhte de söz söyleyin, ondan sonra oylamaya 
geçeceğiz. 

(CHP sıralarından «Sayın Öymen, siz devam 
edin» sesleri) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ön
celikle yoklamanın yapılması gerekir. (CHP ile AP 
sıralan arasında gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 
Siz devam edin efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, 

saym arkadaşlar... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, söz 

vermeniz mümkün değildir. Yoklamanın yapılmasını 
ısrarla istiyoruz. İçtüzük hükmünün tatbikini istiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim, sonra size de söz 
vereceğim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Yoklama yapıla
cak... Yoklamayı yapacak mısınız efendim? Aynı za
manda, yazılı ve imzalı önergemiz de var. 
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BAŞKAN — Tabii, İçtüzüğü tatbik edeceğim, 
ondan katiyen endişeniz olmasın. İçtüzük, harfiyen 
tatbik edilecektir. 

Sayın Öymen, süreniz 10 dakikadır efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlar; Başkanlık Divanının bu kararıyla, 
iki gece önce Mecliste ilan edilen bir sonucun ne İç
tüzüğe, ne de mantığa uygun olmadığı tespit edilmek
tedir. Bu bakımdan, Başkanlık Divanının sayın üye
lerine Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Önceki gece Mecliste Kültür Bakanlığı bütçesi 
görüşmeleri devam ederken, müessif olaylar olmuş
tur. Bütçe görüşülürken, bu kürsüden konuşan bir 
Adalet Partili milletvekili, hiç alakası yokken, Kül
tür Bakanı Sayın Taner Kışlalı hakkında, bu kürsü
den asla söylenmesi caiz olmayan, bir özel sohbette 
dahi söylenmesi caiz olmayan bazı sözler söylemiştir. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Hiç alakası yokken mi? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz. Siz de tekrar ak
sini iddia edersiniz. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Alakası nerede
dir efendim? 

Zabıtlardan bu sözleri okumak istemiyorum, (tek
rar etmemek için) ama arkadaşımın müdahalesi üze
rine bunu belirtmek istiyorum. 

Saym Eşrefoğlu, Kültür Bakanlığı bütçesi görü
şülürken, bu arkadaşımız kürsüde, Kültür Bakanı ar
kadaşımızın eşinin yabancı olduğunu, yabancı uyruk
lu olduğunu söylemiş ve buna dayanarak da Cumhur 
riyet Halk Partililer de aile mefnumunun buiunıııadı-
ğmı iddia etmiştir. 

Arkadaşlar, bir kimsenin eşinin kim olduğu, ne 
olduğu başkalarını ilgilendiren bir husus olmadığı 
gibi; Millet Meclisi müzakerelerinde de bir konu ola
maz. Bir insanın bir Türk uyrukluyla, yahut yabancı 
uyrukluyla evlenmesi, bırakınız adabı muaşeret kai
deleri açısından, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesi açısından, ta insanlık tarihinin çok eski 
zamanlarından beri, insanlar tarafından bahis konusu 
edilmemesi gereken bir hadisedir. Kaldı ki, Sayın 
Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi bir Türk vatandaşıdır, 
Müslüman bir Türk vatandaşıdır. 

Bunu bu kürsüden böyle dile getirmesi üzerine 
Adalet Partili milletvekilinin, arkadaşlarımız haklı 
olarak bu söze itiraz etmişlerdir. Başkandan, Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Hayrettin 
Uysal, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı söz iste
mişlerdir. Bu söz istemine cevap vermesi, Başkanın 
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bu söz istemini kabul etmesi, İçtüzüğün 70 nci mad
desinin amir hükmüdür. Başkan bu görevi yerine ge
tirmemiştir. Ayrıca, Komisyon Başkanı, Komisyon 
Başkam sıfatıyla söz almıştır, oturumu yöneten Ada
let Partili Başkan Sayın Doğan, bu istemi de yerine 
getirmemiştir. Bunlar birbiri ardına başlayan usul
süzlüklerdir. 

Bu usulsüzlüklerden sonra, İçtüzüğün bu amir 
hükümlerinin yerine getirilmemesinden sonra, Baş
kan birdenbire, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşmelerin bittiğini ilan etmiş ve oylamaya geçile
ceğini söylemiştir. Bu oylamayla ilgili zabıtlarda ya
zdı ofanlar şöyledir: 

«Başkan — Kabul edenler... Etmeyenler...» Bizim 
elimize önce geçen zabıtlarda, Başkan, «kabul eden
ler» demiş, «etmeyenler» bile dememiş, sonra da bu 
oylamanın sonucunu uzun süre ilan etmemiştir. 

Arada geçen diğer görüşmeler ve itirazlardan son
ra, Başkan : «Oylama sonucunun belli olmadığını, 
ayağa kalkılarak oylama yapılacağım» beyan etmiş
tir. Ayağa kalkılarak oylama yapacağını beyan etme
si Başkanın, İçtüzüğün 117 nci maddesindeki durumu 
karşılamaktadır. İçtüzüğün 117 nci maddesinde işaret 
oyuna başvurulması ve arkasından da ayağa kalkı
larak nasıl oylama yapılacağı belirtilmiştir. 

117 nci maddeyi okuyorum: «Madde 117. — İşa
ret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oy
lama yapılacağını bildirerek önce oya sunulan husu
su kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el kal
dırmasını ister. 

Başkanlık Divanı üyeleri, kendi oylarını Genel 
Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra Başkana 
bildirirler. 

Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kuru
la «kabul edilmiştir» veya «kabul edilmemiştir» den
mek suretiyle ilan olunur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun 
lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile Di
van üyeleri beraberce sayarak tespit ederler. Arala
rında anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedik
leri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak su
retiyle tekrarlanacağını bildirir.» Başkan bunu yap
mıştır. 

117 nci maddede de görüldüğüne göre, Başkanla 
Başkanlık Divanı üyeleri, zaten bir oylama yapılmış
sa eğer, bu oylamanın sonucunu tespit etmek için 
beraberce sayım yapacaklardır. Her biri bu sayımı 
yapacaklardır. Eğer aralarında anlaşırlarsa Başkan 
ve Başkanlık Divanı üyeleri, Başkan bunu sonuç ola
rak ilan edecektir. Aralarında anlaşamadıkları tak-
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dirde veya oyları tespit edemedikleri hallerde, Baş
kan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlana
cağını bildirmek durumundadır. Başkan bunu yap
mıştır ve burada bulunan milletvekili arkadaşlarımız, 
kendilerinin ayağa kalkmalarının - oylama için - da
vet edilmesini beklemişlerdir. Bundan sonra, zabıt
larda da belirdiği gibi, Başkan böyle bir davette bu
lunmamış ve kendisine sorulan sorulara cevap ver
meye devam etmiştir. İçtüzüğün bu maddesinde oy
lama hususundaki prosedür o kadar dikkatle yazıl
mıştır ki, işaretle oylamadan, ayağa kalkarak oyla
maya geçildikten sonra dahi, anlaşma olmaması ihti
mali üzerinde durulmuş ve ayrıca bu maddeye bir 
de fıkra eklenmiştir. «Ayağa kalkmak suretiyle oy
lamaya başvurulmasından hemen sonra, bir arada 
ayağa kalkan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşıl
madığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını is
terlerse, oylama salonda ikiye bölünmek suretiyle 
yeniden yapılır.» Bu da 117 nci maddenin son fıkra-
sıdır. Yani, ayağa kalkmak suretiyle oylama yapddığı 
sırada dani, milletvekillerinin, bu oylamada bir an
laşmaya varılamaması halinde buna da itiraz etme 
haklan vardır. O zaman milletvekillerinin bir kısmı, 
kabul edenler bir tarafa, kabul etmeyenler bir tara
fa toplanmak suretiyle, daha sıhhatli bir oylama ya
pılmasına çalışılacaktır. 

Başkan buna rağmen, yani arkadaşları ayağa 
kalkmak üzere davet etmemesine rağmen, zabıtlarda 
da görüldüğü gibi, uzun süre kendisine sorulan so
rulara cevap vermiş, münakaşalarda bulunmuş; on
dan sonra da birdenbire şöyle demiştir, zabıtlara gö
re : «Oylama neticesinde kabul edenler dedim, el 
kalkmamıştır, kabul etmeyenler dedim, el kalkmıştır 
ve binaenaleyh, Kültür Bakanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi kabul edilmemiştir.» 

Sayın arkadaşlar, bu şekilde Başkan, yapılmayan 
bir oylamanın belli olmayan sonucunu ilan ettikten 
sonra, arkadan bir de gazetelere demeç vermiştir, oy
lamanın doğru olduğunu öne sürmüştür. Arkadan, 
gazetelere verilen demeçler üzerinde tartışmalar cere
yan etmiş ve nihayet Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı, biraz önce okunan kararıyla bu yanlışlığı düzelt
miştir. 

Bütün bunları bu karar sebebiyle açıklamamın 
sebebi sayın arkadaşlar, bu Meclis görüşmeleri sıra
sında, konulan usullere elbirliğiyle uymayı, riayet et
memizi yeniden hatırlatmaktır. Burada bu Devletin 
bütçesini görüşüyoruz. Bir muhalefet partisi grupu-
nun her hangi bir şekilde iktidar partisi grupunu 
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müşkül durumda bırakmamak, onu eleştirmek, onun 
hakkında bir menfi puan ortaya çıkarmak gibi bir 
hakkı, elbette vardır. Bir bütçenin görüşülmesi sara
sında, eğer gerçekten çoğunluğu. elde ederlerse, bu 
çoğunluğu gösterme imkânlarını elbette arayacaklar
dır; ama bunu bu şekilde usulsüzlüklerle götürmek 
her halde doğru olmasa gerektir. 

Ayrıca, bu bütçe görüşmeleri sırasında ilk defa 
görülen bir durumla karşı karşıya olmaya başladık 
dün akşamdan itibaren. Şimdiye kadar bütçe görüş
meleri tarihinde hiç yapılmayan bir şekilde, Adalet 
Partisinden 10 milletvekili arkadaşımız buraya gelip 
yoklama isteyerek, evvela bir buçuk saat gibi bir müd
detin geçmesini sağlıyorlar, sonra kendileri burada 
bulunmuyorlar, müzakerelere katılmıyorlar. Bu, dün 
geceden beri şimdi ikinci defa tekrar edilmektedir; 
ama bütçe görüşmeleri tarihinde ilk defa tekrar edil
mektedir. Bunun nedenini bir izah gereği vardır : 

Dün akşam burada hiç birimizin tasvip etmediği 
olaylar çıktı. Burada söylenen sözler, belki gecenin 
hayli ilerlemiş vakti olmasının, bütçe görüşmelerinin 
bir kaç günden beri devam etmiş bulunmasının so
nucu olarak, belki bu sözleri söyleyenlerin kasıtları
nı aşan bir şekilde çıktı ve bu sinirli hava içinde ger
çekten tatsız olaylar oldu. Bu, öteki partilerdeki ar
kadaşlarımız kadar, bizzat bizim partimiz içindeki 
arkadaşlarımızı da üzmüştür. Fakat, biraz önce be
lirttiğim gibi ve sadece anahatlanyla, hiç bir polemi
ğe yol açmamak için sadece anahatlanyla Ve söylen
diğinden çok daha nazik kelimelerle belirttiğim gibi, 
iki gece önceki olay da yine tatsız bir olaydı. 

BAŞKAN — Saym öymen, sözlerinizi toparlayın 
lütfen. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Hay hay, topar
lıyorum efendim. 

Bu olay karşısında da, tahmin ediyorum ki, Ada
let Partili arkadaşlarımın da büyükçe bir kısmı, ken
di milletvekillerinin söylediği o söz dolayısıyla üzül
müşlerdir. Millet Meclisi üyeleri olarak, kendi ara
mızda, bu üzüntüleri giderici tedbirleri alabiliriz, bir
birimizin gönlünü alabiliriz; ama bu gibi tatsız olay
ları bahane ederek, bütçe gibi, Devletin çok önemli 
bir görüşme konusunu bu çeşit yoklama istemek gibi, 
yahut başka şekilde engellemenin hiç kimseye fay
dası olacağını zannetmiyorum. 

Bu bakımdan, dün geceki olayı da, bir önceki 
olay gibi Meclis zabıtlarına bırakılarak, bundan son
ra hiç olmazsa, bütçe görüşmelerinin daha iyi bir 
ortam içinde yürütülmesi temennisini izhar ediyorum. 

I Bütün arkadaşlarımı saygı ile selamlarım. (CHP 
I sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
I Lehte Sayın Akdoğan. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, na-
I sil uzatılması mümkünse, ona göre ben de söz alayım. 
I Lehinde söz almak mümkün mü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi, İçtüzüğün tatbikatı icabı iki 
I lehte, iki aleyhte söz vereceğim. Söz istiyorsanız vere-
I yım. 
j İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lehinizde söz al-
I mak mümkün değil mi? 
I BAŞKAN — Hayır, benim lehimde değü; Divan 
I kararının lehinde, yahut aleyhinde. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşlarım; Kültür Bakanlığının büt-
I çesinin görüşülmesi sırasında, bütçenin reddedilme-
I siyle ilgili oylamanın ve bu oylamayla ilgili Danışma 
I Kurulunun karan üzerinde söz almış bulunuyorum. 
I Değerli arkadaşlarım, bir ülkede, bir müessesede 
I yasalar vardır, içtüzükler vardır, ancak bunlann da 
I üzerinde, en mühim müessese olan gelenekler ve tö-
I reler vardır. Kökleşmiş müesseseler yasalarla, içtü-
I züklerle idare edilebildiği gibi, bunun daha da üze-
I rinde, kökleşmiş bir müessese olan gelenekler ile ida-
I re edilir. Bugüne kadar, benim hatırlayabildiğim 
I kadanylâ bir tek geçen dönem Senatoda İçişleri Ba-
I kanlığının bütçesinin reddedilmesinden öte, hiç bir 
I bütçe, tümü oylanmadan, bir bütçenin kendisi tek 
I başına reddedilmemiştir. Hele hele, Parlamento ge-
I leneğimizde hiç yeri olmayan, görüşmeler yapılırken 

ayağa kalkarak «çoğunluk yoktur» demek, 1961 se-
I nesinden beri bu Parlamentoda görülmemiş bir olay-
I dır. Demek ki, Parlamentonun en önemli bir geleneği 

bozulmuştur. 
I Değerli arkadaşlanm, elbette ki, muhalefet, muha-
I lef et görevini yapacaktır. Elbette ki, muhalefet, bütçe 
I üzerindeki görüşlerini, en sert bir şekilde bile olsa dile 
I getirecektir. Elbette ki, çoğunluğunu bulursa bir 
I Gensoru dahi vererek Hükümeti düşürmeye kadar da 

gidecektir. Bu, muhalefetin kendi asli görevidir. Ama 
I bir konuda, (altım çize çize söylemek istiyorum) 
I eğer bütçe görüşmeleri sırasında «çoğunluk yoktur» 
i diyerek ayağa kalkıp bütçe görüşmelerini engelleme 
I yolu açılır ise, bu, çok talihsiz bir yol olur, bu, Par-
I lamento geleneğini bozan ve bundan sonra da çok 
I daha kötü uygulamalara yol açabilecek bir gelenek 
I olmuş olur. 
I Değerli arkadaşlanm, her zaman söylüyoruz; mu-
I halef et elbette ki, gül atmayacak, elbette ki çiçek at-
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mayacak, elbette ki, kendi görüşleri doğrultusunda, 
kendi programı doğrultusunda bir bütçeyi eleştirecek. 
Ancak, bu tür engellemeler devam eder ise, bu tür 
engellemeler yüzünden batçe zamanında çıkmaz ise, 
bunun suçu, vebali ve günahı sadece iktidar partisine 
mensup milletvekillerinin değildir; eğer yarın, 1 Mart
ta memurlar maaşlarını alamayacak durumda kalır
lar ise, 1 Martta tüm ödemeler yapılamayacak bir 
duruma gelir İse, kamuoyu önünde muhalefet partisi 
milletvekilleri de mahkûm olacaktır. Buradan bütçeyi 
çıkartmak hepimizin görevidir; ama eleştiri yapmak 
hakkınızdır, istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz, istediği
niz gibi burada kürsü ve söz hürriyetini kullanarak 
bütçeyi eleştirebilirsiniz. Ancak, sürekli olarak aya
ğa kalkmak suretiyle, «çoğunluk yoktur» iddialarıy
la çalışmalar engellenir ise, sürekli olarak İçtüzüğün 
size verdiği birtakım hakları kullanmak yoluna gider 
iseniz, bunun suçu, vebali hepimizin olur. 

Dünkü olaylardan ben de şahsen üzüntü duyuyo
rum, olmaması gereken olaylar Mi; ama olan ol
muştur, bir tarafta kalmjştsr. Şimdi bizlerin görevi, 
bu Parlamentoyu çalıştırmaktır. Bizlerin görevi, bu 
Parlamentoda bütçenin filan kimsenin istediği gibi 
değil, burada yapılan oylamaların tayin ettiği bir şe
kilde çakmasını sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, işte bundan dolayı muha
lefet, maîesef kötü bir geleneği Parlamentoya yerleş
tiriyor. Maalesef muhalefet, 1961 yılından beri gö
rülmeyen usuller ile bütçeyi burada engellemeye ça
lışıyor. Burada çeşitli engellemeler oldu, örneğin; 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu engellemesi 
olmuştu, İçtüzüğün verdiği haklara dayanarak. An
cak, daha evvel kamuoyuna açık deîderede bulundur 
ğumez bir yasaya karşı olduğumuz için o engelleme
yi yapmış idik. Ancak, bugün bu Parlamentonun ka
muoyuna kesin bir taahhüdü vardır, o da şudur : En 
geç 1 Martta bu bütçenin Parlamentodan çıkmasını 
sağlamaktır. Gelin, bu kürsüde istediğiniz gibi eleş
tirileri yapın; gelin, bu kürsüde kendi programınız, 
kendi ilkeleriniz doğrultusunda eleştirilerinizi yapın. 
Ancak, gelin lütfen bu kötü geleneği Parlamentoya 
yerleştirmeyelim. 

Dün siz iktidardınız, bugün biz iktidarız, yarın ki
min iktidar olacağı belli olmaz; ama eğer Cumhuri
yet Halk Partisi, sizin yerleştirmeye çalıştığınız kötü 
geleneği 214 milletvekiliyle Parlamentoya yerleştir
meye çakşır ise, bundan hem siz, hem biz, hem Türk 
Milleti, hem de bu Yüce Parlamento zarar görür. 

Değerli arkadaşlarını, sözlerimi şöyle toparlıyo
rum : Gelin, Parlamentoya, bugüne kadar bir tek ör
neği sadece Senatoda görülmüş olan bir geleneği Mil
let Meclisine sokmayalım. Gelin, Parlamentoyu, büt
çe görüşmeleri sırasında İçtüzüğün size verdiği hak
lara dayanarak engellemeye çalışmayalım. Bundan 
hem biz, hem Paramento ve Parlamentonun da öte
sinde ulusumuz ziyan görür. 

Hepinize saygılar sunarım, sevgiler sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İlhan Ersoy, söz istiyor musunuz efen

dim? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Ersoy, aleyhte mi, lehte mi? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aleyhte Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar; 
Memleket çapında bir görev yapıyoruz, Devletin 

bütçesini çıkartıyoruz. Bu bütçe, ne Cumhuriyet 
Halk Partisinin, ne Adalet Partisinin, ne de diğer 
partilerindir. Bu bütçe, elbette Meclisin bütçesidir. 
Bütün gruplar, karınca kararınca, bütçenin Devlete, 
millete ve memlekete daha iyi olması için, daha nok
sansız, daha kusursuz çıkması için gayret etmek zo
rundadır. Buna, sanıyorum ki, hemen büyük ekseri
yetimiz müdrikiz. Ancak, bütçe müzakereleri yapılır
ken, arkadaşlarımızın sıraların üstlerine çıkmak sure
tiyle muhalefet üzerine yürümelerini, sayın bakanla
rın, bakanlara değîl, milletvekillerine değil, söylemek 
istemiyorum, öbür tarafını takdir buyursunlar, kim
seye yakıştıramadığımız galiz küfürleri Meclis kürsü-
slkuîen yapmaları, bu bütçenin, milletin ve memleke
tin arzu ettiği şekilde çıkmasını gölgelemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç bir bakan arkadaşımın, 
hiç bir milletvekili arkadaşımın milletvekilliğini, mil
letin büyük ekseriyetini temsil ettiği bu mukaddes 
emaneti bir tarafa bırakarak Meclis kürsüsünün me
habetini bozmaya hakkı yoktur; fakat maalesef, ge
çirmiş olduğumuz günlerde bu olmuştur. Bunu bir 
polemik mevzuu yapmak suretiyle, arkadaşımın sık 
sık söz istemek suretiyle ve daha iki gün evvel, grup 
başkanvekili olarak bana arkamdan küfretmek su
reliyle bu mehabeti bozduğuna üzülerek şahit oldum. 

Değerli arkadaşlar, muhalefet bir bütçenin bir 
kısmında yoklama isterse, elbette bu, İçtüzük hükmü
ne göre hakkıdır. Bunu İstememizi kimse önleye-
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mez. Nitekim, bundan evvel de zaman zaman bunlar 
olmuştur. Bu, bütçenin çıkmasını önlemek için değil
dir. Görüyorum ki, büyük bir telaş içerisinde, Saym 
Başkanlık Divanında da bir telaş gördüm lüzumsuz 
yere. Bizleri on kişi ayağa kaldırdıktan faalde, baktı
lar, salonda ekseriyet olmadığını gördükleri için, ek
seriyet teşkiline çalıştıkları için olacak, müzakereleri 
uzatma lüzumunu hissettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe çıkacaktır, bütçe 
mutlak zamanında yetişecektir ve bu, muhalefetin de 
yardımıyla ancak olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, geliniz lüzumsuz polemiğe 
mahal vermeyelim. Geliniz lüzumsuz sözlerle birbiri
mizi incitmeyelim. Bundan sonra daha 3 yıl var önü
müzde, 3 yıl müddetle memleket hizmetini beraber 
yapacağız, muhalefetsiz yapamayacaksınız. Bütün 
gücümüzle yalvarıp yakanyoruz arkadaşlarımıza, ba
zı arkadaşlarımızın hatasını giderebilmek için dışarı
da gidip af diliyoruz. Çok değerli bakan arkadaşla
rım, burada gaf yapan arkadaşlarının hatasını silmek 
için geliyor - lütfediyorlar - bize aynı şekilde muka
bele ediyorlar, geliyorlar bize özür diliyoruz; geliniz 
bu mehabeti devam ettirelim, bu Meclisin çatısı altın
daki işbirliğini devam ettirelim, anlayışı devam etti
relim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın muhterem 
arkadaşlar. 
. Şurada 10 kişilik bir Adalet Partisi heyeti eğer 

yoklama istiyorsa, bu, hakkıdır. Bu yoklamayı Kül
tür Bakanlığında yapılan usulsüzlüğü protesto etmek 
için yapmıştır, yoksa bütçenin çıkmaması için hiç bir 
gayretin içinde değiliz. Siz gayret etseniz biz karşı
sındayız; bütçeyi biz çıkaracağsz muhterem arkadaş
lar. Çünkü, bütçeyi hazırlayan biziz, iki kalemini siz 
değiştirdiniz, bu bütçe Devletin bütçesidir, bu bütçe 
Halk Partisinin bütçesi değildir, sadece bu Hüküme
tin bütçesi değildir. Hükümet mensupları ve millet
vekilleri maaş almayacak diye değil, bütün Devlet 
hizmetleri faü bütçenin sayesinde ayın 1'inden itibaren 
yürüyecektir diye. Geliniz, ekseriyetin de olduğunu 
görüyorum, çok değerli arkadaşım söz alma hakkın
dan vazgeçsinler, ekseriyeti nasıl olsa teşkil ettik, ge
liniz oylayınız, yoklama yapınız ve bu bütçeyi çıkar
manın çarelerine bakınız. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Ersoy, Başkanlığın tutumuna da değindiği

niz için size kısa bir cevap vermek istiyorum. 
Başkanlık hiç bir zaman taraf tutmaz. 5 dönem

dir bu çatı altında hizmet ediyorum ve bu hizmetimin 
14 yılı Riyaset Divanında geçmiştir. Bütün bu sene
ler zarfında, hiç bir vakit siyasi hissin tesiri altında 

kalmadan, kararımı vermişimdir. Onun için, tarafsız
lığımdan katiyen endişeniz olmasın. Eğer taraf tut
muş olsaydım, muhalefete mensup bir milletvekiliyim, 
o zaman sizin safınızda olmam gerekirdi. Bu bakım
dan, bunda endişeniz olmasın. (CHP sıralarından al
kışlar) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Uysal istemişti. Sa

yın Uysal, konuşacak mısınız? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz hakkı

mı Sayın Erverdi'ye veriyorum efendim. 
BAŞKAN — Sözünüzü veriyorsunuz. 
Buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

. SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayım Başkan, 
değerli arkadaşlarım; konunun esasına germeden ev
vel, alınan kararı» oylanmasının İçtüzük yönünden 
mümkün olup olmadığı, yan! usuli mesele üzerinde 
durmak istiyorum. 

Hepinizin ıhüdlği veçhSlle, İçtüzük Millet Meclisin
ce hazırlanır. İçtüzüğün hazırlanmasında, yasalar içânı 
ÖEigiöîülen prosedürün tatbik edilmesi lazımdır. Yen!, 
İçtüzükteki bir hükmü Millet Meclisi istediği zaman 
değiştirmek olanağına salhip değildik. Ancalc, evv&îa 
bit teklifin oîmiası, komisyonlarda görüşülmesi, on
dan sonra kanunları yaparken uyguladığımız usule 
uygun olarak burada geçirilmesi lazımdır. 

Bunu nıiçin döylayorum? Divan, esasında İçlü-
züğü uygulamakla görevli olan ve İçtüzüğü ruhuna, 
melîsiine, Mzıma uygun oîarak uygulamakla görevli 
©lan bir kuruluştur. Divan bir karar alıyor; o günkü 
MecSisi yönetmekle görevli olan arkadaşımızın İçtü
zük tatbikatında birtakım aksaklıklar yaptığım kendi 
içerisinde saptıyor, tespit ediyor ve diiyor kıi «Yapı
lan oylama İçtüzük hü!kümfcri!ne uygun olmamrşhr.» 
O takdirde arttık Divana düşen, yapılmış olanı mua
meleyi tekrarlayıp tekrarlamama hususumda Meclis
ten karar almak değil; doğrudan doğruya bir 
Başkan tarafından yapılmış noksanlıkları Genel Ku
rulun oyuna, tasvibine sunmadan kendisinin tamam
laması gerekir^ 

Eğer bu yolu açar&ak, birtakım sakıncaları ken-
dillğuııiden getirmilş olacağız. İçtüzüğün sarih hüküm
lerine rağmen, Divanda bir meseleyi konuşarak; İç
tüzüğü şu şekside mıî, bu şekilde mi uygulayalım, şu 
faükniüRü uygulayalım mı, uygulaanayahm mı yohı-
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nu açarsak; her gün, burada mevcut ekseriyete göre 
İçtüzüğe şekil verme durumuna düşeriz, Buna hak
kımız yok. Onun için Sayın Başkanın, Divanın aldığı 
kararı gelinip burada oylatmak imkânı yoktur. Bu, 
İçtüzüğe sarih ve açık aykırılık olur. Kendisinin (ya
pılan oylama yerinde olmadığına göre) yapacağı, 
Kültür Bakanlığı oylamasını yenilemektir. Divanın 
kararım burada getirip bir kere daha aylamak, açık, 
«Jarih İçtüzük ihlali olur. 

Bu noktaya gelmişken bîr başka şeye daha temas 
etmek istiyorum. Benden önce konuşan Sayın Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız, haddizatında 
Bütçeyi çıkarmakta kendilerinin bizden daha fazla 
emek sahibi olduklarım, kendilerinin daha fazla hak
kı bulunduğu için bütçeyi çıkaracaklarını söylüyor. 
Söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişir durumda
dır maalesef. Hem engelleyeceksiniz, obstrüksiyoh ya
pacaksınız, hem de çıkarma için gayretli olduğunuzu 
ifade edeceksiniz. Sayın Ersoy'un bu iki sözünü bir
biriyle çelişir buldum. 

İkinci bir şey daha var. Esasında birtakım arka
daşlara kızmışsa; bu, imama kızıp camii terk etmek 
gibidir. İmamı değiştirebilir, ama camii terk etmek 
için sebep yok ortada. Arkadaşlara kızmışlarsa, o ar
kadaşlarla birtakım şeyleri hesaplaşmak, onları utan
dıracak birtakım davranışların içerisine girmekle an
cak mümkün olur. Onlara kızarak Meclisi terk etmeli, 
her oylama talebinin arkasından yoklama istemek, 
Marta kadar bu Bütçenin yetişmesine elbetteki mani 
olacakta. 

O sebeple, şimdiye kadar görülmemiş, şimdiye 
kadar Meclislerde uygulanmamış bir yeni kötü örnek 
getiriyorlar. Kendilerinin bir alışkanlıkları vardı; bir 
zaman, devamlı iktidarda bulunacakları kanaati içe
risinde birtakım zorlamalara giderdiler; şimdi görü
yoruz ki devamlı muhalefette kalacakları izlenimine 
varmış olmalılar ki, yarın bizim için, bu bütçe için 
uyguladıkları; iktidarlar değişebilir; bu Meclisin ya

pısı içerisinde değişebilir, yeni seçimler değiştirebilir; 
ama İçtüzükle, Meclis gelenekleriyle kurduğumuz şey
ler devamlı olurlar, yarın aynı usuller kendilerine 
misliyle tatbik edilebilir. Bundan ancak bu büyük 
Parlamentonun manevi şahsiyeti zarar görür, bundan 
ancak millet zarar görür. Lütfen, hem İçtüzüğü tah
rip etmemek, onun hükümlerini kaldırmamak, hem 
de Meclise kötü bir geleneği getirmemek için, bu 
yoldan tevakki etmelerini, kaçınmalarını rica ediyor, 
beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Şimdi, Sayın Yılmaz Alpaslan, söz istiyorsunuz 

ama, bir evvelki zabıtta «oylamaya geçilmiştir» hük
mü konmuştur ve müzakereler tamamlanmıştır. Bu 
bakımdan, bu bütçe üzerinde söz verme imkânım 

( yoktur. İki leh, iki aleyhte söz verdim, artık bundan 
sonra söz vermeyeceğim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım, o aşamada eğer usulüne uygun bir oylama ya
pılmış olsaydı, Divanınız bu kararı almak zorunda 
kalmayacaktı. Divanınız bir karar almıştır; Divani
nizin kararı tartışılıyor. Divanınızın kararına ışık tut
mak, Divanınızın kararına yol açan olaylarla ilgili 
Komisyonumuzun görüşlerini bildirmek benim en do
ğal hakkımdır. Oylama aşamasında değilsiniz Sayın 
Başkanım. Bir kararınızın tartışması açılmıştır, o tar
tışma aşamasında söz talep ediyorum 62 nci madde
ye göre, çok doğaldır. Bir yanlış tatbikat yaptı değer
li bir arkadaşımız. Zatıaliniz bu işin en tecrübelilerin
den bir değerli Başkansınız; lütfediniz, İçtüzüğün ta
nıdığı, Bütçe Komisyonu Başkanına söz hakkını ta
nıyınız efendim. Rica ediyorum, lütfen efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Bakanlık bütçesi 
üzerindeki müzakerelerin tamamlandığı tutanaklara 
geçmiştir. Şimdi, Riyaset Divanı kararı üzerinde İç
tüzüğümüze göre iki lehte iki aleyhte söz verdim. 
Bundan sonra söz vermeyeceğim. Teşekkür ederim. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama istemine dair bir önerge 
var; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulda oylama için yeterli çoğunluk kal

madığı açıkça görülmektedir. Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılmasını İçtüzük hükümlerine göre arz 
ve teklif ederiz. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Nevşehir 
İbrahim Ethem Boz 

Bursa 
özer Yılmaz 

Balıkesir 
Emin Engin Tanrıverdi 

BAŞKAN — Yoklamaya geçiyorum efendim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAjŞKAN'— Sonradan gelen üyelerin Başkanlığa 

birer tezkere göndermelerini rica ediyorum» 
Salonda 245 üye mevcuttur, çoğunluğumuz var

dır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 7975 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi: 1J52; C. Senatosu: 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 47; C. Senatosu S. Sayısı: 729) 
(Devam) 

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Divan kararım tekrar okutup oyla

yacağım. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
KARARI 

Karar No. : 10 
Karar tarihi : 24 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Kültür Bakanlı
ğı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi için Genel Kuru
lun 22 . 2 . 1978 tarihli 113 ncü Birleşiminde yapı
lan oylamada yanlışlık iddiasını görüşmek üzere 
24 . 2 . 1978 Cuma günü saat 13.15'de toplanmıştır. 

Söz konusu oylamaya ilişkin Genel Kurul tuta
nakları incelenip ses bantları dinlendikten sonra ya
pılan görüşmeler sonunda; 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmelerin bitiminde bölümlerine geçilmesi için ya
pılan oylama işleminde, Birleşimi yöneten sayın Baş-
kanvekilinln tüm çaba ve iyi niyetine rağmen, İçtü
züğün 117 nci maddesinin öngördüğü koşul yerine 
getirilemediğinden teknik bir noksanlık bulunduğuna 
ve bu nedenle tekemmül etmemiş olan oylamanın 

Genel Kurulca ikmali gerektiğine 7 ret oyuna karşı 
8 oyla karar verilmiştir. 

Başkan 
Cahit Karakaş 

Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

Başkanvekili 
Ali Fuat Eyüboğlu 

İdareci Üye 
Hamdi Mağden 

Divan Üyesi 
1. Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İrfan Binay 

Başkanvekili 
M. Şevket Doğan 

Başkanvekili 
Muslih Görentaş 

İdareci Üye 
M. Kemal Çilesiz 

İdareci Üye 
Zeki Çeliker 

Divan Üyesi 
Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Recep özel Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Yılmaz Balta 

BAŞKAN — Riyaset Divanının okunan bu ka
rarım oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım, 

A) Kültür Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Oira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 227 554 COO 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Kütüphanecilik, eski eser ve 
müzecilik ile ffoîkîor hizmetleri 361 381 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul eü'û* 
mistir. 

112 Kültür-sanat ve eğitim hiz
metleri 181 340-000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

980. Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 364 127 ö€0ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-* 
mistir* 

Kültür Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun. (CHP sıralarından alkuşlar) 

B) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesi : 

BAŞKAN — Programımıza göre, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi üze

rinde, grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üye
lerin İsimlerini sırası ile okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Mehmet 
Gümüşçü, Milîi Selâmet Partisi Grupu adına Yaşar 
C'Jçmen, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
İhsan Kabadayı, Adalet Partisi Grupu âdına İbrahim 
Topuz. 

Lehinde: Çağ'ayan Ege, Semih Eryıkhz, Abdar-
rahman Oğuîtürk, Mehmet Çataibaş, Nuri Çelik Ya-

zıcıoğlu, İsmail Akın, Zeki Eroğlu, Hasan Zengin. 
Aleyhinde: Müfit Bayraktar, tilıan Aytekin, Ke

mal Cevher, Mehmet Özutku, Kemal Doğan. 
Üzerinde: Halil Karaath, Adem Ali Sarıoğlu, Be-

hiç Tozkoparan, Mustafa Eşrefoğlu, Mehmet Irmak, 
Mevlüt Güngör Erdinç, Şener Battal. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Gümüşçü... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
kaıs... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bir şey arz edebilirliyim? 
Sayın Başkan, bundan sonra, gruplar arasındaki 

ilişkilerde, bundan sonra bütçenin, çeşitli bakanlık 
bütçelerinin görüşülmesinde ve çıkarılmasında belli 
bir düzeni sağlayabilmek için yapmamız gereken 
bazı işler var. Şu anda Meclisimizin Genel Kurulu
nun dışında biraz önce çok kötü bazı olaylar cere
yan etmiştir. Bu olayları ortadan kaldırabilmek için, 
gruplar arası belli bir beşeri ilişkilere Yüce Meclisi
mizi sokabilmek için, İçtüzüğün 73 ncü maddesi ge
reğince grup adına söz istiyorum, diğer parti grupla
ra da söz alabilir, bütçeye geçmeden Önce takdirleri
nize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Meclis dışında mı hadiseler olmuş
tur? 

HAYRETTİN UYSAL '(Sakarya) — Hayır efen
dim, Meclisin içimde, koridorlarda, kütüphanenin 
önünde. 

Onun için, yani size yardımcı olabilmek için... 
BAŞKAN — Şimdi efendim, tabii bu mevzu mu

hakkak ki hassas bir mevzudur. Elbette ki üzerinde' 
görüşülmesi lazım, cihat gönül arzu eder; gruplar 
arasında daha ahenkli, daha samimi ve sert olmayan 
politika uygulansın; fakat bu bütçenin de çıkması la
zımdır. Bu girişime girersek, tahmin ediyorum ki 
bütçe programı aksamış olacaktır, programı tamam
lamamıza imkân yoktur. Bu bakımdan, müsaade eder
seniz bütçeleri bitirelim, hava sakinîeşsin, daim salim 
bir kafa ile bu konu müzakere edilebilir. 

Teşekkür ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabii efen
dim, ben sizin takdirinize bırakıyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — Sa
kinleştirmek İçin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Gümüşçü, buyurun efendim. 
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CHP GRUPU ADINA MEHMET GÜMÜŞÇÜ I 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclîsin değerli 
üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 'bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grapunoa görüşleri
ni sunmaya çalışacağım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Tüıîdye, son 50i yıl 
içerisinde, önemli sonuçlar doğuran iki büyük işgal 
gördü. Bunlardan birincisi, ulusal Kurtuluş Savaşma 
yol açan emperyalist güçlerin işgali, ikincisi de, içte 
toanş, dıŞîa onur bırakmayan, kardeşi kardeşe düşü- I 
ren, ulusu bölüp, parçalama noktasına getiren, parti
zanlığı hortlatan, Devleti 70 cente muhtaç hale geti
ren Cephe işgalidir. 

En güç koşullarda en akılcı yöntemleri oluştura
rak, karanlıktan aydınlığa çıkış yolunu her zaman 
bulabilmiş olan büyük Türk uîusu, çok şükür Cephe 
işgaline de, o kendine özgü yöntemle son vermiş bu- ı 
lunmaktadır. I 

Sayın üyeler, bütçesini tartıştığımız Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı, yukarıda söz konusu ettiğim 
Cephe işgalinin en çok somutlaştığı bir kurum ha- j 
line getirilmişti. Böylece, asıl ve çağdaş işlevinden 
soyutlanan Bakanlık ve ona bağlı kuruluşlar, Devlet 
dairesi olma niteliğini yitirerek işgalci cephecilerin 
destekçisi durumuna gelivermişlerdi. 

Cephe partilerine oy veren köy ve köylüler öz, oy 
vermeyen köy ve köylüler ise üvey evlat muamelesi 
görüyordu. Devlet ya da bakanlık hizmetleri, köylü
yü köylülükten kurtarıp, köyün ekonomik, sosyal ve I 
kültürel yapısını değiştirme amacına değil, köylünün 
oyunu avlama amacına yönelikti. I 

Bu nedenle, yolda, suda, elektrik ve Topraksu 
hizmetlerinde belleklerimiz, partizanhğın acı ve taze 
anıları ile doludur. Geçmişi, gelecekte ve aynı hata
ların yapılmaması için belleğimizde tutup, unutma
yacağız ve Cephe İktidarının bize çektirdiğini, yani I 
halka çektirdiğini, biz onlara çektirmeyeceğiz. Böyle 
'bir uygulamaya tanıklık ettiğimiz zaman, önce biz so
racağız bunun hesabını ilgili bakandan. 

Değerli milletvekilleri, hiç kimse kendi köyünde 
köysüz, kendi toprağında topraksız, kendi evinde ev- I 
siz, kendi vatanında vatansız muamelesi görmeyecek
tir, yeni Hükümet döneminde. Değerli milletvekilleri, i 
hu devir kesinlikle kapanmıştır. İnsanların kafasında- I 
ki düşünceye, vicdanındaki inanca ve yakasındaki ro- I 
zete göre muamele yapma dönemi geçmiştir, geride I 
kalmıştır. Çünkü, Türkiye'de sahte milliyetçilik dö- I 
nemi geride kalmıştır. | 
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Değerli milletvekilleri, bütçesini tartışmakta oldu
ğumuz Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının işle
vi üzerinde özellikle ve özenle durmak istiyoruz. Bu
gün Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının kuru
luş yasası henüz Meclislerin gündemindedir. Yani, 
Bakanlığın kuruluş yasası henüz yoktur. İyi ki yok
tur; çünkü, hemen her şeyi yozlaştırmada şampiyon
luğu kimseye vermeyen AP patenîeJi Cephe İktidarı 
döneminde çıkacak bir kuruluş yasası eksik olacak
tı. Gereksinmeye yanıt vermeyecekti, Türk köylüsü
nün sorunlarını kucaklayacak boyutta olmayacaktı. 
Kalkınmanın köylüden başlamasında en etkin rolü 
oynayacak olan Bakanlığın, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının, (dünya gorüş'erinin kısırlığı nedeniy
le) önemini kavrayamayıp, onun işlevini, köye yol, su 
ve elektrik götürmeye indirgeyen, çağdaş bir yakla
şımla tarımın sınaileşmesini, kırın kentleşmesini ve 
köylünün öylesi bir toplumun insanı olmasını içlerine 
sindiremeyenler, eîbetteki Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının adını küçültürken, işlevini ^de daralta
caklardı. 

Değerli millet vekilleri; biz Cumhuriyet Ha!k Par
tisi Grupu olarak, köylü ve köy sorunlarına Adalet 
Partisi, dolayısıyla Cephe anlayışıyla bakmıyoruz. 
Demirel'In dediği gibi, «Şehirlinin nesi varsa köylü
nün de osu olacak» mantığı, bir başka söyleyişle 
mantıksızlığı ile, köylü sorunlarına yaklaşıîabüeceğine 
inanamıyoruz. Adalet Partisinin anlayışı ile; yani il
kel kapitalizm anlayışı ile, ne köylünün ve ne de kö
yün kurtarıîamayacağı, 27 yıllık deneyle kesin olarak 
kanatlanmış bulunmaktadır. 

Çağdaş, insancıl ve bilimsel bir yaklaşımla köyün 
ekonomik, sosyal ve kültürel altyapısını değiştirmek-
sizin, parça parça ve dağınık hiçimde köye götürülen 
hizmetler, ne köylüyü köylülükten ve ne de köyü 
klasik anlamda köy olmaktan kurtarır. 

Gerçekten de, bir köy düşünelim; yola, suya, elek
triğe, kavuşmuş bir köy. Bu fizik hizmetlerinin hiç 
bir anlam ve önem taşımadığını söylemek istemiyo-
ri52. Köylümüzün ve köyün yola, suya, elektriğe ve 
daha birçok uygarlık nimetine elbette ki gereksinmesi 
vardır ve bunlardan yararlanması da en doğal hak
kıdır. Ancak; yol, su, elektrik gibi fiziksel altyapıyı, 
tarımsal altyapı hizmetleriyle pekiştirip, köylüyü kır
sa! alanda demokratik biçimde örgütleyemezsek, kır
sal alanda adaleti sağlayamayız, kalkınmayı sağlaya
mayız. Yol gider, elektrik gider, su gider, ancak bun-
Sar, köyîünün ekonomik gücü artmadığı içindir ki, 
bazan nimet yerine yer yer köylüye külfet gibi de 
gelmeye başlar. 
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* Değerli milletvekilleri, kapitalizmin, hem de çağ 
dışı bir kapıJtaıîizanıln savunuculuğunu yapan Adalet 
Partisinin, gerçek anlamda köylünün yanında olma
sı eşyanın doğasıyla çelişir. Adalet Partisi istese de 
köylünün yanında olamaz; o istese bile, Adalet Par
tisinin f inanış kaynakları ve partinin asıl sahibi olan 
büyük sermaye kesimi buna izin vermez. Adalet Par
tisinin dünya görüşünün gereği, köylü sömürülecek-
tir. Kim sömürecektir? Tarım aletlerini ve tarım gir
dilerinin dış ve iç ticareti ile uğraşanlar sömürecek
tir. Aracı sümürecekıtir, tefeci sömürecektir. Yeterin
ce ekonomll; gücü olmadığı ve bilinçli olarak örgüt
lenme yoüarımn da tıkandığı, ya da engellendiği için
dir ki, köyü giderek siyasette etkinliğini yitirecektir. 
Emekçi halk kitlesinin şu, ya da bu şekilde sesinin 
kısıldığı ve fakat bir avuç mutlu azınlığın istediğini 
yazıp dilediğini söylelbildiiği bir ortamda, en azından, 
demokrasi yara almaş demektir. Onun içindir ki, bu
günkü Hükümet ve onun Köy tşleri ve Kooperatif
ler Bakanı, köylü ve köy sorunlarına elbettekli Ada
let Partilinin baktığı açıdan bakmayacaktır. Bu ne
denledir ki, yeni Hükümet, kalkınmaya köylüden 
başlayacaktır. Her ne kadar bu bütçe bu düşünce
nin, bu cspirMn, bu programı bütçesi değilse de, va
kit kaybetmeksizin tarımın sanayileşmesi, kırın kent
leşmek, köylünün modern sanayi toplumunun bireyi 
oMûSmesi için, gerekli hazırlıklara hemen başlan-
maöıdır, vakit yitiriHmekisizün başlanmalıdır. 

Değerli mHHetvekileri, yukarıda, kırsal alanda 
fiziksel altyapıyı tanımsal altyapı hizmetleriyle pekiş
tirip, insan unsurunu, yani köylüleri, yani halkı de
mokratik biçimde örgütleyemezsek, adaletli ve den
geli bir gelişme sağlamlayacağımızı ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de köylüden baş
lamayan gelişme hakça olamaz. Köylü yoksul, ör
gütsüz ve güçsüz kaldıkça, siyasette ve yönetimde ye
terince ağırlığı olamaz ve demokrasi, bir ölçünün 
ötesinde gerçeklik kazanamaz. Köylünün emeği ge
reğince değerlendMleınezse, üretimi de düşük kahr 
ve bu nedenlerle gelişmenin köylüden başlaması ge
lişmeyi hızlandırmasının da, sosyal adaletin de, de
mokrasinin de gereğidir. Geflişmeyi köylüden başla
tabilmenin önde gelen koşulu, köylünün örgütlenme
si, öylece gücünü blrîeştirebiîmesldir. Bu amaçla, ta
rım kesiminde üretim ve pazarlama için bol ve ucuz 
araç ve gereç ve tüketim maddeleri sağlamak içlin 
tarımsal ve sınai yatırım için yaygın ve güçlü »bir koo
peratifçilik hareketi oluşturulmalıdır. Kooperatifle
rin ve ütsıt kuruluşîarmın^ taşınmaz mal karşılığı gös
termeksizin, emek ve proje karşılığında yeterli istet- j 

me ve yatırım kredisi alabilmeleri sağlanmalıdır. 
Kooperatiflerin kuruluş ve yönetimi demokratik ol
malı, Devlet, yönetimlerine katılmaksızın kooperatif
lere yardımcı olmalıdır. Kooperatiflerin gereksinme 
duyduğu parasal olanağı sağlayacak bir «Koopera
tifler Bankası» ivedilikle kurulmalıdır. 

Değerli mlilletvekilleri, burada bir noktaya, Adalet 
Partisinin sürekli istismar ettiği bir konuya değin
mek istiyorum. Biz, köylünün örgütlenerek güçlen
mesinden her söz edişimizde, bir başka söyleyişte, 
kooperatifleşmeden yana olduğumuzu, köyün ve köy
lünün ancak bu yolla kurtulabileceği doğrultusunda
ki inancımızı sık sık tekrarladıkça, Adalet Partisi 
katı ve bilinçsiz bir tutumla karşımıza çıkmakta, koo
peratifçiliğin bugünkü durumunu sergileyerek, Cum
huriyet Halk Partisini eleştirmeye yeîltenmekıtedir. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatiflerin başarı dü
zeyleri, temelde, siyasal iktidarların kırsal toplum
sal gruplara ilişkin tercihleriyle yakından ilişkilidir. 
Kırsal kesim hemojen olmadığına, daha başka bir 
deySşle, köylülük birtakım alt toplumsal sınıflara 
ayrıldığına göre, siyasal iktidarlar şu tercihi yap
ma durumundadırlar: Ya kırsal kesimin kapitalist 
bir dönüşüm sürecine girerek küçük köylülüğün par
çalanmasından yana olacaksınız, yani Adalet Parti
sinin tercihinden yana olacaksınız, ya da toprak - in
san ilişkilerinin, köylümüzü mülkiyetin tutsağı yap
maksızın düzenlenmesinden ve onunla birlikte, köy
lümüzün tarımsal artığın üretilmesinde veya yatı
rıma dönüştürülmesinde, ekonomik toplumsal .ve 
slyadaî etkenliğe ve tüm denetime katılmasından 
yana olacaksınız. Bu tercih ne yönde ise, kooperatif-
çîDk politikası da onu yansıtacaktır. 

Birinci yaklaşımda - ki, Adalet Partisinin bugün
kü yaklaşımlıyla - daha çok tarımdaki kapitalist dö
nüşümü tüm boyutlarıyla kolaylaştırıcı örgütler ola
rak görürlerse kooperatifler; kuruluşları, işleyişleri ve 
uyguladıkları projeler itibarıyla kooperatifler hep bu 
doğrultuda yönlendirilirler. 

İkinci yaklaşımda ise, kooperatifler tarım kesimi
nin, temeü yatırımcı kuruîuşlandıı. Kuruluşları, işle
yişleri ve uyguladıktan projelerle bir yandan tarım
sal artığın üretilmesinde, öte yandan da bunun da
ğıtımında ve yatırımında gerek ekonomik, gerek top
lumsal açıdan etken ve halkça bir düzen oluşturur
lar. 

Ülkemiz tarımı 1950'lerden bu yana, hızh bir 
kapitaEIistleşme sürecine girmiştir. Bu süreç, hükü
metlerin bilinçli tercihleriyle oluşturulmuştur. Koo-
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perfîjtifEer de o doğru'ituda yöhfleradiirilmiştir. Koope
ratifler ağırlıkla Batı bölgelerimde toplanmıştır. Çe
şitli! kooperatifler farklı bakanlıklara bağlanarak, 
farklı biçimde yönetilmiştir. Bunun büyük sakın
calar getirdllğini kabul ediyor ve özellikle bu konu 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Kamu ile kooperatifçilik iEşkileri, Devletin ön
derliği bîçimıinde değil, Devletin yöneticiliği biçi
mlinde oluşmuştur. Kooperatifçilikle ilgili projelerin 
seçiminde, ortak ile kooperatif ilişkileri gözetillme-
miştlir. 

Kooperatifler, yine uyguladıkları projelerle bir
birlerini tamamlayıcı olmak yenine, birbirlerine rakip 
duruma getirilmıîşjerdir. Örneğin, aynı il sınırlan içe
risinde çok sayıda kooperatife aynı tip proje uy-
gulattırılmıştır. Kooperatifin kuruluşunda belirli bir 
ölçek büyüklüğü gözetiîmemiştir. Bu ve benzerî ço
ğu kurumsal boşluklar, toprak - insan ilişkilerindin 
dengesiz okluğu ülkemizde, kooperatifçilik hareke
tinim etkenlik ve işlevselliğini tümüyle kısıtlamıştır. 
Bu, aslında gene! politik amacın doğal bir uzantı
sıdır. Tarımı kapütaisileşthraek isteyen bir siyasal 
tercihin, yani Adalet Fantisi tercihinin, başka türlü 
olmasını beklemek de olanaksızdır. Öyle sanıyorum 
ki, şu açıklamadan sonra Adalet Partisi artık çıkıp 
da, kendi sliyasaîl tercihli doğrultusunda kendi yarat
tığı ve kendine benzeyen kooperatifleri örnek gös
tererek, biztfm kooperatifçilik anlayışımızı yermeye 
kalkışamaz. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda, bu biitçenfin ye
ni ve halkçı anlayışla yeniden örgütlenecek ve kuru
luş yasasına kavuşacak Köy îşîeri ve Kooperatifler 
Bakanlığının halkçı programının bütçesi olmadığını 
belirterek, vakit yitirilmeksizin, önümüzdeki yıl için 
hazırlıklara başlanmasını dilemiştim. O dilek ve iste
mimi yenilerken, bu yılkı uygulamalarla ilgili bazı 
öneriilerimizi sergilemek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, Köy İşle
ri ve Kooperatifler Bakanlığının, köye ve köylüye bu 
yıl götüreceği hizmetlerde siiyalsal nedenleri değil, 
ihmal ediMlŞj'ği, unuıtuEmuşIuğu, kadere terk edil
mişliği öSçü olarak almasını dilemekteyiz. Doğuya, 
Güneydoğuya, tçanadolunun geri bırakılmış yöre
lerine öncelik ve ağırlık veriBmesini istemekteyiz. 
20 ncı yüzyılın son çeyreğinde, Doğuda, Güneydoğu
da ve tçanadolunun nice yörelerinde; insanlar, has
ta insanlar, yolsuzluk nedeniyle, köprüsüzKik nede
niyle, vaktinde kasabaya ve kente yetişememekten 
dolayı can vermektedirler. Her yıl doğumdan, apan-
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J disltten ve benzeri basEt hastalıklardan dolayı bin-
I lerce yurttaşımızı yiiltirmekıteyiz. Bu duranı, Anaya-
I szmn öngördüğü dengeli ve adaletli kallknıma ilkesi

ne ve çağımız insanlık. anlayışına da aykırıdır. Onun 
I için, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının, bölge-
j ler arasında dengeyi sağlayıcı bir yol izleyerek, da* 

ha gerçekçi ve daha halkçı bir yöntemle bu hizmet
leri geri kalmış yörelere götürmesini dilemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu gerçek, bu acı ve yüz-
kızartıcı gerçek, bütün çıplaklığıyla gözlerönünde 
dururken, Sayın Demire!; «Şehirlinin nesi varsa, köy-

I liinıiin osu olacak» sözünde içtenli değiMîir. Nitekim, 
aynı düşüncenin 27 yıl iktidar olduğu Türkiye'de bu 
konuda alman yol bM doğrular niteliktedir. 

Kaldı k|, Türkiye gerçeklerinden esinlenip kay-
naklantmiayan bir ekomomıik yöntem, Sayın Demire! 
tarafından sürekli savunulup uygulanmış; bunun so
nucunda emekçi halk kitlesi, özellikle köylüler sömü
rü jmüştür. Bu yol, halcin ezıiSmesine, ancak, bir avuç 
mııllu azınlığın daha mutlu olmasına yol açmıştır. 
Onun içlin de, Türküye, az gelişmişlik çemberini kı
rarak düze çıkamamış, etrafım çevreleyen çoğu kom
şularından geride kalmıştır. Bu, Türk köylüsünün ve 
Türk işçisinin hatası sonucu değil, düpedüz Morlson 
firması başıtemsilciîiiğinden Başbakanlık koltuğuna 
nasıl fırladığı, hangi güçlerin fırlattığı hâlâ tartışma 
konusu olan sözde yöneticilerin ve onların bilerek, 
Meyerek izledikleri yolun, yöntemin doğal sonucu-

I dür. 

Sayın Demire!, sanki kentleri kalkıındırmış, gece
kondu gerçeğini kavrayıp soruna çözüm getirmiş, 
kentler, uygar dünya kentleri düzeyinde bir yaşama 
kavuşmuş da buradaki yaşamı köye götürme hazır
lığında... 

j Sayın Başbakan EceVit'in çok açık ve gerçekçi 
I bir biçimde saptadığı gilbi; Sayın Demirel, kenti ile, 
I küyü ile bir erikaz devretmliştir. Eğer gerçek yurtsie-

verîerin özverisi oîmasa da biraz daiha gecikilse idi, 
I öyle sanıyoruz ki, ülke de, De/mirerde, partisi de o 
I enkazın altında kalacaktı. Kentlerimizde ne vardı ki, 

köylere neyi götürecekti Sayın Demire!?... Sağlığa za-
j rarîı çevre ve hava kirliğimi, çarpık kentleşme, ge-
I cekondu, her gün kesilen elektrik, su, insanı çileden 

çıkaran trafik, anarşik olaylar, karaborsa, kaçakçı-
I Sık, rüşvet, vergi hırsızlığı; bunları mı götürecek köy

lere Sayın Demirel? 

j BAŞKAN — Sayın Gümüşçü, sözlerinizi topar-
I fayınız artık, müddetimiz dolmak üzeredir. 
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MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerli mlilletveklilteri, bütün bunlara, bu karan
lık tabloya rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi Gru* 
pu olarak, Türkiye'nin geleceğine, Türk köylüsünün 
geteceğîne uımuıtîa bakıyoruz. Gücünü haktan ve 
halikta aüan bu Hükümetlin, bütün sorunların üste
linden gelerek Tüskfiye'yi düze çıkaracağına; düş-
msnağı kardeşSiğe, savaşı barışa, çirkini güzele çe
vireceğine inanıyoruz. 

Bu bütçenin Türk halkına, emekçi Türk halkına 
yiararh, hayırlı, uğurSu olmasını diler, tümünüze say-, 
gıâar şamarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Gümüşçü. 
MiSi Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yaşar 

Göçmen, buyurunuz. 
Konuşma süreniz 2Cı dafk'kadır Sayın Göçmen. 

MSP GRUPU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyieferû; Köy îşteri Ve Kooperatifler Bakanlığı 1978 
iK'a-li yıh Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Milli Selâ-
mseiî PaırıtıMnıiln görüş, temküî ve temennilerini Yüce 
Meclisle arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesfîe îîe Yüce Meclisin değerli üyelerini, gruptum 
şadına saygıyla selamlarım; 

DeğerM mîEeıtvekliIGerJ, yurdumuzun geri kalmış 
bölgelerinden gelen miîletvekiîli olarak, özelikte köye 
yönsîük yatırımlarda memleketin gerçekerlM dite ge
tirtmek ne derece vazifemiz ise, çşitli vaatlerle işba
şına gelen yeni Hüküımıetîlien, özelikle geni kalmış böl-
geSere gerekil ilgi ve yatırımları beklemek de o de
rece hakkımız oÜsa gerek. 

20 ncû asrın son çeyreğinde, dünyanın ileri bür çok 
ülkesinde, köye yönelik yol, su ve elektrik gibi, bor 
insanın insanca yaşaması için gerekli büîün hiizmıeî-
ler, yıHarca önce sürdürülmüş ve buraların mutlu 
insanları, merkezi ısıtmalı, bütün sosyal teısMerü ha
va, yoSarı, suyu, aüiyapı tesiisteri olan, kiiliselel'i dahi 
Devlet tarafından yapılmış, muntazam yapılandan 
mMteşekkS köylerde otunmıaktaıdrr. Buna mukabil biz 
ne yapmaktayız, durumumuz nedir, fo'zim köylerimiz 
ne durumdadır, kısaca bir göz alîalım.. 

Dıeğerîli mliletvekiMeri, İklinei Cihan Savaşımdan 
çıkan ülkelerden Almanya ve Japonya, bütün meın> 
lekeıt harabeye döndüğü halde, manevi ölçülerine 
kendi inançları Istikaraıeıîlimde bağüı, birbirîiıiini seven, 
birlik ve beraberliklerini muhafaza eden milletler 
oBarak, kısa zamanla kalkınmalarını yeniden ve esk'i-
lerini aratmayacak ölçüde, başarılı bir şekilde ikmal 

etroişter ve memleketlerini kısa zamanda Heri ülke
ler seviyesine çıkarma başarısını göstermişlerdir. 

Bizim ne yaptığımız ise, MecîiîsSlenin bütçe çahş-
maîarından görü'îm/ekitedir. Henüz iktidar olmayı öğ-
reısınemliş, bir muhalefet stratejisindeki patftli ve me
selelerini haîleıdememl'ş bir ülkenin haftada 3 gün 
dörder sasıt toplanan bir Mecîsi; bütçe müzakere-
EerOntfo sık sîk Meclis adabına yakışmayan küfürleş
meler, kavga'ar ve gürültülerin cereyan ettiği; so-
k&klarınıdan ikaza kurşunu korkusu ile geçilmıeyen bir 
ülke ve bu ülkede gerçekten, sağ - sol çatışmalarına 
taraf olmayan, gençîerlinii manevî bilglîyte teçhiz edip, 
iteru ülkeler sevıiyesiine erişmek îçin süratli ve yay
gın bir kalkınma sağlamaya çalışan bir siyasi kad
ro... tşîe bu kadronun bir üyesi olarak, esas anako-
nulardan uzaklaşmadan, Köy îşlerî ve Kooperatifler 
Bakanlığının kuruluş günlerine gelelini;. 

1924 yılında yürürlüğe giren Köy Kanunu, mem
leketin gerçekSerine göre çok gerilerde kalmıştır. 
Bu sebepte, 1963 yılımda 4951 sayılı Kanuna göre ku
rulan Köy İşleri Bakanlığı, bilahara yol, su, elektrik 
hizmetlerinin ifası içsin YSE Genel Müdürlüğünü kur
muş ve bu surette geniş çapta hizmet yapma imkânı
na kavuşmuştur. 

1972 yılında 1509 sayılı Kuruluş Kanunu, her ne 
sebepten ise, zamanın Cumhurbaşkanı taraflından 
veto edilmiştir. Bu vetonun memleket için nelere 
malolduğu izahtan varestedir. O zamandan beri yeni 
kanunu çıkarmak imkânı maalesef mümkün olama
mıştır. 

Burada şu hususu kaydetmeden geçmek müm
kün değiîdir: Değerli miilteıtvek'iîteri, 1977 yıh Bütçe 
rnüzskereîerinde, o zamanki Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü Mikail îlçin Beyefendi aynen şöyle 
söylemektedir: «Veto edilen kanunun tekrar görü
şülmesi için, Hükümet etkin bir çaba göstermemiş
tir. Umarız kii, 1977 seçıimüerinıdeiii sonra teşkilât ka
nununun çıkarıîması Cumhuriyet Halk Partisinin 
haCkçı iktidarına nasiip olacaktır.» 

Sayın Bakan, geçen yı3 grupunuz adına yapılan 
konuşmadaki temenninin birinci kısmı gerçekleşmiş
tir; yani siz!er, tam olmasa da, nlihayct Hükümet ol
ma imkânına kavuştunuz. Büz de, geçen yıiki bu ko
nuşmanın asıl ikinci kısanını ve bu ikinci kısmın ger-
çek^şmesinî, bir an evvel YSE ite ilgili teşkilât kanu
numuzun çıkarılmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının en önemli hizmet sektörlerini YSE 
Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamaktadır. De-
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nün de arz etmeye çalıştığım gibi, çok önemi hiz
metler yapmaya namzet bu Genel Müdürlüğün, maa
lesef henüz kuruluş kanunu yoktur. 

Hizmetleri köye ve köylüye yönelik olan kuru-
Huşların başında YSE Genel Müdürlüğü gelmektedir. 
Bu baskımdan, köylüye direkt tesiri olan bu kuruluş 
oldukça önıemlildilr. Maalesef bu kurutuş kurulduğu 
zaman, sekti yönden bazı hatalar yapılmıştır. 

Bu hususu Bütçe Karma Komisyonunda da arz 
etmeye çalışmıştım; fakat basına yansıyan yönleriy
le YSE'nin kurulmasına karşı bir pozisyonda göste
rilmek istendiğimiz için, bu hususun tekrar tavzihin
de yarar vardır. 

YSE Genel Müdürlüğü, kurulduğu günlerde Dev
let Su İşleri ve Karayollarından eleman toplamak su
retiyle ancak bu teşkilâtın kuruluşunu ikmal etmek 
mümkün olabilmiştir. 

Ben, simidi ve bundan önce YSE'de hizmeti geçen 
kıymetli arkadaşlarımızı tenzih ederim; fakat YSE' 
nin kuruluş günlerimde Devlet Su İşlerinde hizmet 
gören bir teknisyen olarak, Devlet Su İşlerinin ikin
ci sınıf elemanlarının toparlanması suretiyle YSE' 
nün İçme Sulan Şubesinin teşekkül ettiğini bizzat 
müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Değeri milletvekilleri, bu nedenle söylüyorum, 
blir teşkilatın temelden sağlam kurulmuş olması, âde
ta bir binanın temelden itibaren sağlam kurulup, de
vam etmesi gibidir. Yok eğer, derlenme, toparlanma 
suretiyle kurulursa - yine şu anda hizmet gören ar
kadaşlarımızı ve öncekileri de tenzih ediyorum - şim
diki gibi herkesin şikâyet ettiği bir kuruluş haline 
gelmesine kimse mani olamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, YSE'den şi-
kâyetteriımazi şöylece toparlamak mümkündür: Evve
la, bu kuruluş hiçbir zaman partizanca davranışın üs
tüne çıkamamıştır. Hangi idare ve hangi bakan ge
lirse gelsin, bu kuruluş aynı hüviyetini muhafaza ede-
gehniştir. Bu da, YSE'nin, demlin de arz etmeye ça
lıştığım, köylüye ve köye yönelik direkt hizmet gö
türen bir kuruluş olmasından ve siyasîlerin aziz köylü
müzü en kolay bir şeklilde istismar etmek kolaylığı 
bulmalarından ileri gelmektedir. 

ikinci husus, YSE hizmetlerinin takipsizliği mev
zuudur. Bununla şunu kasdetmek isterim: YSE su 
getirmektedir; güzel bir şey; fakat tiler Bankası da 
taynı hizmeti yapmaktadır. YSE, yaptığı tesislerin 
tecrübelerini dahi yapmadan, içme suları boruları
nın üstünü tereddütsüz bir şekilde kapatmaktadır. 
İller Bankasında ise, tecrübe sonucunu almadan bir 
tek metre borunun üstünü kapatmak mümkün de-
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ğiBdir. Netice ne olur? YSE'nin yaptığı tesisler genel
likle çalışmaz, fakat İler Bankasının yaptığı tesis
ler çalışır ve uzun ömürlü olur. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum, kendisi bir 
teknisyen olarak konunun üzerine eğilsin ve milletin 
paraları boşuna toprağa yatırılmasın. Yapılan tesis
lerin işletmeleri mutlaka ilgili daireler tarafından 
takip edillmellidiir. Aynı şey köprü içinde varittir, yol 
için de varittir. YSE'nlin yaptığı yolların bakımları 
kâfi derecede olmadığı için ömürleri çok kısadır. Ay
nı şekilde, yapılan köprülerin pek çoğunun da feye
zan zamanında sular tarafından sürüklendiği bir 
vakıadır. Bunların sebebi, etüt safhalarının yetersiz 
oüuşundandır. Siz, bir derenin feyezan zamanım ve 
feyezan miktarını rasatlarla tespit etmeden köprü 
yaparsanız, tabii bu köprü parti başkanın emriyle 
yapılırsa, elbette bu işin sonu böyle olur. 

Köy yolları mutlaka standartlara uygun olarak 
inşa edilmelidir. 

Yine, YSE'nin yeraltı sulan mevzuundaki çalış
maları oldukça yetersizdir. Sondaj şubeleri, alınacak 
yeni ve modern makinelerle teçhiz edilmek suretiyle 
daha faal bir hale getirilmelidir. 

YSE'nin elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Ku
rumu tarafından yapıldığından, bu hususta herhan
gi bir şey söylemek gereksizdir. Ancak, yine de köy
lerinin °/0 3'ü elektriğe kavuşabilen bir vilayetin mil
letvekili olarak, duyduğum acıyı ve ıstırabı, hizme
tin azamisine kavuşmuş mutlu vilayetlerimizin mlil-
letvekillertine duyurmayı bir borç sayarını. Çünkü, 
Türkiye'deki 8 000 elektrikti köyden, ancak 10«ı - 200 
tanesi Doğudadır; diğerleri yurdun diğer kesimlerine 
dağılmış vaziyettedir. 

Değerli milletvekilleri, YSE hakkında söyleceği-
miz son söz, köy yollannın asfaltlanmasıyla ilgilidir. 
Bir memlekette, bazı vilayetlerin yarıdan fazla köyü
ne yol gitmezken, ham yol dahi gitmezken, buradaki 
zavallı insanların hastalannı, doğum sancısı çeken 
kadınların, okul yüzü görmeyen çocuklarım okula 
gönderme imkânından, toprak yollan dahi olmadığı 
İçin mahrum iken, medeniyetin en basit nimetlerin
den dahi mahrum iken, diğer bölgelerin köylerine 
asfalt yol yapamazsınız Sayın Bakan. Eğer yaparsa
nız, bunu yapanlar ister MC Hükümeti olsun, ister 
«Koltuk Hükümeti» olsun, bu zavallı insanlann hak
kını yemiş olursunuz. Bu insanlanmızm, bu cefakâr 
halkımızın ahım almış olursunuz. Çünkü, bir mem
lekette idareciler adaletli davranmazsa, adalet dağı
tan eller adaletsizlik dağıtır ise, o memleketin istik-
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baline emin nazarlarla bakmak imkânından elbette 
mahrum oluruz. 

Onun için sizden rica ediyorum; Sayın Bakanım, 
ilgili genel müdürünüze emir yerin; asfalt için ayrıl
mış olan fon, yolları dahi olmayan, ham yolları dahi 
olmayan köy yollarına kullanılsın. Eğer bunu yap
mazsanız, bundan böyle halkın karşısına çıkıp; hal
kın Özgürlüğünden, haltça düzenin gerekliliğinden 
Söz edemezsiniz, en azından bunları Söylemeye ken
dinizde güç bulamazsınız. 

Burada şu hususa değinmeden geçemeyeceğim: 
YSE'nin makine parkının genişletilmesi ve mevcut 
parkın takviyesi, şimdiki sıkıntılı döviz darboğazın
da çok güç olduğundan, yol inşa makinelerinin yur
dumuzda yapılması gerekliliği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Bu suretle, ağır sanayie olan ihtiyaç 
kendiliğinden zorunlu olarak ortadadır. Bu da, Milli 
Selâmet Particinin ağır sanayi hamlesindeki haklılı
ğını ortaya koyan gereklerden birisidir. 

Değerli milletvekilleri, Köy İşlerine bağlı Topraksu 
Genel Müdürlüğünden de kısaca bahsetmek isterim. 
Topraksu, genellikle küçük su işleri, göletler ve kü
çük kapasiteli sulamalar için kurulmuş bir teşkilat 
olmakla beraber, Devlet Su İşleriyle aralarında, gö
let inşa mevzuunda bazı sürtüşmeler çıktığına şahit 

'olmaktayız. Ne derece gerçek olduğunu bizatihi tes
pit edemediğimiz bu hususun gerçek olmadığını te
menni ederiz. Topraksu Teşkilâtının bilhassa top
rak tesviyesi, ıslahı ve drenajlar mevzuunda faydalı 
olabilecek çalışmalarım daha iyi yürütebilmesi için, 
makine parkının zengin olması ve dolayısıyla takvi
yesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bilhassa mahrumiyet bölgelerine eleman 
celbi için, gerekirse sözleşmeli teknik eleman temini
ne gidilmeli ve bu suretle eleman yetersizliğinden 
hizmetler aksamamalıdır. 

Bu ara, başka bakanlığa bağlı olmasına rağmen, 
Köy İşleri Bakanlığı hizmetlerine endirekt etkili ol
ması dolayısıyla Aşağı Fırat projesine de kısaca te
mas etmek isterim. Bu proje, Güneydoğu Anadolu 
bölgesine büyük faydaları olabilecek bir yatırımdır. 
Yalnız, 30 - 35 senede bitirilmesi planlanmış olan bu 
projenin, (Yıllarını bu projeye vermiş bir teknisyen 
olarak söylüyorum.) daha kısa zamanda bitirilmesi 
için, gerekli tedbirler neler ise, tespit edilip ona göre 
hareket edilmelidir. Bu hususta Köy İşleri Bakanlığı
mızın, Enerji Bakanlığıyla müşterek hareket >etmesi 
neticesinde, Köy İşleri 'Bakanlığının götürmek zo
runda olduğu hizmetlerin büyük bir kısmı da kendi
liğinden yerine getirilmiş olacaktır. 
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Aynı Bakanlığın Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü hizmetlerine gelince: 

Bu Genel Müdürlüğün, özellikle son yıllarda, Ha
zineye ait toprakları Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna göre dağıttığı görülmektedir. Dağıtım ve kira
lama hizmetlerinde adil ölçüler içinde kalınması ve 
partizanlığın buralara kadar sokulmasını önlemek ge
rekir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, son yıl-
larda, köy camilerini yaptırmak suretiyle gerçekten 
iyi bir hizmete başlamıştır. Bakanlığın bütün ünitele
rine hâkim olan partizanlık, maalesef burada da boy 
göstermiş, Köy İşlerine bağlı olan partiye oy verme
yen köylerin camileri, programlarda olduğu halde Sa
yın Bakanım, sonradan programlardan çıkarılmıştır. 
Bu hizmetlerin adil ölçüler içinde devamı en büyük 
temennimizdir. 

Ayrıca, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
nün, bilhassa deprem bölgelerinde önleyici çalışmala
rı olmalıdır. Belirli fay hatlanndaki deprem köyleri 
bir programa bağlanmak suretiyle, her yıl muayyen 
bir kısmı depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmeli, 
bu suretle deprem hasarları ve insan kayıpları nispe
ten önlenme imkânı elde edilmelidir. Bu uygulamada 
öncelik, depreme az mukavim ve en az mukavim, 
yuvarlak taşlar ve çamur harçlı yapılardan oluşan 
bölgelerden başlamalı, yapıları muntazam bölgelere 
sırasıyla gelinmelidir. Toprak İskânın deprem bölge
leriyle ilgili bu uygulamalarına en kısa zamanda mut
laka başlanmasını temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlığın 
kooperatiflerle ilgili uygulamalarına gelince; bu hu
susta çok şeyler Söylenmiş, çok şeyler yazılmıştır. Biz, 
kooperatiflerde evvelemirde, verilen kredilerin faizsiz 
olarak tevziini savunmaktayız. İdaremizde bunun ör
neklerini vermiş bulunmaktayız; Et ve Balık Kurumu, 
Süt Kurumu gibi... 1978 yılında, dar gelirlilere mes
ken kredisi ve faizsiz kredi dağıtmayı planlayan 
İmar ve İskân Bakanlığı MSP idaresinde iken, üre
ticilere bol miktarda faizsiz kredi dağıtmış veya da
ğıtılmasını programlamıştır; «Faizsiz kredi olur mu?» 
diyenlere de bu suretle gereken cevap verilmiştir. Bu 
mevzuun genişletilmesi suretiyle köy kooperatiflerine 
teşmili mümkündür kanaatindeyiz. Üretimin artırıl
ması için gereken teşvik tedbirleri alınmalı, entegre 
organizasyon çalışmaları Çankırı ve Çorum gibi mah
dut bölgelerde kalmayarak, süratle geliştirilmeli ve 
projeye dayalı faizsiz kontrollü kredi sistemi mutlaka 
geliştirilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice olarak, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı için söylenecek 
çok şey vardır. Toparlarsak, yıllardır «Köylü efendi-
mizdir» dedik, köylüyü sömürdük. Nüfusumuzun üç
te İkisi köylü olduğu halde, milli gelirin dörtte birini 
ancak köylüye verdik. «Köylü efendimizdir» dedik, 
1977*de 12 212 000 000 lira olan Köy İşleri Bakan
lığı bütçesini 1978'de 9 232 OOfl 000'a indirdik. Sizin 
savunduğunuz hakça düzeniniz bu mudur, Sayın Ba
kan? 

Şimdiye kadar gelen hükümetler hep, «Bölgeler 
arası dengesizliği gidereceğiz» dediler. Bir tarafta bin
lerce yolsuz, susuz, okulsuz ve hele elektiriği hiç ol
mayan köy ve milyonlarca insan dururken, bütçenize 
köy yollarının asfaltlanması için tahsisat koyuyorsu
nuz. Bu mudur halktan yana olmak?.. 

BAŞKAN — Sayın Göçmen, konuşmanızı topar
layın, vaktiniz dolmak üzeredir. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlarken, kısa 
bazı envanter bilgileri vermek suretiyle sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

1978 yılı başı itibarıyla, birkaç vilayetin köy yolu 
ve köy içme sularını bazı rakamlarla kısaca izah et
meye çalışacağım. 

Diyarbakır'da kaplama olarak 1 746 kilometre yol 
yapılmıştır. Antalya'da (aynı nüfus kesafetine sahip 
vilayetler alınmıştır). 2 111 kilometre, Balıkesir'de 
2 526 kilometre, Bursa'da 2 487 kilometre. Buna mu
kabil ham yollar; Diyarbakır'da 1 450 kilometre, An
talya'da 322 kilometre, Balıkesir'de 450 kilometre, 
Bursa'da 140 kilometre. 

Köy içme suları : Sulu köyler Diyarbakır'da 709 
adet köy, Antalya'da 1 685 adet köy, Balıkesir'de 973 
adet, Bursa'da 723 adet. 

Suyu yetersiz olan köyler: Diyarbakır'da 1 037 
köy, Antalya'da 514 köy, Balıkesir'de 422 köy, Bur
sa'da 72 köy. 

Susuz köyler : Diyarbakır'da 87, Antalya'da 302, 
Balıkesir'de 4, Bursa'da 18. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bundan çı
kan sonuç; kaplama yollarda geri kalmış yörelerle 
ileri yöreler arasında % 1 000 fark vardır. Suyu ye
tersiz köylerde, yeterli Olanla yeterli olmayan arasın
da, hizmet gidenle gitmeyen arasında % 1 500 fark 
vardır. Susuz köylerde % 2 000 fark vardır. Bu mu
kayeseyi sayın üyelerin takdirlerine bırakıyorum. 

Sayın Başkam, değerli milletvekilleri, sözlerimin 
sonuna geldim. Köy •• kent kuracağız diyorsunuz; 
yurdun bir bölgesi kooperatifçiliğin ne olduğunu bil

mezken, diğer kısımlarda yüzlerce kooperatif kuru
yorsunuz ve aynı yerlerde yenilerinin kurulması için 
teşvik ediyorsunuz. Korkarım ki, sizin kuracağınız 
köy - kentler de, bu kooperatiflerin kuruluşları gibi 
olur. 

Sayın Bakan, sizden evvelki hükümetlerin bazı ba
kanları gibi siz de kendinizi partizanlığın girdabına 
kaptırırsanız; sonunda bu çarklar altında ezilirsiniz. 
Bu korkunç dişliler arasında ezüirseniz, o zaman bu 
halkın özgürlüğü için böyle yaptım diyemezsiniz. O 
zaman, ancak mensubunuz muayyen kimselere hiz
met etmiş olacaksınız. Umarız ki, bu sorularımız 
müspet cevaplandırılacak şekilde izahat yaparsınız. 
Umarız ki, bizler yanılırız. Umarız ki, bölgeler arası 
dengesizliği gerçekten giderirsiniz. Umarız ki, hakça 
düzeninizi, hakkın emrettiği şekilde tesis edersiniz. 

Bu umut ve temennilerle, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı Bütçesinin memleketimize, milletimize 
ve Bakanlığa hayırlı olmasını temenni eder, Cenab-ı 
hakkın bizi doğru yoldan, hak yoldan ayırmaması ni
yazıyla saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın İh

san Kabadayı, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Kabadayı. 
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlığın değerli müntesipleri; Milliyetçi Hareket 
Partisi Meclis Grupu adına hepinizi hürmet ve mu
habbetle selamlarım. 

Huzurunuza, bu yılki Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının Bütçesi üzerinde Grupumun görüş ve 
mütalaalarını arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Türk köyü ve köylüsü, tarihin en eski efendisi 
olan Türk milletinin özünü ve asıl cevherini teşkil 
eder. Hal böyle iken, Türk köylüsü asırlar boyu, ida
recilerinin ihmal .ve istismarından ötürü tahammülü 
güç dert ve ıstıraplara girifdar olmuş, ancak, hiç bir 
millete nasip olmayan müstesna sabır gücü ve kanaat 
zenginliğiyle her şeyin üstesinden gelmesini bitmiş ve 
daima da milletimizin var oluşunun teminatı olarak 
kalmıştır. Bu Türk köylüsü ki, besmele çekmeden sof
raya oturmaz, kuru ekmeğine pilavı katık eder, so-
ğanıyla yer. Sofradan kalkarken Allanma şükreder, 
«Ulu Allahım, milletime, devletime orduma zeval 
verme» diye dua eder. Bilmem ki, böyle aziz gelenek
ler Türk köyünün ötesinde ne miktar kalmıştır, bu 
benim ebediyen işleyen bir ıstırabımdır. 
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Köylümüze ilk olarak «efendimizdir» taltifini ya
pan, Fatih Sultan Mehmet'tir... 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Köylüyü hep böyr 
Ie mi anladınız? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Dinle!.. Fatih 
Sultan Mehmet olmuş... 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — İşte siz köylüyü 
hep böyle anladınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet, 25 se
nelik alkışkanlık; bir türlü iktidar olmanın itiyatları
na varamadınız. İçinde bulunduğumuz tatsız ve hu
zursuz hal, bu gelenekleri benimsemediğinizden do
ğuyor. 

Fatih Sultan Mehmet'ten asırlarca sonra da, köy 
ve köylümüzü en iyi tanımlayan ve ona en büyük tal-
tîfi veren, taltifi tekrarlayan, Atatürk olmuştur. Bü
yük Ata, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki nutuk
larıyla şöyle emir buyurmuşlar: «Türkiye'nin sahibi 
hakikîsi ve efendisi, müstahsil olan köylüdür» diye 
işaret etmişlerdir. 

Tarihin akımına kısa bir göz atarsak, Türk köyü 
ve köylüsü, Selçuklu devrinde sanat, ekonomik ve 
sosyal yapısıyla çok daha güçlüydü. Zira, o zaman 
Anadohıda ormanlar tahrip edilmemiş, meralar sö
külmemiş, kaynaklar, sular bol, sanat yapısı güçlü ve 
Anadolu Uzak Şark'm, Orta Doğunun her türlü ik
tisadi ve ticari geliş, geçiş yollan üzerindeydi 

Osmanh îsparatorluğunun son döneminde köylü
müz çok fakir düşmüş, imparatorluğun tebası olarak 
devletten hiç bir şey almadan, daima devletin emirle
rine uymuş; can vermiş, kan vermiş, vergi vermiştir. 
Bu acı gerçeği; Dördüncü Ordu Kumandam ve Bah
riye Nazırı Cemal Paşa, mağlup olmuş, Suriye'den 
İstanbul'a dönerken, Konya bozkırına geldiğinde : 
«Ah Anadolu, vah Anadolu, senden aldığımızı sana 
verseydik, sen böyle rai kalırdın» diye teessürle ifa
deye mecbur olmuştur. 

Cumhuriyet devrinde de, Türk köyüne ve köylü
süne eğitim ve öğretim bakımından büyük Önem ve
rilmiş, okullar açma, yapma seferberliğine girilmiş; 
fakat ekonomik güç ve sosyal yapısıyla mühim bir 
inkişafa kavuşturulamamıştır; ama teba değil de va
tandaş olmuştur. Demokratik idareye girişimiz ise 
ona dil takmış, hakkım arar hale getirmiş; bunun 
sonucu olarak da devletten yol, su, okul, elektrik gibi 
nasibini almaya başlamış; yani kısaca, devlet köye 
girmeye başlamıştır. Ama tutulan yol yanlıştır. Ko
nulan teşhis hatalıdır. Zira, bugüne kadar köy hiz
metleri İçin izlenen yol, köyü ve köylümüzü temelden 

ele alan; sosyal, ekonomik, sanat ve eğitim yapısıyla 
güçlendirici değil, hemen hemen hepsi de sathi ve 
cilalı hizmetler nevilidendir. Onun içindir ki, Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak bu bütçeyi biz, tek
nik yönü, mali portesi ve teşkilatlarıyla eleştirmekten 
ziyade, köy Ve köylüyü temelden ve gerçek yönle
riyle ele alarak, meseleyi arza çalışacağız. 

Türkiye'de 68 bine yakın yerleşme ünitesi vardır. 
Bunun 38 bine yakım köydür. Nüfusumuzun % 60'ı, 
yani 25 milyonu köylerimizde oturur. Köy nüfusu
nun da 7 milyonu orman köylerinde, 6 milyonu or
man çevre köylerinde oturmaktadır. Zengin ve 
gelişmiş bölgelerimizin dışındaki köylerimiz istis
na edilirse, -kırsal demeyeceğim, kıraçtır bu
nun adı - kıraç bölgelerimizdeki köylerin genel man
zarası, hâlâ çıra, çarık, tezek, kerpiç ve toprak dam
dır. 

Köylerde süratli nüfus artışı ile verasetle toprak
ların çok küçük parçalara ayrılmasına, bu parçalar 
da dönümle değil, maalesef ufak ölçü birimlerini 
ifade eden evlekle ve mandalla ifade edilir hale gel
miştir. Erozyon ve teknik ziraat yapılmaması da 
toprağın verimini düşürmekte ve köylüyü besleyeme
mektedir. En tabii gübre olan tezek de, tarlada 
gübre olarak değil, ocakta yakıt olarak kullanıl
maktadır. Bundan 12 sene evvel yapılan bir hesaba 
göre, yakılan tezeğin mali portesi 2 milyar lira idi, 
sanırım ki, paranın bugünkü değerine göre 10 mil
yarın üstüne çıkar. Köylüyü tezek yakmaktan kur
tarıp, tarlaya götürmeye alıştırır ve bunun karşılı
ğında çok ucuz fiyatla linyit kömürü verme imkân
larım muhterem iktidar yaparsa, en büyük hizmeti 
yapmış olacaktır. 

Kömür ocaklarının özel sektör elinde köylüyü 
ve halkı soyma aracı olduğu, bu kışın bir kez daha 
belli olmuştur. Linyitlerin ve boraksların devletleş
tirilmesi teklifini Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
vermiş bulunuyoruz. İnşallah bu destek görür, İkti
darsınız, bunun imkânlarını da hazırlarsanız, köy
lüyü kışın Apülün tazısı gibi tirim tirim titremekten 
kurtarırsınız, tezeğin de ocağa değil, tarlaya gitme
sini sağlamış olursunuz. 

Köylüye verilen her türlü kredi de günün şartla
rına göre çok yetersizdir; ona kredi denmez, âde
te köylüye verilen bir haftalık pazar harçlığı duru
mundadır. 

Her yükü Ziraat Bankasına yüklersiniz; ama Zi
raat Bankasının takati nedir diye hiç ölçmezsiniz. 
Bugünkü ihtiyaçlara göre Ziraat Bankasına sağlanan 
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ftmuwman, köylünün, halkın gücünü taşımaz hakle
dir. Buna çare bulacaksınız. Iy, ağıttenyla içB ohıp 
da hizmetleriyle olmayan Cumhuriyet Halk Partililer; 
iktidar oldunuz, özel bankaları devletleştirmeye mec
bursunuz. Bundan sağladığınız kaynakları Ziraat 
Bankasına finansman sağlamak için kullanarak bu 
dertlere süratle ve ciddi tedbir bulmaya mecbursu
nuz. Ben sizin söylediklerinizi söylüyorum, kendili
ğimden imal etmiyorum. 

Köylüyü köyüne bağlayıcı, geçimini sağlayıcı el 
sanatları, arıcıhk, dokumacılık, besicilik, tavukçu
luk, halıcılık, gelmiş geçmiş hükümetterce yeteri de
recede ele alınmadığından, köylüyü, meraları ve or
manları tahribe sevk etmiş ve bu yüzden de erozyon 
Türkiye'de bir afet halini alarak, her yıl Türkiye'de 
bir Kıbrıs büyüklüğündeki verimli topraklan denizlere 
akıtıp götürmektedir. 

Kıraç bölgelerde köylünün tarım aracı hâlâ kara
sabandır. Karasaban olsa canınız kurban olsun; 
Toroslar bölgesine giderseniz tosun göremezsiniz. 
Çok kere yan yana koşulmuş iki katır veya bir ka
rır bir merkep veya bir tosun, yanında bir merkep 
görürsünüz. Bu, Türkiye'nin, hâlâ adem baba dev
rinden kafana fakir ve kıraç bölgelerde rençberlik 
yaptığının tablosudur. Gezer dolaşırsanız bunu gö
rürsünüz. 

Burada nutuk atmak kolay, istatistikleri doldur
mak kolay; ama gerçek, acı gerçek bu. Siz, güneşi 
balçıkla sıvayıp, mızrağı çuvala koyamazsınız... 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Modeli değiştirece
ğiz. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Siz iktidar-
sıniz, dinlemeye alışın evvela. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Köylüye kre

di verilmede âdet edinilen usul, müteselsil kefalet 
usulüdür. Müteselsil kefalet usulü, köylüye «kredi al» 
demek değil; «bir dahaki seneye alma, alamama, de
me yolunda kurulmuş bir engellemedir. Onun ikisi 
birbirine kefil olacak, krediyi alacak, ikinci sene biri 
şayet veremezse, «filan vermedi, o versin de öyle ve
receğiz» demek suretiyle, maalesef Ziraat Bankası, 
borcunu ödeyenlere vermemek gibi bir yola saptığı 
için, verenler de yanmakta, köylü gerçek ölçüde kredi 
alamamaktadır. 

Köylünün ve çiftçinin toprak tahlilleri hâlâ yapıl
mamış, arazinin de ancak % 25'i kadastrodan geçmiş
tir. 

I Köylünün tarım gelirleri sanayi gelirlerine naza-
I ran devamlı olarak gerilemektedir. Bu yüzden de şe-
I hirlerle mesafesi devamlı olarak açılmaktadır. Size 
I gerçek bir misal veriyorum. 1965 yılında bir ferguson 
I traktörün bedeli 45 bin lira idi. 40 ton buğdaya bir 
I ferguson alabilirdiniz. Bugün bir ferguson traktör 200 
I bin liranın üstündedir, ancak 80 ton buğdaya bir fer-
I guson traktör alabilirsiniz. Bunun apaçık manası, 
I 1965 yılına nazaran, tarım ile uğraşan çiftçinin, 
I köylünün geliri sanayi gelirlerine nazaran yüzde yüz 
I gerilemiş demektir. Hükümetlere düşen vazife, açılan 
I mesafeyi mütemadiyen açık bacakla ayırmak değil; 
I yaklaştırmak, birbirine ayarlı, akortlu hale getirmek-
I tir. 
I Yine bir misal veriyorum: O yıllarda 3 kilogram 
I buğdaya bir kilogram demir alabilirdiniz, 15 kilog-
I ram buğdayla bir torba çimento alabilirdiniz; ama 
I şimdi 25 kilograma bir torba çimento alabilirsiniz, 
I ancak ve ancak da 6 - 7 kilogram buğdaya bir kilo 
I demir alabilirsiniz. Bu demektir ki, tarım gelirleri sa-
I nayi gelirlerine nazaran devamlı gerilemekte ve köy ve 
I tarım kesimindeki nüfusun devamlı olarak, şehirlere 
I ve sanayi bölgesine akmasına vesile olmaktadır. He-
I piniz pekâla bilirsiniz, ki, bu yüzden de gecekondu-
I nun kaynağı köylerdir, büyük şehirleri devamlı ola-
[ rak sarmaktadır, muhasara etmektedir; yalanda kıs-
I kaçı kapamak üzeredir. 
I Tarihi okuyanlarınız, sosyal hareketlerin nedenle-
I rini bilenleriniz bilirler ki, buna lakayt kahnirsa, bu-
I nun nereye varacağım söylemeyeceğim, sizlerin tak-
I dirine bırakıyorum. 
I Türkiye'de 68 bin yerleşme ünitesi vardır. Bunun 
I 38 bini köydür. Bu köyler çok küçük üniteler halin-
I de sathı vatana yayılmış durumdadır. Bunları birbi-
I rine bağlayabilmek için 170 bin kilometre yol şebeke-
I sine ihtiyaç vardır. Bunun ancak 90 bin kilometresi 

kısmen yapılmıştır, geriye daha 80 bin kilometrelik 
I .köy yolu ağına ihtiyaç vardır. 

40 bin ünite suya kavuşmuş, daha 28 bin ünite 
«bana su ver» diye bağırmaktadır. 11 500 yerleşme 
ünitesine elektrik getirilmiş, daha 54 bin yerleşme üni
tesinin elektriği getirilmemiştir. Bu durumda, bu tem
po ile makine parklarını aynı seviyede tutsak, yeterli 

I tahsisatı koysak dahi, asgari 10 yılda bu hizmeti bi-
I tirmenize imkân yoktur. Bitiririz diyenler hayal için-
I dedirler. 

Köylerimizin yok şu, elektrik, okul, cami» okuma 
odası, köy konaklan dahil cümlesini (farzımuhal) bi-

I tirşeniz dahi, ilk planda yapılanlar geçen zaman için-
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de yıpranacak ve «beni yeni baştan yapın,» diye kar
şınıza acı bir tablo olarak çıkacaktır. 

Bu yol çıkış yolu değildir. Bu bir fasit daire için
de dönmedir. Gerçek ve hakiki icraat yolu; bu yer
leşme ünitelerim, 10 - 12 bin köy merkezinde ku
rulacak tarım, kentleri şeklinde biran evvel ihya et
mektir. Tarım, kentleri nedir? Kısacası, tarım kent
leri 10 - 12 köyün içerisinde müsait olan varsa o köy
lerden birini, yoksa ona yakın en müsait olanlardan 
birinin haritasını yaparsınız, imar iskân planım ya
parsınız, altyapı tesislerini yaparsınız, kooperatiflerini, 
ortaokulunu, mahkemesini kurarsınız, mevcut par
selasyon emrine de köylere ev yapacak yeri gösterir
siniz, gelir kurarlar. Bu bir mecburi iskân değildir. 
Köylüye «hurcunu sırtına al; malını, eşyam kağnıya 
yükle oraya git» gibi, mecburi bir iskân değildir. 
Köylerden gelenler emirle mi geliyor? Kendiliğinden 
geliyor. Tarım kentleri böylece ihya edilmek üzere 
başlanır ise, bu tarım.kentleri bir nevi cazibe merkez
leri olacak, köyle şehir arasından nüfus akımım ön
leyen baraj mesabesinde olacak ve büyük şehirlerin 
nefes almasına, gecekondu istilasına mani olunacak
tır. 

Biz bunun zarfını ve adresini yazdık, içine mek
tubunu koyduk; bunun adı «tarım kentleridir.» iste
yenler dosyalarını koyabilir. Cumhuriyet Halk Parti
si, «Köy - Kent Projesi.» diyor. Edindiğim kadarıyla 
öyledir ki, sadece zarfın adresini yazmış, daha mek
tubunu yazamamış, dosyasını koyamamıştır. 

Benden evvel konuşan sözcülerini dinledim, iki 
satır dahi köy - kent projesinden bahsetmediler. Mu
halefette dedin mi bunları, ohooo!.. «Bişbiş» dedik
leri yerler keçi dolar; iktidara geldikleri zaman birta-
ne arık - dirik olarak göremezsiniz yani. Dinleyegel-
diğim'iz köy - kent projesinden ne olurdu birazcık bah
sedip de tadımlık verseydi, memnun kalırdım. (CHP 
sıralarından, «O, senin CHP'Ii olduğun zaman» sesle
ri. 

Evet, ben onu inkâr etmiyorum. CHP'ii olduğum 
zamanda halkın içinden çıkan insanım ben; dişimi ça
pa, tırnaklarımı yaba yapan insanım ben. «Kim kaza
nır da, kim yer» derler, ben kazandım, siz saltanat sü
rüyorsunuz. Var mı diyeceğiniz?.. (CHP sıralarından 
gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Lütfen bırakın hatip rahat konuşsun, 
müdahale etmeyin. Sayın Kabadayı siz de karşılık ver
meyin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Aksi hal, bu
güne kadarki takip edilen köye hizmet yolu; havanda 
su dövmek, aspirinle kanser tedavi etmek, çocuğa 

ağlamasın diye şeker vermek, bayramda yetim sevin
sin diye ona elbise vermek kabilinden bir şey olmak
tadır. Ve böylece netice olarak da, kendimizi gelecek 
nesiller karşısında simsiyah Habeşi gibi tarih huzu
runda mahkûm etmektir. 

Ben, ilk dönemde milletvekili olduğum zaman, bu
gün Halk Partisinde bulunan birçok genç arkadaşlar 
o zaman gençlik kollarındaydı, talebeydi. Bugün ba
kan oldular. Ömür çabuk geçiyor, ben kocadım, 60' 
a yanaşıyorum, günler çabuk geçiyor.. Aklınızı ba
şınıza alın, yarınki nesillerin karşısına takdirle çıkmak, 
köylüyü içinde bulunduğu güç şartlardan bir an evvel 
hakikaten kurtarmak istiyorsanız, bir an evvel görelim 
o sizin köy - kent projenizi; konuşalım, münakaşa 
edelim, tatbikata başlayalım. Aksi halde, bu kadar yay
gın 68 üniteyi, içinde bulunduğu şartlara göre medeni 
ihtiyaçlarını karşılayıcı ünite haline getirmeniz müm
kün değildir. Avutmayalım, yavutmayahm, birbirimi
zi kandırmayalım. 

Köy İşleri Bakanlığı, - kulakları çınlasın - Lebit 
Yurtoğlu zamanında kuruldu, temeli iyi niyetlerle atıl
dı; fakat maalesef binası ve hizmet yönü, köyü iktisa-
den iç ihtiyaçlarıyla ele alıcı değil; köyden rey alıcı 
şekilde cilalı ve yapmacık hizmetlerle yönetilmeye 
başlandı. Misal vereyim; açık, kimseyi itham etmiyo
rum. YSE Genel Müdürlüğü, seçim yıllarında mevcut 
İktidarların köyden oy alabilmesi için, oy kaynağı 
hizmetlerine yönelik çalıştırılmıştır. Bir köyün farzı
muhal 10 kilometrelik borusu mu var, onu 500'er, 
500'er metre 20 köye dağıtmıştır; «İşte boruları at
tım, suyun geliyor.» demiştir. 

Bir köye ait elektrik direklerini 20 köye dağıta
rak bırakmıştır böyle, kedinin yavrusunu dağıttığı gi
bi köy köy dağıtmıştır; «İşte direkleri koydum, elekt
riğin geliyor.» demiştir. 20 damperim var, her köye bi
rer damper götürmüş; çomak çomak, çöm çöm çöm 
kum koymuş, «İşte yolun kumlamyor.» demiştir ve 
bal gibi bu Genel Müdürlüğün her iktidar zamanında 
rey almanın çarkı ve makinesi, fabrikası şeklinde iş-
letilegeldiğini ıstırapla söylemeye mecburum. Bunu 
kimse inkâr edemez. Ben bunu bir yerde değil, bin yer
de görmüşümdür. İnşallah siz bu itiyada varmazsınız, 
gerçekçe yaparsınız. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak, Toprak-
su Genel Müdürlüğünün bütün müntesiplerini huzur
larınızda tebrik etmeye mecburum. 15 seneye yakla
şan yaptığım politika içerisinde, Topraksu Genel Mü
dürlüğü müntesiplerinin cümlesini dairesinde değil, 
şantiyede, köyün yamnda bulmuşumdur. Kısa sürede 
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köylünün açlığım yenen, fukaralığım gideren - sami
miyetle söylüyorum - bu Genel MüdürKiklür. Zira, bu 
Genel Müdürlük, yaptığı toprak tahlilleri, çıkardığı 
yeraltı suları, yaptığı göletler ve gölcüklerle köyün kı
sa vadeli derdini gideren en ileri ve en çalışkan Genel 
Müdürlüklerden birisidir. İsterim ki, gelecek yularda 
Cumhuriyet HaHc Partisi iktidarı olarak, bu Genel 
Müdürlüğün imkânlarını, mali portresini daha da 
güçlendirici adımları da atmış olursunuz. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulduktan 
sonra, Toprak İskân Genel Müdürlüğünün hemen he
men bir işi kalmamıştır. Bu Genel Müdürlüğün güçlü 
kadrosu vardır; bu kadroya uygun, Ciddi hizmet esas
larımı tespit eden bir potre içerisinde, talimat içinde iş-
güç verildiği kanısında olmadığımızı belirtmeye mec
burum. Bu Genel Müdürlük, bir an evvel, mevcut kad
rosuna göre o ağırlığı taşıyıcı hizmetlerle özenmeli, 
bezenmelMir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllardan beri, 
Toprak Reformu Kanunu çıkarılsın diye bu aşkla ya
nıp tutuşmuştur. - Benim bulunduğum devirler de 
dahil - 12 Mart Muhtırasından sonra Toprak Reformu 
Kanunu çıkarılmıştır. Bunu uygulamak üzere bir de 
müstakil Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ku
rulmuştur, Urfa ili de pilot bölge olarak seçilmiştir, 
1 700 000 dönüme yakın arazi de kamulaştırıldığı hal
de, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, Prog, 
ramında, «Yeniden ben toprak reformu kanunu çıka
racağım» diye bu uygulamayı durdurmuştur. Bunu 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak üzüntü ile 
karşıladığımızı beyan ederken, muhalefetteyken Cum
huriyet Halk Partisinin teyeği çok teyek, (bağın yap
rağına teyek derler) iktidara geldiği zaman üzümü 
yok, muhalefetteyken sapı pek çok, iktidara geldiği 
zaman tanesi yok harman gibi olduğunuzun kanısını 
bir kere daha ispatlamış oldunuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi böylece Türk kooperatif
çiliğinin son yıllarının siyasi istismar alanlarından bi
ri olmuştur. Devlet ve özel sektörün yanında millet 
sektörü ve kooperatif sektörü bir an evvel kurulmalı, 
- Halk Partili arkadaşım da buna işaret etti, teşekkür 
ederim - köylüye yarar hale bir an evvel getirilmeli
dir. Çiftçimiz kooperatifleri, kendi isteğiyle, gönül
lü olarak, demokratik yoldan ve her türlü siyasetten 
arındırılmış olmak suretiyle kurulmalıdır. Kooperatif
çiliğin ana ilkesi olan birlik ve beraberlik ilkesi siyasi 
iktidarların katı partizanlık tasarruflarından kurtarıl
malı ve tekmil kooperatifler yeni baştan ele alınıp, se-
leksiyondan geçirilmeli, günün ihtiyaçlarına uygun ha

le ve yaşar hale getirilmelidir. Halen içinde bulundu
ğumuz şu dönemde dahi pek çok tabela kooperatifleri 
vardır; bunlar kapatılmalı, istismarcı olanlar temiz
lenmelidir. 

Son olarak da, Ticaret Bakanlığının Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına, Köy - Koop için 100 mil
yon lira verilmesi direktiflerini, partizanlığın tipik bir 
örneği olarak kabul ediyor, kooparatifler mevzuunda 
eşitlik ilkesini bozmuş olduğumuz endişesini de huzur
larınızda arz etmek istiyorum. 

Şimdi, burada birbirimizi tenkit etmek değil, bir
birimize kızmaya da hiç hacet yok, birbirimizi din
lemeye alışalım. Kem söz, kalp akçe, sahibinindir. 
Kem sözüm varsa benimdir, kalp akçe de benimdir. 
Biz birbirimizi dinlemeye alışmadıkça, hoç görmedik
çe, memlekete faydalı glamayız. Siz iktidarsınız, sa
bırlı olacaksınız; kaynana gibi her şeye dır dır çıkış
mayacaksınız. Biz muhalefetiz, biz nazlıyız, sizin med
dahınız değiliz, kasideciniz de değiliz; amalinizi ara
yacağız, söyleyeceğiz. Tahammülünüz yok; 25 yıldan 
beri muhalefetteydiniz. Allah size bir göz değil, iki 
göz verdi, H'de payanda buldunuz iktidar oldunuz; 
ama bir türlü muhalefetin geleneklerinden, alışkanlık
larından kurtulamadınız, kurtulun beyler, kurtulun 
beyler.. Her gülün dikeni olur; iktidar gül ise, dikeni 
de mualefettir. Biz Sizi hep okşayacak değiliz, hata
nızı arayacağız; buna alışın, tahammül edin. Bunu ben 
söylemiyorum, Senjust diyor ki, «Demokratik düzen
de iktidarlar vatandaşın oyu ile seçilir, gelir iktidar 
odasında oturur. İktidar odasıyla tahakküm odası bir
birine bitişik iki odadır, aradaki nöbetçi de muhale
fettir. Eğer muhalefet nöbetçisi zayıf olursa, seçimle 
gelen bu iktidar zayıf nöbetçiyi atar, tahakküm oda
sına oturur, demokratik düzenin adı, demokrasi ol
maktan çıkar, tiranhk olur, dikta idaresi» olur oiyor. 
Biz kuvvetli nöbetçi olarak kalmaya mecburuz, kala
cağız; kendimizi kenara attırmayacağız. İktidarda ka
lacaksınız, tahakküm odasına geçirtmeyeceğiz, hata
larınızı söyleyeceğiz. 

Sabrın yolu Allahın yoludur. Sabrı bileceksiniz 
siz. «Men sabere zafere» derler. Burada olur olmaz 
konuşuyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen toparlayın 
sözünüzü. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... burada ha
dise yaratıyorsunuz; eski, çoğunuzun ağabeyisi, bir 
kısmının da babası olan benim yaşta olan insanları da 
üzüyorsunuz. İki günden beri cereyan eden hadiseler 
samimiyetle söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Mec-

I Sisinde 16 yıldır hiçbir zaman cereyan etmedi. 

137 — 



M. Meclisi B : 116 

«Keşiş dağı arpalık, eğer saban yürürse 
Bütün dereler değirmen, eğer suyu gelirse 
Her köylüden bir tavuk, eğer köylü verirse 
Eyyy Mehmet Ağa; 
Bunun sonu iyi değil, eğer böyle giderse» demiş. 
Bunun sonunu iyi görmüyorum, iyi görmüyorum. 

Keşiş dağı kayalıktır, saban yürümez. Derelerden su 
yazın akmaz, değirmen dönmez. Köylü tavuğunu ke
sip yemez.. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen sözünüzü 
toparlayın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu anlayış içe
risinde bu olmazlar ne kadar ohırsa, bu gidişle bu 
Meclisin geleceğini, millete hayırlı olamayacağı endi
şesini ve üzüntüsünü taşımakta olduğumuzu ifade edi
yorum. Ne olur, hıfz-ıl lisan selâmet-ül insan; biraz 
dilinizi tutmasını, muhalefetin de tenkitlerine taham
mül etmesini öğrenin eski arkadaşlarım, öğrenin, iyi 
iktidar olun. 

Hoşça kahn, Allahaısmarladık. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İbrahim Topuz. 
Buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Topuz. 
AP GRUPU ADINA İBRAHİM TOPUZ (Ko

caeli) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve çok sev
gili milletvekili kardeşlerim; hepinizi en derin saygı 
ve sevgilerle selamlarım. 

Milletimizin, 1978 mali yılıyla ilgili olan Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının Bütçesi hakkında 
Adalet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Yalnız şu saniyede bir hususu 
noktalamak isterim : 

Uzun yıllar bir vatandaş olarak Millet Meclisi ça-
hşmaalrını takip eden ve mutlu bir kader çizgisi üze
rinde yürüyüp Yüce Meclisin çatısı altma gelen ve şu 
anda huzurlarınızda bulunan naçiz bir arkadaşınızım. 

Muhterem milletvekilleri, bu mukaddes çatı al
tında milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin, mil
letimizi 21 nci asrın eşiğinde uygar ülkeler insanlarıy
la yansır hale getirmenin gayretleri içindeyiz. Buna 
bu kürsüde hepimiz yemin ettik. Ancak, hizmetlere 
bakış açımız değişiktir. İktidara gelmek, iktidar olmak 
ve iktidara talip olmak her partinin en tabii hakkı
dır. 

Birbirimizi küçümsemek, tahkir etmek, millet ida
resine talip olan kişilere yakışmıyor. Milletimizin tek 
ümit kaynağı olan bu çatı altında birbirimizin onuru
na göstereceğimiz sevgi ve saygı, Yüce Meclisin ba-
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şanlı hizmetler vermesini sağlar. Millet bundan mut
luluk duyar. Kişilerin yüceliğini, kişiliğimizde ara
malıyız. Geliniz birbirimizi kırmayalım. Geliniz gele
ceğe açılan çetin yollarda asgari müştereklerde birle
şelim, kalkman Türkiye'nin dertlerine çare arayalım. 

Muhterem milletvekilleri, bu çatı altında arkadaş
lığın, kardeşliğin en belirgin örneklerini ve çetin siyasi 
mücadeleleri vermek, Yüce Meclisi milletimizin gör
düğü şekilde bir ibadethane gibi tutmak bizim elimiz
dedir. Hâlâ bu fırsatı kaçırmış değiliz. Bütün mese
le, bugüne kadar yapılmış olan işlere ve yapılanlara 
ve bugünden sonra hizmet savaşı verecek olanlara iyi 
düşüncelerle bakabilmektedir. Geliniz, insan olarak 
kalplerimizde var olan sevgiyi birbirimizden esirgeme
yelim. Bu benim bütün arkadaşlarıma içten gelen bir 
çağrımdır, takdir sizlerindir arkadaşlarım. 

Program hakkındaki görüşlerime geçerken, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımızın de
ğindiği bazı noktalara ben de değinmek istiyorum. 

CHP sözcüsünün «işgal, oy avcılığı, yozlaştırma, 
dünya görüşü kısır, mantıksızlık, çağdışı, ilkel kapi
talizm, katılık, bilinçsizlik, Morrison, karanlık tablo» 
gibi sözlerle partim için, Genel Başkanım için yap
tığı ithamları, kendi ahlâk seviyesini ve siyasi edep 
kurallarına saygı derecesini yansıtan bir fikir, bir gö
rüş getirmekten doğan aczini ifade eden beyanlar ola
rak kabul ediyorum. Aynı seviyeye inerek cevap ver
meyeceğim arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Allah'a ve yüce Türk milletine bırakı
yorum. İtham etmeyiniz, ispat ediniz. Bazı enkazlar 
vardır ki, göründüğünden daha değerlidir. Biz vatan
daşımızın yalınayak, yırtık pabuçlu, çarıklı bir lokma 
ekmeğe muhtaç, çıplak ölülerini kefensiz gömdüğü, 
susuz, ışıksız, yağ kandilleriyle yaşadığı devirlerden 
geliyoruz arkadaşlarım. 

Türkiye o kadar çok büyümüştür ki, hizmetler 30 
bakanlığın dışına taşmış, bakanlık sayısı 35'e yüksel
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, çağımıza damgasını vu
ran ve vurmakta olan süper devletlerin, ekonomik, 
teknolojik ve hatta siyasal alanda yükselişleri, çok 
yıllar önce memleketlerinin altyapı hizmetlerini ger
çekleştirmiş olmalarına bağlıdır. Halen kalkınmakta 
olan milletler de, gerek şehirlerde ve gerekse kırsal 
alanda altyapı hizmetlerini gerçekleştirmeye hız ver
mişlerdir. Bu amaçla, 1963 yılında kurulmuş bulunan 
Köy İşleri Bakanlığı, yüce Türk milletine hizmet aşkı 
ile kendini adamış insanlann; mühendisi, teknisyeni 
ve işçisiyle meydana getirdiği bir gönüllüler ordusu-
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nun gayretli çalışmaları sayesinde bugüne kadar ba
şarının doruğuna ulaşmış nadide kuruluşlarımızdan 
biri haline gelmiştir. 

Bu kuruluşta hizmet savaşı verenlerin birbirine 
olan sevgi ve saygınlığı, görev yapma anlayış ve he
yecanı neticesi, 1977 takvim yılı sonu itibarıyla 172 
bin kilometre köy yolu ihtiyacımızın 100 637 kilo
metresi kaplamalı köy yolu olarak yapılmış, 41 553 
kilometresi kaplamaya hazır vaziyette beklemektedir. 
5 bin kilometre köy yolu asfalt kaplamalı hale geti
rilmiştir. Gecekondu yollan, bilhassa 3 büyük şeh-
rimizdeki gecekondu yolları ele alınmış, büyük bir 
kısmı gerçekleştirilmiştir. 88 553 ünitenin 51 279 ta
nesine yeterli miktarda sıhhi içme suyu getirilerek, 
ayrıca büyük grup içme sulan gerçekleştirilmiştir. 
15 500 üniteye elektrik tesis edilmiştir. Büyük şehir
lerde gecekondu yolları ele alınarak gerçekleştirilir
ken, yüzbinlerce dönüm köy arazisinin sulanması, gö
letler, kanaletler, teraslamalar, köy camileri, köy oda
ları, her türlü toprak, iskân işleri ve her türlü envan
terler gerçekleştirilmiştir. Köy kooperatifçiliği, sağla
nan imkânlar ölçüsünde geliştirilmiştir. Öylesine ki, 
1967 yılında, İkinci Beş Yıllık Planda Adalet Parti
sinin görüşü ve buluşu ile, Teşkilatlandırma ve Kre
diler Genel Müdürlüğü adı altında kurulan köy koo
peratifleri; 1970 yılında 5 bin, 1977 yılında 15 bin 
adedi aşmış ve süratle gelişerek, büyük çapta köye 
hizmet götürme imkânlan sağlanmıştır. 

Bu kooperatiflerin kurulmasında ve çalışmasında 
hiçbir şekilde partizanlık güdülmemiştir. Bu nedenle 
kooperatifçilik, köy kooperatifçiliği başarıya ulaşmış
tır. Başarının sırn bundadır. Ümit ederiz ki, köy koo
peratifçiliği bu olumlu ve başanh istikametinden, tür
lü maksatlarla saptırılarak yozlaşnrılmaz. Lütfen bu 
güzel çalışmaların içerisine partizanlığı sokmayınız. 
Aksi halde, bu yoldan köye giden hizmetler aksar, 
millet zarar görür. 

Muhterin milletvekilleri, köylümüze götürülen hiz
metlerde, daima şehirde yaşayan vatandaşlarımızın 
seviyesi hedef tutulmuş, yükselmesi ve medeni alem
deki yerini alması planlanmış ve büyük ölçüde ger
çekleştirilmiştir. Her zaman ve her yerde bazı çevre
lerce iddia edildiği gibi, köylünün ve vatandaşın sö
mürülmesi hiçbir zaman düşünülmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, burası Türkiye'dir. 
Müslüman ve milliyetçi bir ülkenin ve Türk milleti
nin içinden gelen ve ona dini kadar, imam kadar bağlı 
bulunan Adalet Partisinin ihaneti ve art düşüncesi 
tasavvur edilemez. (AP sıralarından «Bravo» sesleri; 

alkışlar) Bu denli iftira ve safsatalar, uydurulduğu ye
re dönecek ve uyduranların üzerini örtecektir. 

Muhterem üyeler, bu noktaya gelmişken, kim ki
me karşıdır, kim kimi sömürmektedir; bunu bir kere 
daha vurgulamakta fayda vardır. Mazinin derinlikle
rine doğru akıp giden yıllarda, bizler için, AP ve de
mokrasi için dikenli yıllarda görünür ki, daima mille
timize ve memleketimize en samimi hislerle, en iyi
yi yapmanın, en güzel eserleri vermenin gayreti için
de bulunmuşuzdur. Tek cümleyle, muhalefet ise kar
şısında olmuş, yani, milletin hislerini, düşüncelerim 
oy pahasına, iktidara gelme pahasına daima sömür
me yolunu seçmiş bulunmaktadır. Geride kalan hiz
met yılları, Adalet Partisi için büyük zafer yıllarıdır; 
bununla iftihar ediyoruz, şeref duyuyoruz. Adalet 
Partisinin sloganı, daima «Şehirde ne varsa köyde de 
o olacaktır» şeklindedir. Köye giden yatırımlarda dai
ma bu düşünce hâkim kılınmıştır. Bu nedenle, yıllık 
programlar da zorlanarak, her yıl yatırımlar fazlasıy
la gerçekleştirilerek, büyük ölçüde muvaffakiyet sağ
lanmıştır. 

Dedikodulara, safsatalara kulak asmadan, kendi
lerini yıpratırcasına çalışan Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının inanç ve ahlak felsefesi sahibi insan
larım, Türk milletine sevgiyle bağlı bulunan bu in-
sanlan, en derin saygı ve sevgiyle, övgüyle anıyoruz, 
sonsuz teşekkürler sunuyoruz; Allah kendilerini iki 
cihanda da makbul ve muteber kılsın. 

Türkiye'mizde bu kadar kısa zaman içinde köy
lüye ve köye dönük çalışmaları yapan, başaran Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının bir Teşkilat Ka
nunu maaleesf yoktur. Tarihimizde, böylesine büyük, 
ağır hizmetleri yüklenen, başaran hiçbir Bakanlık, bu 
kadar uzun süreyle, diğer teşkilatlardan toplanan ka
nunlarla idare edilegelmemiştir. Yüce Meclisler daha 
önceki yıllarda bu hususta üzerine düşen görevi yeri
ne getirmiş, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Kanununu Meclislerden geçirerek kanunlaşmasını 
sağlamıştır. Ancak, o günün valileri, yetkileri kısıtla
nıyor diye, Çankaya ile kurdukları diyalog neticesin
de, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Kanununun 
refüze edilmesini, Meclislerde bir kere daha görüşül
mesini sağlamak Üzere reddettirmişlerdir. Bakanlığın 
Teşkilat Kanununun olmayışı, yaurunlan ve çalışma-
lan büyük ölçüde aksatmakta ve çalışanları, yatıran
ları gerçekleştirmek için mevcut kanunlan zorlayarak, 
üzmektedir. Meclislerin gündemine yakında geleceğini 
ümit ettiğimiz bu kanun teklifinin son şeklini alarak, 
bir an önce gerçekleşmesini gönülden istemekteyiz. 
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Bu arada, Köy Kanununun da yeni şekliyle ger- i 
çekleştirilmesinde sayısız faydalar vardır. I 

88 553 üniteye çok değişik yatırım projelerini ger- I 
çekleştirmekle yükümlü bulunan Köy İşleri ve Koo- I 
peratifler Bakanlığının 8 042 000 000 liralık ödeneği, I 
Bütçe Komisyonunda 1 650 000 00 lira artırılarak, I 
9 692 000 000 liraya yükseltilmiştir. Bu,. Bakanlığın 
hizmet kapasitesi açısından hiç de yeterli değildir. I 
Yıl içinde ek ödenek imkânları sağlanmalıdır. Türkiye 
sathında büyük hizmetlere talip olan ve bunun için I 
yükümlü bulunan bu Bakanlığa daima yardımcı olun- I 
masını Yüce Meclislerden dilemekteyiz. I 

Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz, Adalet Partisi I 
Hükümetlerince gerçekleştirilmiş bulunan bu güzel ve I 
yerinde yatırımlara, yeni Hükümetin daha birçok ye- I 
nilerini katmasını diliyoruz. Başarırlarsa kıvanç duya- I 
rız, gönülden alkışlarız, daima yardımcıları oluruz. I 

1978 mali yılı uygulamasında ve daha sonrası I 
için, iktidarlarımız devrinde konulmuş bulunan esas- I 
lara sadık kalınırsa, bu Bakanlığın çalışmaları mu- I 
vaft'akiyetle devam eder kanısındayız. Kış aylarında I 
geçit vermeyen köy yollarının devamlı olarak trafiğe I 
açık tutulması için uygulanan kar mücadelesi proje- t 
sinin daha da geliştirilmesinde teknik bakımdan ya- I 
rarlar vardır. Kar mücadelesi yapılan yollar hem de- I 
vamlı olarak trafiğe açık tutulmuş, hem de bütün bir 
kış boyunca yolların bozulması önlenmiş olur. Bir nevi I 
bakım yapılmış olur; dolayısıyla bahar ve yaz ayla- I 
rındakii bakım masrafları bir ölçüde azalmış olur. I 

Avrupa Konseyi İskân Fonunun benimseyerek, I 
100 milyon lira kredi açmayı taahhüt ettiği sosyal I 
konutlar deprem evleri projesi geliştirilerek gerçekleş- I 
tirilmeli; köylerde insan sağlığını tehdit eden ve bir- I 
çok hastalıkların doğmasına sebep olan pis suların I 
kanallize edilip köy dışına akıtılması için köy içi ka- I 
nalizasyon projeleri ele alınarak gerçekleştirilmeli; I 
grup köy içme sulan ve grup köy yolları ve kapalı I 
devre her eve su götürülmesi imkânları araştırılmalı I 
ve sağlanmalıdır. I 

Bakanlığın elinde bulunan şu andaki makine par- I 
ki, bugüne kadar yapılan işlere ancak yeterlidir. Ma- I 
kinelerin kış aylarında yatması, boş kalması diye bir I 
durum yoktur. Kış aylan revizyon aylan olup, çalışa- I 
bilen makineler de kış çalışmalarına ancak yeterlidir, I 
ilerisi için, hizmetler geliştikçe, yeterli değildir. Bu I 
nedenle, her yıl makine yenileme projeleri geliştirile- I 
rek eskilerinin yerine yenileri konurken, miktarları I 
da belirli ölçülerde artınlmalıdır. I 

Tamamen köy yatıranları için alınmış bu makine- I 
lerin, bazı belediye başkanlarına şirin görünme ve I 
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partizan amaçlarla belediyelerin temizlik ve akla gel
medik hesapsız kitapsız işlerine peşkeş çekilme alış
kanlığına girilmenıelidir. 

Yeni bir alışkanlığın başlamak üzere olduğu gö
rülmektedir. Hem kırsal alandan, geri kalmışlıktan 
bahsedeceksiniz, hem de oraları kalkındırmak için 
alman makineleri ve imkânlan, CHP'nîn tabiriyle 
«mutlu azınlığa» peşkeş çekeceksiniz; olmaz böyle 
şey arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Lütfen böyle alışkanlıklara girmeyin. Bu 
auşkaıâklar bir şey kazandırmaz; fakat çok şeyler 
kaybettirir. 

Köy içi yollan, köye fayda sağlayacak ticari, ik
tisadi], sosyal ve turistik değerde olan ve tarlalann, 
bağların topluca bulunduğu istikametlerdeki anayol
ların ve köye refah getirecek, refahına katkıda bu
lunacak tesislerin, projelendirilip gerçekJeştirilmesin-

•de sayısız faydalar vardır. 
Doğu Ve Güneydoğuda başlatılan ve bir hayli me

safe alınan, bunu bilhassa vurguluyorum arkadaşla
rım; Doğu ve Güneydoğuda başlatılan ve bir hayli 
mesafe alınan Doğu ve Güneydoğu projesi, dağ ve 
orman köyleri için tanzim edilen ve yürütülen proje-
leı\ hudut köyleri projesi, tütün, çay ve narenciye 
bölgeleri için uygulanan projeler, pilot projelerin, 
kooperatifçilik gelişmesini sağlayacak olan Türk - Al
man eğitim projesinin devam ettirilmesi ve bunlara, 
olumlu yollarda etkisini sürdürecek olan yenilerinin 
eklenmesi, başanlan hızlandıracaktır. 

Bizim, muhalefet olarak Hükümete, başanlı ol
maları için tavsiyelerimiz bunlardır. 

Adalet Partisinin büyük bir enerji ve atılım kay
nağı haline getirdiği Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının, türlü nedenlerle hızı kesilmemelidir. 1974 
yılında Ecevit Koalisyon Hükümetinin, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı bünyesinde, hiçbir sebep ve 
anlam yokken meydana getirdiği tahribat, türlü ça
balara rağmen maalesef bugüne kadar giderileme
miştir. Bu tahribat düzeltilirken, haksızlığa uğrayan
lar görevlerine iade edilirken, haksız yere arkadaşla
rının yerine oturtulanların kırgınlıktan doğmuştur; 
dolayısıyla personel CHP yüzünden siyasetin içine 
itilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, her meslek mensubu ki
şilerin birbirlerine karşı davranış ve arkadaşhklan 
yönlerinden, mesleğin ve yılların getirmiş olduğu duy
gusal ve içten gelen bağlılıktan vardır. Bu bağlılık ve 
dostluk, birbirini anlama alışkanlığı Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığında çalışan insaniann tama-
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mında da vardı. Bakanlığın kısa sürede başarıya ulaş
masının başlıca nedenlerinden birisi de budur. Türki
ye'nin, şehirler dışında, her karış toprağında Bakan
lık mensuplarının ayak izi ve alınteri vardır; ama ne 
yazık kî, 1974 yılında talihsiz bir rastlantı, bir kasır
ga, bir tayfın, bu sevgi ve inanç dolu insanların ka
der çizgisine en büyük darbeyi vurmuştur. Bu hiz
met anlayışından, bu her şeyden yoksun, bu demok
rasi tarihimizin kalbine taş gibi oturmuş davranış 
büyük tahribat yapmıştır. Sayın Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanının bu defa böyle bir tahribata mey
dan vermeyeceğine kendimizi bir nebze olsun inan
dırmaya çalışmıştık. Kişiliğinden bunu bekliyoruz. 
Fakat maalesef, Hükümetin güvenoyu almasından he
men sonra, derhal yersiz, anlamsız, insan hak ve hay
siyetlerine yakışmayan birçok işlemlerin, devletin na
muslu, şerefli ve çalışkan insanlarına uygulandığım 
•görmekteyiz. Bakanlığın bünyesinde gerçekleştirilen; 
işe son verme, işten el çektirme, nakil ve tayinler, 
haksız uygulamalar büyük huzursuzluklar meydana 
getirmiştir. Önümüzdeki günlerde maalesef bu dav
ranışların zirveye doğru tırmanacağını tespit etmiş 
bulunuyoruz. Müsteşarından genel müdürüne, bölge 
müdürlerinden muavinlerine, il müdürlerine, başmü
hendislerine, memur ve işçilere ve her kademede gö
rev yapan kişilere uygulanmaya başlanan, bu her tür
lü onur kırıcı safsata ve iftira dolu davranışlar, pe
şin hükümle yapılan işlemlerdir. 

İşyerindeki sendika ve sendikacılara, sol sendika
lara geçmeleri için baskı yapıhnatkadır. Bütün bu 
haksızlıklara uğrayan insanlar adalet huzurunda te
mize çıkacaklar ve haklılıklarının tapusunu mahke
me ilamları ile alacaklardır. Ama bu mücadeleden 
sonra bir yığın üzüntü, keder, yerini kırgın, küskün 
insanlara bırakacaktır. Neticede aksayan, ' aksatılan 
hizmetlerle devlet yenik düşecektir. Bu uygulamalar 
yanında, şu anda görevlerinden alınamamış olanlar 
dahi, odaları, masaları, telefonları, makam arabaları 
ve yetkileri alınarak birer odaya tıkılmış, âdeta enter
ne edilmiş bulunmaktadırlar. Bütün bu icraatların tü
münden Sayın Bakanın haberi olmadığı iddia edilebi
lir mi? Türk milletinin saadeti, huzuru ve yükselme
si için uzun yıllardan beri başarı örnekleri veren bu 
insanların günahı, kanun ve nizamlara bağlı kalarak, 
namuslu insanlar olarak, eserlere eserler katmış ol
malarıdır. Yıllarca emek vererek o makamlara gelmiş 
bulunmalarıdır. Barış çağrılarıyla iktidara gelen bir 
hükümeti, inançlı, namuslu, şerefli ve bu millete alm
teri döken, refah ye huzur getiren insanlar arasına 
giren nifakın barış haline dönüşmesi sağlanmalıdır. 

Bunu bekliyoruz, Sayın Bakandan bunu tekrar rica 
ediyoruz. 

Son günlerde Meclis koridorlarında, makam pe
şinde koşan bazı kişileri görüyoruz. Bunlar, meslek 
hayatı boyunca hiçbir hizmete talip olmadıkları gibi, 
verilen işleri de yapmamışlardır. Yapamazlar, ey
lemcidirler; inanmayınız, programlarınızı gerçekleşti
remezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, rnilletimizin yükselişi için, 
Türkiye'nin imarı için, çağın ilerisine doğru yaptığı
mız koşuda sağlam kafalara, sevgi dolu gönüllere, 
birbirini seven, sayan, birbirini anlayan insanlara ih
tiyaç vardır. Yapılan iyi şeyleri olgunlukla karşılaya
lım. Sevgi ve hoşgörü, kafalardaki en paslı kilitleri 
dahi açar. 

Sözlerimi bitirirken, yeni Hükümetten, lafçılık ve 
slogancılığın bırakılarak, anarşinin (devlet daireleri da
hil) Türkiye'den silinmesini, yokluğa, sefalete, pahalı
lığa, enflasyona meydan verilmemesini, Türkiye'nin 
yükselme hızına hız katılmasını, Türk insanının daha 
mesut ve rahat günlere ulaştırılmasını diliyoruz. En
dişemiz, bütün bunların aksine, gelişmeler olacağın-
dandır. 

Yeni Bütçenin yüce Türk milletine, Köy İşleri Ba
kanlığı mensuplarına, hepimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diter, saygılar, sevgiler sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Lehinde Sayın Çağlayan Ege?.. Yok. 
Sayın Semih İLryıldız?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Oğultürk?.. Yok. 
Sayın Mehmet Çatalbaş?.. Burada. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Teşekkür ederim. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Sayın İsmail Akm?.. Yok. 

Sayın Zeki Eroğlu?.. Buyurun efendim. 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 

Yüce Atatürk, yularca önce, 1922'terde,** köylü
nün gerçek efendi olduğunu söylemişti; ama o kadar 
acıdır ki, Atatürk'ün Türkiye Cunrnuriyetini kurdu
ğu günden, hatta Cumhuriyetin kuruluş yılından bir 
yıl önce söylemiş olduğu sözden yıllarca sonra köy
lü sorunu çözülememiştir. 
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Bundan önceki iktidarların bu sorunun çözümün
de elbetteki rolleri vardır; ama sorun ortada. Bu so* 
runu hep birlikte çözeceğiz. Hiçbir partinin grup 
sözcüsünü eleştirmeyeceğim, eleştirme gereğini duy
muyorum; ama şuna inanıyorum lu, Atatürk devrin
de dünyaya gelmiş Sayın Topuz, Atatürk ülküsüne 
inanarak köye gidecek ve köylünün sorununu çöz
mek için tüm gücüyle çalışacaktır. 

1. — 2112 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (1195, 3/247) 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine geçmeden ev
vel, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo-
runi4 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Şubat 1978 tarihli ve 1208-6628 sayılı ya-

zmız4 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu 

bildirilen 2112 numaralı Kanun incelenmiş, ilişikte 
sunulan gerekçede belirtilen sebeplerle uygun görül
mediğinden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince, Ibir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Gerekçe : 
1. 2112 sayılı Kanun, diğer düzenlemelerin dı

şında özellikle, Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kıs
mında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiilleri 
işleyen belirli parti organ ve Üyeleri hakkında Cum-

Bu inanç içimde Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum arkadaşlarını. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 12.58 

huriyet Başsavcılığının harekete geçebilmesini, «Suç 
niteliğinde bir fiil işlediği kesinleşmiş mahkeme kara
rıyla sabit olma» şartına bağlamakta ve Başsavcının, 
bu halde Parti Yasaklarını İnceleme Komisyonuna 
başvuracağını saptamaktadır. 

Siyasi Partiler Kanununun 111 roci maddesinde ya
pılan bu değişiklik ile, Kanunun 4 ncü kısmında yer 
alan ve tümü Anayasamızda belirtilen Cumhuriyetin 
temel ilkelerini koruma amacını güden maddeler hü
kümlerine aykırı fiilleri işleyen bir siyasi parti üyesi, 
senatör veya milletvekili ise, evvelemirde yasama do
kunulmazlığının kaldırılması gerekecek ve bu aşama
da siyasi tercihler sonuca etkili olacaktır. Neticede, 
TBMM üyesinin yasama dokunulmazlığını kaidırmaz-
sa üye ve dolayısıyla mensup olduğu parti hakkında 
111 nci madde hükümlerini uygulama imkânı ortadan 
kalkacak, buna mukabil TBMM üyesi olmayan siyasi 
parti üyeleri ve dolayısıyla partileri için madde hü
kümleri kolaylıkla işleyecektir. 

Siyasi parti üyelerinden, TBMM üyesi olanlar ve 
olmayanlar arasında, uygulama bakımından yaratılan 
bu ayrıcalık demokratik siyasi hayatımız bakımından 
sakıncalı görülmektedir. 

••»• ^ > t - < » - — < • • • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Musüh Gör en taş 

İDtVAN ÜYELİERt : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 
• — . — 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

XV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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2. Kaldı ki, Siyasi Partiler Kanunu, 13 Temmuz 
1965 tarihinde kabul edilmiş ye 111 nci madde hü
kümleri uygulanmak suretiyle bir parti üyesi, parti
sinden ihraç edildiği ye iki siyasi parti, Anayasa Mah
kemesince kapatıldığı halde geçen süre içinde madde
nin değiştirilmesi düşünülmemiştir. Hal böyle obuası
na rağmen bu defa konu, öncelikle ye ivedilikle ele 
alınmış, 24 ve 26 Ocak 1978 tarihli kanun teklifleri 
her iki Meclisin ilgili komisyonları ve genel kurulla-

/. — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe i 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı bütçe kanu- j 
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu j 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra- \ 
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. ! 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) • 

B) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA- I 
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır 
efendim. I 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Saym Başkan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde gerek grupları adma gerekse şahısları adma 
söz alarak değerli eleştiri ve önerilerde bulunan bü
tün milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. | 

Konuşmacıların değindikleri bazı konulara ki- I 
saca cevaplarımı arz ettikten sonra, Bakanlığımızın I 
kendi alanımıza giren sorumluluklara hangi açıdan I 
baktığını belirleyen görüşlerimizi sunmaya çalışaca- I 
ğım. 

Önce, bütün sözcülerin çok değer taşıyan eleştiri- I 
leri, önerileri yanında bir noktada beni de üzüntüye 
sevk eden küçük bir olaya, küçük bir eleştiriye veya I 
suçlamaya kısaca cevap vermek istiyorum. 

Bir saym sözcü; çok yararlandığım konuşmasının 
bir bölümünde, Hükümetimizi tarif ederek, ona ken
dine göre bir sıfat takarak, Hükümetimizi küçültme
ye çalışan bir davranışa girdi. 

Bunu kendisinden gerçekten beklemiyordum. Çün
kü, U&enin ağır sorunlarım iyi niyetle yüklenmiş 
bir Cumhuriyet Hükümetine bu şekilde birtakım uy-

rında incelenip görüşülmek suretiyle (16) günde ka
nunlaşmıştır. 

3. Bu itibarla ve <1) no. lu paragrafta belirtilen 
gerekçe ile uygun bulunmayan 2112 sayıh Kanunun 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi
ne istinaden Yüce Meclislerce bir daha görüşülmesin
de zaruret mütalaa edilmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

j durma sıfatlar takarak, o hükümeti küçültmek müm-
{ kün değildir. Küçültmeye çalışanlar da bu hareket-
| leriyle kendilerini, zannediyorum ki, yüceltenıezler. 
! O bakımdan bunu üzüntü verici bir şey olarak belir-
! ledim. Fakat devamım dilemediğimi de huzurunuzda 
• belirtmek istiyorum. 

Yine, saym sözcü arkadaşlarım, özellikle Adalet 
Partisi sözcüsü dışındaki muhalefet partilerinin söz
cüleri, arkadaşlarım, bazı konulardan şikâyetçi oldu
lar. Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğünün parti-
zanhklarından; çalışmalarının yetersizliğinden ve 
niteliksiz oluşundan; hizmetlerin yeterince köye ve 

I köylüye ulaştırılamadığından, ham yol yapmak var
ken, asfalt yola yönelmiş olmaktan şikâyet ettiler; 

I Doğunun ve Güneydoğunun Bflkaf*bğ«"iıgla ilgili ça
lışmalarda da büyük ölçüde ihmal edilmiş olduğun
dan bahsettiler. 

Bunların hepsi doğrudur. Ama bunlar bize yönel
tilecek eleştiriler değildir. Bunlar, bir kısmmın so
rumluluk taşıdığı geçmiş dönemlerdeki hükümetlerin 

I meseleye yanlış yaklaşmasından ve bu sorunları çö-
I zememiş olmasından dolayı ortaya çıkan eleştiriler-
I dir. Bu eleştirileri kendi politikalarının bir özeleştirisi 

olarak kabul ediyorum. 

I Bir sözcü arkadaşımız, yine burada bütçe mese
lesini; «Bu bütçenin rakamları küçüktür; geçen yıla 
nazaran şu kadar gerilemiştir» şeklinde örnekler ve-

I rerek, bizi de bundan sorumlu ve suçlu göstermeye 
I çalıştılar. Oysa herkesin bildiği gibi, 1977 yık Köy 

İşleri Bakanlığı Bütçesi, seçim yıh olması nedeniyle 
bu eleştiriyi yöneltenler tarafından, seçime yönelik 
olarak kullanılmak üzere, büyük ödeneklerle oluştu-

I rulmuştu. Fakat aym kişilerin, aym partilerin içinde 
bulunduğu ondan sonraki hükümet hazırlayıp Mec
lise sunduğu bütçede, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba-
kanlığımn bütçesini kısarak getirmişti. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Bu kısmanın altında yatan birtakım nedenler var. 
Onu hepimiz biliyoruz; birtakım kötü gelenekler var. 
O zamanın hükümetinin kendi içindeki çelişkilerin
den doğan büyük kaynakların, falan partiye bağlı, 
filan bakanlığın bütçesinde bulunması zorunlulukla
rı karşısında, nasıl olsa Bütçe Plan Komisyonunda 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının bütçesi artı
rılır, yükseltilir gerekçesi ile küçük düşürüldüğü gös
terilmiş ve öylece Meclise sunulmuştu. 

içinde bulunduğumuz ekonomik koşullan da dik
kate alarak, Bütçe Karma Komisyonunda Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığının bütçesine 1 milyar 650 
milyon Türk lirası ilave yapılarak, - bütçe sevk edil
diğinden - daha yüksek bir meblağla bağlanmıştır. 

Kaldı ki, sayın milletvekilleri, biraz sonra arz ede
ceğim düşüncelerimin arasında da belirleneceği gibi, 
Hükümetimiz, önümüzdeki dönemi, yani 1978 yılında
ki çalışmaları ile daha az para ile, daha çok hizmetin 
yapılabileceğini kanıtlamaya çalışacaktır ve mutlaka 
da kanıtlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yine konuşmalar arasında ata
malarla ilgili bazı şeyler de söylendi, özellikle, Hükü
metimizin kuruluşundan bu yana bazı tedirginliklere 
yol açan atamaların tarafımızdan yapıldığı söylendi. 
Bizim, üst düzeydeki yöneticiler arasında önemli de
ğişiklikler yaptığımız doğrudur. Fakat, görevinden ay
rılmasını istediğim arkadaşlarımdan, üst düzeydeki es
ki arkadaşlarımdan, geldiğim zaman bulduğum çalış
ma arkadaşlanmdan, bu görevlerinin değiştirilmesin
den dolayı bir şikâyetleri olduğunu sanmıyorum. 
Çünkü, kendileri ile en uygar bir ilişki içinde görüşü
lerek ve mutabakat sağlanarak bu atamaların çok 
büyük bir kısmı yapılmıştır. Bana bu konuda yardım
cı olan o eski mesai arkadaşlarıma önünüzde teşek
kür etmek istiyorum. Ama, onlar adına burada sırf 
eleştiri yöneltmek için politika yapılmış olmasını da 
gerçekten üzüntü ile karşılarım. 

Kuruluş kanunumuz yoktur. Eleştirilerden bir ta
nesi de bu idi ve doğrudur. Kuruluş kanununun han
gi aşamalardan geçtiğini pparlamenter arkadaşlanm 
biliyorlar, şu anda kanunumuz Millet Meclisinin ilgili 
komisyonundadır, ama Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının yeni işlevi, bu aşamada üstlenmesi gere
ken görevler, değişen toplum koşullarına göre öyle
sine başka boyutlar kazanmıştır ki ve Önümüzdeki 
yıllarda gereksinmeler dolayısıyla bu boyutlar öylesi
ne değişecektir ki, bu Bakanlığın kuruluş yasası bu 
değişmelere ve gelişmelere sürekli açık olabilecek ve 
o değişme ve gelişmelere sürekli cevap verebilecek 
nitelikte, büyük ölçüde yeniden düzenlenmesi gereken 

bir durumdadır. İlgili komisyon Sayın Başkanı ve sa
yın üyeleri, bu yasa ile ilgili olarak bizim getireceği
miz yeni görüşlere açık olduklarını bize bildirmişler
dir; bir anlayış içinde yasamızın çıkartılmasına ve ek
siksiz çıkartılmasına, komisyonla birlikte katkıda bu
lunmaya çalışacağız. 

Aşağı Fırat Projesi ile ilgili çok haklı bir nokta
ya değinildi. Gerçekten Aşağı Fırat projesi, dünyanın 
en büyük sulama projelerinden biridir. Güneydoğu 
Anadolu'nun geri kalmışlıktan kurtulmasının tek 
anahtarıdır, tek çıkış noktasıdır. Bu büyük proje
nin, - değerli arkadaşımın da belirttiği gibi - 30 - 35 
yıllık bir süre içinde tamamlanması görüşü kolayca 
benimsenebilecek bir görüş değildir. Fakat bu büyük 
projenin daha kısa sürede, etap etap gerçekleşmesini 
sağlayabilmek için bu konu ile en yakından ilgisi bu
lunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı arasındaki ilişki
ler hazırlık aşamasındadır, çok kısa bir süre sonra her 
iki Bakanlığın uzmanları bu konuyu ivedi gerçekleş
tirebilecek şekildeki bütün çalışmaları yapacaklar ve 
projenin gerçekleşmesini sağlayacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçemiz üze
rinde söz alıp, eleştiri ve öneride bulunan değerli ar
kadaşlarımın pek çok sorusunu ya da değerlendirme
sini, bu bütçe dolayısıyla hazırladığım konuşmamın 
içinde, zannediyorum ki eksiksiz olarak bulacaklar
dır. 

Bilindiği gibi Bakanlığımız; planlı dönemin başlan
gıcında, 1963 yılında köye yönelik çalışmaların koor
dinasyonu amacıyla, Topraksu ve Toprak İskân 
Genel müdürlüklerinin bağlanmasıyla kurulmuştur. 
İhtiyaçların yönlendirmesi sonucu, 1965 yılında Yol, 
Su, Elektrik Genel Müdürlüğü ile 1967 yılında Teş
kilatlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Bakanlık 
içinde yer almıştır. Kırsal alandaki kalkınmamızın te
mel öğesinin, tarımsal üretim yapanların kooperatifler 
biçiminde örgütlenmesi olduğu görüşü ile 1974 yılın
da Birinci Ecevit Hükümeti, Bakanlığımızı Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığına dönüştürmüştür. Bi
rinci Ecevit Hükümetinin görevden ayrılmasından son
ra, 1975 yılında, Bakanlığımız eski durumuna getiril
miş ise de, 1977 yılında İkinci Ecevit Hükümetinin 
kuruluşu ile yeniden, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı olarak isimlendirilmiştir. 

Bugüne kadarki uygulamalara temel olan görüş; 
köye, köyde eksik olan hizmetlerin parça parça gö
türülmesi biçiminde özetlenebilir. Bu hizmetlerin ya
pılması, köylünün günlük yaşamım bir ölçüde iyileş-
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tirmektedir. Ancak köylünün ekonomik yaşamında 
gereğince bir değişiklik sağlamamaktadır. Nitekim 
Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana geçen 14 yıl 
içinde köylere götürülen hizmetler, köylünün refahı
na yeterli katkıyı sağlayamamış, köylünün toplum 
içinde sürekli olarak kaybeden bir grup olma nite
liğini değiştirememiştir. Köylü; görevli olarak yoksul
laşmakta, toplumdaki diğer grupların denetimi altına 
girmekte, ülke ekonomisindeki büyümeden en az pay 
alırken, en yüksek sosyal pahayı ödemektedir. Önce
leri topraksız ya da az topraklı köylüler, toprak sahip
lerine yarıcılık yaparken, şimdi makine sahipleri az 
topraklı köylünün tarlasını yarıcılıkla işlemektedir. 
Bu yüzden az topraklı köylüler topraksız hale gel
mektedir. Köylü giderek yoksullaşmakta, bir yandan 
toplumdaki diğer grupların denetimi altına girmekte, 
bir yandan da kırsal alandaki gelir dağılımı, varlıklı
lar lehine daha da çok bozulmaktadır. 

Kırsal alandaki gelir dağılımı ile ilgili olarak, Dev
let Planlama Teşkilâtı ve Siyasal Bilgiler Fakültesince 
1963, 1968 ve 1973 yıllarında yapılan üç araştırma
nın sonucu, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu araştırmalara göre, kırsal alandaki gelir dağılımı
nın kötülüğünü gösteren yoğunluk katsayısı, şu geliş-

* meyi gösteriyor: 

Bu yoğunluk katsayısı, sıfırla bir arasında bir sa
yıdır. Sıfır en iyi durumu, bir ise en kötü durumu vur
guluyor. 

Buna göre, 1963 yılında 0,4, 1968'de 0,5, 1973 yı
lında 0,6'dır. Görülmektedir ki; her 5 yılda bir bu 
katsayı 0,1 artarak, hızla gelin dağılımında en kötü 
duruma kırsal alanm yaklaştığını göstermektedir. Bu 
durum, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının iş
levlerine yeni boyutlar kazandırmanın zorunlu oldu
ğunu ortaya çıkarmaktadır. Önceki hükümetler bu 
yeni boyutların gerekliliğini kavrayamamıştır. Kırsal 
alanın sorunlarına, köylünün sorunlarına, bugüne ka
dar tüm boyutlarıyla ve bütünlüğü olan bir anlayışla 
yakîaşıSmamiştır. İşte bu nedenlerle köylü sorununa 
Ibaikış açımızda, yeni bir yaklaşımı başlatma gereği 
vardır, Sorun; deneylerle de belirlendiği gibi, köylere 
yol, su elektrik hizmetlerini götürmekle bitmemekte-
dir. Haltta toprak - su ve kre d ilendirme çalışmaları 
da ulaşabildikleri alanlarda, istenüSen düzeyde ve hak
ça bir gelişmeyi sağlayamamaktadır. Bakanlığımızın 
sorumluluk alanına giren bütün bu hizmetlerin öne
mi açıktır. Bir yandan hizmetlerin hızını, ve etkinliği
ni artırarak, köylüye ulaştırmaya devam ederkea, öte 
yandan köylünün çağdaş anlamda üretici, örgültlü I 

ve verimliliği çok yüksek üretici olmasını sağlamak 
gerekmektedir. 

: Sanayileşmekte olan toplumumuzun, ekonomik 
yaşamında köylümüz, ancak bu dönüşümü yapabil
diği ve bu önemli üretici rolünü oynayaMSdlği ölçüde 
kalkınacak, gelişmeden payım alabilecektir. Bunun 
için köylünün, işleyecek yeterli toprağının olması ge
rekir. Bu toprağın en verimli biçimde kullanılması 
ve en yüksek düzeyde üretim için gerekli tarımsal alt
yapının gerçekleştirilmesi ve bütün tarımsal temel gir
dilerin sağlanması gerekir. Üretim planlamasından 
pazarlamaya kadar, tüm sürecin örgütlenmesi 
gerekil'. Köylünün kooperatiflerle örgütlenerek 
tüm süresi kontrol edebilir duruma gelmesi ge
rekir. Belirlenen bu amaçlara ulaşma yönünde, 
gösterilecek tüm çabalar ve alınacak önlemler, 
aynı zamanda Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının yeni görev alanım da tanımlayacaktır. 

Sayın mi'ktvekilleri, Bakanlığımızın kuruluşundan 
bu yana geçen 14 yıllık dönemde uygulamaların da
yanağı olan politikalar ve bazı görev alanlarındaki 
politikasızlıklar, kırsal alanın ve köylünün Sorunları
nı Çözememiştir. Tersine sorunlar daha karmaşık hale 
gelmiş ve çelişkiler büyümüştür. Bakanlığın kırsal 
alana dönük tüm çabaları altyapı ve tesis düzeyinde 
tutulmuş, koyulunun ekonomik kalkınması, örgüt
lenmesi vıe donatımı ihmal edilmiştir. 

Bunların sonucu olarak 1978 yılının başında kır
sa! alanın genel görünümü şöyledir. Nüfusun yarıdan 
fazlası kırsal,alanda yaşamakta, geçimini tarımsal 
üretimden sağlamaktadır. Köylünün temel üretim ara
cı olan toprağın mülkiyet açısından dağılımı denge
siz ve adaletsiz bir durum göstermekte ve çiftçi aile
lerin büyük bir bölümü çok küçük işletmelerde il
kel yöntemlerle üretim yapmaktadır. 5 çiftçi aile» 
sinden biri topraksız, biri 10 dekardan az, ikisi 50 
dekara kadar toprağın sahibidir. Ancak 5 aileden 
birinin 50 dekardan fazla toprağı vardır. Bu duruma 
göre her 5 aileden 4'ü topraksız ya da küçük üretici 
durumundadır. Toprağın dağılımının bu yapısı, üre
timdeki ilkellik, üretim girdilerinin yeterli miktarda 
ve ucuz olmayışı, tarım ve pazarlama tekniklerinin 
gelişmemiş olması, kredi dağılımındaki dengesizlik 
ve benzeri nedenler üretimi ve verimliliği kısıtlaya
rak, küçük üretici' köylünün refahını olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Tarımsal gelirlerdeki artış hızları, planlarda ön
görülen artışların yansından da düşük düzeyde ger
çekleşebilmiştir. Son 10 yıllık dönemde tarım kesimin-
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deki ortalama yıllık gelir artışı, kalkınma planlarımda 
öngörülen % 4,7'lik artışın çok altında, % 2 dola
yındadır. Yine son 10 yıllık dönem içinde topraksız
ların oranı °/0 10'dan % 20Ve yükselmiştir. Genellik
le kırsal alandaki hizmetler çeşitlilik, nitelik ve nice
lik olarak kentsel alanlarla ölçüşemeyeeek kadar dü
şük düzeyde kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bizim bakış açımızdan köy
lerdeki hizmet sorununu, köylünün kalkındırılması 
sorunundan ayrı düşünme olanağı yoktur. Ekono
mik ve fiziksel mekandaki dönüşüm birlikte plan-
lanacak, ekonomik ve hizmete dönük yatırımlar bir
birlerinin etkinliklerini artıracak biçimde, kırsal alan
daki yeni kalkınma sürecini başlatmak üzere birlikte 
gerçekleşiirilecektir. 

Hükümetimiz bugüne kadar köyü hedef alan alt
yapı ve teslis götürme anlayışına yeni ufuklar ve ola* 
rasMar açan bir yenli hedef seçmiştir. Bu hedef köylü
nün kalkındırılması hedefidir. Hükümetimizin yeni 
yaklaşımında kalkınma köylüden başlayacak ve bu 
kalkınma hakça bfc düzen içinde olacaktır. Kalkın
manın köylü için olması, kırsal alanda yalnızca köy
lere hapsedilmiş olan çabalara yeni ölçekler getire
cek, yeni boyutlar kazandıracaktır. Köylünün kalkın^ 
masının hakça bir düzen içinde olabilmesi için, ters 
yönde işleyen mekanizmaların düzeltilmesi ve bu
günkü kurumların değiştirilmesi gerekecek ve bu dö
nüşüm kalkınma için yeni olanaklar yaratacaktır. 
Köylünün kalkınması, köylülükten kurtulması ve dö
nüşüm geçirmesi demektir. Köylünün köylü olaralk 
kalkınmasının bir sınırı vardır. Bu sınırın üstündeki 
gerçek kalkınma sosyolojik anlamda köylülükten kur
tulmakla olur. Köylülük, sanayi öncesi toplumun üre
ttim biçiminini bir kategorisidir. Sanayileşme ile bu 
kategori tarımda çalışanlarla dönüşecektir. Aslında bu
gün de olmakta olan budur. Türkiye çeyrek yüzyıl
dı? bu süreç içindedir. Ancak burada önemli olan 
bu dönüşümün halkça, doğru bir yapı içinde ve hızlı 
gerçeMeştirilmesldir. Bu dönüşüm 3 boyutludur. 

Bîrindi boyutuyla tarım sanayflleşecektir; 
İkinci boyutuyla kırsal alan kentleşecektir; 
Üçüncü 'boyutuyla köylü ekonomik örgütlerine 

kavuşarak, tarım kesiminde çalışanlara dönüşecektir. 
Sayın milletvekilleri, kırsal alan ve köylü sorunla

rına yeni yaklaşımımızın gereği olarak, Bakanlığımız 
içinde alınacak önlemlerle Bakanlığımızın izleyeceği 
yeni kurumsal değişmeleri ve düzenlemeleri sunma
dan önce, genel müdürlükîerimizm görev alanları, ça
lışmaları ve tıkanıklıklanyla ilgili bazı açıklamalarda 
bulunmayı yararlı görmekteyim. 

Kooperatifler Genel Müdürlüklerinin Çalışmala
rı i 

1974 yılında Birinci Ecevİt Hükümetli, kooperatif
leşmeyi kırsa) alan kalkınmasının örgütteyici gücü 
olarak yorumlamış ve öylelikle kooperatifleşme İle 
ilgili örgütlenme, desteklenme ve eğitim çalışmaları 
önem kazanmaya başlamıştır. 1977 yılı İtibarıyla, kır
sal alanda 79 birlik ve toplam 9 500 kadar birim koo
peratif 'bulunmaktadır. Söz konusu kooperatifler içe
risinde en büyük grupu, 6 500'ün üstündeki birim koo
peratifleriyle köy kalkınma kooperatifleri oluşturmak
tadır. Ancak, çoğumuzun bildiği gibi bu kooperatifle
rin büyük bir bölümü çalışamaz durumdadır. Köy kal
kınma kooperatiflerinin yandan fazlası hiçbir çalış
ma yapmamaktadır, işletmeye açılabiîenîer % 10 tüm 
kapasiteyle çalışabilenler ise % 2 kadardır. 

1974 yılında Ticaret Bakanlığından ayrılarak kır
sal alan kalkınma politikalarının uygulanması için ge
rekli bütünlüğü ve uyumu sağlamak üzere, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığına bağlanan kooperatifler, 
1975 yılında tekrar Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. 

Köylünün örgütlenerek güçlenmesi konusunda, de
ğişen hükümetlerin tercihlerini göstermek 'bakımından 
sadece bu durum yeterli bir kanıttır. Bakanlığımızın 
bugüne kadar kooperatifleşme hareketine katkısı az 
olmuştur. Fakat kooperatifleşme hareketinin bütün
lük içerisinde, üretici köylünün refahını sağlayıcı bi
çimde geliştirilmesi, Bakanlığımızın bundan böyle 
başta gelen ödevi olacaktır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Çalış
maları : 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, toprak 
dağıtımı, mera tahsisli, çeşitli nedenlerle yer değiştir
mesi gereken nüfusun iskân ve genel olarak toprak ve 
yerleşme düzenine ilişkin çalışmalardan sorumludur. 
Ancak, kırsal alan gelişme ve yerleşme düzeni için ge
liştirilmiş politikaların bulunmayışı, bu Genel Müdür
lüğün sorumlu olduğu işlerin dağınıklığına verimsizli
ğine ve yetersizliğine neden olmuştur. 'Hizmetin türü 
ve yer alacağı köylerin seçiminde, nesnel ölçütler kul
lanılmamıştır. Ayrıca, köylere yapılan bu gibi tesisler 
genellikle, köylünün ekonomik yaşamına bir katkıda 
bulunmayı amaçlamamıştır. Köylünün ekonomik ya
şamını etkilemeyen ve hepsi de bina yapımı ve ben
zeri niteliklerdeki üretken sayılmayacak yatırımlar, 
özeffikle 1977 yılında çok sayıda köyde başlatılmıştır. 
1977^6 1 618 yeni projeden, 1 254 tanesi % 77 köy 
konağı, cami, minare, çamaşırhane, umumi tuvalet ve 
benzeri yapım tamir ve ikmal inşaatlarından oluşmak-
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tSİff, S» jfafgferden 866'sı 1#79 ydtna sarkmış ve 
flimK'IIMMf* l»»îw«ıa bu y*» git bjiteenin ilgili bö-
l*«»üflü tiimy*e bağlamışa. 

Y-d - i p - ^yvtrik <Jend Müdürlüğünün Çaîış-
mstorı ; 

Ü&e «tfW£W«n yarıdan fazîasmın yaşamını süıv 
dÜWÜ|Ü) fe»S»l J İ p ı M J yerk^m lj'rİHÜeıluin fiziksel 
altyapı gereksinaninden olan yol, içmesuyu ve eîek-
trjfc &H»e*Jerinİ fer^slçşiiıa»«We yükümlü olan 
¥$E-&m& Mü^rlüğünün çatışma alanı çok geniş ve 
d&ğrwktw. üfcçğal koşular nedeniyle bu alanda çalış-
W* «6w4ı&fem vardır. 23 müyon köylü nüfusu 80 bini 
4$SP yerleşme |»İFİmİBde, 36 binin üzedinde köy, muh-
tftt&k bökesinde yaşamaktadır. Henüz köylerimizin 
üçte borinaı yolu yoktur; yolu olan köylerin de mez
ra, kom, yaylak gibi köy halkı yerleşme birimlerliyle 
atoim bağlantın çak «n*rhd»r. YoJu var sayılan köy-
fcrd«a WJk çoğunca uiaşua olanakları büyük «ölçüde 
Ük&m IsosMİfeMana bağlıdır. Ayma, yapılmış olan yol
lanıl .•$a^pmızın öîçi&erine göre yeterli bir teknik dü
zeyde olduğunu söylemek de olanaksızdır. 

ftasal atandaki yerleşme birimlerinin yarıya yakı
nı susuz, dörtte üçü elektriksizdir. Yol - Su - Etek-
âr&Geaeâ Müdürlüğü 12 binden fazla parçadan olu
ca» ve ımro^ değm yaklaşan önemli bü-
yükiükte bir makiee parkına sahiı>tir. Ancak «bu ma
kûle çarkının kendisinden bekknebjkeek düzeyde bir 
«tfeisliğe ulaştığı da söylenemez. Nitekim YSE'min 
1977 yılı gerçekleşme oranlarına 'bu durum yansımak-
dadtf. İW7 yjiında parasaJ gerçekleşme oranı % IClO'ü 
aşmış ve eklentilerle % 130'a ulaşmış ise de, fiziksel 
«crçefckjfrne oranları bımıın çok altında kalmıştır. İç
me suJ^nnda sondajda % 67, yollarda, emanet kap-
lama y^iiarda % 72, ihaleyle yapılan kaplamalarda 
% 55, asfaltlamada % 32, köprülerde % 32. 

Ifol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünün elinde 
buhman makine parklarının programlanması bugün 
Jbu iGenel MüdürUiğümüzün temel sorunudur. 4 mil-
yarhk hu afakine parkının .ve bakım atölyesinin per-
»ı^ej Vi? düğer sabit giderleriain yıllık toplamı 3,5 mil
yar lira Radardır. Başka bir deyişle, bu makine parkı 
Mç çahştınhnasa bütçeye konacak miktardan 3,5 miî-
yer Jirabk cari horoamayîa yapılabilen yatırım ölçe
ğinin, bununla uygun oranda olması beklenir. Bu ne
denle »feil̂ e, yjh^ç^ghıde YSE çalışmaları için, YISE 
bü&esiee joJOarmalar yapmak gerekecektk. Buna rağ-
men bu bütçe yılı içinde kapasitesine göre çok sınır
lı JWitç# olanakları içinde çghsmâk zorunda olduğu
muz açıktır. Dajha ıyri bir programlama ile atıl kapa-
siteıj^ ,4eğeriendirikr,ek YSE çalışmalarını, Bakan-
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lığımızın kırsal alandaki diğer çalışmalarıyla bütün
leştirerek etkinliğimi en çoğa çıkartmak kararındayız. 

Bir yaııdan etkiniik ödülüne ve 'işletmecilik ras
yoneline göre bir programlama yaparken, öte yandan 
da kırsal bandaki yerel yönetimler yoluyla halkın 
kararlara katılımım sağlayıcı bir demokratik program
lama süreci oluşturulacaktır. 

Bugün, II genel meclisleri yoluyla YISE program
ları, halkın etkilerine belirli ölçüde açıktır; ancak biz, 
•Anayasanın ve Cumlıııriyet HaSk Partisi Programının, 
yellinden yönetim İlkesi, gereğince yol su elektrik 
programlarına köylünün katılımını daha büyük (ölçü
de sağlayacak, bu ilişkilere sağlıklı bir yapı kazan
dıracak bir karar oluşturma sürecini geliştirmeyi 
amaçlamaktayız. 

Topraksu Genel Müdürlüğü Çalışmaları : 
Topraksu Genel Müdürlüğümüz, köylünün te

mel üretim aracı olan -toprağın değerlendirilmesi, top
rağın üretici gücünün korunması ve çoğaltılması, te
mel üretim girdilerinin sağlanması yönündeki çalış
malarıyla tarımda sanayileşnıenin altyapısnu hazırla
maktadır. Topraksu bu işlerini, aynı zamanda an
lamlı işlevsel bir bütünlük içinde sürdürmektedir. Top
rak ve m kaynaklarını nicel ve nitel olarak derlemek
te, göletler inşa etmekte, belirli nite'SIkteki toprak İçin 
sulama, gübreleme, işleme biçimlerini ve teknolojileri 
gei'ştirmekte, sulama, drenaj, teraslama ve diğer tarla 
içi hizmetler üretmektedir. Bu çalışmalar için gerekli 
araza toplulaştırması» işletmeleri devir için kooperaüf-
îer kurdurması, erozyon kontrolü ve tarla içli hizmetler 
yoluyla yeni tarımsal alanlar kazanma yönündeki ça^ 
hşmalar yapması, yine sınaileşmiş bir tarım için ge-
rekîi altyapılar bütününün oluşturulmasıdır. Ancak, 
biz, kırsal alanda yer alan tüm sektöre! çab^an. kal
kınma için çok boyuthı İjh çerçevede bütünleştkv 
mek amacıyla Topraksu'nun bugünkünden daha 
kapsamlı gelişme programlarını uygulayabilmesinin 
koşu!H»nnı hazırlayacağız. 'Böylece, belirli bölgelerde, 
alt bölgelerde ve havzalarda YSE, Toprak ve İskân, 
kooperatifler genel müdürlüklerimiz ile ilgili diğer 
kuruluşların çalışmalarını, Topraksu programları 
çerçevesinde toplayarak, eş zamanlı ve eş güdümlü 
uygulamaları yürürlüğe koyacağız. ©u tür gelişme 
programlarımız çerçevesinde diğer kuruluşların kırsal 
alandaki gayretlerini de bütünleştirme ve her birinin 
etkinlikîeılini, birbirini çoğaltıcı yönde planlama ola
nağı doğacaktır. Özellikle âz gelişmiş bölgelerimiz 
için, yaşamsal önemde olan bu tür planlama uygula
ma yöntemini gerçekleştirmede karartıyız. 
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Sayın mi'îletvekilîeri, Bakanlığımıza bağlı genel 
müdürlüklerin çalışmalarım ve kendi alanlarındaki 
sorunlarını gözönünde tutarak genel müdürlüklerin 
tümü için geçerli olmak üzere şu önlemler bütüncü 
bir yaklaşımla yürürlüğe konulacaktır : 

1. (Siyasal nedenlerle ve kişileri kayırma ama
cıyla yönetici, teknik eleman ve işçi kadrolarına ge
niş ölçüde uygulanmış olan kıyımın ve yıkımın yara
lan sarılacak, haksızlıklar giderilecek, bozulan meslek 
hiyerarşisi düzeltilecek, tüm çalışanlar yeteneklerine 
ve verlmJilikler'ine bağlı olarak değerlendirilecektir. 

2. Genel müdürlükler arasındaki kopukluklar gi
derilecek ve koordinasyon sağlanacaktır. Yol - Su -
Elektrik Genel Müdürlüğü, kırsal alandaki fiziksel 
altyapıyı; Kooperatifler Genel Müdürlüğü, köylünün 
ekonorriik altyapıdaki dönüşümünü, Toprak ve İskân 
Genel Müdürlüğü, kırsal alandaki tüm altyapı değişi
minin ve dönüşümlerinin yerleşme düzenine yansıma
sını, Topraksu Genel Müdürlüğü, tarımsal altya
pıyı; birMrini tamamlayan hır uygulama ile gerçek
leştirecektir. 

3. Makine parklarının tamir ve bakım atölyele
rinin atıl kapasiteleri değerlendirilecek, kullanımı, ba* 
kimi ve ikmal sistemleri rasyonelleştirilecektir. YSE 
ile Topraksu makine parklarının koordinasyonları 
sağlanacaktır. 

Bakanlığımız, yatırım ve uygulama programlarını 
aksatmamak koşuluyla makine parklarımızdan önce
likle kırsal alana servis veren belediyelerin yarar
lanmasına olanak tanınacaktır. 

4. Kırsal alandaki yatırım ve hizmet programla
rımızın oluşturulmasından uygulanmasına ve çalışma
ların denetlenmesinden tesislerin bakımına kadar her 
aşamada yerel yönetim birimleri ve ekonomik örgüt
leri yoluyla köylünün katılımının en etkin biçimde sağ
lanmasına çaba sarf edilecektir. 

Sayın niilletveîsilleri, daha önce köylerdeki hizmet 
sorununun köylünün kalkındırılması sorunundan ayrı 
düşünme olanağının bulunmadığını söyleniştim. Eko
nomik ve fiziksel mekandaki dönüşüm birlikte plan
lanacak, ekonomik ve hizmete dönük yatırımlar Wir-
birlerinin etkinliklerini artıracak, birbirini çoğaltacak 
biçimde yeni bir kalkınma sürecini başlatmak üzere 
birlikte gerçekleştirilecektir. Kırsal alanda böyle bir 
kalkınma sürecinin başlatılabilmesi, rahatça bir düzen 
içinde sürdürülebilmesi için, bugün bunun tersi yön
de işleyen mekanizmaların düzeltilmesi gerekir. Köy
lü, köylü kalarak geleceğin sanayileşmiş, modern top
lumun içinde yerini, gücünü ve payım bugünkü ölçü-
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de bile koruyamaz. Bu nedenle köylünün dönüşüm 
yapmasını önleyen mekanizmalar ve köylünün sür
dürmeye yönelik kurumsal yapıları, tarımın sanayileş
mesi, kırsal alanın kentleşmesi, köylünün dönüşüm 
geçirmesi amaçlarına yönelik olarak düzeltilecektir. 
Bu dönüşümü, hakça bir düzen içinde sağlamak için, 
bakanlığımız şu anadoğrultularda kurumsal değişme
leri izleyecektir : 

1. Yeni bir toprak düzeni; toprak reformu, Ba
kanlığımızın bu yöndeki çabalarının ayrılmaz bir par
çasıdır. Toprak işleyenin olacaktır, ama bu onların 
köylü kalması üçin bir mülkiyet tuzağı olmayacaktır. 
Bu mülkiyet, toplumsallaşmış üretim sürecine onların 
katılmasını sağlayıcı bir araç olacaktır. Bu nedenle, 
toprak düzeni ilkesi, tarımsal kooperatifler ilkesiyle 
tamamlanacaktır. 

2. Tarımsal üretim kooperatifleri; yeni toprak 
düzeni içinde tarımın sanayileşmesi, tarımsal üretim 
kooperatifîeıli yoluyla sağlanacaktır. Ülke pazarı için 
ve uluslararası pazar için uzmanlaşmış üretim koope
ratifleri oluşturulacak, bu koopertifler yeterli kredi 
kaynaklarına yeni bir kredi düzeniyle kavuşturulacak
tır. 

3. Yeni kredi düzeni, bugünkü tarımsal kredi 
kooperatiflerinin yapısı değiştirilerek, üretimden tüke
time kadar tüm kooperatifçilik hareketi bütünleştirile
cektir. Küçük üreticiyi koruyan projeye bağlı ve koo
peratifler eliyle dağıtılacak kredi için yeni bir kredi 
düzeni kurulacaktır. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma müddetiniz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

KÖY flŞUERt VE' KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ) (Devamla) — Çok az bir şey kaldı. 

4. Tarım satış kooperatiflerinin yeniden düzenlen
mesi : 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yalnızca kredi dü
zeniyle desteklenmesi yeterli olamayacağından, ürü
nün pazarlanmasında piyasa mekanizmasının olumsuz 
etkileri kaldırılacak, tarım satış kooperatifleri demok
ratik işlerliğe kavuşturulacak ve böylece üreticiye tam 
anlamıyla hizmet eden kuruluşlar durumuna getirile
cektir. 

5. Tarımdan sanayiye kırsal alanda kaynak ak
tarılması : 

Kırsal alanda bu yeni düzenlemeler sonunda olu* 
şacak birikimin bir bölümünün kırsal merkezler çev
resinde sanayi yatıranlarına dönüşmesi, hem sanayii 
yurt düzeyinde yaygınlaştırmış olacak, hem de tarım* 
dan sanayiye kaynak aktarılmasının sağlıkçı ve hakça 
mekanizmalarından biri gerçekleştirilmiş olacaktır. 

148 — 



M. Meclisi B : 116 

Sayın milletvekilleri, bugün görüşülmekte olan 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1978 Mali Yılı 
Bütçesi, açıklamaya çalıştığım kırsal alan sorunları ve 
köylümüzle ilgili yeni yaklaşımımızın tümüyle yansı
dığı bir bütçe değildir. 1978 yılı bütçesi, uygulama sı
rasında alınacak önlemlerle, yem' yaklaşımımıza uyum
lu bir geçişli sağlayacaktır. Bu bütçe yılı içinde kırsal 
alan sorunlarının köklü çözümlere kavuşturulması için, 
Bakanlığımızca yapılacak önemli bir katkı da; Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının kırsal alan so
runlarına karşı, öncekilerden çok daha duyarlı bir ya
pıya kavuşturulması yönündeki çalışmalar olacaktır. 

Bakanlığımız bütçesinin görüşülmesi sırasında, de
ğerli eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunan sayın mil
letvekillerine teşekkürlerimi tekrarlayarak, Sayın Baş
kana ve Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan sorular vardır. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. Soru sorma iş

lemi bitmiştir. 
Sorulara arzu ettiğiniz takdirde yazılı olarak ce

vap verebilirsiniz Sayın Bakan. 
Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoj|Iu' 

nun sorusu : 
«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 1. Mardin iline bağlı İdil, Silopi, Gercüş, Mid
yat ve Kızıltepe ilçeleriyle, bilhassa köylerinde sıcak 
yaz aylarında susuzluktan halkımız çok sıkıntı çek
mektedir. 1978 yılında Bakanlığınızca Mardin iline 
ne gibi yardım yapılacaktır? Programa alınan köyle
rimizin adedi ve bütçesi imkânları nedir? 

2. Mardin'de, bölge müdürlüğü olmadığından 
bütün vatandaşların işleri Diyarbakır Bölge Müdürlü
ğüne havale edilmektedir. Burada birçok haksızlıklar 
olmaktadır. Bu haksızlıkları ortadan kaldırmak için, 
hudut bölgesi olan Mardin ilimize bir YSE Bölge 
Müdürlüğü kurulmasını istiyoruz. Bakanlık ne dü
şünmektedir?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı da cevap vere
bilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Kısaca sözlü olarak ce
vaplandırmak istiyorum. 

Mardin'in bazı ilçelerine ne gibi hizmetlerin gö
türüleceği yolundaki sorunun cevabım genel olarak 
zannediyorum konuşmam içinde başlıklarıyla belirt
miştim. 

Bakanlığımız, bugüne kadar hizmeti eksik almış, az 
almış ya da hiç almamış yörelere, bu ölçüler içinde ön-
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çelik vererek, o bölgelere hizmeti kaydırarak, Türki
ye ölçüsünde hizmet dengesini sağlamaya çalışacak
tır. Bu anlayış içinde, Mardin'in büyük ölçüde Ba
kanlığımız çalışmalarına sahne olabileceğini söyleye
bilirim; fakat yol, su, elektrik müdürlüğü programı 
henüz kesinleşmediği için, rakamsal olarak bir şey 
söyleme imkânını bulamıyorum. 

İkinci soru bölge müdürlüğü ile ilgili. Aslında bu 
soru bana çok önemli bir sorunu burada açıklama 
fırsatı verdiği için Saym Timurağaoğlu'na teşekkür 
ederim. Bugüne kadar Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığında, özellikle YSE Genel Müdürlüğünde 
bölge kuruluşları hiç bir ekonomik rasyonele dayan
mamaktadır. Siyasal baskılarla ve siyasal ağırlıklar
la, bölgeler oradan oraya kaydırılmış, sayılan artı
rılmış ve rasyonelliğini kaybetmiştir. Aslında böyle 
bir noktaya gelişin altında yatan neden, bölge mer
kezi neredeyse hizmetin aslan payını orasının almış 
olmasıdır. Aslında hem bölge merkezinin seçimi, hem 
seçilen merkezin merkez olması nedeniyle daha çok 
hizmet alması gibi bir düşünce, kesinlikle yanlış bir 
düşüncedir. Bu uygulama tutarsız bir uygulamadır. 
Bu bakımdan, gerek bölge seçiminde, gerekse bölge 
ve bölgeye bağlı illerdeki hizmet programlarında bu 
kötü alışkanlıklardan, Bakanlığın bütün genel mü
dürlüklerini kurtarmak benim başlıca görevlerim 
arasındadır. Bu anlayış içinde bölgelere bakacağım, 
bu anlayış içinde de Mardin'de bir bölge kurulması
nın bu aşamada mümkün olamayacağını söylemek du
rumundayım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Mahir Ablum* 
un yazılı sorularım okutuyorum : 

Saym Ablum burada. 

«Sayın Başkanlığa 
Tarihi Kütahya çiniciliğinin geliştirilmesi ve ata 

yadigân çini sanatının korunması için, kurulan ve or
taklarının çoğu Kütahya'h köy halkından oluşan Sı
nırlı Sorumlu Kütahya Çiniciliğini Kalkındırma Koo
peratifi ÇİNİ - KOOP'un yapacağı tesislerin dış fi
nansmanında -kullanmak üzere, Alman Hükümetince 
3 milyon marklık bağışta bulunulmuştur. Bu bağışın 
kullandırılması Almanlarca, arsa ve bina inşaatı için 
lüzumlu iç finansmanın da en geç Haziran 1978 tari
hine kadar Türk Hükümetince sağlanması şartına bağ
lanmıştır. Bu hususta gerekli Bakanlar Kurulu Kara
rı mevcuttur. Adı geçen Kooperatif, Devlet Planlama 
Teşkilatının uygun görüşü ve önerisi üzerine, kanu-
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ni formaliteleri tamamlayarak, Köy İşleri Bakanlığı 
Kooperatifler Genel Müdürlüğüne müracaatla yar
dım talebinde bulunmuştur. 

Hükümetin programında kooperatifçiliği teşvik ve 
onlara yardım hususunda yer alan vaatlerin ifâsı; dö
viz darboğazında bulunduğumuz bir sırada çok değer
li 3 milyon marklık imkânın heba olmaması ve en 
önemlisi, tarihi Türk çiniciliğinin! geliştirilmesinin 
sağlanması için, adı geçen kooperatifin talep ettiği 
yardımın Haziran 1978 tarihine kadar temini husu
sunda gerekli önlemler alınacak mıdır? 

Sayın Köy tşleri Bakanının yazılı olarak cevap
landırmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak cevap 
vereceksiniz herhalde. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Efendim izin verirseniz 
bir cümle ile cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun, tabii hay hay. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın Ablum'un sorusu
nun konusu olan çinicilikle ilgili kooperatif yönetici
leri, dün ya da evvelsi gün - yanlış hatırlamıyorsam -
benimle görüştüler. Kendilerini ilgili arkadaşlarıma 
gönderdim. Bu konuya kuşkusuz, görev alanımızda 
ve görev alanımız için ayrılan ödenekler çerçevesi 
içinde yardımcı olmaya çalışırız. 

Neden bu kadar geciktiğini bilemiyorum; fakat 
bizim zamanımızda bir gecikmenin olmayacağını da 
burada açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yozgat Milletvekili Sayın Veli Zeren'in sorularını 

okutuyorum : 
Sayın Veli Zeren?.. Burada. 
«Senelerdir köylerde, kentlerde birlik ve beraber

lik içerisinde kardeşçe yaşarken; son 27 sene içerisin
de siyasi amaçlarla birbirine düşürülen, vurdurulan, 
düşman kamplarına ayrılan köylerimize eşit hizmet 
götürüldüğü kanısında mısınız? 

Şöyle ki; 
1. Birinci Cephe Hükümeti zamanında seçim 

bölgem olan Yozgat'ta eski YSE Müdürü İlyas Ma-
şatlı, 5 Bölge Müdürlüğü eicmanlan ve YSE Ge
nel Müdürlüğü, CHP'ye oy veren köyleri, listeler Üze
rinde kırmızı kalemlerle işaretlemişler; bu köyler, 
programlardan çıkarılmış ve nedeni de köy muhtar
larına açıkça söylenerek hizmetten yoksun bırakıldık
ları tarafınızdan bilinmekte midir? 

2. İki s%üe, üç sene, önce köprüler yapıldiğı hal
de, başları kasıttı olarak doldurulmayan ve mı köp
rülere bağlanan milyonlarca liraya mal öîöh yolfârıh 
da köprü başları dolmadığı nedeniyle külamhnaz ba
le geldiğini BiHyor musunuz? 

3. Suyu bulunan bir köye tekrar su getirirken 
ilkbaharda derelerden, yazın kuyulardan su içen h> 
sanîara siyasi inançları nedeniyle bu cefâyı reva gÖ-
rtiyor musunuz? 

4. Yol ve Hâğfirk sorunlarından yoksun, iki hay
van özerinde iki ağaçla sedye yaparak doğum sancı
larım çeken eşnîî, anastffı, kızVnı sekiz saatlik ilçeye 
getirin ve yüzlercesi yolda cifen* binlerce insanı ecel-
siz Ölümden kurtarmak İçin, yolîârinı ivedilikle yap
mak fçfiî ne tedbîr âldınız? 

5. Eski YSE Müdürü Iryas MâŞâth, fcoy mımtar-
Iarını çağırarak «Şu partiye köyüriöfedch şu leâfelâr oy 
verirseniz yolunuzu yapacağım, suyunuzu getirece
ğim» dediği ve ayrıca program tanımadan Miatta «Ben, 
vali, hükümet tanımam» şeklînde konuşarak, taraflı 
davranarak, yasaları hiçe sayarak görevini kötüye 
kullandığı tanık Ve belgelerle kanıtlanabilir bu gö
revli hakkında ne düşünürsünüz? 

6. Yukarıda âdı geçen eski YSE Müdürünün 
maaşından başka geliri yoktur. Bu kişi 2 yılda; yâni 
YSE Müdürü iken 2 adet Murat araba almıştır. Teş
kilatınızda hâlâ böyle böl kazançlı elefriân var mıdır? 

Saygılarımla» 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Kisâcâ hepsini sözlü ola
rak cevaplandırayım efendim. 

Önce şunu belirteyim, hizmeti hak ettiği hâlde 
herhangi bir yere hizmet gotürmemekle o yöre halkı
nı cezalandırma anlayışı çağdışı bir anlayıştır. Biz, 
böyle bir anlayışı, kesinlikle Hükümet dönemiitirzde 
uygulamayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız geçmiş dönemde par
tizanlık yapılarak şöyle ya da böyle birtakım hak
sızlıkların cezalandırılmaları söz konusu edildiği bir 
ortamda, aşağı yukan herkesin bunları belirttiği bir 
ortamda geriye dönüp, bunları daha fazla incelemeye, 
derinliğine inmesine gerek yoktur. Bunlar, tarihin say
faları arasında İnşallah bir daha dirilmemek üzere 
gömülü kalmalıdır. 

Biz, hınç alarak değil, gerçekten hizmetin hangi 
ölçülere göre yapılması Iazımgeldiğini kanıtlamak 
zorundayız hep beraber; iktidarıyla, muhalefetiyle. 

O bakımdan, biz, ayırım yapmayacağız, adaletsiz
likleri gidereceğiz. Adaletsizlikleri giderirken, dikkat-

— 150 — 



M. Meclisi B : 116 

li davranacağız; ama geçmiş dememde - arkadaşımın 
sorusunda bjjr ölçüde b^ürttiğ* gibi - grevini Kötüye 
kullajıan Yarjşa, delilleriyle kanıtlanan yolsuzluk var
sa, elbette ki onlar için yasaların öngördüğü biçimde
ki işlemler sürdürülecektir; fakat geçmiş dönemde 
partizanlık K*!$fy MW «İPn» kanıtlanan kişilerin yö
neticilik görevini üzerinden alarak, özlük haklarına 
dokunmadan, başka görevlerde onları çalıştırmanın 
ötesinde bir başka uygulamayı kesinlikle düşünmüyo
rum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

«Saym Ba$kanhğa 
Aşanda sorujarjmuı Sjptt Bakan tarafından ce-

vanJftndjrOjn^mı saygıyla rica ederim. 

Hatay 
Afi Yılmaz 

Bakanlığınızca 1977 yılında programa alınmış olup 
da, henüz inşaatları tamamlanmamış veya ihalesi ya
pılıp da inşaatlarına başlanmamış bulunan yol, su, 
cami, köy konağı ve sulama gibi yatırımlar, 197*} yılı 
programına alınacak mıdır?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Kısaca arz edeyim Sayın 
Başkan. 

Konuşmamda da belirttiğim gibi, geçen yri prog
rama alınıp başlatılan işlerin hepsi bu sene devam ede
cektir. Ancak, bütçedeki olanaklarımız bunların öte
sinde yeni bir iş yapma olanağını, aynı alanda, bize 
vermemektedir. Yıl içinde gerekli ödenek aktarma
ları sağlanacak olursa bu alanda yeni işlerin, ya da 
başlamamış işlerin başlatılması gibi çalışmaların da 
sürdürülmesi mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı tarafın

dan yazık olarak cevaptenairrimasını arz ve talep 
ederim. Saygılarımla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

i . Kgye. gidecek hizmetlerde köy katılım payının 
koo#cağı söylenmektedir; 

a) Bu doğru mudujr? 
b) Köy katjkışu söz konuşu işe, birim kıstas ne 

placi&Jn;? 
j» E jp ŷ e plajnj yapılmış ohjp da bölge müdür

leri kanalıyla teklifi yapılmış veya yapılacak olan köye 
dpnük hjzmejBexin VWm &&&&& ne düşürmekte
siniz? 
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' 3, Kpy yollarını yapan asfaltlama ekipleri, çalış
malarını durduracaklar mıdır? 

4. 1950'ye kadar, 1950 - 1960 yılları arası ve 
.1965 - 1977 yılları arasında kaç kilometre uzunluğun
da yapılmış köy yolu mevcuttur? 

5. Köylere götürülen sulama kanallarının uzun
luğu, 19,50 yılma kadar ve 1950 - 1960 yılları arası ve 
19<*5 •; 1977 yılları arası ne kadardır? 

6. Yukarıdaki yıllar esas alınmak suretiyle, köy
lerimize yapılmış olan köprülerin adedi ne kadardır? 

7. Yine yukarıda zikredilen yıllar esas alınmak 
suretiyle, köylerimize götürülmüş bulunan içmesuyu 
miktarı ve uzunluğu ne kadar ve kaç kilometredir? 

8. «Şehirde ne varsa köyde de o olacaktır» diyen 
Adalet Partisi Hükümetinin bu ifadesi köylerimizde 
görülmekte midir? Kaç köyümüzde vardır?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Bazılarına sözlü olarak 
cevap vereceğim Saym Başkan. 

Önce Saym Müfit Bayraktar, benim konuşmam-
daki «yerel yönetim birimleri ve ekonomik örgütle
riyle köylünün yönetime katılımı sağlanacak» sözümü 
zannediyorum yanlış anladı. Katılım, para ile katı
lım değildir Sayın Bayraktar; bu katılım, program ya
pılmasında, programın uygulanması sırasında işlerin 
nasıl yapıldığını, sadece merkezi idarenin kararına 
bağlanmadan, örgütlerle, il genel meclisleriyle, muh-
tarlıklanyla, kooperatiflerle ve kırsal alanda yeniden 
kurulacak yerel yönetim birimleriyle birlikte, halkla 
birlikte, köylüyle birlikte bu kararlan oluşturma kas
tedilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

«Köye dönük hizmetlerden projesi olanlar, böl
gelerden gelen projesi olan yatırımlar ne yapılacak
tır?» diyorsunuz. Elbette ki bu projeler değerlendiri
lecektir ama bizim sorunlara bakış açımız, yani köye 
gitmesi gereken altyapı hizmetlerinin, fizik altyapı, 
tarımsal altyapı, sosyal altyapı, ekonomik altyapı ya
tırımlarının düzenlenmelerinin . tümü üst üste çakış
tırılarak götürülecektir. Eğer bu projeler bu amaca 
hizmet edecek nitelikteyse, elbetteki ortaya çıkarılan 
hjr üründür proje; o değerlendirilecektir. Ama bunu 
kesinlikle, hangileri ne olacaktır, ayrıntılı bir şey söy
lemem, şu aşamada, mümkün değil. 

Asfaltlarla ilgili soru ise, elbetteki henüz hamyolu 
bile bulunmayan birçok yer varken, bazı köylerin 
asfaltlanması bir ölçüde inşanı rahatsız eden bir şey
dir. Fakat her hareketin, her uygulamanın kendine 
göre de bir rasyoneli vardır. O bakımdan tercihleri-
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mize göre giderek asfaltlamayı belki bir süre için 
azaltmayı düşünebiliriz. Ama bu sene bütçemizde as
faltlamayla ilgili olarak ne konmuşsa, onu tarımsal 
alanda toz vesairden, tarımın zarar gördüğü bölge
lerde asfaltlamayı yoğunlaştırarak; hem asfaltlamayı 
gerçekleştirmek, hem de bu yolla sadece, daha düzgün 
satıhlı bir yol elde etmenin ötesinde tarımsal verime 
olumsuz etki yapan toz faktörünü de ortadan kaldır
mayı düşünmekteyiz. Bu anlayışla asfaltlamayı ya
pacağız. 

Sayın Bayraktar'm rakamlarla ilgiü bazı sorula
rını, izin verirlerse kendilerine yazılı olarak takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çatalbaş'ın sorularına geçiyoruz. Sayın Ça-

talbaş?.. Burada. 
Sorularını okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanımıza sorulmasına delaletinizi saygılarım
la arz ederim. 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

1. Türkiye'mizin önemli sorunlarından başta ge
lenin sulama olduğu aşikârdır, öncelikle ele alınması 
gerekli gölet ve küçük sulama tesislerinin 1978 yılın
da ne miktarda gerçekleştirilmesi, bir nispet olarak 
açıklanabilir mi? 

2. Gümüşhane ilinde halen 450 bin dönüm ara
zinin sulanmasını sağlayacak olan Çamur, Zeytinah-
şan, Aydmtepe, Başpınar, Yazıbaşı ve Salyazı, Kel
kit, Laleli - Konursu sulamaları 1978 yılında bitecek 
midir? 

3. Bugünün ihtiyacına cevap vermekten çok uzak 
olan kooperatifler yasalarının değiştirilmesi düşünü
lüyor mu?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Ça
talbaş'ın birinci sorusuna, izin verirlerse yazıh olarak 
cevap vereceğim. 

İkinci sorusu, kooperatiflerle ilgili çok köklü bir 
değişimi öngördüğümüz için, bu değişimin tabii so
nucu olarak yasalarda da bazı düzenlemeler gerekli 
olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Emin Dalkıran'ın sorularına geçiyoruz. Sa

yın Dalkıran?.. Burada. 
Sorularını okutuyorum : 

«Saym Başkanlığa 
Sayın Köy İşleri Bakanımızdan aşağıdaki soru

larımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ediyorum. 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

1. Köy yollan ve içme sulan, bundan evvelki 
Sayın Demirel Hükümetleri zamanında 172 bin kilo
metre köy yolu gerçeğimizin 10 637 stabilize köy yo
lu yapılmıştır. 41 637 kilometre köy yolu ham ola
rak altyapıları yapılmıştır. Köprü, menfez gibi 5 bin 
kilometrelik köy yolu asfalt olarak yapılmış ve gece
kondu yollarına da girilmiştir. Yani, 147 274 kilo
metre yol yapılmıştır. 24 726 kilometre yola daha ih
tiyaç vardır. 88 553 ünitede yaşayan Türk köylüsü
nün, 51 279 ünitesinin sıhhi ve yeterli suyu gerçekleş
tirilmiş, geri kalanlar için de, imla tespiti, yeraltı suyu 
araştırma projeleri yapılmıştır. 31 274 üniteye su, 
eğer imkân olsaydı 1980'de tamamlanacak şekilde 
program yapılmıştı. Şimdi Köy İşleri Bakanlığı, be
lediyeler emrine verilmekte olduğunu görüyoruz. 

Köy ve köylü sorunlarımız için sayın Hükümet 
başka bir kuruluş düşünmekte midir? 

Bir diğer soru : «Köy sorunlarından olan kanali
zasyon için ne düşünülmektedir?» 

Bir diğer soru : «Küçük sulama tesisleriyle her 
damlayı boşa akıtmamak prensibini takip edecek mi
siniz?» 

Bir diğer soru : «Köy konağı, hamam ve camile
rinde tercihlerinizi fakir, bütçesi olmayan köylere gö
re devam ettirecek misiniz?» 

Bir diğer soru : «İşleri tamamlanmış vilayetlerde-
ki makine parklarım lüzumlu olan yerlere dağıtacak 
mısınız? Yoksa belediyelerin hizmetinde mi kullana
caksınız?» 

Bir diğer soru : «Bakanlığınızın hangi üniteleri Ye
rel Yönetim Bakanlığına bağlanacaktır?» 

Bir diğer soru : «Köylerde kurulan kooperatifler 
çeşitli konularda, çeşitli adlarla kurulmaktadır. Re
kabet yerine ihtilaflara sebep olmakta esasen az olan 
kifayetli elemanların yokluğu neticesi adı olan koope
ratifler olarak kalmaktadır. Tek kooperatif altında 
toplamayı düşünüyor musunuz? 

Az para ile çok hizmet ifasını beyan ettiniz» 
BAŞKAN — Efendim bundan böyle bu gibi so

rulan ya yazı makinesiyle yazınız, yahutta okunaklı 
olmasını rica edeceğim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Saym 
Başkan müsaade ederseniz ifade edeyim. 
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BAŞKAN — Peki, buyurun ifade edin. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, az parayla daha fazla iş yapacağız beyanın
da bulundular. Acaba katılma payı almdan köye hiz
met götürmeyi düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Peki. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, izin verir
seniz pek kısa olarak, fazla uzatmadan bunlara sözlü 
cevap vereyim. Çünkü önemli bazı şeyler söylendi. 

Sayın soru sahibi arkadaşım, birtakım rakamlar
dan bahsetti ve «siz ne yapacaksınız» diye sordu. Şu
nu kesinlikle söyleyeyim. Biz, geçen yıl ve ondan ön
ceki yıllar, isterseniz yılların ortalaması olarak alın, bir 
yılda yapılan fiziki altyapıdan daha fazlasını 1978'de 
kesin olarak yapacağız. Nereye güveniyorsun diyorsu
nuz? Son sorunuzun cevabı da bu açıklamamın için
de olacak. Şu anda fiziki altyapıyı yapan Yol, Su, 
Elektrik Genel Müdürlüğünün gerek makine parkı, 
gerek teknik elemanları, gerekse işçi kapasitelerinin 
% 30'undan fazlası kullanılmamaktadır. % 70 atıl ka
pasite vardır. İşte ben bu atıl kapasiteyi harekete geçi
receğim ve makine parkından en yüksek düzeyde ya
rarlanıp, teknik elemandan, işçiden en verimli şekil
de yararlanıp, hizmeti fiziki olarak artırmaya çalışa
cağım. Benim sihirli değneğim bu. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Bir küçük hususa daha değineyim, izin verirseniz. 
«Bu köylere kanalizasyon yapacak mısınız?» sorusu. 
Elbette kanalizasyon bir ihtiyaçtır, yapılması zorun
ludur. Mutlaka bir program içerisinde buna da yöne-
linecektir. Fakat şunu belirteyim ki, köye gerek yol, 
su, elektrik, gerekse kanalizasyon olarak götürülen 
altyapı hizmetleri, eğer köylünün ekonomik gelişme
si bir başka tedbirle yükseltilmemişse, o köylü için 
çok fazla yarar sağlamamaktadır. Köylünün karnını 
doyurmaya öncelik vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in bir sorusu 
var, fakat soru sorma işlemi bittikten sonra bize gel
miştir; bu bakımdan, işleme koyamayacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Yüce Meclise saygılar su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Müfit Bayraktarca, fakat 
yerini Sayın Timuçin Turan'a bırakmıştır. Buyurun 
Say m Turan. (AP sır alarmdan «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Timu
çin Turan söz sırasında kayıtlı değildi. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının 1978 yılı Bütçe Kanunu ile ilgili görüş
lerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Ülkemizin en güzide, en yararlı kuruluşlarından 
biri haline gelen, köye ve köylüye hizmet götüren ön
cü kuruluşumuz Köy İşleri Bakanlığı, köyün temel 
altyapısı konusunda önemli merhaleler katetmiştir. 
Hizmetler, Bakanlığın kurulduğu günden bu yana de
vamlı katlanarak icra edilmiş, kuruluş, köylümüzün 
bir yerde kendi malı haline gelmiştir. 1978 yılında da 
hizmetin aynı büyüme hızıyla köylümüze intikali ar
zu edilirken, iktidar değişikliği ile birlikte, endişe ile 
izlediğimiz tersine gelişmeler teşhis edilmeye başlan
mıştır. öyle ki, sakat ve hayal ürünü birtakım düşün
celer ve uygulama teşebbüsleri bu değerli hizmet bi
riminin körletilmesi girişimi olarak değerlendirilmek
tedir. Bu değerlendirmenin gerekçelerini üç ayrı bö
lümde açıklamaya çalışacağım : 

1. Yeni metot ikamesi teşebbüsleri : 
Halk Partisi köy altyapı hizmetleri konusunda 

ötedenberi gerçek ötesi düşüncelere sahiptir. Sayın 
Bakan bu düşünceleri Bütçe Karma Komisyonunda 
bir kere daha belirtmiştir. Hükümet Programında da 
bu görüş açık ve seçik yer almıştır. Köye temel alt
yapıyı devlet değil, örgütlendirilerek güçlendirilecek 
köylü kendisi götürecektir. Halk Partisi devletin kö
ye hizmet götürmesini köylünün sömürülmesi saya-
gelmiştir. Özetlemem gerekirse, bundan böyle köylü, 
ekonomik yönden güçlenebilmek için örgütlendirile
cek, kendi ihtiyacım kendisi giderecek, yani köylü 
güçlendikten sonra camiini de kendisi yapacak, yolu
nu da, suyunu da, elektriğini de kendisi halledecek. 
Düşünce bu... Bakanlık şimdi bu düşünce doğrultusun
da hareket etmeyi amaçladığına göre, daha önceden 
teşkilatlanmış güzide hizmet birimlerinin fonksiyon
larını giderek yitirmeleri beklenmelidir. Bunun için 
de para kısılmah, insan unsuruyla oynanmalıdır. Şim
di yapılmakta olan da budur. Bu iki konuya değin
meden önce «Köylü kendi işini kendi görmeli» slo
ganı üzerinde biraz daha duracağım. 

Bu slogan ithal malıdır. İthalatın yapıldığı ülke
lere hayretmemiştir. Hayretmediğini, Halk Partisinin 
getirdiği üst düzey yöneticileri de zannediyorum bil
mektedirler. Ama Halk Partisi slogan partisidir. Ha
yatında köyle ilişkisi olmamış, birtakım sözde teoris-
yenlerle bu sloganın peşinden gidilmekte, Türk köy-
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lüsü, Türk köyü tecrübe tahtası yapılmak istenmek
tedir. Size kısaca şunu belirtmek isterim : Hizmet 
öyle bir ivme kazanmış, köylümüz hizmete öylesine 
sahip çıkmıştır ki, köye giden hizmetlerin Hükümeti
niz eliyle frenlenmesi teşebbüsünüz boşa çıkacaktır. 
Meseleye bakış açınız sakattır. Köylümüzün istikba
liyle oyuncak gibi oynama hakkını size kimse vere
mez. Havadan indirmeyle köye girilmez. 

HASAN CERİT (Adana) — Biz havadan indir
meyle Kıbrıs'a bile girdik. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Bu mantıkla, 
ba kafayla Türk köyüne ve köylüsüne fayda sağlaya
mazsınız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

2. Bütçe daraltılması : 
Biraz önce de belirttiğimiz gibi, hizmet icrasının 

köylüye uzun vadede devri için, Devletin hizmet icra 
fonksiyonunun yok edilmesi, kısa vadede kısıtlanma
sı gerekiyordu. Bu yd Bütçede bu oyuna geçilmiştir. 
1977 yılında Komisyona 8 milyar TL. olarak gelen 
teklif 3,5 milyar fazlasıyla 11,5 milyara yükseltilmiş
tir. 

Bu yıl 8 042 000 OOGı milyon Türk lirası olarak 
gelen ve 1,6 milyar lira ilave görerek takriben 9,7 
milyara bağlanan bütçe yetersizdir. Yani geçen yılki 
rakamdan takriben 1,8 milyar daha azdır. Oysa ki, 
hiç olmazsa geçen yılkı hizmet düzeyine erişebilmesi 
için bu yılki rakamın hizmet maliyetlerindeki yüksek 
artış oranlan gözönüne alındığında asgari 19 milyar 
Türk lirası olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Verilen 
ise, bunun ancak yarısıdır. Öyleyse bu yıl Köy İşleri 
Bakanlığından hiç kimse hizmet beklemesin. Bu 
şartlarla geçmfş yıllardan devam eden isterin dahi 
bitirilmesi mümkün olamayacaktır. Yeni işe girişil
mesini ise hiç kimse beklemesin. 

Neticede, milyonlarca liraîsk makine parkı 40 bin 
işçi, 3 bin teknik eleman çürümeye ve oturmaya iti
lecek geniş çapta kaynak israfına yol açılacaktır; ga
ye sloganı tutturmakiar. 

Adalet Partili Bütçe Komisyonu üyelerinin verdi
ği 4 milyar 900 milyon liralık artışı, öngören önerge 
bu nedenlerle Halk Partililerce reddedilmiştir. Köy 
eîektrikîendirilmesi konusunda da aynı durum mev
cuttur. Yıllık 2 500 köy eîektrikîendirilmesi hedefine 
erişilebilmesi için Türkiye Elektrik Kurumunun bu 
işe 3 milyar lira ayırması gerekirken; 8üıft milyon Türk 
Lirası ayrıldığı görülmektedir. Bu parayla geçen yıl
dan devam eden işleri tamamlamak şöyle dursun, 
câri giderleri dahi karşılamak güç görülmektedir. Kö
ye götürülen tüm hizmetleri için aynı zihniyetin hâ
kim olduğu apaçık ortadadır. 

3, İnsan unsurunu tahrip: 
Bakanlığın götürdüğü hizmetlerde en önemli paya 

sahip olan insan unsurunun tahribine de sistemli ola
rak girişilmiştir. Halk Partisinin hükümet olduğu gün
den bu yana, Köy İşleri Bakanlığındaki hizmet çarkı 
bir mezar sessizliğine bürünmüştür. Tayin ve nakil
den, jurnal ve kıyımdan başka hiç bir iş yapılma
maktadır. İşçisi, memuru mühendisti büyük bir hu
zursuzluk içine itilmiştir. Büyük sıkıntısını ülkece 
çektiğimiz yetişmeleri milletimize büyük fedakârlıkla
ra mal olan yetişkin, Vasıflı ve Devletin görevlisi ol
maktan başka günahı olmayan teknik elemanlar kı
yılmakta, sürülmektedirler. Bakanlıkta Mc Garry taslak
la» türemiştir. Cadı kazanı alabildiğine kaynatılmak
tadır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, $ıttdf de Halk Partisi 
ne söylüyorsa tersini yapmakta; il müdürünün, bölge 
müdürünün, mühendisinin, memurunun yatağım - yor
ganını kış ortasında sırtına vurarak* barış ve kardeş
lik edebiyatından şahaser örnekler vermektedir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Unvan, kadroları ellerinden alınarak, çoluk - ço
cuğu ile açlığa perişanlığa tefked'ilen memurlara gü
dümlü soruşturmalarla Danıştay yolu da kapatılmak 
istenmektedir. Bu güdümlü soruşturmalar Halk Par
tisi ciddiyeti ile öylesine uyum içindedir k% değme 
güldürülere bile taş çıkartacak bir örneği vermeden 
geçemeyeceğim. 

Bir başmüfettiş bir genel müdürlükte yaptığı gü
dümlü soruşturmada bir eski genel müdürün bir tari
he kadar imzaladığı tüm evraklarda daima mürekkepli 
kalem kullanmışken, ilk defa bir olurda neden tüken
mez kalem kullandığını dahi sorabilmekte, dolma ka
lem yerine tükenmez kalem kullanılmasını suçlama 
vasıtası yapmaya kalkışmaktadır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Senin zamanındaki 
haksızlıklar, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Güdümlü so

ruşturmalarda taraflı kişiler kullanılmakta, objektif 
teknik bazı kavramlar çarpitılmakta, saptırılmakta, 
suçlama vasıtası yapılmak istenmektedir. Bölge mü
dürleri geçici görevle sokağa atılmakta, yerlerine ka
nunsuz olarak yandaşları 1897 sayılı Kanuna açıkça 
aykırı olarak oturtumtâktadn'. Bu şekilde görev yap-
tınlân kişilerin görev yetki ve sorumlulukları kanu
nen yoktur. Yaptığı her icraat karniden stfçfür. Na
killerde faşist yöntemler uygufcmmalftadın Kıyılan 
teknik eleman kıstırılmakta, birkaç görevli idam fer-
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manı okurcasına nakil veya görevinden alınma emrini 
tebliğ etmektedir. Genel müdürler eliyle işçilerin ve 
memurların anarşistlere dövdürüldüğü iddiaları var
dır. Birifemiş kin ve nefretler kusuhtıakta, düzgün olan 
beı* şey alabildiğine tahrip edilmektedir. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonundaki ko
nuşmasında, Bakanlığın kapısından içeri partizanlığın 
sokulmayacağını söylediğinde acaba demiştik; bütün 
il müdürlerini, böîge müdürlerini, genel müdür, müs
teşar, müsteşar yardımcılarını değiştirecek, yüzlerce 
memuru, mühendisi sürgün edecek, bunları yaparken 
Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını hiçe sayacak, 
sendikaların bir bölümünü koruyacak, bir bölümünü 
ezmeye çalışacak, sadece Ankara'da kanunsuz olarak 
142 işçiyi işlerine son vererek sokağa atacak, her köye 
toîr minibüs ve bir televizyon verilirse, köyler kalkı
nır mantığında göreve gelir gelmez Halk Partisinin 
«Ak günler» kitabını Bakanlık görevlilerine okuma 
ödevi veren yandaşını müsteşarlığa, parti militanları
mda diğer önemM görevlere getirecek, ondan sonra 
da «Kapımdan içeri partizanlık girmedi» diyeceksi-
mz. 

Halk Partisi ve mensupları ne söylerlerse tersini 
yaptıklarını gördüğümüz için, bizi hayrete düşürme-
diıriz. Halk Partisi tarafından imtihansız olarak işe 
alınan 125 işçi, Adalet Partisinin Köy İşleri Baka
nınca işten çıkarılmamıştır, tşe alınmada kusurlu 
davranılmışsa, kusur işverenindir. Bu tür kusurlar 
gerekçe yapılarak, işçi işten çıkarılırsa kanunsuz dav» 
ranıumş olur. Şimdi Ankara'da 142 işçiyi, işverenin 
kendi kusurunu gerekçe yaparak, kanunsuz olarak 
işten çıkarıyorsunuz. Tayin ettiğiniz müsteşar muavin
lerini kanunların öngördüğü şartları sağlayamadıkları 
içinr müşavir kadrosuna atayıp, müsteşar muavin
liği görevini yaptırıyorsunuz. Yapılan ve yapılmaya 
devam olunan kanunsuzlukların, haksızlıklarnı hesabı 
borada sorulacaktır. 

Cami yapımını ölü yatırım sayan zümîyeti» Türk 
köyüne ve köylüsüne verebileceği hiç bir şey yoktur. 
Hülasa, bu bütçeyle Halk Partisi, Devletin köyden 
elini çekmesi için ilk adımını atmış bulunmaktadır. 

Arz ettiğim nedenlerle, bu bütçenin bu mantıkla 
birleşmesi Türkiye'ye yarar değil, zarar getirecektir. 

Yüce Meclise ve Köy İşleri Bakanlığının emektar 
mensuplarına saygılar sunarken, konuşmam sırasında, 
konuşmama tahammülü olmayanlara da bir çift la
fım var, 

ERTOZ VAfHT SUİÇMEZ (Trabzon) — Yalan 
Söylemeye utanmıyorsun değil mi? 
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TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Fikir özgürlü
ğü, söz özgürlüğü edebiyatı yapıyorsunuz, sonra da 
milletin vekilinin konuşma özgürlüğünü men etmeye 
teşebbüs ediyorsunuz. İşte, ülkemizde uygulamanızın 
bir çelişkisi daha. <AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
KOY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKACI 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, konuşmacı 
konuşması sarasında, benim söylediğimi tamamen ter
sine çevirerek ve çok yanlış bir şekilde ifade ederek, 
Hükümetimizin köye götürülecek altyapı hizmetlerini 
köylünün kendisine yaptırtacağı ve Devlet katkısının 
tamamen ortadan kalkacağı gibi çok gerçek dışı bir 
söz söyledi. 

Bu konuda müsaade ederseniz yerimden, görüşme
leri fazla uzatmadan birkaç cümleyle açıklama yap
mak istiyorum. (AP sıralarından, «Böyle bir uygula
ma yok.» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi sisin konuşma
nızdan sonra tekrar «Son söz milletvekilinindir.» hak
kı doğacaktır. Bu bakımdan tekrar bir mlUetvekiline 
söz vermek zorunda kalacağız. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAM 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayı» Başkan, o zaman 
konuşma uzasa bile, bu yalanı açığa çıkartmak için, 
gerçeği ortaya koymak için 70 nci maddeye göre söz 
istiyorum. (A!P sıralarından, .«Yok böyle bîr usu].» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 70 nci mad

deye göre söz aldı, son söz milletvekiline doğmaz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan» mümkün mertebe mü

layim bir lisanla konuşunuz. 
Süreniz 30 dakikadır. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan» sayın mil
letvekilleri; 

Sayın Timuçin Turan, burada biraz evvel üzüntüy
le dinlediğim konuşmasını yapmamış olsaydı, tekrar 
çıkıp konuşma ihtiyacını duymayacaktım. Aslında 
kendisi, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında 
uzun süre görev yapmış tecrübeli bir bürokrattır. 
Onun bunları söylemiş olmasını da ayrıca yadırga
dım, 

Gönül isterdi ki, bazı konularda ileri sürdüğü id
diaları benden önce konuşan sözcüleri söyleseydi de, 
ben de buraya getirdiğim belgelerden geniş geniş bir
takım izahatlar verseydu». Ama şimdi, böyle bir fır
sat doğduğu için düşüncelerimi tasaca arz edeceğini. 
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Hükümetimiz ve Hükümetimizin programına bağlı I 
olarak Bakanlığımız; köye yönelik, köylüye yönelik, 
kırsal alana yönelik altyapı yatırımlarını belli prog
ramlar içinde, bütünlükçti bir anlayışla, fiziksel alt
yapıyla, tarımsal altyapıyı, ekonomik altyapıyı birlik
te götürecek ve bunu birlikte götürürken de devleti... 
(AP sıralarından, «İncitti mi?» sesleri.) Dinlerseniz 
anlayacaksınız, Eğer zahmet ederseniz, okuma ihti
yacını duyarsanız, - her iki yerde yaptığım konuşma- I 
ların metinlerini göndereyim, size - o metinleri oku
duğunuz zaman belki de durumu anlarsınız. (CHP 
sıralarından, «Onlar anlamaz.» sesleri.) I 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Benim, gerek komisyon
da, gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisinin önün- j 
de söylediğim, köye ve köylüye gidecek altyapı yata- I 
rımlarımn, köylünün ekonomik durumunu yükselten, 
onun refahını artıran bir anlayış içinde, götürülecek I 
ve halktan bu konuda bir katılma payı alınacağına 
dair hiçbir hüküm ifade etmeyen beyanlardır. Eğer 
bunca sene Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında 
yüksek düzeyde görev yapmış bir seçkin Devlet-me- I 
muru benim söylediğimi anlayamıyorsa, yazdığımı I 
okuyup anlayamıyorsa ve ondan sonra buraya çıkıp I 
tersine birtakım suçlamalar getiriyorsa, uzunca süre I 
bu görevi yapmış kişilerin, bu kafayla yapmış kişilerin I 
bugün köylüyü ve köylüyü getirdiği noktayı anlamak I 
çok kolaydır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al- I 
kışlar) 

Bu anlayışla, bu düşünceyle ve gerçekleri herkesin I 
önünde saptayarak yazılı metinden okuduğunu ters I 
yorumlayarak huzurunuza çıkıp, üstelik benden önce I 
de değil, benden sonra buraya çıkıp burada birtakım I 
gerçekleri saptırarak, Cumhuriyet Halk Partisine de, 
Cumhuriyet Hükümetine de, Bakanlığımıza da her- I 
hangi bir kusur izafe edemez, yakıştıramaz. Bugüne I 
kadarki bütün eksikliklerin, kusurların yanlışlıkların, I 
köylünün sefalete mahkûm edilişinin, kırsal alanda I 
da sömürü düzeninin yaygınlaştırılmasının başlıca so- I 
rumluları olan sizler ve onların içerisinde bu konuş- I 
mayı yapan, Saym Timuçin Turan, siz bu sorumlulu- I 
ğun hesabını vermek zorundasınız. Bizim bu kürsüden I 
hesap vermek gîbi bir mecburiyetimiz yoktur. Ben 
henüz hesap verecek kadar görevde kalmış bir bakan 
da değilim. Birinci konuşmamda Yüce Meclisin say
gınlığına, gruplar arasındaki ilişkilerin yumuşaklığına 
gösterdiğim büyük özeni bu ölçüde istismar ederek I 
benden sonra son konuşmayı yapmak üzere söz alıp j 

- - 156 

25 . 2 .1978 O : 2 

buraya çıkıp bu havayı bu şekilde değiştirmeye hak
kınız yoktu zannediyorum. 

Memurlarla ilgili, görev yeri değiştirilmiş memur
larla ilgili her türlü açıklamayı buyursun Sayın Ti
muçin Turan Bakanlığıma teşrif etsin, ona Bakanlık
taki odamda bütün yetkililerin önünde her türlü bil
giyi vereceğim. Ondan sonra da savunabilirse o za
man çıksın kürsüye savunsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul .edil
miştir. (AP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz hakkı doğdu 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim son söz burada doğmu
yor. Sürçü lisan yaptım, fakat 70 nci maddeye göre 
söz istenmiştir; 70 nci maddeye göre son söz hakkı 
yoktur. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sataşma da var 
efendim. 

BAŞKAN — Sataşma diye bir şeye ben tesadüf 
etmedim. Ama direnirseniz oylarım. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma için direniyor musunuz? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, mü

saade buyururmusunuz efendim? Bir şey arz etmek 
istiyorum. (AP sıralarından anlaşılmayan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Efendim bir taneniz konuşsun, koro 
halinde olursa anlayamam. Evet buyurun Sayın İlhan 
Ersoy, sizi dinlıiyeyim ben. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim demin 
zataâliniz buyurdunuz ki, «Size söz verdiğim takdirde 
son söz hakkı doğacaktır». 

BAŞKAN — Tamam söyledim; evet. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Bakan 70 
nci maddeye göre sadece bir açıklama yapacağım 
söyledi. Yaptıkları konuşma açıklama değildir, bir 
konuşmadır. Söz hakkı doğar, söz hakkı verilmesini 
istiyoruz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Oylandı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu 70 nci maddeye 
göre söz aldığı için esasında söz hakkı doğmuyor. 
Fakat Divanda bir ihtilaf var; Divan Üyelerinden bî-
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Fisi «Söz hakkı doğmuştur» diyor, diğeri de «Doğmu
yor» diyor. Bu müzakerelerin selâmetle yürümesi için 
şöyle bir yol düşünüyorum: Bunu bir direnme olarak 
ka'bul edeceğim ve bunu oyla halledeceğim. Benim 
düşüncem bu. (AP sıralarından gürültüler, yağa kalk
malar) 

Şimdi bir önerge gelmiştir. Sayın Turgut Toker 
(AP sıralarından «Teslim oldunuz Sayın Başkan» 

sesleri) Ben hiç bir zaman kimseye teslim olmam; 
onu kati olarak bil. 

«.... Oradaki durumda Köy İşleri Bakanlığı bütçesi 
üzerinde konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü, Partimizin Genel Başkanı Sayın Süleyman Demire! 
hakkında, düpedüz, Morisson Firması Baştemsilcili-
ğinden Başbakanlık koltuğuna fırladığı, hangi görüş
leri fırlattığı beyanıyla ithamında bulunulmuştur. 

Tüzüğümüzün 70 nci maddesi gereğince söz isti
yorum.» 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 
AP Grup Başkanvekili 

Şimdi bunun için zabıtları tetkik etmek mecburi
yetindeyim, zabıtları getirteceğim. 

Şimdi, Sayın Toker, 70 nci maddenin 2 nci parag
rafı şöyle: «Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı 
oturum içinde olmak üzere söz verme zamanını tak
dir eder.» 

Şimdi bu sabahki oturumda bu hadise cereyan et
miştir. Bu ikinci oturumdur. Bu bakımdan bu hükme 
girmiyor. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, büt
çenin çıkması bakımından direnmiyoruz, kararınızı 
saygıyla karşılıyoruz. Ancak bugün sabahtan şu ana 
kadar gaf üstüne gaf hata üstüne hata yaptınız. Ru
mî tescil ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun açıklama yapın. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lüzum görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim, ben de bu 
sözlerinizi bir hakikat olarak kabul etmiyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bölümleri ayrı ayn okutup oylarınıza sunacağım. 
(AP sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vur
ması), Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu «Yeter 
be artık» deyip elindeki kâğıtları yırtıp yerlere attı 
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ve salonu terk etti. (CHP sıralarından şiddetli gürül
tüler, Başkanın tokmağı vurması) 

Lütfen efendim. 

Bölümlere geçilmesini tekrar oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayn ayn okutup oylannıza sunacağım. 
Buyurun okuyun efendim. (AP ve CHP sıralanndan 
karşılıklı sataşmalar, gürültüler) 

Lütfen bütçeyi çıkaralım efendim. 

B) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 22 540 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Köy yollarının yapımı, içme su-
lannın temini ve elektrik tesis
lerinin kurulması 5 705 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Topraksu hizmetleri 2 839 632 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(CHP sıralanndan gürültüler) 
Lütfen oylama sırasında müdahale etmeyin. Efen

dim sülkûneti muhafaza edin bütçeyi çıkaralım, aksi 
halde programı tatbik etmeye imkân yok. Bilhassa 
iktidar grupu olarak sizin daha sakin, daha mülayim 
olmanız iktiza eder. Bu bakımdan sizler bu işe giriş
meyin. (CHP şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Program kotu: 113 (CHP ve AP sıralanndan kar
şılıklı söz atmalar, gürültüler) 

Efendim, bölümler anlaşılmıyor. Maddeleri oku
maya imkân yoktur. Lütfen dinlemeye alışın. 

(Milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar) 

Sayın Çalık, Sayın Çalık lütfen programın tatbi
kine mani olmayın. Sükûnetinizi muhafaza edin. 
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Bottun iyin* 

113 Kooperatifçilik ve el sanatları 
hizmetleri 655 124 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmey^nJej... Kabul «Ul-
ımştir, 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 8 870 000 

' BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Köy fşleri ve Koopcrjtfîfler Bakanıma bağlı, 
Toppak ye İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesi : 

101 Genel yönetim ve destek biz-
metleri 4& 603 000 
BAŞKAN — Bölümü oytennı-
za sunuyorum. Katta! edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Toprak iskân hizmetleri 410 254 0€0ı 
BAŞKAN — Böllimü oytarmı-
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferier 
BAŞKAN — Bötiami oylafinı-
*m susuyantaa. Kabul edej£ter„. 
Kabul etaeyeıder... Kabul edil-

1 «72 0CO 

Köy İşleri ve Ke*J#erattfier BakanUğı büfesi ka
bul edilmiştir. Hayufe uğurb* olsun. (CHP sıraiarifl-
dan alkışlar) 

C) GIDA-TARm VE HAYV4NC1UK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre, GUia-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Koaröyea?- Verinde 
mkUmetf.. Yerinde, 

Gıda Tarım ve Hayvancdtk Bakanlığı bütçesinin 
tüm», üzerinde söz alanlar; MİSİ Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Korkut Özai, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Orhan Akhulut, Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu adına Sayın Cengiz Gökçek, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Şerefoğju. 

Şahıslan adına; Sayın İsmail Akın, Sayın Abdur-
rahman Oğultiirk, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Semih Eryıklız, Sayın Hasan 
Zengin. 

Aleyhinde; Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Behiç 
Tozkoparan, Sayın Mehmet özufku, Sayın Kemal 
Doğan, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Sayın Haül Karaath, Sayın Adem AM 
Sanoğhı, Sayın İlhan Aytefcin, Sayı» Mustafa E$ref-
oğlu, Sayın Şener Battal. 

Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Korkut 
özal, buyurun efendim. Sayın Özai, süreniz 2fl da-
kvkadu. 

MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Milli Selamet Partisi Grupunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Hızlı bir nüfus artışının süregeldiği dünyamızda 
bugün, tarım önemini her yıl biraz daha artıran bir 
faaKyet alanıdır. İklim şartlarının olumsuz geçece
ği bir yıl, büyük bir kıtlık ve açlık sorununu orta
ya çıkarabilir. 1973'terdeki olumsuz hava şartlan, 
dünyamızın da, Türkiye'mizin de ne derece nazik 
ve tehlikeli bir gıda dengesi içinde bulunduğunu or
taya koymuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan bugü
ne kadar ki tarım çalışmalarım kısaca incelersek, 
önemli pek çok gelişmenin gerçekleştirilebilmiş oldu
ğunu görürüz. 1920'Ierde 10 ila 14 milyon arasın
da seyreden ülke nüfusunun gıda ihtiyaçlarını kar
şılamada zorluklarla karşılaşan Türkiye, bugün nü
fusunun bu değerinin dört nüsüne ulaşmış olmasına 
rağmen, gıda ihtiyaçlarım, geçmiş yulardaki stan
dartların çok üstünde bir seviyede karşdamayı başar
mıştır. 

Geçmişe baktığımız zaman, 1950'den önceki dö
nemde tarımın altyapı çalışmalarına ağırlık verildiği
ni görmekteyiz, önemli tarımsal kuruluşlarımızın 
çoğu, bu dönemde tesis edilmişlerdir. Ancak, tarım
sal gehşme ise bu dönemde oldukça statik bir du
rum göstermiştir. Bu döneme «Kuruluş dönemi» di
yebiliriz. 1950 - 1968 yılları arasmda tarımda ük 
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defa kesif makineleşme gayretinin gösterfldiğini ve 
bunun tabii bir sonucu olarak tarımsa! alanlarda 
% 60'a yakın bir genişlemenin gerçekleştirilerek, ta-
nnisal alanın 25 milyon hektara çıkarıldığım görüyo
ruz. Bu döneme «Ekstansiyon» yani, yayılma döne
mi diyebiliriz. 1962'de başlayan planlı dönemde ise, 
tarımsal alanların genişletilmesinden çok, birim alanda 
Verimin artırılması hedefine yönelmiştir. Bu döne- \ 
me «Entensifıkasyon» veyahut yoğunlaşma dönemi 
diyebiliriz. 1974'ten sonra ise, Türk tarımının sa
nayileşmeye yöneldiğini görüyoruz. Bu döneme de 
sanayileşme dönemi diyebiliriz. Kurutma, yayılma, 
yoğunlaşma ve sanayileşme diye bahsettiğimiz dört 
ıdönevn, bugün Türkiye'nin her yerinde eşit şekilde ; 
gerçekleştirilmiş değildir. Türkiye'nin öyle bölgeleri < 
vardır ki, bugün hâlâ tararım kuruluş devresine gel- \ 
memiştir ve yine Türkiye'nin öyle bölgeleri vardır ki, i 
burada tarım sanayileşmiş bulunuyor. 

Bazı önemli endikatörlerin 1950 - 1960 - 1970 Ve \ 
1976 değerleri, Türkiye'nin tarımsal gelişmesinin bu \ 
manzarasını açıkça göstermektedir. Ekim alam, 1950 
yılında 16 milyon hektardan, 1960 yılında 25 milyon 
hektara, 1970 yılında 27 milyon hektara, 1976 yılında 
28 milyon hektara yükselmiştir. 1960 yılmda 40 000 
olan traktör sayısı, 1970'te 100 000'e, 1977'de ise 
400 000'e yükselmiştir. 1960 yılında 1,25 milyon hek
tar olan sulanan saha, 1970'te 1,7 milyon, 1977'de de 
2,6 milyon hektara yükselmiştir. 1960'da hektar na-
şına 8 kilo olan gübre kullanımı, 1970'te 120, 1976'da 
ise 290 kiloya çıkmış bulunuyor. Tarım alam ve ta-
ntftsal girdflerdeki bu artışın neticesi olarak, Türkiye' 
iıin tarımsal üretiminde, özellikle son yıllarda önemli 
gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Bunlara ait bazı değer
leri şöylece Özetleyebiliriz. Hububat üretimi - Top
lam - 1962'de 15 milyon, 1970'te 16 milyon, 1977'de 
25 milyon tona çıkmış; pamuk elyafı üretimi, 1962'de 
245 000 tondan, 1970 yılmda 400 000, 1977 yrimda 
€00 000'in üzerine çıkmış; 1962 yılmda ayçiçeği üre
timi 60 000 ton iken, 1970 yılında 375 000 tona, 1977 
yılında 550 000 tona çıkmış; şeker pancarı üretimi de 
aynı şekilde 1962 yılmda 2 700 000 tonda iken, 1970 
yılında 4 300 000 tona ve 1977 yılında 9 500 000 to
na yükselmiş; toplam et üretimi, kanatlılar dahil, 
1962 yılında 453 000 tondan, 1970 yılında 611 000 
tona, 1977 yılında 925 000 tona çıkarılmıştır. 

Alınan ve olumlu görünen bu neticelere rağmen, 
Türk tarımının, ileri ülke tarımlarına göre daha pek 
çok gelişme imkân ve ihtiyacında olduğu görülmekte
dir. 

Bazı üretim rakamlarında Türkiye'nin birim alan 
veya çiftçi "başına, Batı Afcnanya'daki değerlerle kar-
şriaşnniması bu durumu ortaya koyuyor. 

Hububat üretiminde Batı Almanya'nın ortalaması 
hektar başına 4 500 kilo iken, Türkiye'de bu değer 
1 700 kilodur; şeker pancarı üretiminde 40 tona mu
kabil 35 tondur, mısır üretiminde 5,5 tona mukabil 
1 800 kilodur; et üretiminde 248 kiloya mukabil 58 
kilodur; süt üretiminde, hayvan başına, 4 tona muka
bil 580 kilodur. 

Bu, Türkiye'nin tamunun geri okluğunu gösterdi
ği kadar, büyük bir gelişme potansiyeli olduğuna da 
işaret eder. 

Buna ilaveten tarımın, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal hayatında önemli bir yeri vardır. Tarım üzeri
ne çok daha önemle eğiünmesini mecbur kılan sebep
ler şunlardır : 

Gayri safi milli hâsılamızın % 25'i, ihracatımızın 
% 90'ı, nüfusun % 60'ı, önemli sanayi dallarının gıda, 
sigara, şeker, tekstil, et, süt, tamamı, önemli bazı sa
nayi ürünleri, gübre, kimya, makine, otomotivin 
önemli bir kısmı, mevsimlik işçi talebinin tamamı, 
gelir dağılımındaki önemli aksaklıklar doğrudan doğ
ruya tarımla ilgilidir. Dolayısıyla Türk tarımının çok 
yönlü meselelerine dengeli çözümler getirilmeden 
Türkiye'nin hiçbir kalkınma gayretini başarıya ulaş
ması mümkün değildir. 

Türk tarımının çok yönlü meselelerinin önemli 
olanlarını şöylece özetleyebiliriz : Kırsal yerleşim da
ğınıktır, arazi parçalanmıştır ve çok küçük üniteler 
halindedir. Lüzumundan fazla arazi tarıma açılmıştır. 
Yağışların dağılımı su teminini güvensiz kılmaktadır. 
Tarımın altyapısı yetersizdir, önemli girdiler hâlâ çok 
yetersizdir. Meselâ traktör sayısının dört - beş misline; 
gübre kullanımının 5 misline çıkarılması mümkün ve 
lazımdır. Türk tarımının finansmanı yetersiz ve kül
fetler, mali külfetler fevkalade ağırdır. Modern tek
nolojinin yayımı hâlâ çok sınırlıdır. Pazarlama sis
temleri yetersiz veya hiç yoktur. Tarımla İlgili devlet 
kuruluşları ise dağınıktır; imkân ve yetkileri sınırlı, 
hatta yoktur ve çalışmaları ahenksizdir. 

Son yıllarda bu sorunların bazılarının halledilmesi 
için gayretler gösterilmiştir. Tanm altyapısının güç
lendirilmesi, önemli girdilerdeki ikmal seviyelerinin 
yükseltilmesi, finansman sorunlarına yardımcı olma 
amacıyla faizsiz kredi ve önbağlantı yapılması, ka
mu kuruluşlarından bazılarının Tanm Bakanlığı "bün
yesine alınarak, gerek pazarlamaya entegrasyon yapıl
ması, gerekse yayım hizmetlerinin finansmanla bütün
leştirilmesi gibi olumlu hamleler yapılmıştır. 
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Bu çalışmaların neticesi olarak, bilhassa hububat I 
ve hayvansal ürünlerde, geçmiş yıllarda örnekleri en- I 
der görülen bazı güzel gelişmeler gerçekleştirilmiştir. I 

1970 yılından sonraki et üretimi artışı, 1970 yılın- I 
dan önceki aynı süredeki et üretimi artışının 2 misli; I 
yine aynı dönemlerde hububat üretimi artışı 8 misli I 
olmuştur. Bir zamanlar hububat ithal mecburiyetine I 
düşmüş bulunan Türkiye bugün önemli bir hububat I 
stokuna sahip bulunmaktadır. I 

Taban fiyatlardaki politikalarda son üç - dört se- I 
ne zarfında önemli hamleler yapılmıştır. Taban fiyat- I 
lan genellikle verimli ziraat yapılmasını teşvik edici I 
yapıda ve konjonktürün genellikle üstünde tutulmuş- I 
tur. I 

Tabiat şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerdeki I 
çiftçilere, sosyal dengeyi sağlama amacıyla taban fi- I 
yatlarında sosyal külfet primi uygulaması ilk defa I 
olarak başlatılmıştır, önemli ürünlerde entegre üre- I 
tim projeleri uygulamaları getirilmiştir. Dünya Ban- I 
kası ile çok maksatlı tarımsal kalkınma projeleri ge- I 
liştirilmiş ve bunların uygulamalarına geçilmiştir. I 
önemli tarım girdilerinin yurt içinde üretilmesi için I 
Bakanlık bünyesinde geniş yatırım projeleri uygulan- I 
mış ve başta 40 bin traktör olmak üzere tanm alet 
ve makinelerini imal etme amacıyla 6 tane fabrika- I 
nın inşaatı büyük ölçüde ikmal edilmiştir. Bakanlı- I 
ğm doğrudan veya dolaylı olarak Türk tanmına arz I 
ettiği hizmet, yatınm ve finansman imkânlan büyük 
bir hızla geliştirilmiş olup, 1973'te 8,5 milyar Türk 
Lirası olan bu imkânlar, 1977'de 43 milyar seviyesine 
ulaştınlmıştır. Bunlara ilaveten tanm teknolojisinde I 
ileri olan memleketler ve komşu ülkelerle tanmsal I 
ilişkilerin gelişmesi ve teknoloji transferi için olumlu I 
bir ortam doğrulaması amacıyla ikili anlaşmalarla I 
koordinasyon ve işbirliği kuruluşları faaliyete geçi
rilmiştir. 

En nihayet, bütün bu çalışma ve gayretlerin neti
cesinde bir zamanlar bugünkü Orman Bakanlnığının 
birkaç odasıyla çeşitli binalara gelişigüzel dağılmış 
ve etkinlik ve gücünü önemli ölçüde yitirmiş bulunan 
Tanm Bakanlığı, dinamik ve kendinden sık sık bah
sedilen bir kuruluş haline dönüştürülmüştür. Ancak 
yapılmış olan bu çahşmalann daha pek çok çalış
malarla takviye edilmesi zarureti vardır. Tanma hiz
met götüren kuruluşlardan Tanm Bakanlığı ile ilgi- 1 
lendirilnıesi mecburiyeti olan bazı kuruluşlar, halen 
başka bakanlıklar bünyelerinde ve maksatlarının ol
dukça dışında faaliyet göstermektedirler. Ziraat Ban- J 

kasının, Şeker Şirketinin, Tanm Satış Kooperatifle
rinin, Toprak Su'nun ve Çay ^ Kur*un Tanm Bakan
lığının kontroluna alınması zaruretine , inanmışken, 
yeni kurulan ve şu anda bütçenin müzakere ettiği
miz Hükümette bu birlişmelerin yapılmadığını, ter
sine yeni bakanlıklar ihdas edilerek, bütünlük mec
buriyeti olan bazı ünitelerin darmadağınık edildiğini 
üzüntüyle görmekteyiz. Çok sayıda bakanlık ihdas 
etmenin meseleleri çözmeye değil, bilakis sahipsiz ve 
yetkisiz bırakmaya hizmet ettiğinin canlı pek çok 
misali ortada dururken kurulan Hükümette 6 tane 
daha yeni bakanlık ihdas edilmiş olmasını,, her yö
nüyle Türk idaresini acze ve çıkmaza itebilecek bir 
davramş olarak görmekteyiz. Tarım Bakanlığının yu-
kanda belirtilen ünitelerle bütünleştirilmesi zarureti
ne inanmış, bu hususta yapılacak her türlü teşebbüsü 
destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. 

17 Ocak 1978'de güvenoyu alarak göreve başla
mış bulunan Hükümetin önünde, tarımla ilgili pek 
çok yapısal ve konjonktüre! sorun bulunmaktadır. 
Hükümet Programında bu sorunların bazılarının üze
rine gidileceği ifade edilmiştir. Ancak, 6 Ocaktan be
ri işbaşında olan Hükümetin bugüne kadar sergileye
bildiği hizmet kabiliyeti ve meselelere bakış açısı ve 
koyduğu teşhisler Hükümetin bu amaca hizmette öy
le pek de başânh olamayacağı intibaını şimdiden 
vermektedir. Çünkü bu Hükümetin yapısı demokra
tik hükümetlerde alışılmış hükümet yapısının hiç bi
rine benzememektedir. Çünkü bu Hükümet ne bir 
Koalisyon Hükümetidir, ne tek parti Hükümetidir, 
ne de bu Hükümetten ikisinin ortasıdır. Bu Hüküme
tin bakanlarının hangi siyasi hedeflerde mutabık ol-
duklanm, yazdıklanndan değil yaptıklarından anla
mak mümkün değildir. Daha geçen sene bütçesinde 
bir başka partinin sözcüsü olarak Cumhuriyet Halk 
Partisinin Türkiye'yi anarşiye ittiğini iddia eden kim
seler şimdi bu Hükümette bakan olarak bulunmakta
dırlar. Bu Hükümette CHP ile hangi meseleleri nasıl 
çözmede •birleşeceklerini yaşadığımız gerçeklerin ışı
ğında anlamak mümkün değildir. Nitekim daha 40 
günlük balayı devresini bile tamamlamadan ortaya 
çıkan meseleler bu Hükümetin geleceği ve basanları 
için öyle pek de ümit beslenecek bir durum göster
memektedir. 

TRT'nin ve yandaş basının bütün örtme gayretle
rine rağmen, anarşik olaylar Türkiye'nin tarihinde 
örneği görülmemiş boyutlara ulaşmış ve alışılmamış 
olaylarla yayılma ve şiddetlenmeye devam etmekte-
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Ekonomik bunalıma çare bulunmamıştır. Bilakis 
kararsızlık ve ahnan yanlış kararlar bu bunalımı de
rinleştirmektedir. İlkbahar gübresinin temininde du
rumun pek parlak olmadığı ortadadır. Bu sıkıntılar 
yetmiyormuş gibi, zaten aksak çalışan Devlet meka
nizması, partizanca ve insanların haysiyetini ve Dev
lete güvenini yitirici davranışlarla tahrip edilmekte
dir. Bu gidişin sonunu iyi görmediğimizi bütün iyini-
yetlerimizîe belirtmek isteriz. 

Türk Milleti bu Hükümete belli bir süre için açık 
bono vermiştir. Bu süre içinde iç ve dış sorunların, 
yurtta barış ve kardeşlik; dışarda barış ve saygınlık 
doğuracak şekilde halledilmesini Türk Milleti bekle
mektedir. Ama bunu yapmayıp, tam tersine içte ba
rış ve kardeşliği zedeleyecek tutumlara devam edilir
se, o zaman bu Hükümetin de hatta demokratik ha
yatımızın da büyük bir bunalıma itilmesi mukadder
dir. 

Kendisine eskiden beri saygı duyduğumuz ve iti
dal ve denge sahibi bir siyaset ve Devlet adamı olarak 
tanıdığımız Saym Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanımızın, Bakanlığı içinde son iki aydır cereyan et
mekte olan bazı olayları yadırgadığımızı üzüntüyle 
belirtmek isterim. 

Sayın Bakanın kişiliğinde bu üzüntü veren davra
nışların en kısa zamanda giderileceğinin teminatım 
görmek istiyoruz ve göreceğimizden eminiz. Bununla 
Sayın Bakanı yapmakta olduğu tayinlerden dolayı 
hatalı veya haksız bulduğunu ifade etmek istemiyo
rum. Biz, sorumluluk yüklenmiş bir bakanın çalışa
cağı kimseleri seçmede yetki sahibi olması fikrini 
daima savunduk. Bu bakımdan hukuki manevraların 
gerisine sığmıp, meselenin aslına ters düşen davranış
tan daima yadırgadık. Ancak, isabetsiz de olsalar 
Bakanlığın bu konudaki tasarruflarına hürmetkar ol
makla beraber, bu tasarrufların yapıldığı kimseler 
hakkındaki davranışların kırıcı ve tesisine elbirliğiyle 
gayret ettiğimiz barış ve kardeşlik havasım zedeleyici 
şekilde olmaması gerekir. 

Birkaç sene Bakanlık görevini deruhte etmekle 
daima iftihar ettiğim ve edeceğim, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye'nin tarımsal kalkın
masına, fedakârlık ve feragatla hizmeti bir ibadet ti
tizliğiyle ve inancı içinde yapan çok değerli insanlar
la doludur. Bu bizim tarımsal kalkınma meseleleri
mizin çözümünde en büyük teminattır. 

Böyle bir kadronun içindeki dengeyi ve anlaşma
yı ve bir arada aynı gayeler etrafında, Türkiye'nin 
meselelerine hücum edecek şekilde çalışmayı her za
man mümkün görüyoruz. Geçmiş yıllarda Türk tarı

mını bütün gayretimizle belli bir noktaya getirmeye 
gayret ettik. Bu Bakanlığın, Sayın Bakanın devrinde 
çok daha güçlü ve daha başarılı hizmetler yapması 
candan bir temennimizdir. Ancak, tekrar ve üzerinde 
durarak ifade etmek isterim ki, tarihin hepimizi ge
tirdiği bazı fırsat noktaları vardır. Bugünkü Hükü
met ve bu Hükümetin bir Bakanlığı olarak Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, böyle bir, fırsatın 
şu anda içindedir. Bu fırsatı iyi değerlendirebilirsek, 
bu fırsatın gerisinden Türk tarımına, Türkiye'nin çö
zümü zor ekonomik meselelerine büyük katkılar çı
kar. Ama bu fırsatı, Türkiye'nin meselelerini çözme 
yerine, geçmişte şu veya bu sebeple dolmuş olan bir
takım birikimlerin doğurduğu ve hiç bir zaman arzu 
etmediğimiz sen ben, birtakım hesap tasfiyesi haya
sına dökersek, o zaman, üzüntüyle ifade edeyim, 
hem bir büyük fırsatı kaçırmış oluruz, hem de Tür
kiye'yi zor meselelerin içinde çözümsüz bırakırız. 

Ben tekrar Sayın Bakanın şahsında, daima itidal 
sahibi bir devlet adamı görmenin güveni içinde, me
selelerin doğru istikametlere çevrileceği inancında ol
duğumuzu ifade ediyorum ve bu inanç içinde Sayın 
Bakan ve Bakanlığın değerli mensuplarına, Türkiye' 
ııin ekonomik ve tarımsal kalkınmasının bu çok de
ğerli hizmetinde gerçek başarılar diliyorum. 

Bakanlığın 1978 bütçesinin ülkemize de, Türk 
çiftçilerine de hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ederek, Yüce Heyetinizi ve Muhterem Başkanı say
gıyla selamlıyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
CHP Grupu adına Sayın Orhan Akbulut, buyu

runuz efendim, 
Sayın Akbulut, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA ORHAN AKBULUT 

(Sivas) — Saym Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1978 yılı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini açıklamaya çalışacağım. 

Saym milletvekilleri, ülkemiz sanayileşmenin tüm 
sancılarım çektiği bir dönemden geçmektedir. Bu de
ğişim elbette ki, toplumun her kesiminde belirli öl
çüde yansımaktadır. Tarım kesimi de bu değişim sü
recinden ayrı düşünülemez. Oysa bugüne değin sana
yileşmede ve toplumda beliren gelişme açısından ta
rımın, gerektiği ölçüde gözönünde tutulmadığım gör
mekteyiz. 

Türkiye'deki sanayileşme ile Batı'nın endüstrileş
mesi arasında belirgin farklılıklar vardır, Batı, kapi-
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talizmin önderliğinde sanayileşmiştir. Sermaye sınıfı 
kendi sisteminin kuralları içinde bu gelişmeyi sağla
mıştır. Oysa günümüzde, özellikle geri kalmış ülke- i 
tente halk giderek ekonomik ve sosyal yönden bilinç- I 
küme, örgütlenme ve insanca yaşam savaşma girmiş- i 
tir. I 

Böyle olumca, geniş halk kitlelerini bünyesinde I 
barındırmayan bir kalkınma sözkonusu olamaz. Bu 
nedenle de sömürücü güçler yani sermaye sınıfı kitle
lerin sırtmdan sanayi devrimini yürütemez durumda 
kalmışlardır. 

Bize göre, uluslararası kapitalizmin gelişme süre
cindeki ülkelerde artı değerden en yüksek sayı ala-
bilmesi için o ülkelerdeki demokrasinin önlenmesini 
ister, bu istek geMşme sürecindeki ülkelerde tutucu 
«üçlerin demokrasiden kaçma ve baskı yöntemlerine 
«ğmma eğiBmlertni de büsbütün körükler. Demokra
siye eksiksiz bir şekilde işlerlik kazandırabilmenin tek 
yolu toplumun tüm kesimlerini sosyal adalet ölçüle
rine dayalı, dengeli bir şekilde kalkındırmaktır. 

Şu halde, ülkemizde kalkınma Batı'dan farklı ola
rak köyden başlayacaktır ve köyden başlamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
tarım ve kooperatifleşmeye verdiği önem yukarıda 
değindiğimiz görüşlerin doğal bir sonucudur. Köy -
Kent "ile ilgili düşünceler ise kooperatifçiliğin etkin
liğini artırmak ve hizmetleri en iyi bir düzeyde yay-
^mlaştmnak amacını taşımaktadır. 

«Bugüne dek, kırsal alana hizmet götürülmedi» 
denemez. Ancak, götürülen hizmetler amaca ulaşmak
tan yani köyün kalkınmasını sağlamaktan çok uzak 
kalmıştır. Bunun tek nedeni, hizmetin çok dağınık, 
yetersiz ve dengesiz olarak kırsal kesime götürülmüş 
olmasıdır. Yetersiz olan bu hizmetten bile, yine en 
çok mutlu azınlık yararlandırılmış, daha açık deyi
mi ile ağalar yararlanmış, köylü güçsüz ve yoksul 
bırakılmıştır. 

îşte, biz «Kalkınma köyden başlayacak» derken, 
köye düzenli, dengeli hizmet götürülmesi gerektiğini 
amaçlıyoruz. Köy altyapı hizmetini sunacak, sosyal 
ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak, kente akını 
durduracak, merkezler kurmayı düşünüyoruz. 

Türk tarımında hedef, bugüne dek, «Birimden en 
yüksek verimi sağlama» şeklinde belirtilmiş ve uygu
lama bu yönde yürütülmüştür. Kanımıza göre bu he
def eksiktir. «Birimden en yüksek verimi alma» ama
cının yanında, «Üretimin değerlendirilmesini» arka 
plana itmişiz. Oysa, tarım üretimden tüketime kadar 
bir zincirdir. Sadece üretmek, en yüksek düzeyde 
üretmek. Tarımda kalkınmayı gerçekleştirmesi bir 

I yana, çoğu kez sorun yaratacak bir işlem olmakta
dır. 

özellikle ülkemizde bunun sayısız örnekleri var
dır. Pamuk, tütün, fındık gibi ürünler üretilmiş an-

I cak, bu ürünlerin değerlendirilmesi geçtiğimiz yıllar
da önemli bir sorun yaratmıştır. Hatta hububat bile, 
sanıyorum ki, bugün 7 milyon tona yakın hububat 
açık ve kapalı silolarda henüz değerlenme olanağın* 

] dan yoksun bulunmaktadır. 
i Bu durumun doğmasına, yanhş tarım politikasının, 
1 düzensiz ekim programlarının elbette ki etkisi vardır. 

Bu konuya ilerde değineceğim. 
Asıl üzerinde durmak istediğim konu, verim artı-

I rıcı önlemlerin yanında, tarıma dayalı sanayinin.de 
I mutlaka gerçekleştirilmesi ve bu yotta ürünlerin en 
I iyi bir biçimde değerlendirilerek köyün ve köylünün 

kalkınmasının sağlanmasıdır. 
I öyle ise, genel sanayileşme süreci içinde, tarım ve 

tarıma dayalı sanayi özel yerini kesinlikle almalıdır. 
Kırsal alanda, tarımsal sanayi tesisleri geliştirilmeli
dir. 

Dünyanın en lezzetli meyvelerini üretiyorken, bun
ları meyvesuyu olarak, iç ve dış pazarlarda değerlen
di re m i yor sak; dünyanın en iyi tütünlerini yetiştiriyor-
ken, dünya sigara piyasasına bile girenıiyorsak; 76 
milyon baş hayvandaki büyük et potansiyelimizi, sa-

I dece üç - beşbin canlı hayvanın ihracı biçiminde kul
lanıyorsak, daha uzun süre tarımımızın ve ktrsal ke-

I simin kalkınmasından söz etme olanağımız bulunma
yacaktır. 

I Bugünkü Hükümet, program ve yaklaşımları ile 
kırsal kesime bu sorunları çözecek olanakları kesin-

I İlkle götürecektir. Gelişmiş ülkelerde gıda sanayii, en 
I gelişmiş kesimlerden biridir. Yaşam düzeyi yükseldik-
I çe, insan sağlığına önem verildikçe, gıda sanayü da

ha büyük aşamalara ulaşacaktır. 

I Henüz beslenme sorununun çözümlenmediği ülke-
I mizde, gıda sanayiine bugünkünden çok daha büyük 
I bir önem vermek zorunluğundayız. 

Sayın milletvekilleri, gıda sanayii ile birlikte tarı-
I ma dayalı diğer sanayi kollarının gelişmesi, kırsal ke-
I simin kalkınmasını sağlayacak en önemli etkenlerden 
I birisidir. 

I Bu olgu, bir yandan üretimi değerlendirirken, di-
I ğer yandan tüm sanayi kollarının hammaddeye olan 
I gereksinmelerini karşılayacaktır. Çağımızda kendi öz 
I kaynaklarına dayanmayan; bu kaynakları rasyonel 
I bir biçimde kullanmadan bağımsız bir sanayileşme 
I gerçekleşemez, gerçekleştirmek mümkün değildir. 
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özetlersek, izleyeciğimiz yeni ekonomik ve tarım
sal politika ile üreten de halk olacak, işleyen ve tü
keten de halk olacaktır bizim yönetimimizde. 

Değerli arkadaşlarım, kırsal kesimin kalkınması
nın diğer bir gereği de, Türk tarımının içinde bulun
duğu yan feodal yapının düzeltilmesidir. Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu konudaki görüşleri, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi görüşülürken be
lirtildiğinden, ben ayrıntılara girmek istemiyorum. 
Ancak, toprak dağılımındaki büyük dengesizliğin ve 
adaletsizliğin, yoksulluğun başlıca nedenlerinden biri 
olduğunu da vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Dünya Gıda ve Tarım Teşki
lâtı FAO'nun raporlarına göre, dünya açlık tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Türkiye bu tehlikenin dışında de
ğildir. 2 000 yılında 80 milyona ulaşacak insanımıza 
gıda maddesi yetiştirmek durumunda olan ülkemiz, 
bir yandan bazı ürünlerin üretim fazlalığı ile uğraşır
ken diğer yandan, örneğin, bitkisel ve hayvansal yağ
larda olduğu gibi doğa koşullarının elvermediği yıl
larda ise buğday ithal etmek zorunda kalmaktadır. 

Tarımda üretimi yüksek bir düzeye ulaştırmış olan 
gelişmiş ülkeler, açlık tehlikesini giderme konusunda, 
gelişmekte olan ülkelerdeki potansiyele güvenmekte
dirler. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde
ki potansiyel, tarımda teknolojinin geliştirilmesi ve 
eğitimde en iyi şekilde kullanılabilmelidir. Ancak, 
teknolojinin tek başına geliştirilmesi, araştırmaların 
eksiksiz yapılması hiçbir anlam taşımamaktadır. Tek
nik tarımın ve araştırmaların uygulamaya aktarılması 
zorunludur. 

Bu alanda,Gıda - Tarım ve Hayvancdık Bakan
lığına büyük görevler düştüğü kanısındayız. Çünkü; 
tarıma elverişli alanlar ülkemizde marjinahna eriş
miş durumdadır. Tarımsal girdilerin tümünü ve mo
dern tarım tekniğini en iyi şekilde uygulayarak veri
mi artırmaktan, aynı zamanda üretimi sanayileşme 
içinde entegre etmekten başka bir seçenek ülkemiz 
için kalmamıştır. Buğdayda, hektar başına ortalama 
verimi 1 750 kilogramdan, Hollanda'daki gibi 5 733 
kilograma; inek başına süt verimini 700 kilogramdan. 
Almanya'dakı gibi 4 910 kilograma yükseltmenin 
başka hiçbir alternatifi kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, üreticinin karşı karşıya bu
lunduğu önemli bir başka soruna değinmek istiyo
rum: Sorun; çözümleneceğine, giderek büyüyen kredi 
sorunudur. Daha bir - iki hafta önce Ziraat Bankası 
yetkililerince yapılan bir açıklamada, «üreticinin kre
diye olan gereksinmesinin yılda 200 milyar Türk Li

rası olduğu, bankanın tek başına olanaklarının bunu 
karşılamaktan çok uzak bulunduğu» açıklanmıştır. 
Ziraat Bankasının 1977 yılı çalışma ve plasman prog
ramında, kaynak ve olanaklar 93 milyar, serbest kay
naklar 86 milyar, tanm sektörüne ayrılan miktar 72 
milyar Türk Lirası olarak belirtilmiş ve umanz prog
ram gerçekleştirilmiş olsun. 

Tarıma ayrılan 72 milyar liranın dağılımı ise de
ğerli üyeler, gerçekten çok ilginçtir. Bunun 28,5 mil
yarı Tarım Satış Kooperatiflerine, 26 milyarı destek
leme alımlarına, 13 milyarı, Tarım Kredi Kooperatif
lerine, 10 milyarı ise gübre sağlanması için Ziraî Do
natım Kurumuna tahsis edilmiştir. Üreticiye ayrılan 
miktar, tahsili yapılmayan alacaklar dahil, yalnızca 
20 milyar liradır. Bu rakamlara göre üretici gerek
sinmesinin ancak % 10'unu kredi olarak alabilmek
tedir. Bu kadarcık kredinin bile üreticilere âdil bir bi
çimde dağıtılmadığını belirtir, hele hele üre tinlerin 
% 78,8'inin 2000 liranın altında kredi aldığını açık
larsak, sorunun büyüklüğü kendiğinden ortaya çıkar. 
Bu durumda, üretici tefecinin eline düşmez de ne ya
par sayın mıiiletvekiUeri. 

işte bunun için üretici örgütlenmeli, bunun için 
kooperatifleşmelidir. Ziraat Bankasının kısır olanak
ları bu nedenle arttırılmalıdır. Kooperatifler bankası 
bu amaçla kurulmalı dır. örgütlenme ve siyasal bilinç
lenme bunun için de zorunludur. 

Sayın üyeler, önemli bir başka olgu da, tarımda 
makinalaşmanın gereğidir. Ülkemiz için bu konuya 
ilişkin rakamların tümünü vermeye gerek görmüyo
rum. Ancak traktör açığının yılda 50 hine yaklaştı
ğını ve salt bu nedenle üreticinin traktör başına, 100 
ile 150 bin lira fazladan para vermek zorunda bırakıl
dığını belirtmek isterim. 

Kredi konusunda tefecinin sömürüsünde olan üre
tici, traktör konusunda da karaborsacının acımasız 
elindedir. Tarımsal makina açığı sayın üyeler, tek 
tek imtiyazlı kişilerin modern tarıma geçmesiyle ka
panacak gibi değildir. Bu nedenle kooperatifler tüzel-
kişj'iğinin bünyesinde, teknik eleman kadrosu ile 
birlikte, makina parklarının oluşturulması gerekmek
tedir. Bu sağlandığında hem topraklar düzenli işlene
cek, hem verim artacak, hem de toprağını işlemek
ten yoksun küçük, hatta orta güçteki üretici, toprağı
na traktör sahibi ağaları ve para balbalarını ortakçı 
alma zorunda kalmayacaklardır. 

Kanımızca tarımda bir başka eksiklik de, istatis
tik yokluğudur. Gelişmiş ülkeler tüm plan ve prog
ramlarım sağlıklı istatistiki bilgilere dayandırmakta-' 
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dırîai-. Onlarda Matisdk; her alanda olduğu gibi, ta-
i'ama da vaz geçiîmez bir dayanağı olmuştur. Bizde 
İ32, 4 yılda bir ilkel yöntemlerle yapılmakta olan ta
rım sayımlan sonuçlarının, ne oranda sağlıklı olduk
larım bilmemekteyiz. Hemen hemen 20 yıldan bu ya
na, (tikemizde 76 mlüyon baş hayvanın varlığından söz 
«dip durmaktayız. Bu rakam hiç mi değişmez? Bu 
ne standart bir. hayvan popülasyonudur ki, yıllardır 
sayışım aynı düzeyde korumaktadır. Düzenli bir ta
rım politikası uygulayabilmek için, büıiün bu rakam
ların eks'zsiiz olarak ortaya konması gerekmekte dur. 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşkusuz kalkınmada te
mel öğe, eğitilmiş, insan gücüdür. Teknolojinin bü
yük hızla ilerlediği çağımızda, eğitilmiş insan gücü
nü», özelikle teknik elemanların, gelişme halkıntın-
dan önemi büsbütün artmıştır. Bu kadar ağsr sorun
ları bulunan Tarım Bakanlığında, eğitilmiş insan gü
cüne olan gereksinme daha da fazladır. Üzülerek 
Ifoifoieyim ki; tarımsal sorunları çözmek için MC dö
nemlerinde, özellikle bu Bakanlığın başına geî'irildi-
ğn i kendisi için övünce sayan bir Bakan, eğitilmiş 
insan gücünü, tdknı'k elemanları yasa dışı yöntemlerle 
görevlerinden uzaklaştırmış, buralara hiç bir özelliği 
bulunmayan, meslekle ilg'itsi olmayan, çağ dışı dünya 
görüşüne sahip kimseleri atamıştır. Kıyım, sürgün, 
görevden almalar, yasalar bir yana, insanlık sınırı
nın bile ötesine taşmıştır. Makamlar vadedilerek So
ruşturma kurulları oluşturulmuş, to'ç bir gerekçe ve 
yasal dayanağı olmayan suçlamalarla, binlerce tek
inlik eleman cezalandırılmıştır. Ziraat mühendislerinin 
büyük bir çoğunluğu bu Bakanın zulmü altında, yine 
de yurtseverlik görevlerini yürütmeye çalışmışlardır. 
Bu dönemde bağımsız yargı organlarına başvurup da 
çağ dışı, yasa ve insanlık dışı uygulamalar yapıldığı
nı kanıttamayaui! bir tek kamu görevlisi kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu Bakan, MC'riİn yapısı 
gereği, sadece Devleti parsellemek girişimleriyle ye
tinmemiş, Bakanlığın tüm birimlerinde çağın gerekle
rine uymayan kuruluşlar oluşturmuştur. Çoğulcu 
ve özgürlükçü demokrasiye, laik Cumhuriyet ilkeleri-
na yürekten bağlı çağdaş güçler karşısında amacına 
ulaşmaya gücü yetmemiştir. 

Sayın Bakanımız Yüceler'daıı ricamız, bu Bakan
lığı çağdaş bir uygulamaya bir an evvel dönüşîürme-
sîdift 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
ûkiidan Hükümet Programıyla,' Parti -programıyla 
ve seçim bildirgeleriyle açıkça ilan ettiği ve bizim de 
değindiğimiz gibi, kalkınma köyden başlayacak, 

I emek en üstün değer olacak; köylüsü, kentlisi insan
ca, , hakça bir düzen içinde gönenceye kavuşacaktır. 

j O zaman topraklarımız daha verimli hale gelecek, 
ekootomik denge ve sosyal adalet içinde, barış içinde 
mutlu bir üîke, mutlu bir ulus olacağız. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin uygulamasının başarılı 
olmasını dilijyor, Grupum adına hepinize en içten 
sayıgıüar sunuyorum. (CHP sıralarında» «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aklbu'ut. 
Milliyetçi Hareket Parl'isi Grupu adına Sayın Ali 

Gürbüz, buyurun efendim. (MHP sıralanndan alkış
lar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Güi'Miz. 
I MHP GRUPU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 

— Say m Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1978 

mali yılı Bütçesi müzakeresi dolayısıyla, Milliyetçi 
Markete Partisi Grupu adına görüş ve düşüne eleıÇmi-
Zi Yü?e Meclise arz etmek üzere yüksek huzurllarmıza 
gelmiş bulunuyorum. 

! Sayın milletvekilleri, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı, önce kendini be'sley erseye :ek duruma 
düşmüş; gıda maddelerinin, milletimizin canına tak 
diyecek duruma gelmesine sebep olmuştur. Gıdasız
lıktan kendisinin dermanı kepilmiş, takati tükenmiş, 
ıbir adım dahi atamayacak kadar acz içinde kalmış
tır. Arıtan gıda maddelerinin fiyatım düşürebilecek 
ine bir çahşm'aiya girmüş, ne de elindeki mevcut im
kânları verimli hale Sokmuştur. Süratle artan nüfusa 

I karşı kendisi ayak uyduramamıştır. Sözüm ona bir
takım çiftlMer, inekihaneler, baraîaı; ihdas etmiş, ta
vuk ve yumurta yetiştirmeye heveslenmiş, Türk Mil
letine hizmet vermesi yerine, diğer kuruluşlar gibi, 
o da ülkenin ve Hazinenin başına dert olmaya başla-

j mistir. 
Birtakım çiftliklerde inekten çok memur, tavuktan 

Çok işçi vücuda getirilmiş, tam manasıy'a bu kuruluş
lar çiftlik haline sokulmuştur. Üretilen et, süt, yağ, 
peynir, yumurta çok ucuza kendi personeline tahsis 
ve ikram edilip, şayet biraz artarsa, o da Ankaıa'da-

I ki yöneticilere gönderilmeiktedîr. Sayın yöneticiler 
ise, günah ve suçlarını örîlbas etmek için Et ve Balık 
Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu gibi bazı gösier-

ı melik azap kuyrukları meydana getirerek, fakir fu
kara İle alay edercesSne satış mağazaları adı altında 
kurumlar açmışlardır. 1 kilo et, 2 kilo yepnir aîafoü-

I inek için vatandaş, yalın ayak, başı açık kuyruğa 
i (girmiştir. Yaşlı emekliler, okula giden çocuklar, ge-
{ Ünlik kızlar sabahtan akşama kadar ayakla ve kuy-
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rukta bekletilmeye mecbur edilmiştir; bunun adı da 
hizmettir, İşte, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığımızın sevimli çiftliklerinin hali, bundan iba
rettir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ne zaman
dan beri? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Siz düzeltin beyefen
di, onun için söylüyorum ben. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin hatip ko
nuşmasını rahat yapsm. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Günah işleyenle
rin, sevabı da düzeltirseniz İnşallah sizin olacaktır. 

Yurdumuzun neresinde çiftlik var ise, Sayın 
Bakanım oranın insanları sadece çiftliklerin adım 
duyup, tadının ne okluğunu Zümrütü Anka kuşu 
gibi bilmemektedirler. Bu elim manzaraya bir çare 
bulabilecek misiniz? İyi niyetle kurulan fakir fu
karanın da hakkı olan çiftliklerimizi çiftlik olmak
tan çıkaracak mısınız? Yenilerini ilave ederek, eski
lerini ıslah edip dev gibi büyüyen Türkiye'nin ihti
yaçlarına cevap verecek duruma getirebilecek misi
niz? Bu husustaki görüşleriniz tedbirleriniz nelerdir? 

Cumhuriyet Halk Partisine göre anarşiye sebep, 
dengesiz gelir dağılımıdır. Tutunabihneniz için mad
deye değer ve önem veren bir toplulukta fukarayı 
aldatmada dengesizlik geçer akçedir. Hülasa olarak, 
yiyecek ve içecek maddeleri tüm vatandaşı çileden 
çıkaracak boyutlara ulaştırmıştır; ateş pahasına çık
mıştır, bu ateş söndürühnediği takdirde 42 milyonu 
saracaktır. Çaresi ise, vakit kaybetmeden Türki
ye çapında yeni bir ruh, yeni bir anlayış ile üretimi 
artıracak tüm tedbirleri almaktır. Bir tarım ülkesi 
olan Türkiye'de et, süt, peynir, yağ gibi gıda mad
delerini sebil hale getirmek lazımdır. Alacağınız 
tüm makul, verimi artırıcı çabalarınıza vatanın se
lameti milletimizin mutluluğu için, Milliyetçi Hare
ket Partisi ancak yardım edecektir. Biz bu cennet 
vatanın cehenneme dönüştürülmesinden hicap duyu
yor ve utanıyoruz. 

Sayın mileltvekilleri, biz hep köylüye, almak için 
gitmişiz, kendisine ise yok denecek kadar az, hatta 
hiç de bir şey vermemişiz. Köylüyü bir taraftan ta
biat şartlarına terk ederken, diğer taraftan ona la
zım olan yol gösteren teknik eleman ve yenilikleri 
götürememişizdir. Her yörenin iklim ve şartlarına 
vakıf ziraatçılarımızı gönderememişizdir. Gerçi her 
vilayete ve kazaya ziraat müdürlükleri açmışız, ama 
onları ya köye gönderememişiz veya «acaba bu ku
ruluşlar ne yapar, ne iş görür? diye arayıp sorma-

mışızdır. Tuttuğumuz bir bina, tayin ettiğimiz per
sonel ile görevimizi yaptığımızı sanmış gönül rahat
lığına ermişizdir. 

Bütün Türkiye çapında Sayın Bakanım, çiftçinin, 
köylünün hizmetine bu kuruluşları aktif bir şekilde 
sokmalıyız. Yoksa hiçbir zaman el açmadan başka 
devletlere yüzsuyu dökmeden kurtarmamıza imkân 
ve ihtimal yoktur. Fakir milletin vebali ve güna
hından bu suçun hesabını ne Allah'a ne de onun mağ
dur ve perişan kullarına bu gidişle veremeyiz; suç 
kimin olursa olsun. 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinde ihraca
tımızın başını tarım ürünlerimiz teşkil etmektedir. 
Nüfusumuzun °/0 60'ının üstündeki kesimi, tarımla 
iştigal ettiği bir vakıadır. Milli gelirin ise, % 25'ini 
taran sektörü meydana getirir. İhracatımızın % 65'ine 
yakın kısmım da tarım ürünlerimiz oluşturur. Fakat, 
çiftçimizin bugün içinde bulunduğu sıkıntı, izah edil
meyecek kadar bozuk ve kötüdür. Anadolu köylüsü
nün iştigal ettiği çiftçilik ile, kıyı şeridi bölgesin
deki çiftçilik bir değildir. Anadolu köylüsü sadece 
arpa, buğday, yulaf gibi tarım işleriyle iştigal eder
ken, diğer yörelerimizin çiftçileri pamuk, üzüm, tü
tün, fındık, zeytin, portakal, limon ve sebze 'gibi 
tanm ürünleriyle iştigal etmekte ve oldukça da ör
gütlenmişlerdir. Haklarım, seslerinin yükselişi nis
petinde alıyorlar. Biz, bunu memnuniyette karşılı
yor ve seviniyoruz. 

Anadolu köylüsünün, çiftçisinin durumu tamamen 
değişiktir. Hükümetler, mümkün olduğu kadar 
Anadolu köylüsünün yetiştirmiş olduğu buğdayını, 
arpasını, yulafını çok düşük tutmakta, senede yal
nız 20 veya 25 kuruş artırmaktadır. Gerçi, Türk 
halkının geçiminin ekmeğe dayalı okluğu bir gerçek
tir; ama bir kilo ıspanağın 20, bir kilo zeytinin 70, 
bir kilo pırasanın 15, bir kilo portakalın yine 15 lira 
olduğu yerde; bir kilo buğdayın 260, bir kilo arpanın 
180, bir kilo yulafın 160 kuruş olması da çok acıdır, 
adil bir Ölçü değildir. Devlet, Anadolu köylüsünün 
bu kaybını bazı fonlardan karşılama yoluna gitme
lidir. Bir traktörün 300 000 liraya satıldığı bir ülke
de, bu anlayış içinde bolluk beklemek imkânsızdır. 

Sayın Bakanım, çiftçimizin, köylümüzün bugün 
en büyük derdi traktör derdidir. Ziraat aletlerinin 
birtakım «bayi» denen, sizin, yani CHP'nin tabi
riyle vurguncu, sömürücü, aracı, ağanın ve pat
ronun tamamiyle inhisarlarına, onların merhameti
ne, Türk köylüsünün düşürülmesidir. Şimdiye ka
dar Türk köylüsünü vurguncunun vurduğunu söyle-
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diniz, karaborsacıdan şikâyet ettiniz, çarpık dü
zen, bozuk düzen dediniz, aklınıza ne geldiyse, gece 
rüyanıza ne girdi ise ölçülü ölçüsüz hepsini söyle
diniz. Şimdi ne yapacaksınız? Cumhuriyet Halk 
Partisi yöneticilerine soruyorum: Aracıyı aradan kal
dırıp köylümüze traktörü ve gübreyi direkt olarak 
verebilecek misiniz? Çiftçimizin belini kıran fahiş 
fiyatları giderebilecek misiniz? Bu husustaki görüş 
ve aldığınız tedbirler nelerdir? Ayrıca köylümüzün, 
tüm varlığını bir araya getirip, sadece yılda iki ay 
kadar çalıştırıp, (bu da çok mühim) on ay kapısın
da beklettiği motorunu, milli servetimiz açısından 
bu .ölü yatırımdan sağlıklı bir düzene kavuşturmayı 
düşünüp düşünmediğinizi de öğrenmek istiyorum. 

Köylüyü israftan, Devleti günahtan kurtarmak, 
hem de kendi tabiriniz ile, bu çarpık düzenden han
gi tedbirleriniz ile kurtarmayı düşünüyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, hayvancılık konusuna ge
lince: 

Yine, artan nüfusa paralel olarak hayvancılığımız
da bir artış yok, hatta gerileme vardır. Devletimiz, 
hayvan yetiştiricisini her ne pahasına olursa olsun 
mutlaka desteklemelidir. Bugünkünün en azından 
40 - 50 misli üzerine çıkaracak tedbirleri almalıdır. 
Üzülerek arz edelim ki, ülkemizde hayvancılığımız 
kendi kaderine terk edilmiş bir başıboşluk içindedir. 

Ziraat Bankasının köylüyü besicilik, üreticilik, 
damızlık hayvan yetiştirmesi için desteklemesi 
icabederken, bu bankanın yine demir, çimento, ara
ba, arsa, inşaat malzemelerine, karaborsacılara ka
pısını sonuna kadar açtığı, köylüye arkasını çevirdi
ği, tamamen tüccarın hizmetinde olduğu bir gerçek
tir; ihbar ediyorum. 

Devlet, kendi eliyle karaborsayı meydana getiren, 
yüzde yüz pahalılığa sebep olan bir patron duru
mundadır, suçludur, günahkârdır. Evvela devlet, 
kendini düzeltmeli, kime hizmet edip destekleyeceğini 
bilmelidir. İmkânlarını kötüye kullananlara müsa
maha ve müsaade etmemelidir. 

Kredilerini üretime dönük, yüzde yüz ülkenin ve 
milletimizin menfaatma kullandırmalı, denetleyici 
olmalıdır. Birtakım gözü açık kişilerin besicilik ve 
üreticilik yapıyorum diye, milyonlara varan kredi 
alarak çeşitli fırıldaklar çevirdikleri bilinmektedir. Al
dıkları kredileri amaç ve gayesinin dışında kullandık
ları, arsacıhk ettikleri, oto galerisi işlettikleri birer 
vakıadır. Burada sorumlu kimdir? Hani Ziraat 
Bankası köylünün cmrindeydi. Hani köylü, milletin 
efendisi idi, 
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Sayın milletvekilleri, mevcut gidişle ülkemizde 
ucuzluktan bahsetmeğe, yokluğun önüne geçmeye 
imkân yoktur. Çok zor şartlar altında köylünün ya
za çıkardığı hayvanını ilgisizlikten, veteriner he-
kimsizlik yüzünden veya var olanların kayıtsız dav
ranışından yazın ortasında köylünün malını, davarı
nı saran tabak hastalığı bir çırpıda mahvetmektedir. 
Kaç veteriner veya hangi acil tedbirlerle, devlet, köy
lümüzün acısını paylaşmak için ne zaman, nerede im
dadına koşmuştur? 

Türkiye'de et, süt, yoğurt, peynir ve yağ gibi ana-
besin maddeleri yürekler acısı bir duruma gelmiştir. 
Bir kilo etin 100 liraya çıktığı, bir kilo yağın 125 li
rayı bulduğu, bir kilo peynirin 70 - 80 lirayı bul
duğu saklanabilir mi? Gelecek yıl bu maddelerin 
fiyatlarının 150 ile 200 liraya çıkmayacağını kim ga
ranti edebilir. İşte Hükümet burada, birbirimize atıp, 
birbirimizi kötülemeydim. Suç ortada. Vatandaşı 
da kandırmayalım, el birliğiyle bu 42 milyon insa
nı saran bu belayı ortadan kaldırmanın çarelerini 
arayalım. Suçluyuz, günahkârız, zaman kaybet
meye vaktimiz yoktur. Ekmeğini bulup da suya ba-
tıramayan bu memlekette fakir, fukara mevcut iken, 
burada çantalarımızı birbirimize atmanın bu millete 
bir faydası yoktur. 

İHSAN BEDİRHANOĞLU (Van) — Niye bun
ları daha önce söylemediniz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Günden güne me

ralarımız tahrip edilmekte, köylümüz doğup büyü
düğü yeri terk ederek yaşanması imkânsız hale gelen 
büyük şehirlere göç etmektedir. Zaten bizde hay
vancılık ölüme terk edilmiş bir durumdadır. 

Avrupa'da bir inekten 60 - 70 kilo süt alınırken, 
bizde sadece 4 - 5 kilo süt alıyoruz. Aynı inek 200 
kilo et verirken, bizde yalnız 50 - 70 kilo arasında 
et aklığımız da bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, vaktiniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayınız. , 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bizde bir koyun yine 18 - 19 kilo gelirken, Avru
pa'da 40 - 50 kilo geldiği de bir vakıadır. 

Sayın milletvekilleri, tüm yerli hayvan türleri
nin hiç vakit geçirmeden ıslahı yoluna gidilmesi, bu
nu yaparken dünyadaki en iyi cinsin seçilmesi şart
tır. Artık karadüzen hayvancılık yapmanın zamanı 
çoktan geçmiştir. Bugün dünyada bir koyunda yıl
da iki kuzu, bir tavuktan yine günde iki yumurta 
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alındığı bir gerçektir. Kıbrıs'ta yılda üd kuzu veren 
koyunlar vardır. Bunlar Güney bölgelerimizde pe
kâla yetiştirilebilir. 

Erken kuzu ve dana kesimine gelince : Yurdu
muz için tam bir felaket. Sayın Bakanım, idareci
lerinizin mesuliyeti bakımından ise cinayettir cinayet 
Tüm dünyadaki düşmanlarımız birleşse, ülkemiz için 
erken kuzu ve dana kesiminin vermiş olduğu zarar 
kadar bu ülkeye zarar veremezler. 

Bu yılki Veteriner Hekimlerimizin Kurultayında 
açıklandığı üzere, erken kuzu kesiminden mütevel
lit ülkemizin görmüş olduğu zarar 10 milyar uradır. 
Bu rakama dana kesiminden dolayı bir 10 milyar li
rayı daha eklerseniz, bu milletin yalnız bu başıboş
luğu veya bu başıboşluğa seyirci kalan idarecilerinin 
yüzünden uğramış olduğu zararın yekûnu 20 milyar 
liradır. Şimdiye kadar yedikleri kadar zaten yemiş
ler, içtikleri kadar içmişler; zaten yurdunu da be
ğenmez 5 - 1 0 kişinin keyfine milyonlarca inşam fe
da edemeyiz. Buna çareyi biz bulacağız. (CHP sı
ralarından «36 ay iktidardaydınız» sesleri) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Doğru söy
lüyorsunuz bravo arkadaşım. Çok güzel konuşu
yorsun, devam et. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Geçmişi bırakalım 
arkadaşlar. Bugün zararm neresinden dönerseniz 
kâr orada. 

Cumhuriyet Halk Partililer, benim dediklerimi 
tutarsanız 2000 yılına kadar iktidarda kalırsınız. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yap
mazsanız, gelecek seçimlerde buraya 50 tane millet
vekili ile gelirsiniz. Bunu da size müjdeleyeyim. 
(CHP sıralarından gülüşmeler) 

Evet millet hizmet istiyor. Çanta fırlatmaların
dan hoşlanmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, sözünüzü yavaş yavaş 
toparlayınız. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — 3 - 4 kilo gelen bir 
kuzu kesilir mi arkadaşlarım? Bunun günahı nedir? 
Böyle bir düzen olur mu? Bunun admı koymak 
için bir kelime vallahi bulamıyorum. Olsa olsa tek
rar edeyim, ancak bakarkörlüktür. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, buna ça
re bulun. Milletin takdirini kazanırsınız. Senede 
bir kilo manda eti dahi bulamayan insanlar varken, 
sığır etini, yok bilmem koyun etini, keçi etini ve 
başka emsaK etleri beğenmeyen insanların keyfine 
bir millet terk edilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, müddetiniz dolmuş
tur, lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Peki Sayın Başka
nım. 

Daha okuyacağımız metin var ama, artık kusura 
bakmayın. (CHP sıralarından «Estağfurullah» ses
leri) 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi
nin, tüm mensuplarına, milletimize ve devletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise Gru-
pum ve şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Adalet Partisi Grupu adma Sayın Mehmet Şe

ref oğlu, buyurunuz. 
AP GRUPU ADINA MEHMET ŞEREFOĞLU 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1978 Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Konuş
mama geçmeden önce, yüce milletimizin muhterem 
üyelerini şahsım ve Grupum adına en içten saygıla
rımla selâmlıyorum. 

Yüzölçümü 175 000 kilometrekare civarında ve 
bir ismi de Küçükasya olan memleketimiz, 3 yanı de
nizlerle çevrili ve üzerinde bugün için 40 milyon insa
nı barındıran bir tarım ülkesidir. 

Coğrafi durumu, iklim ve jeolojik yapısı itibarıyla 
narenciyeden muzuna, pamuğundan pirincine, tütü
nünden çayına, buğdayından mısırına, patatesinden 
kırmızıbiberine, ormancılığından hayvancılığına, su 
ürünlerinden her türlü turfanda sebze ve meyvaları 
yetiştiren bir üretim ekolojisine sahiptir. 

Türkiye nüfusunun % 60*dan fazlası köylerde ika
met etmekte ve geçimini ziraat yaparak sağlamaktadır. 
Keza ihracatımızın % 90'ı doğrudan veya dolayh ola
rak tarım ürünlerinden yapılmaktadır. 

Ne gariptir ki, tarımla uğraşan Türk çiftçisinin, 
Türk köylüsünün milli gelirden aldığı pay % 20 civa
rındadır. 

Yukarıda Yüce Meclisin ıttılaına arz etmeye çalış
tığım kısa malumattan anlaşılacağı veçhile Türkiye' 
nin ekonomik yükü tarım kesimi; yani Türk köylüsü 
ve Türk çiftçisinin omuzîanndadır. 

Bu nedenledirki, gerçek anlamda kalkınmak güç
lü bir ekonomik yapıya sahip olmak mamur ve mü
reffeh bir Türkiye yaratabilmek için kalkınmayı köy
den ve köylüden başlatmak gerek. 

Muhterem milletvekilleri, sağlam ve güçtü bir eko
nomiyi meydana getirmek, Türk köylüsünü, Türk iş
çisini, Türk memurunu ve esnafım, tüm Türk Mille-
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tini mutîu yarınlara hazırlayabilmek için mevcut po
tansiyeli bilmemiz gerekir. 

Aksi takdirde planlı ve programlı kalkınmayı ta
hakkuk ettirmekte hataya düşebiliriz. 

Berlin Şeker Enstitüsü ve Bronochwaig Ekono
mik Araştırma Enstitüsü tarafından uzun ve ilmi bir 
çalışma neticesinde iklim ve arazi değerlendirilmesi, 
insan beslenmesi yönünden karşımıza şöyle bir skala 
çıkarmaktadır: 

1. Hektar pamuk kendi ekolojisi içinde 25 baş 
nüfusu, 1 hektar şekerpancarı 20ı kişiyi, 1 hektar pa
tates 8 kişiyi, 1 hektar hububat 6 kişiyi, 1 hektar yem 
bitkisi 2 kişiyi, 1 hektar çayırmera 1 kişiyi besleyebil
mektedir. 

Bu ölçüler içerisinde 78 milyar hektar arazi varlı
ğımızın 18 milyar hektarını taş ve kayalık kabul eder
sek ve yukarıdaki en düşük vasatiyi; yani 1 hektar 
arazinin 3 kişiyi besleyebileceğini baz olarak alırsak, 
60 milyon hektarlık arazi varlığımız yaklaşık olarak 
180 - 200 milyon insanı besleyebilecek kapasitededir. 

Sayın Milletvekilleri, şurasını hemen belirtmekte 
fayda mülahaza etmekteyim, bu arazi, tabiat şartları 
ve bu ekolojide 200 milyon insanı besleyebilmeği an
cak planlı, programlı sistemli ve inançlı bir çalışmanın 
neticesinde elde edilebilir. 

Çalışkanlığından, becerisinden ve mesleki kariye
rinden en ufak bir tereddüdümüz olmayan Sayın Gı
da Tarım ve Hayvancılık Bakanından bu neticeleri 
istihsale yönelik bir çalışmayı beklemek aşırı bir iyim
serlik olacağı inancındayız. Zira yaklaşık olarak 265 
milyar Türk lirası civarında olan bir bütçenin, nüfu
sun % 60'nın geçim kaynağı olan mitti gelirin % 25' 
ni ve ihracatımızın % 90'nı sağlayan bir sektöre sade
ce 5 milyar Türk lirasını tefrik etmek en büyük hak
sızlık ve adaletsizlik olduğuna işaret etmeden geçeme
yeceğim. 

Vermeden almak Allah'a mahsustur. 5 .milyar Türk 
lirasının yaklaşık olarak 4 milyarı cari harcamalara; 
ancak cüzi bir miktarı yatırımlara tefrik edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, CHP Sözcüsü, Bütçe - Plan 
Karma Komisyonunda yaptığı bir konuşmada aynen 
şöyle diyor: «Yıllarca İktidar olduğunuz halde Türk 
köylüsünü tuza, gaza, ekmeğe ve kefene muhtaç et
tiniz» diyor; bu sözü söylemek en azından insafsızlık
tır. 

Hepinizin bildiği gibi Halk Partisi, kısa vadeli Ko
alisyonda da dahil, 27 yıllık bir İktidardan sonra Hü
kümeti, Demokrat Parti ve onun devamı ve hatta ta 
kendisi olan Adalet Partisine devretmiştir^ 

Dilerseniz, bu 27 yıllık iktidarlarının zamanında 
Cumhuriyet Halk Partisi bize ne devretmiş, biz Cum
huriyet Halk Partisine ne devretmişiz; bunu burada 
Yüce Meclisin ıttılaına arz ederiz. 

1950'Ierde yolsuz, susuz, büyük ölçüde okulsuz, 
caımisiz, elektriksiz köy ve kasabalar devraldık. Bıra
kınız köy ve kasabaları, doğru dürüst suyu, yolu ve 
elektriği oümayan kaza ve vilayetler devraldık. Köy
lerimiz sefalet ve yoksulluk içerisinde idi. Şehir ve 
kasabayı, ancak askere giderken görebilenlerin sayısı 
çoğunlukta idi. Asker olan evladından gelen mektu
bunu okutabilmek için kilometrelerce yol katediyor-
da. Çayı pekmezle içiyor, bir yıl boyu çalışıp didine
rek güçlükle üretebildiği zirai mahsulünü satmak için, 
1 kilo tuz, 3 metre bez almak için kilometrelerce yo
lu, hayvan peşinde yaya yürümek mecburiyetinde 
idi. 

Türk milleti, ilacını Almanya'dan, ayakkabısını 
Macaristan'dan, elbisesinin kumaşım ve kefen bezini 
İngiltere'den, iğne ipliğini bilmem hangi Avrupa dev
letlerinden satın alıyordu. Türkiye Cumhuriyeti, bu 
arazi ve bu su kaynaklan yanında, diğer ekolojik 
şartlar da aynı olmasına ve nüfusumuz da 13 milyon 
iken, dışardan buğday satın alıyorduk. 

1950'de bütün sektörleri bir yıkıntı halinde bıra
karak 27 yıllık iktidara veda eden Cumhuriyet Halk 
Partisi, Büyük Atatürk'ün yaptıkları eserlere bir taş 
bile ilave etmeden, iktidarı terk edip gitmiştir. De
mokratik seçimlerle hiç bir zaman Yüce milletimizin 
güvenine mazhar olmayan Cumhuriyet Halk Partisi, 
ihtilaller sonunda geldiği kısa süreli iktidarlarda da 
bu memlekete bir şey verememiştir. 1978 yılı, demok
ratik siyasi tarihimize kara bir yıl olarak geçecektir. 
Halk Partisi, milletin vermediği iktidarı birtakım 
entrikalarla alabilmiştir. Kuruluşa normal zeminlerin 
dışında, otel ve motellerde, gizli kapılar arkasında, 
her oy için bir bakanlık koltuğu ve kırmızı plaka ve
rilerek kurulan hükümetin Sayın Başkam, bakanları 
ve tüm sözcüleri durmadan bir enkaz devraldıklarım 
söyleyip duruyorlar. Haddizatında bu enkazlarımızı 
devralmış değil, açık artırmayla satın almışlardır. Bu. 
enkaz laflarıyla, gelecekteki kaçınılmaz başarısızlık
larının şimdiden kılıfım hazırlama çabası içindedir
ler. 

Ticarette, sanayide, ulaştırma ve daha birçok sa
nayi sektöründe nasıl bir miras devretmûş, nasıl bir 
enkaz devralmışsak, tarımda da öyîe olmuştur. İşte 
bunun rakamlarla izahı: Buğday üretimi 1950'de 

- 168 — 



M. Meclisi B : İ16 25 . 2 . 1978 0 : 2 

3 882 000 ton iken yüzde 422 lik bir artışla, 1970'de 
16 milyon tonu geçmiş, 1978 yılına 5 600 000 stokla 
girmiştir. 

Bakîagi! üretimi 394 000 tondan, % 200 bir ar
tışla 790 090 tona ulaşmış, 1978 yılma 50 000 ton 
stokla girilmiştir. 

Pamuk üretimi 100 000 tondan % 700 bir artışla 
7 mıilyon tona varmış, 1978 yılına 167 500 ton pa
muk, 60 000 ton pamuk ipliği, 88 mıilyon metre bez, 
stoku ile devredilmiştir. 

Tütün, 80 0C9 tondan % 300 bir artışla, 274 000 
ton olmuş, 1978 yılına 150 000 tonun üzerinde bir 
stokla girmiştir. 

Yukarıda sadece bir kısmını saymaya çalıştığımız 
zirai mahsûllerin dışında kalan narenciye, fındık, 
üzüm, fıstık, patates, şeker panom gibi zirai mahsûl
lerde de 1950'lere göre büyük verim artışları kayde
dilmiş, 1978 yıkna zirai mahsul stoklarıyla gMlnüş-
tir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu stok zirai mah
sullerin 1977 yılı ortalama ihraç fiyatlarında yekûn 
değeri 1 689 913 675 dolardır. 

Bu neticelerden sonra insanın aklına ister istemez 
şöyle bir sual geliyor : Acaba Cumhuriyet Halk Par
tisinin enkaz dediği şey, bu zirai mahsullerin stokları 
mı? Zira, Cumhuriyet Halk Partisi her müteşebbisin, 
her iyi teşebbüsün karşısına çıkmıştır. Boğaz Köprü
süne, Keban Barajına, NATO'ya da hayır demiştir. 

Sayın milletvekilleri 1950'lerde esen demokrasi 
rüzgârı Türk mıilletiniri ekonomik, sosyal, kültürel 
ve topyekûn kalkınmasında bir dönüm noktası olmuş
tuk4. 1950'den önce Anadolunun fakir köylerine gidip 
«Hükümet nedir?» diye bir anket yapmış olsaydınız, 
alacağınız cevap yüzde büyük bir ekseriyetle şöyle 
olurdu; «Hükümet demek, nüfus dairesi, tapu dairesi, 
tahsildar zulmü, jandarma dipçiğine ilaveten muhtar
ların elindeki gaz,, bez ve şeker karnesiydi» denirdi. 
Onun içindir ki, Demokrat Parti iktidara gelir gel
mez ekonomik seferberliğini ilk defa köyden ve köy
lüden başlatmıştır. Bundan böyle Türk köylüsü, ver
gisi alınmak için evine tahsildar ve haciz memuru 
gönderilen, askere alınacağı haberi jandarma ile ile
tilen köylü değildir. 

Büyük Atatürk'ün «Bu memleketin hakiki efendi
si köylüdür» sözü, gerçek anlamını 1950'den sonra 
bulmaya başlamıştır. 

Susuz köylerimize su, okulsuz köylerimize okul, 
camisiz köylerimize cami ve yolsuz köylerimize yol
lar yapılarak topyekûn kalkınma seferberliği başla
mıştır. 

I Sağlık memuru, veteriner ve tarımcı köyün baş 
I kurulu haline gelmiştir. Köylerimiz; kaymakamların, 

valilerin, milletvekili ve hatta bakanların hizmet gö-
I türmek maksadıyla uğradıkları yerleşim merkezi ha

line gelmiştir. 
Demokrat Farti ve Adalet Partisi, Türk tarımını, 

t karasabana, ürettiğinin yandan fazlasını tüketen öküz 
ve ata dayalı bir üretim sisteminden kurtararak, ma
kineli ziraate yönelik bir çalışma düzenine girmiştir. 
Birim sahada en fazla verim alabilmenin çabası içine 
girmiştir'. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında ver-
I diğim rakamlar, kaydedilen zirai gelir artışları elbet

te kolay olmamıştır. Vatanı, milletini seven insanla
rın planlı, bilgili ısrarlı gayretleri neticesinde bugün
kü seviyeye gdebilmiştir. 

j En yetkili tarım uzmanlarının iştirakyile Miclıe-
ling Verim Kanununu da dikkate alarak bir yıllık bir 

I çalışma neticesinde 2 000 yılına kadar Türkiye'nin 
S tarımsal üretim projeksiyonu hazırlanmıştır. 2 000 

yıllarında nüfusumuzun 80 « 90 milyon civarında ola
cağı hesaplandığına göre, bu nüfusu besleyebilecek 

I planlı bir çalışmanın içine girmeye mecburuz. Bu 
noktayı kendisine esas alan Demokrat Parti ve Ada
let Partisi hükümetleri 1950'lerde devraldığı 16 585 

I adet traktörü 350 bin adede çıkarmıştu* ve bugün için 
I de senede 100 bin traktörün zaruri olduğunu öngör

müştük'. 1950'ye kadar % 90 öküz ve atla işlenen zi
raat arazisinin bugün % 90'ı traktörle işlenmekte-

I dir. 
I Türk çiftçisinin gübre istihlaki 50 = 60 bin ton 

iken ve tamamı ithal edilirken, bugün bu rakamlar 
I bir vilayetemlze dahi kâfi gelmemektedir. 1950'lerde 
i bir tek gübre fabrikası ve bir tek traktör imali yok

ta. 1977'ye büyük bir gübre imalatı, senede 10 - 15 
bin traktör imal eden fabrikalarla giriyoruz. 1950'ler-

I den önce hiçbir mücadele ilacı kullanılmaz ve imalatı 
yokken, bugün zirai ilaç sanayimizin üretim kapasi
tesi 52 bin tona ve üreten firma 12'ye çıkmıştır. 

I 1950'den önce değil zirai mücadele uçağı, basit 
pülverizatörlerimiz yokken, bugün sayılan 156'yı bu
lan zirai mücadele uçak filomuz vardır. 

I Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüsü Bütçe 
I Karma Komisyonunda yaptığı konuşmada, «Uçaklar 

zenginlerin tarlaîannı ilaçlıyor» diyor. Tanm Bakan-
I lığına bağh uçakianmız, buğday tarlalannda, zarar 
I veren haşerelere karşı senelerce ve bedava kaplama 

mücadele yapmıştır. Bugün özel sektörün elinde bu
lunan bazı mücadele uçakları, elbette ki ücret karşı-

I lığında ilaçlama yapacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
muhalefetteyken diline pelesenk yaptığı, iktidara gel
diğinde rafa kaldırdığı meşhur «Toprak Reformu Ka
nunu» meselesine değinmeden geçemeyeceğim» 

«Toprak işleyenin, su kullananın. Bütün kanunla
rın üzerinde doğa kanunları var» diyerek başlattık
ları toprak işgalleri ve anarşimin boyutları bugün için 
Halk Partisini de aşmış bulunmaktadır. Türkiye ça
pında istismar konusu olan ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin sadece toprak tevzii olarak mütalaa ettiği top
rak reformunun esası şudur : 

Resmi istatistiklere göre, Türkiye'de 8 300 000 
dekar kamulaştırılacak arazi vardır. Buna mukabil 
tarımla uğraşan ve hiç toprağı olmayan 1 268 000 ki
şi ve tarımla uğraştığı halde ve miktarı kafi toprağı 
olmayan 2 221 322 çiftçi ailesi mevcut. Kamulaştı
rılacak bu araziyi alıp topraksız ve az toprağı olan 
vatandaşlarımıza dağıttığımızı kabul edersek, 50 bin 
kadar çiftçiyi toprak sahibi yapmış oluruz. Bu mik
tar tüm topraksızların % 1,5 veya 2'si kadardır. Ge
riye kalan vatandaşlarımıza toprak verebilmek için 
Türkiye hudutlarının dışına çıkmamız lazım. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisi Grupu ola
rak bizim toprak reformu anlayışımız, üreticiyi teş
vik edici, devlete emredici bir sistemle, mülkiyet hak
kım zedelemeden, tapuyu delmeden birim sahadan 
azami verimi almaktır. Türkiye Cumhuriyetinde do
ğacak her çocuğa toprak bulmanın mümkün olmadı
ğını, fakat her çocuğa et, süt ve yumurta bulmanın 
mümkün olduğunu söylüyor ve bunun tahakkuku 
için de, 2 000 yılım hedef alan Türkiye'nin tarımsal 
üretim projeksiyonunun master planını uygulamanızı 
bilgilerinize sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin en 
eski ve en köklü Bakanlığı olan Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimi
zi 20 dakikada anlatmak mümkün değildir. Demok
rat Parti ve Adalet Partisi hükümetlerinin ve Adalet 
Partisinin koalisyon olduğu, bulunduğu hükümetlerin 
hesabını vermeye hazırız. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine enkaz 
değil, büyüyen, gelişen, fabrika bacaları yükselen, 
Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya asfalt yolu 
olan, üniversiteleri açık, tersanelerinde gemi inşa eden, 
hava meydanları ve an gibi inip kalkan uçakları 
olan, enerji üreten, suya, susamış topraklarım sula
yan büyük barajları olan, Irak petrolünü Ceyhan'a 
akıtan, Türkiye'nin imar ve ihyası için demir ve çe
lik fabrikalarını kuran, 10 bin köyünde elektriği ya
nan, velhasıl büyük bir Türkiye devrediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin 50 günlük icraat ve uygulaması, bu Hü
kümetin gideceği, fakat giderken de arkasından ima
rı mümkün olmayan büyük bîr enkaz bırakacağını 
göstermektedir. 

Muhalefette iken köylüden, çiftçiden yana oldu
ğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara ge
lince üreticinin elinden tütününü pırasa fiyatına ala
rak, 620 bin pancar çiftçi ailesinden tesellüm edilen 
4 milyar liralık pancar bedelini ve 1 milyar liralık 
besi hayvanının bedelini de ödememekle fakir çiftçiyi 
perişan etmiş durumdadır. 

Sayın Başbakanın, çiftçinin gübre sıkıntısı çekme
yeceği, fiyatların sabit kalacağı hakkındaki beyanla
rının tahakkukunu samimi dileklerimiz olarak bek
liyor, 1978 mali yılı Gıda -• Tarım ve Hayvancmk Ba
kanlığı bütçesinin tüm Bakanlık mensuplarına, müs-
lüman Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını Ce-
nab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şerefoğlu. 
Lehinde, Sayın Semih Eryıldız, yerini Sayın İs

mail Akm'a devretmiştir. 
Buyurun Sayın İsmail Akın. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde, kısıtlı süre içinde 
kişisel görüşlerimi satırbaşı yaparak özetlemeye çalı
şacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de nüfusun % 65 
kadarı kırsal kesimlerde oturmaktadır. Çalışan nüfu
sumuzun yarıdan fazlası geçimini tarımsal üretimden 
sağlamaktadır. Tarım kesiminde bir milyona yakm 
işgücü fazlalığı vardır. Toprak dağılımında büyük 
eşitsizlikler vardır. Köylerde oturanların % 22'si top
raksızdır. Gübre, traktör, akaryakıt, tarım ilaçları, 
tarım araç ve gereçlerinde büyük ölçüde ithalata bağ
lıyız. Sulama yetersiz ve plansız, tarla içi arkları açıl
mamıştır. 

Taban fiyat ve kredi gibi destekleme politikaları 
tarımsal üretimlerin planlamasında etkin rol oynama
mıştır. Üreticiyi aldatmaya çalışmaktan başka bir şey 
yapılamamıştır. Tarımsal üretim büyük ölçüde doğa 
koşullarına bağlı kalmış, bu nedenle üretici, arzı dü
zenleme olanağına büyük ölçüde etkin olamamıştır. 
Böylece fiyat dalgalanmaları hem üreticiyi ve hem 
de tüketiciyi etkilemiştir. Örneğin; bazı yıllar patates 
4 -5 liraya kadar alıcı bulmuş, üreticiler çoğunlukla 
patates ekince, verimli yıllarda patates 100 kuruşa 
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alıcı bulamamış ve üreticinin deposunda çürümüştür. 
Ayrıca, hava koşullarının uygun olmadığı yıllarda 
üretim, plan hedefinin yarısına bile ulaşamamıştır. 
Sonuç olarak, köylerde oturan ve tarımla uğraşan 
vatandaşlarımız sanayi kesiminde çalışanlara göre 
dörtte bir kadar düşük gelir elde etmiş ve Türk köy
lüsü perişan olmuştur. Bu durum Birinci ve İkinci 
Cephe İktidarı döneminde daha da ağırlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, anavatanı Türkiye olan ve 
onbinlerce üreticiyi ilgilendiren, ülkemize büyük eko
nomik katkıda bulunan politik bitki haşhaşa da çok 
kısa olarak değinmek istiyorum. 

Haşhaş geleneksel bir bitkimiz. Haşhaş, yağın
dan, küsbesinden, sapından ve en önemlisi afyonun
dan faydalandığımız önemli bir sanayi bitkisidir. Ül
kemiz dünyada afyon üreten ülkeler arasında üçüncü, 
afyon ihraç eden ülkeler arasında da ikinci sırayı al
maktadır. Onbinlerce çiftçi ailesinin geçim kaynağı 
ve yılda 300 milyon lira ulusal gelire katkısı olan 
haşhaşın 12 Mart 1971 dönemi sonrası ekimi yasak
lanmıştır. Dış güçlerin baskısıyla yapılan yasaklama 
uygulaması, haşhaş üreticisini güç duruma düşürür
ken, ulusumuzun onuruna da büyük bir darbe indi
rilmiştir. Ancak birinci Ecevit Hükümeti dönemi bu 
onurumuzu kurtarmıştır. 

Afyon ihraç ederek döviz temin ederken, kendi 
gereksinmelerimiz olan ilaç hammaddesini de dışa
rıdan alarak döviz kaybetmek zorunda kaldık. Bu 
arada haşhaş yağı üreterek geçimini sağlayan binler
ce küçük esnafın da ekmek kapısı kapandı. Muha
lefetin engelleme çabalarına karşın Birinci Ecevit .Hü
kümeti zamanında Afyonkarahisar ilinde düzenlenen 
haşhaş mitinginde haşhaş üretimi, Sayın Başbakanı
mızın emriyle serbest bırakıldı. Ancak, insancıl duy
gularla kapsül çizimine izin verilmemiş, kapsüllerin 
değerlendirilmesi için alkoloid fabrikası kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Birinci MC Hükümetinin fabrikanın kurulmasını 
dış şirketlere vermesi sonucu, yaklaşık dört yıldan bu 
yana fabrika yapılamamıştır. Yabancılar bilinçli ola
rak fabrika yapımım geciktirmektedirler. Dört yıl
dan bu yana. Birinci ve İkinci MC Hükümetleri haş
haş üreticisine yardımcı olmadığı gibi, çeşitli zorluk
lar çıkartmıştır. Bir aileye 5 dekar haşhaş ekme izni 
vermiş, 2 dekar bir yerde, 3 dekar bir yerde tarlası 
olan çiftçiye iki tarlasına birden haşhaş ekme izni ve
rilmemiştir. 5 dekardan bir metrekare fazla haşhaş 
eken köylümüz mahkemelere verilmiş, para cezası öde
mek zorunda kalmış, hapsedilmiştir. Ekspertiz usulüy

le haşhaş kapsülü alımı yaptırılmış, köylünün kaderi 
kişilerin insafına terk edilmiştir. 

İki yıldır 1976 ve 1977 yularında haşhaş kapsül 
taban fiyatı yazlıklar için 21 Türk Lirası, güzlükler 
için 23 lira olarak Han edilmiş, hatta 16 liraya, 15 lira
ya, 14 liraya kadar haşhaş kapsülü alımı yapılmıştır 
Toprak Mahsulferince. 

Çapa bitkisi olan haşhaş için üreticiye avans ver
mek şöyle dursun, zamanında kapsülünün parası bile 
ödenmemiştir. Sayın Bakanın bu konuya özel ilgi gös
tereceğini umuyor, haşhaş üreticisinin, Üçüncü Ece
vit Hükümetinden, tüm afyon ürünlerini üretecek al-
koloit fabrikasını kurmasını ve üreticinin alın terinin 
13 - 15 yaşında haşhaş tarlasında çapa yapan kızla
rımızın, analarımızın göznuru ve emeğinin karşılığım 
almayı beklediklerini Saym Hükümete ve' Bakana arz 
ediyorum. 

Alkoloit fabrikası kurulduğunda, halen 40 bin ton, 
satılmamış, depolarda çürümeye terk edilmiş haşhaş 
kapsülü değerlendirilecek, o zaman dünyada alkoloit 
miktarı % 22 oran ile en yüksek oranda afyon ürün
leri ülkemize yılda 1 milyar dolar döviz sağlayacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörünün kredileri, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve kaynakları
nın önemli kısmını bu bankadan sağlayan tarım kre
di kooperatifleri tarafından verilmektedir. Kredilerden 
büyük toprak sahibi köylüler yararlanmaktadır. Az 
topraklı köylülerden banka, esnaf kefil istemektedir. 
Bu küçük üreticiyi borçlu olduğu tüccarın kucağına 
düşürmektedir. Bir araştırmaya göre küçük çiftçi al
dığı kredilerin % 45'ni ev ihtiyaçlarına, % 4 nü tica
rete, % 10'nu borç ödemeye kullanmaktadır. Aldığı 
krediyi tarımsal amaçlarda kullanamamaktadır. 

Tarım kredilerinin azlığı yanında faiz oranları da 
yüksektir. Geri ödemede vade, taksit ve ödeme süre
si tespiti önemlidir. Bazı tarım kredilerinin ödeme 
süreleri kısa tutulmaktadır, ödeme süreleri geldiğinde 
tarım ürünleri ya hasat edilmemiş, ya da fiyatların en 
düşük olduğu zamanlara rastlamaktadır. Bu da üreti
cinin büyük oranda değer kaybına uğramasına yol aç
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım* Anayasanın 48 nci maddesi 
«Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir» hükmünü 
emretmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur, Ordu Yardımlaşma 
Kurumlan gibi kentsel nüfusa yönelik sosyal güven
lik kurumlan toplam nüfusumuzun % 25'ni kapsa
maktadır. Köylerde yaşayan 25 milyondan fazla in-
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sanımız sosyal güvenceden yoksundur. Bu kesimin [ 
sosyal güvenceye bir an önce kavuşturulması zorunlu
dur. Çünkü, kırsal kesim insanlarının düşük gelir dü
zeyine, bir de sosyal güvence yokluğu .eklenince, köy
lerdeki insanlarımız şehirlere doğru göçlerini hızlan
dırarak sürdüreceklerdir. 

Şehirlerimizde bu insanlarımızı barındırma ve is
tihdam etme olanaklarımızın olmayışı, dengesiz kent
leşmenin doğmasına yol açmakta, işsizlik sorunu ve 
yurt dışı göçlerini çığ gibi büyütmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle çiftçilerin de 
yaygın sosyal güvenlik kapsamına alınması, tarımsal 
sigortalar sisteminin bir an önce gerçekleşmesi gerek
mektedir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçi birlik
leri ve Çiftçiler Federasyonu gibi belli çevrelerin eko
nomik, siyasi'çıkarını sağlayan kuruluştan, tüm üreti
cilerin gerçek temsilcisi durumuna getiren yasal dü
zenlemelerin sağlanması, üreticilere kendi kooperatif
lerini kurdurarak desteklenmesi gerekmektedir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankası şu
besi halinden kurtarılıp, gerçek kooperatifler haline ge
tirilmesi zorunludur. 

Kooperatifler Bankasının bir an önce kurulması 
köylümüze, tarıma dönük ve tarımsal gelirleri artırıcı 
ölçekte kredi verilmesi sağlanmalıdır. 

Sayın Bakan, bitkiyi korumayla ilgili Zirai Müca
dele örgütüyle veteriner örgütünün etkinliğinin artma
sını, traktör üretimi ve her türlü ilaçlarda dışa bağım
lılıktan kurtulmamızı, yılda 50 bin traktöre ihtiyacı 
olan köylümüze, bu ihtiyaçlarını Türkiye Zirai Do
natım Kurumundan sağlamanızı, kendi kuruluşlarınız 
arasında işbirliği ve uyum sağlayan tedbirlerin alın
masını, tarımda verimi artırıcı her türlü tedbirleri ala
rak, plansızlığı ve düzensizliği bir an önce gidermeni
zi bekliyoruz. I 

BAŞKAN — Süreniz dolmuş, lütfen toparlayınız 
efendim. 

İSMAİL AKIN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Sayın Bakan, siz ve 52 arkadaşınızın önceki yıl
larda Meclislere sunduğunuz Tarım Bakanlığının ye
niden düzenlenmesiyle ilgili yasayı günümüz şartlarına 
uygun, Hükümet tasarısı olarak bir an önce getirmeni
zi bekliyoruz. 

Gübre politikanız ve benzeri olumlu girişimleriniz 
için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıraların- I 
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 
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Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 30 dakikadır efendim. 
GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Tarım Bakanlığının yurt çapındaki hizmetlerinin 
tamamının kısa süre içerisinde açıklanmasının müm
kün olamayacağını takdir edersiniz. Bu bakımdan, an
cak grup sözcülerimizin ve şahsı adına konuşan arka
daşımızın konuşmalarındaki bazı hususlara temas edip, 
ondan sonra da Tarım Bakanlığında neler yapmak is
tediğimi ve tarımsal politikanın ne olması gerektiğini 
açıklamaya çalışacağım. 

Çok değerli üyeler, grup sözcüsü olan değerli ar
kadaşlarımı dikkatle dinledim. Genel olarak Türk ta
rımının pek çok sorunları bulunduğuna ve Tarım Ba
kanağının bünyesi içinde bulunması gerekirken ayn 
olan kuruluşların Tarım Bakanlığı bünyesinde yer al
ması gerektiğine dair görüşlerine aynen katılmak iste
diğimi ifade etmek isterim. 

Bütün grup sözcüleri olumlu görüşmüşler ve ülke 
tarımının gelişmesi için bize yol göstermişlerdir. Ken
dilerine huzurlannızda teşekkür etmek isterim. 

Şimdi değedi grup sözcüsü arkadaşlarımın konuş
malarına kısa kısa değinmek istiyorum. 

Milli Selâmet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Korkut 
özal arkadaşımızın, Hükümetin başarılı olamayaca
ğına dair kanaatlerine cevap vermek istemiyorum. Zi
ra, Bakanlığımla ilgili bir konu değildir. Belki Bütçe
nin tümü üzerinde açıklanacak hususlardır. Ancak, 
cevap verilmesi gerekirse, erken verilmiş bir hüküm ol
duğunu belirtmek isterim. 

Ayrıca yine Korkut Özal arkadaşımız, 2 ayda Ba
kanlığımda cereyan eden olaylardan üzüntü duyduğu
nu ifade ettiler. Ve bunu ifade etmekle beraber tasar
ruflara karşı çıkmadıklarını da belirttiler. Değerli ar
kadaşıma şunu hatırlatmak isterim; bu tip olaylar var
sa* kendisinden özel olarak öğrenmek isterim. Eğer 
Bakanlığımda böyle davranışlar olmuşsa telafi etmeye 
çalışacağımı da Yüce Meclisin huzurunda açıklamak 
isterim. 

Yine değerli arkadaşımın şahsıma karşı gösterdiği 
itimat ve teveccühe de teşekkür etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüsü Değerli 
Meslektaşım Sayın Orhan Akbulut arkadaşımızın gö
rüşlerinin tümünün ünce tarımının gelişmesine katkı
da bulunacağına inandığımı, bu görüşlerin çalışmala
rımıza ışık tutacağım açıklamak ister, kendilerine te
şekkür ederim. 
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Milli Hareket Partisi Grup Sözcüsü Sayın Ali Gür- | 
büz arkadaşımız maalesef talihsiz bir konuşma yap
mıştır. Şahsı adına böyle bir konuşmayı yapmış oba
lardı, belki üzerinde durulmayabilirdi; ama grup söz
cüsü olunca konuşmaların ona göre hazırlanması ge
rektiği inancındayım. Genç arkadaşım bu konuşmasıy
la çok açık verdiler, pek çok da tenakuza düştüler. Bu
na rağmen ben bu genç arkadaşıma' kıymayacağım, 
zamanla bu meslek grupunu ve tarımsal faaliyetleri öğ-
renecekîerine inanıyorum. 

Yalnız bir hususa cevap vermekle yetineceğim; 
üretme çiftliklerinin başarısızlığını, tarımsal faaliyet
lerde hiçbir başarı göstermediklerini, çiftliklerde yal
nız kendileri için çalıştıklarını, ürettiklerinin de bir 
kısmının Ankara'daki idarecilere verildiğini iddia et
tiler. 

Değerli arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim; el
de belli deliller olmadan ülke tarımının kalkınmasında 
ömürlerini tüketen arkadaşlarımızın tümünü madde
cilikle itham etmek haksızlık olur kanaatindeyim. 
Genç arkadaşımızın bu camiayı bilmediğine de inanı
yorum, eğer bilselerdi böyle büyük bir ithamda bulun
mazlardı. 

Değerli arkadaşlarım, ben milletvekili olmadan ev
vel 11 yıl bu Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatında 
çalıştım. Ayrıca, birkaç yıl Ziraat Mühendisleri Oda
sının Başkanlığını yaptım. Hemen hemen 1950*den ev
vel mezun olan meslekdaşîarımın % 98'ni iyi tanırım. 
1950'den sonra mezun olanları belki tam tanıyaınam; 
ama bildiğim tek bir şey var. Bu meslek grupu beBci 
başarısız olabilir; ama inanarak söylüyorum, bu mes
lek grupunun övünülecek tek yanı suiistimale meylet-
meyişidir ve parmakla sayılacak kadar azdır ceza gö
ren arkadaşlarımız. 

Bundan birkaç yıl evvelki bildiklerimize göre, sui
istimal yapıp da ceza gören arkadaşlarımızın sayısı al
tıyı geçmez. O bakımdan böyle bir meslek grupunun 
tümüne hücum edilmesinin doğru olmadığı kanaatin- I 
de olduğumu açıklamak isterim. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Müsaade ederseniz Sa
yın Bakan, hiçbir meslek kuruluşuna ben bir şey de
medim. Verimli çalışmıyorlar dedim. (CHP sıraların
dan gürültüler) I 

GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI MEHMET YÜCELER (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşım, bakın ben tekrar ediyorum. Size bu ka
dar söylüyorum, eğer bütün meslek grupunu kastet- I 
memişseniz mesele kendiliğinden zaten halledilmiş 
olur; ama Meclis zabıtları meydandadır, lütfeder okur- | 
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sanız, öyle olmadığını da göreceksiniz; ama sizin de
diğiniz gibi ben de yanlış anlamış olayım ve böyle 
kapatalım bu mevzuu. 

ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — Tamam okuyalım. 
GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI MEHMET YÜCELER (Devamla) — Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Mehmet Şerefoğlu arkadaşı
mız, genellikle olumlu konuştular. Kendilerine huzur
larınızda teşekkür etmek isterim. Yalnız arkadaşımı
zın konuşmalarında benim Bakanlığımı ilgilendirme
yen bazı konular vardır. Toprak reformu gibi, Pan
car gibi, tütün gibi konular ki, bunların biliyorsunuz 
çoğu Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığını, Ti
caret Bakanlığını ve Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirmektedir. O bakımdan zamanımız bunlara 
cevap vermeye müsait değildir. Sırası geldiği zaman 
Tarım Bakanlığının nasıl bir politika izleyeceğini bi
raz sonra açıklamaya çalışacağım. 

Şahsı adına konuşan Afyon Milletvekili Sayın İs
mail Akın arkadaşımıza, tarımsal sorunlar üzerinde 
yapmış olduğu konuşmalarından dolayı teşekkür et
mek isterim. Konuşmalarındaki bütün husustan dikka
te alacağımı da belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde aktif nüfusun 
% 58'nin geçimini tarımdan sağlaması, milli gelirin 
ortalama % 25'ni tarım ürünlerinin oluşturması, ihra
catın % 70'ni tarımsal ürünlerin teşkil etmesi, sanayiy
le ticaretin ham ve anamaddesini büyük çapta tarım 
ürünlerinin oluşturması nedeniyle, Türkiye tipik bir 
tarım ülkesi karakterindedir. 

Nüfusunun % 25'inden fazlası çiftçi olan ülkele
rin hiçbirisi gelişmiş ülkeler arasına girememiştir. 
Çünkü, tarım nüfusu yoğun olan ülkelerde, tarımsal 
üretim ekonomik bir ünite olan tarım işletmelerinden 
çok; bir yaşantı şekline dayanan kapalı ekonomi de
diğimiz aile işletmelerinde yapılır. Bunlar, genellikle 
arazi, donatım, tesis ve işletme sermayeleri dengeli 
olan düzenli birer işletme değillerdir. 

Bu tip düzensiz işletmelerde, kalkınmanın temel 
faktörü olan insan gücü verimli bir şekilde değerlendi-
riüemez. Belli ve önceden tespit edilmiş bir mevzuata 
göre kurulmamışlardır. Kırsal alanda yerleşen aile
lerin sayıları arttıkça, orman ve mera arazisinden 
açılmalar artmış, bu tip işletmeler de teşekkül etmiş
tir. 

Zamanla ve zorlamalarla çıkarılmış kanunlarla 
mülkiyet hakkı doğmuştur. Ülkemizde, halen, mev
cut 4,6 milyon tarım işletmesinden % 95'i bu tipten
dir. Geri kalan % 5 oranındaki işletmeler de satın al-
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malara ya da fermanlara dayanılarak kurulan, diğer
lerine göre nispeten büyük ve kısmen düzenli işletme
lerdir. 

Bu nedenlerle ülkemiz tarımının arzulanan seviye
de gelişemediği, hâlâ ilkel metotlarla yürütüldüğü id
dia edilmektedir. Bu iddialara rağmen, geçmiş yılla
ra kıyasla tarımsal gelişmelerde bazı aşamalar görül
düğü de inkâr edilemez. Bu aşamaların gerçekleşme
sinde, tarımın köklü sorunlarının allinden ziyade, ça
ğımızın gereklerine uygun şekilde yetiştirihnîş bulunan 
ve bütün mesailerini tarımsal gelişmenin sağlanmasın
da kullanan tüm tarımcılarımızın ve çiftçilerimizin 
katkıları olmuştur. Ancak ülkemizde temelde yatan ta
rımın köklü sorunları bugüne kadar çözümlenmemiş
tir. 

•Türk tarımının bugünkü düzeyde kalmasının nede
nini - şimdi değerli genç arkadaşımın dinlemesini isti
yor ve tekrar ediyorum - Türk tarımının bugünkü 
düzeyde kalmasının nedenini, teknik gücün bilimsel 
verilere dayalı önerilerini dikkate almayan siyasi ter
cihlerde aramak gerektiğine inandığımı belirtmek iste
rim. 

Kırsal alanda, tarım dışı sektörlerde istihdam ola
nağı yaratılmadığı takdirde, tarım işletmelerinin par
çalanarak küçülmesi devam edecek ve tarım toprak
ları da tahrip olmaktan kurtulamayacaktır. Nitekim, 
1927 yılında köylü nüfusu başına 54,3 dönüm tarıma 
elverişli arazi düşerken, - buna da dikkat edilmesini 
istirham edeceğim arkadaşlarımdan - özellikle 1950 yı
lından sonra hızla azalarak, 1973 yılında bu miktar 
21,9 dönüme düşmüştür. Halbuki gelişmiş Batı ülke
lerinde durum tamamen tersine çalışmaktadır. Yani 
bir yandan tarım sektöründe çalışan nüfus azalırken, 
diğer yandan da prodüktivitenin artması sonucu, ta
rım ürünleri üretim miktarlarında önemli oranlarda 
artış görülmektedir. 

Ayrıca, yanlış ve aşırı arazi kullanma yüzünden, 
gerçek tarım arazisi olan 21 089 927 hektarlık arazi
nin; 0,7 milyon hektarında çoraklık, 1,8 milyon hekta
rında drenaj, 13,1 milyon hektarında da erozyon so
runu doğmuştur. 

Diğer bir yönden, çiftçilerimiz dünya standartları
nın çok altında bir düzeyde dahi örgütlenmediğinden, 
ürettiği ürün cinsinin ve standartlarının seçimi, de
ğeri fiyatla pazarlanması konularında yalnız bırakıl
dığından, tümüyle dağınık Ve çok çeşitli tip ve miktar
larda üretimde bulunmaktadır. Üretim talebe göre 
yapılmadığından, yıllara göre, bazı tarım ürünlerinde 
kıtlık, bazılarında da stoklar görülmekte, bu yüzden 
çiftçimiz de emeğinin karşılığım alamamaktadır. Bu 

I durum, tarım ürünlerimizin dış ülkelerde pazar bul
masında da menfi bir etken olmaktadır. 

Görülüyor ki, ülke tarımının geliştirilmesi için 
köklü birtakım önlemlerin alınması zorunludur. Ül
ke tarımına başka bir açıdan bakıldığı zaman da, yi-

I ne tarımsal gelişmenin zorunlu olduğu görüşüne va
rırız. Şöyle ki, kalkınmış ülkelerde teknolojinin çok 
gelişmesine ve hatta milletlerin feza yarışma çıkmış ol
masına rağmen, çağımız, yine de sıkıntılı bir çağ ol
maktan kurtulamamıştır. Dünya nüfusunun 2/3'si aç
lık sıkıntısı çekmektedir. Ekonomik yönden kalkın
mış ülkeler dahi, 2 000 yılında dünyamızda bir kıt
lık döneminin başlayabileceği münakaşasını yapmak-

I tadırlar. Bu endişeden dolayı, teknoloji ve araştırma 
alanında ileri giden ülkeler, birim alanından en çok 
ürünü alabilme çabasına girmişlerdir. Bunu da yeter
li görmeyip, denizaltı kaynaklarından yararlanabilme 
araştırmaları yapılmaktadır. Dünyanın, bu durumunu 
dikkate alarak, geniş bir tarımsal potansiyele sahip 
olan ülkemizde, tarımsal kaynaklan israf etmeden, en 

I verimli bir şekilde harekete geçirmek zorunluluğu 
vardır. Aslında, çağımızda, bir ülkenin ekonomik ve 
toplumsal sorunları bütün dünya ülkelerinden bir öl
çüde de olsa ayrı olarak düşünülemez. Hele, bizim 
gibi gelişme sürecinde olan ülkeler, bütün sorunlarda 
olduğu gibi, tarımsal sorunlarını da çözmeye uğraşır
ken, dünya durumunu gözönünde tutmak zorundadır. 

I Ancak, ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişmesini 
hızlandırabilmek için, yine ülkemizin kendi koşul ve 
olanaklarını da dikkate almak, tüm güç ve kaynakları 
en verimli biçimde kullanmak zorunluluğu vardır. 

I Ülkemizin, temel amacı olan bağımsız sanayi top
lumuna geçebilmesinde ön koşul, tarımsal gelişmenin 

I sağlanmasıdır. Tarımsal gelişmenin de daha çok üre
tim ve daha hızlı gelişme, daha fok, ama daha sağ-

I lıklı ve yaygın tüketimle bir arada ve uyumlu bir bi
çimde olmasıdır. 

I Ülkemiz tarımında verim ve üretimi geniş ölçüde 
i artırma olanakları vardır. Nüfusun yarıdan fazlası

nın kırsal kesimde yaşadığı ülkemizde, sanayie kaynak 
aktarımı, sanayinin pazar olanaklarının genişletimıe-

I si, büyük kentlerdeki nüfus patlaması ve sağlıksız 
kentleşme gibi güncel sorunların çözümünün temelin
de tarımsal kalkınma olgusu yatmaktadır. Bu yönden, 
tarımsal gelişmeyi köyden, başlatmak ve köylerden 

| yurt sathına bir an önce yaymak istiyoruz. Birbirine 
I yakın, ekolojik yönden uygun, ekonomik ve ürün yö

nünden işbirliği olanakları bulunan köyler arasında 
I kuracağımız ünitelerle köye ve köylüye daha rahat hiz-
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met götürülebileceğine ve daha rahat hizmet üretile
ceğine inanıyoruz. 

Ekonomik yönden sıkıntılı, etkinlik yönünden ör
gütsüz ve dolayısıyla güçsüz olan köylümüzün, Anaya
samızın emrettiği insanca yaşama düzeyine ulaşma
sında ve ülke yönetiminde ağırlığım hissettirmesinde 
ülkemizin yararlı olacağına kaniiz. Böyle bir uygula
maya geçmenin hazırlığı içindeyiz. Bakanlığımda gö
revli ziraat yüksek mühendisleri, veteriner hekimler 
ve teknisyenlerden oluşacak kadrolar bu çabanın ön
cüsü olacaklardır. 

Nüfus artışı yüksek olan, daha çok tarımla uğra
şan bir ülkede tarıma gereken ağırlık verilmezse, den-
geüi ve hakça gelişme gerçekleştirilemez; sanayileşme 
için yeterince iç kaynak yaratılamaz; halkın beslenme 
durumu sağlıklı bir düzeye erişemez ve ülkenin ba
ğımsızlığı güvence altına alınamaz. Onun için Türk 
tarımının geliştirilmesinde üretim, muhafaza, pazar
lama ve tüketim zincirinin daima birbirine bağlı ola
rak kalmasına özel dikkat gösterilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Tarımsal faaliyetlerin, üretimden tüketime kadar 
olan bu seyrinde kopukluk olursa aksamalar başlar, 
basan şansı azdır, sorunlar çoğalır ve halli de çok 
zorlaşır, gereksiz zaman, güç ve para israfına yol 
açılmış olur. 

Birbirleriyle yakinen ilgili bulunan ve birbirini ta
mamlayan bu faaliyetlerde ilişkilerin kesilmemesi zo
runludur. Türk tarımının başansızbgı, maalesef bu 
bağlantıların sağlanmamış olmasından ileri gelmekte
dir. Birbirine bağlı kalması zorunlu olan bu faaliyetle
rin hepsinin temelinde de eğitim bulunmaktadır. Gı
da - Tanın ve Hayvancılık Bakanlığı, tanmsal faali
yetlerin bütün safhalarına sahip çıkmak zorundadır. 
Bunun, fonksiyonel bir teşkilâtlanmayla sağlanması
na çalışacağımı da açıklamak isterim. 

Bu gerçekler gözönüne alındığı zaman; Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanağına büyük görevler düştü
ğü kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bunun için Bakan
lığın moderin düzeyde güçlendirilmesini, ülke tanmı
nın çağdaş düzeye ulaştırılmasını, teknolojik ve ku
rumsal tedbirlerin alınmasını geciktirmeden sağlamak 
gerekir. 

Anayasamız, Anayasamızın ışığı altında kalkınma 
planlarımız Türk tanmının geliştirilmesi ve Türk çift
çisinin desteklenmesini öngörmektedir. Bunun rahat ve 
ivedi olarak sağlanması için Türk tarımı ve Türk çift-
çisiyîe ilgili sorunları çözmek, tarım sektöründeki en
gel, boşluk ve darboğazlan gidermek gerekmektedir. 
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| Bu maksatla, Bakanlıkta kaldığım süre içerisinde ta-
I nm sektörünün, çağımızın teknolojik özelliklerine gö-
I re tanımlanmasına ve Bakanlığın bu paralelde ör-
I gütlenmesine; Bakanlığın fonksiyonlarının bölge esa-
I sına göre düzenlenmesine; tanmsal yayım sisteminde 
I teknik yardım ve geliştirme hizmetlerinin köysel dü

zeyde koordinasyon ve bütünlük içinde gerçekleştiril
mesine; tarımsal etüt ve araştırma hizmetlerinin tek 
elde toplanmasına; tanmsal doğal kaynak ve varhSc-

I lardan en verimli şekilde yararlanılmasına ve üretim 
I teknolojisinin sağlıklı bir altyapı üzerinde geîiştirilme-
I sine; çiftçilerimizin örgütlenmesine; çiftçi kooperatif-
I îeri ve iktisadi girişimlerinde kredinin işler hale getiril-
j meşine; Bakanlık bünyesinde yetki ve sorumluluğun 
I artırılmasına; tutarlı ve etkili bir tanm politikasına 
I devamlılık sağlanmasına çalışmak, benim en önemli 
I görevim olacaktır. 
I Değerli arkadaşlarım, ben tarımın diğer konula-
I nna, traktör, gübre, ilaç, ziraat alet ve makineleri ve 
I buna benzer konularına girmek istemiyorum. Ama ar-
I kadaşlanmızın biraz sonra soracaktan sualler olursa, 
I bunları da huzurlarınızda açıklamak ister, hepinize 
I saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sorular vardır, lütfen. 
I Başka soru sormak isteyen?.. 
I Sayın Bayraktar, Sayın Çatalbaş, Sayın Ali Ak, Sa-
I yın Veli Zeren, Sayın Hasan Ali Dağlı. 
I Evet soru sorma işlemi bitmiştir. 
I Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağa-
I oğlu'nun yazdı sorusunu okutuyorum: 
I «1. Mardin ovasından Urfa ovasına kadar uzar 
I nan arazi sahası ekilip biçildikten sonra, kalan artık-
I lan yakılarak heder edilmektedir. Bu artıkların de-
I ğerlendirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 
I müşterek çalışılarak bir kâğıt fabrikası kurulması dü-
I şünülmekte midir? 

I 2. Mardin Vilâyetine bir Zirâi Donatım Bölge 
I Müdürlüğü kurulması gerekmektedir; Bakanlık bu 
I konuda ne düşünmektedir? 
I 3. 1978 yılı Türkiye'nin gübre ihtiyacı ne kadar-
I dır? Elde ne kadar stok vardır? Geri kalan ihtiyacın 
I ithali için bir teşebbüs yapdmış mıdır? Bunun döviz 
I tutan ne kadardır? Bu konuda daha başka ne gibi 
I tedbirler alınmıştır? 

I 4. Yerli gübre fabrikalarının yetersizliği ve gübre 
I için ödenen dövizin büyüklüğü karşısında yeni gübre 
I fabrikalannın kurulması konusunda düşünceleriniz 
I nedir? 
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Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinin elinde bu
lunan 1 700 000 dönüm araziden her sene ancak 
1 milyon dönümü ekilmekte, 700 bin dönüm boş kal
maktadır. Boş kalan 700 bin dönümü Mardin ve Ur-
falı sürü sahiplerinin otlak olarak kullanmalarının 
sağlanması hususunda Bakanlık ne düşünmektedir?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı da cevap verebi
lirsiniz; nasıl arzu ederseniz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Mardin Mil
letvekili Abdülkadır Timurağaoğlu arkadaşımızın 
sorularından gübre ile ilgili kısmı açıklayayım, diğer
lerine de, yazılı cevap vermek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gübre sorunu
nu olduğu gibi sizlere aktarmak istiyorum : 1978 yılı 
kimyevi gübre tüketim programı şöyle; 4 264 000 
ton azotlu, 3 908 000 ton fosforlu, 37 000 ton po-
taslı olmak üzere 8 209 000 ton gübre ihtiyacı var
dır Türkiye'de. Bu miktar gübrenin; 2 600 000 ton 
azotlu, 1 200 000 ton fosforlu, 30 000 ton potash ol
mak üzere 3 830 000 tonunun ilkbahar döneminde 
kullanılacağı planlanmıştır. 

Şimdi bu ilkbahar dönemiyle ilgili gübrenin duru
mu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu miktar güb
renin tüketilebilmesi için tedarik programı şu şekilde
dir : 1978 yılına devreden stok, azotlu 796 bin ton, 
fosforlu 501 bin ton, toplam 1 297 000 ton. Yerli 
fabrikalardan mubayaa edilecek gübre 723 bin ton 
azotlu, 886 bin ton fosforlu, toplam 1 609 000 ton. 

İthal edilecek gübre : Azotlu 1 634 000 ton, fos
forlu 819 bin ton. Toplam 2 453 000 ton. Toplam 
olarak azotlu 3 153 000 ton, fosforlu 2 206 000 ton; 
toplam 5 359 000 ton. Böylece 1978 yılı ilkbaharında 
3 830 000 ton gübrenin tüketilebilmesi ve sonbahar 
dönemine emin bir stokla girebilmesi için 5 359 000 
ton gübrenin tedarik edilmesi gerekmektedir. 

Şimdi şu tarihlere dikkat edilmesini arkadaşlarım
dan istirham edeceğim : 1 Ocak 1978 yılına 1 297 000 
ton stokla girilmiştir. 2 453 000 ton olarak ithali ge
rekli miktarın 5 Ocak tarihi itibarıyla ancak 590 bin 
tonunun akreditifi açılabilmiştir. 5 Ocak 1978 tari
hinden bugüne kadar ise, 348 bin ton azotlu ve 305 
bin ton fosforlu gübre olmak üzere 653 bin ton güb
renin akreditifi açılmıştır. 232 bin ton azotlu ve 158 
bin ton fostorlu olmak üzere, ceman 390 bin ton güb
renin kredisi İtalya, Macaristan, Avustusya, Fransa, 
Amerika ve Rusya'dan temin edilmiştir ve akreditif
ler en kısa zamanda açılacaktır, 

Ayrıca Romanya Devleti 160 bin ton azotlu ve 
fosforlu gübreyi kredi olarak vereceğini bildirmiştir. 
Böylece bugün için 1 793 000 ton gübrenin ithalatı 
gerçekleştirilecektir. 

İmalatçı ülkeler nezdinde temaslarımız devam et
mektedir. Mutabakat tesis edildikçe anlaşmalar pey
derpey yapılacak ve ihtiyacın uygun bir şekilde ger
çekleştirilmesine çalışılacaktır. 1 Ocak 1978'den 24 
Şubat 1978 tarihine kadar 347 bin ton azotlu, ve 276 
bin ton fosforlu gübre Romanya, Yugoslavya, İtalya, 
Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Amerika ve 
Rusya'dan getirilmiştir. 271 bin ton azotlu ve 110 
bin ton fosforlu olmak üzere toplam 381 bin ton güb
re yolda ve yüklemede olup, mart ayı içerisinde yur
da gelmesi beklenmektedir. Bakiye miktarın ise nisan, 
mayıs ve haziran aylarında yurda gelmesi program
lanmıştır. 

Yerli üretim : Azot Sanayii Kütahya tesisleriyle, 
İGSAŞ hariç diğer gübre fabrikaları, Akdeniz Gübre 
Sanayii, Azot Sanayii, Samsun tesisleri, Sarıscki, Ya
rımca, BAGFAŞ Gübre Fabrikaları döviz darboğazı 
nedeniyle hammadde ithalatı yapamadıklarından, 4 
ilâ 5 aya yakın bir zamandan beri çalışmamakta ve
ya çok düşük kapasite ile üretim yapmaktadır. Özel
likle üst gübre olan amonyumnitratı üreten, Güney 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ihtiyaçlarını karşı
layan Akdeniz Gübre Sanayiinin 4 aya yakın bir za
mandan beri çalışmaması, bu yörelerde gübre sıkın
tısına sebebiyet vermiştir. Yerli gübre fabrikalarımız, 
1977 yılında ithal ettiği hammaddeler için, 50 milyon 
dolar dış ülkelere borcu olduğundan, dış ülkeler ham
madde şevkini durdurmuştur. İlk etapta şu anda en 
çok ihtiyaç duyulan amonyumnitrat gübresini üreten 
Akdeniz Gübre Sanayiinin üretime geçmesi için te
şebbüse geçilmiş, gerekli amonyak ithal edilerek mart 
ayı içerisinde üretime geçmesi temin edilecektir. Bu 
meyanda diğer gübre fabrikalarının da dış borçlarının 
tasfiye edilmesi için çahşmalar devam etmekte olup, 
bu fabrikaların da en kısa süre içerisinde tam kapa
siteyle üretime geçmesi temin edilecektir. 

Memleketimizin gübre ihtiyacının % 40'ım temin 
eden yerli fabrikalarımızın uzun müddet atıl halde 
bırakılması gübre temininde güçlükler yaratmıştır. 
Gübre finansmanında kullanılmak üzere 3,8 milyar 
lira temin edilmiş ve Türkiye Ziraat Bankasına ak
tarılmıştır. Bundan yerli fabrikalara da ödeme yapıla
rak finansman sorunu halledilecek ve ithalattaki 
Türk parası meselesi de ortadan kalkmış olacaktır, 

Saygı ile arz ederim, 
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BAŞKAN — Som cevaplandırılmıştır. 
Yalnız sayın Bakan, bir hatırlatmada bulunayım, 

daha iki bütçemiz vardır, porgramın zamanında biti
rilmesi için mümkün mertebe sorulara kısa cevap ve
rilmesini rica ediyorum. 

Bir diğer soruyu okutuyorum : 
«Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 

soruları var : 
Türkiye'nin ekonomik yapısında sektör niteliğinde 

görüntüsü olan hayvancılığın potansiyelinden yeteri 
derecede istifade edilmediği bir gerçektir. Bunun ne
denleri arasında sizce hayvancılığın bugünkü yönetim 
biçimi yer alıyor mu? 

Bu yönetim biçiminde değişiklik yaparak, en azın
dan hayvancılık müsteşarlığı kurulmasını düşünüyor 
musunuz?» 

BAŞKAN — Sayın Çaneri?.. Burada. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, arka
daşlarıma bu konuda yazılı geniş cevap vereceğim. 

Yalnız bir cümle ile belirtmek isterim; Türkiye'de 
ekonomik kalkınmanın sağlanmasında hayvancılığın 
büyük ağırlığı olduğu kanaati içindeyim. Bu ağırlığa 
mütenasip bîr kuruluşu da gerçekleştirmeye çalışaca
ğım, bundan arkadaşımın müsterih olmasını isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Doğan'm sorularını okutuyorum : 
Sayın Doğan?.. Burada. 
«Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın soru

ları : 
1. Kayseri'de tütün ekimi için herhangi bir ça

lışma yapılmış mıdır? Hükümet olarak bu husustaki 
görüşünüz nedir? 

2. Patates ürünü için taban fiyatı tespitine taraf
tar mısınız? 

3. Patates yerine başka bir mahsul ektirmeyi dü
şünüyor musunuz? Patates ziraati hakkında Hükü
met olarak görüşünüz belli midir? 

4. Yapağı Tiftik AŞ'nin halı ilme ipliği fabrika
ları kurması veya kurulanlara ortak olması hususun
daki görüşünüz nedir? 

5. Yurdumuzdaki gıda kontrolünü yeterli bulu
yor musunuz? Bu husustaki görüşleriniz nelerdir?» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli arka
daşımın bu sorularının hepsine şu anda rahat cevap 
verebilecek durumdayım. Fakat konular oldukça 

uzun, bütün arkadaşlarımı rahatsız edeceğim kanaa
tinde olduğum için yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Eşrefoğlu'nun sorularım okutuyorum : 
Sayın Eşrefoğlu?.. Burada. 
«Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Eşrefoğlu' 

nun soruları : 
1. Türk köylüsünün ve çiftçisinin Ziraat Banka

larından binbir güçlükle aldıkları ve gülünç derecede 
az olan kredilerini artırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Büyük toprak sahibi ve çiftçilerden Gelir Ver
gisi almayı düşünüyor musunuz?» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Yazılı cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Koçal'm sorularını okutuyorum : 
Sayın Kocal?.. Burada. 
«İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'm soru

ları : 
1. Yalova Devlet Üretme Çiftliğinin kurulduğu 

tarihten bu yıla kadar kâr ettiği sene var mıdır; zararı 
ortalama ne kadardır? 

2. Zararın sebeplerini izah eder misiniz?» 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tetkik edip, 
yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürbüz'ün sorularını okutuyorum : 
Sayın Gürbüz?.. Burada. 
«Srvas Milletvekili Sayın Ali Gürbüz'ün soruları : 
Devlet çiftliklerinde çalışan personele yağ, peynir, 

yumurta ve et kaçar liradan satılır? Aynı cins gıda 
maddelerinin piyasadaki fiyatı aynı mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tetkik edip 
yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayraktar'ın sorularını okutacağım : 
Sayın Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Bayraktar, bulunmadığı için sorusu düşmüş

tür. 
Yazılı sorular bitmiştir. 
Şimdi sözlü soru sormak isteyen arkadaşlarımdan 

Sayın Çataîbaş; buyurunuz sorunuzu sorunuz efen
dim. 
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MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakanım, şeker fiyatının; 1 kg. 
pırasa, ıspanak, elma vs. den daha az olduğu ülkemiz
de, şeker pancarı yetiştiricisini çiftçisini temsil eden 
Pancar Ekicileri Birliğinin önerdiği taban fiyatı 100 
kuruştur. 

Çiftçimizin hakkı olan taban fiyatın verilebilmesi 
için şekerin fiyatını 15 liraya çıkarmayı düşUnüyor 
musunuz? 

İkinci sorum : Kuzu ve dana kesiminin en az iki 
yaşına kadar yapılmasını önleyici yasa düzenlemeleri 
düşünülmekte midir? 

Üçüncü sorum : Süt üreticisinin sorunları ile üre
timinin değerlendirilmesi yönünden, taban fiyatının 
7 -8 lira civarında düşünülüp, düşünülmediğini öğ
renmek istiyorum. 

Dördüncü sorum : Hayvan besiciliğinde, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Hayvancılığı Ge
liştirme Genel Müdürlüğü ile Şeker Sanayiinin, bu
güne kadar çok büyük başarılan olduğu kanaati hâ
sıl olmaktadır. 

Bu büyük "Sektörün iki kuruluşta toplanması hak
kındaki görüşlerinizi arz ve istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Başkan, 
Bakanlığımla ilgili olan hususlarda arkadaşıma yazılı 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazdı cevap verilecektir. 
Sayın Ali Ak?.. Yok. 
Sayın Veli Zeren?.. 
VELÎ ZEREN (Yozgat) — Sorum gübre ile ilgili 

idi, Sayın Bakan cevap verdiler efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?.. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sorum cevap

landırıldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Başka soru kalmamıştır, teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz sahibi Sayın Müfit Bayrak
tar yerini Sayın Nihat Karol'a devretmiştir. 

Buyurun Sayın Nihat Karol. 
A l i NİHAT KAROL (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sözüme başlamadan önce 
hepinizi en derin saygılarımla selamlarım, 
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Bütçesini görüştüğümüz Tanın Bakanlığı, azız 
Türk köylüsünün her sıkıntılı anında başvurduğu ve 
yandım talep ettiği büyük bir bakanlıktır, büyük hiz
metler vermiştir. Bu aziz millete ne kadar büyük hiz
met verirse layıktır; İrandan sonra da büyük hizmet
ler vereceğine inanmaktayız. 

Bendenizün Söz alış gerekçesi, her sene üretici ve 
hükümetleri sıkıntıya sokan bir darboğaza temas et
mek İçindir, bunun için söz almış bulunuyorum. Bu 
arada, tarımla ilgili birkaç konuya temas etmek isti
yorum. 

Bilindiği üzere, «on yıllarda yapılan başarılı çalış
malar sonucu, tarımdan elde ettiiğmiz mahsul, tanm-
îa li'Igiîi girdiler sebebi ile arzu edilen seviyeye yaklaş
mış bulunmaktadır. (Bununla beraber tanından aldığı
mız ürünlerin miktarını kâfi görmüyoruz; gerekli tek
noloji, alet, ekipman ve tarımın girdilerini vermek 
suretiyle üretimi daha da artırmamız imkân dahilin
dedir. 

1964 senesi uygulamaya başlanılan Seyhan proje
siyle, yapılan arazi tesviyesi, drenaj ve sulama kanal
larının ikmali, bunun yanında gübreleme, ilaçlama ve 
tarlaların sulamaya elverişli hale getirilip köylüye ve
rilmesinden sonra, elde edilen mahsul, dekar başına 
ortalama 175 kilo iken, 400 ila 600 kilograma çıkarıl
mıştır pamukta. 

Türkiye'de, 16 milyon hektar arazide hububat zi
raatı* yapılmaktadır ve bunun 8 milyon hektan bir 
yıl, diğer yıl da 8 milyon hektarı kültüre alınır. Ta
rımdaki teknolojik gelişmeler, gübre, alet, ekipman 
ve bilginin girmesi ile bugün Türkiye, bilhassa tahıl 
üretimünde, buğday üretiminde büyük bir hamle yap
mış ve elde ettiği mahsulü depolama imkânını dahi 
kaybetmiş durumdadır ve toprak altında muhafaza 
etmek durumuna girmişizdir. 

Bu büyük bir basandır, bu basanda Tanm Bakan
lığının, aziz Türk çiftçisinin emeği, ahnteri vardır. 

Şüphesiz, tarımdaki artışın semeresini çiftçiye ve 
köylüye geri verebilmek de, bu istihsali bu noktaya 

1 çıkarmak kadar ehemmiyetlidir. 
Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu; bü

yük bir boşluk olan ekim alanı planlamasıdır; bunu 
arz etmeye çalışacağım. 

Pamukta belli bir seviyeye gelmişiz, ihtiyacımızın 
üzerinde bir istihsalimiz mevcut. Buğday da, keza is
tihlakimizin üzerindedir, büyük mahsul fazlası var
dır; tütün de keza istihsalimiz yüksek seviyededür ve 
dış piyasa imkânı bulamadığımız takdirde, üretici ve 
siyasi organ büyük bir sıkıntıya girmektedir. Bunun 
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bir açık noktası vardır; bu nokta halledilmediği sü
rece bu meseleyi halletmemiz de mümkün değildir. 

Gelişmiş ülkelerde, üretim planlaması, ekim plan
laması yapılır ve bu yapılırken evvela İstihlak, zait 
ne kadar miktar satılabilir, buna bir miktar marj ila
vesi ile bir ekim planlaması yapılır. Bizde bu iş sade
ce fiyat politikasına dayalıdır. O sene hangi mahsul 
para etmiş ise gözler o mahsule çevrilir ve ertesi se
ne büyük alanlar o mahsul ekimine hasredilir ve bu 
sebeple de fiyat düşer, ekici, üretici mağdur durum
da kalır ve siyasi teşekküller de bu meseleyi halletmek 
için büyük sıkıntıya girerler. 

Benim Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
dan beklediğim şudur : .Devlet Planlama Teşkilatı 
makro seviyede plan yapıyor. Fakat Tarım Bakanlığı 
ekim planlamasını yapmalıdır ve bu istikamette bir 
sistemi de geliştirmelidir. 

Türkiye'nin buğday istihlaki nedir; dışarıya satma 
imkanı var mıdır; pazar bulabilecek midir; ona göre 
ekim alanı kaç milyon hektar olacaktır? Tütünde bu, 
pamukta 'bu. Bunu gelişmiş ülkeler yapıyor : Ziraat 
ataşeleri vasıtasıyla o memleketlerin ihtiyacı nedir; ne 
ekmişlerdir; bir açıklan var mıdır; gibi ve iklim şart
ları da bu işe karıştırılmak suretiyle, bir rakam elde 
edip ona göre kendi ekim planlamasını yapmaktadır
lar. Biz de bu planlamayı yapmak zorundayız. Eli
mizdeki fazla tütün, pamuk ve buğdayın böyle bir 
plan noksanlığrnm neticesi olduğu kanaatindeyim. 

iBu vesileyle arz edeyim ki, Tarım Bakanlığında, 
bundan böyle daha büyük hizmet vermek suretiyle, 
Türk köylüsüne ve çiftçisine daha iyi hizmetler veri
leceği kanaatindeyim. 

'Sözlerimi burada bitiriyorum, hepinizi tekrar say
gılarla selamlarını. ı(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karoî. 
'Efendim bölümlere geçmeden evvel bir İfadede 

bulunmak isterim. 

Sayın Korkut Özal ve Sayın Hayrettin Uysal, sa
taşmadan dolayı söz istemişlerdi. Programın ikmal 
edilebilmesi için, vazgeçilmesi ricasında bulunuldu 
Riyaset tarafından, kabul ettiler; kendilerine teşekkür 
ederim. 

(Bundan böyle konuşmacıların sataşmaya sebebi
yet verecek beyanda bulunmamalarını rica ederim. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık (Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bö

lümlerine geçimlesin! oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Gıda - Taran ve Hayvancılık Bakanlığı 
(Bütçesi 

Bölüm Lira 

1011 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 98 046 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bitkisel ve Hayvansal Araş
tırma Üretimi, Kontrol ve Pa
zarlamanın Geliştirilmesi 4 229 563 00** 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum1: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Trasf erler 613 599 000 

İBAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 122 nci maddesine istinaden özel ka
nunla kurulan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Zi
râat Odaları, faaliyetlerini bütün vatan sathına yaya
rak çiftçinin hizmetinde olduğu kadar, çiftçi ve ta
rım sektörüyle ilgili bazı kamu görevlerini de, diğer 
ü'kelerde olduğu gibi, titizlikle yürütmektedir. 

Bu görevlerini yerine getirebilmek bakımından, 
1978 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe 
tasarısı ile ayrılan 2 milyar Türk Liralık ödenek san 
derece yetersiz bir seviyededir. Nitekim, geçen yıî 
bütçesinde bu amaçla 12 milyar Türk Liralık öde
nek tahsis edilmiş idi* 

. Odaların bu yıl yapacağı çiftçi ve kamusal faali
yetlerimi yerine getirebilmek içüij 

Gıda - Tarım ve Hayvancihk Bakanlığı bütçe ta
sarısının 9û(M)2-3-ail, (Kamu İktisadi Teşekkülle
rine yapılacak yardımlara ilişkin ödemeler) faaliyeti
nin, 930 (İktisadi Transferler ve Yardımlar) harcama 
kaleminden, 8 milyon Türk Lirasının düşülerek Zira
at Odalarına verilmek üzere, 
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900-04-3-422, (Diğer Dernek, Birlik, Kurum, Ku
ruluş, Sandık v.lb. Teşekküllere Yardım) faaliyetinin, 
950 (Sosyal Transferler) harcama kalemine eklenme
lini arz ve talep ederiz. 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

İzmir 
Aysel Uğural 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

İzmir 
Erol Yeşiîpınâr 

Arnikaca 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Arikara 
ıM. Kemal Erkoıvan 

Kahramanmaraş 
Medımet Şerefağlu 

İzmir 
Adil Demir 

(BAŞKAN — Komisyon?. 

BÜTÇE 'KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YIUMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın-Başka
nım; 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
(Birliği Kanununun 31 nci maddesi, Ziraat Odaları 
Birliklerine Tarım Bakanlığı bütçesiyle, 2 milyon li
radan az olmamak üzere, yardım verilmesini öngör
mektedir. 

Bütçe imkânları ve bu bahsettiğimiz kanunun 
Ihükmü nazarı itibara alınarak, bu yardım bütçeye 
konmuştur. Ancak şimdi 8 milyon lira daha ödenelk 
istenmektedir. 

Bir hususu Yüce Meclislin bilgilerüne sunmak isti
yorum. Aktarma yapılmak istenen bö'umden 80 mil
yon liranın 60 milyon lirası haşhaş kontrolü için kul
lanılacaktır; 20 milyon lirası ise, Ataitürk Orman 
Çlftiğine verilmektedir. Bu iki önemli sektörden ke
silerek Ziraat Odalarına verilmek istenen 8 milyon li
ranın gerekil olmadığı kanısındayız. : 

Önergeye katılmıyoruz efendim; 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Kayseri).— Takdir Yüce 
Heyetindirj 

IBAŞKAN — Kaltılmıyonsunuz. 
iKomüsyon ve Hükümet katılmıyor. 
lÖneıgeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemlişîir. 
Bölümü okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — 1978 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. Mecli
si : 1/79; C. Senato : 1/552) (M. Meclisi 5. Sayısı : 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (1) 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasansınıın maddelerine geçil* 
meşini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etme
yenler,. Kalbul edilmlişlir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1978 

Yılı Büiçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğüne 1978 mali yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
98 371 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini ve 
cetvelin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım : 
Devlet Üretme ÇiftMklerj Genel Müdürlüğü Bütçesi 

l(A)' Cetveli "' 
Bolüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 44 736 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarımsal Üretme Verimliliğin 
Artırılması DÜÇ'de Zirai mah
sul üretimi 47 668 00(0 
IBAŞKAN — Bölümü oylarını-
asa sunuyorum1: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
Ibuü edilmiştir. 

İIİ2 DÜÇ'de Zirai mahsullerin değer-
hıadiirtilmesi ve .pazarîanması. 3 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbu] edilmiştir. '•"•• ' 

900 Transferler , 2 434 000 
BAŞKAN — Böİümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-
1er... Kalbul etmeyenler.,. Ka-
(bu! edilmiştir. 

(1) 44 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 

— 180 — 



M. Meclisi B : 116 25 . 2 . 1978 O : 2 

1 nci maddeyi (A) cetveli île birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler.. Kalbul edil-

2 nci maddeyii okutuyorum: 
(Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genıel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli ceitvelde 
gösterildiği üzere, 98 371 000 lira olarak tahmin edil-
mişCi'. 

(BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

IB — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira1 

98 371 000 2 Vergi dışı geîirier 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kalbul Edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

3 indi maddeyi okutuyorum: 
(Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, vtartı, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

IBAŞİKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
' Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sununyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 657 sayın Devlet Memurları Kanu

nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
ma bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için Bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarım artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 
7 nci maddeyi okutuyorumı: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Tarım 

ıHayivaimoıbk Bakanları yürütür. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, büalıara 
açık oyJanmıza sunulacaktır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi 
kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. (CHP şua
larından alkışlar) 

IV< — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — (1J91) ve (1/90) esas numaralı kanun tasa
rılarının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 48 
saat beklemeden görüşülmesine dair Danışma Kuru
lu önerisi 

ıBAŞlKAN —- Danışma Kurulunun bir önergesi 
vardır, okutuyorum s 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 10 

24 . 2 ... 1978 tarihli Gelen Kâğıtların raporlar kıs
mında yer alan; 

1. 56 S. Saydı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

2. 57 S. Sayılı, 1977 yılı bütçe isanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının, 

1978 mali yılbaşından önce kanunlaşması gerekti
ğinden, 48 saat beklemeden gündeme almması ve büt
çe görüşmeleri sırasında görüşülmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

— 181 — 



M. Meclisi B : 116 25 . 2 . 1978 O : 2 

CHP Gnıpu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal 

AF Gnıpu Başkanvekili 
Hayrettin Turgut Tokçr 

MSP Gnıpu Başkanvekili MHP Gnıpu Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre . İhsan Kabadayı 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

, 3. ..—r- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüm 1977 yılı 
bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma* 
sı,hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/91; 
Ç. Senatosu:, 1/555) (M. Meclisi S. Sayısı: 56; C. 
Senatosu S. Sayısı: V60) (1) 

BAıŞKAN -~ Alınan karar gereğince 56 S. Sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçe 
kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul eden
ler... Okunmasını kabul etmeyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylannıza su

nuyorum : Kabul 'edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(388 000 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN -^ 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

(1) Sayılı Cetvel 

(A) 

Prog. 
Miktar 

Düşülen Eklenen 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağa aididir. 

103 Makine, Teçhizat 
ve taşıt satın 
alınması destek 
hizmetleri 388 000 000 
BAŞKAN —Kar 
bul edenler... Et
meyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 
(Baraj, büyük su
lama ve içmesu-
yu tesisleri yapı
mı) 
BAŞKAN — Ka* 
bul edenler... Et
meyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen 
Yok, 

388 000 000 

sayın Üye?.. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylannıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğü 1977 yılı bütçe kanununa bağh (A) işaretli cetve
lin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(906 135 000) liralık ek ödenek verilnıliştir. 

BAŞKAN — 
veli okutuyorum 

2 nd maddeye bağlı (2) saydı cet-
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r (2) Sayılı Cetvel ' 

Eklenen 
Prog.» miktar 

112 Büyük Su î^eri (Baraj, büyük 
sulama ve içmesuyu tesisleri 
yapımı) 906 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edümîş-
dir. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi, bağlı cetveüyle birlikte oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı bütçe kanununa bağh <B) işaretli cet
velin (3> kod numaralı (Özel Gelirler) gelir türü
nün (1) kod numaralı (Hazine Yardımı) kesimine 
(906 135 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKANr— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum i Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
- Tasanran tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

ye»?,. Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy

lamanın, açık oy kutusunun önce sıralar arasında 
dolaştırıldıktan sonra kürsü önünde bekletilmek su
retiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

4. -?>••• 1977 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Kartpa Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi: 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Mecli
si S: Sftyisı<: 57;C. Senatosu S. Sayısı: 759) (1) 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN -**• Alınan karar gereğince, 57 S. Sayı-
h 1977 yılı bütçe kanununa bağft cetvellerde değişik
lik yapılması hakkmda kanun tasansmuı görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması mısu-

; sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Okunmaması kabul edil
miştir. i 

Tümü üzerinde söz isleyen sayın üye?.. Yok. • 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum $ Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1977 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı CetveHerde Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1977 yılı bütçe kânununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmının (111) 
kod numaral* (Mahalli İdareler Hizmetleri) progra
mının (01) kod numaralı (Yönetim ve Destek İşleri) 
alt programının (3) ödenek türünde yeniden açıla
cak (245) kod numaralı (Köy Muhtarları Temsil 
Ödeneği) faaliyetinin (940) mali transferler harcama 
kalemine (238 197 200) Mra, .aynı program ve alt 
programın yeniden açılacak (246) kod numaralı (Şe
hir ve Kasaba Mahalle Muhtarları Temsil Ödeneği) 
faaliyetinin (940) mali transferler harcama kalemine 
de (64 600 000) lira olmak üzere toplam olarak 
(302 797 200) liralık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.; Yok. Bu madde ite Siğil* bîr önerge* var> oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkardsjğiria 
Görüşülmekteolan 1977 yih bütçe kanununa bağ

lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının 1 nci maddesinin altına, aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Söz konusu köy muhtarları temsil ödeneği ile 
şehir ve kasaba mahalle muhtarları temsil ödenekle
rinin bütçeleştirilmesiyle ilgili işlemlerîn 1977 yıh 
içinde tamamlanamaması halinde, müteakip yıl büt
çesinin İçişleri Bakanlığı kısmında yeniden açılacak 
borçlar tertibine devren ödenekkaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir.» 

Gaziantep Giresun 
Ahmet Karahan --"*•' H. Yamuk Tekin : 

Manisa - Sivas 
Erkin Topkaya Mustafa Yılankıran 

Hatay ' Çanakkale i ; 

Sabri Öztürk Atöh Tuna ;" 
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GEREKÇE : Ek Ödenek Kanunu, bütçenin son 
günlerinde kesinleşince, bütçeleştinne ve muhasebe 
işlemlerini güçleştirmesi nedeniyle, devir yetkisi ahin 
masına gerek görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katıbyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi önergedeki şekliyle birlikte oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir hususta hatırlatmada bulunmanızı rica ede
cektim. Oy pusulaları bulunmayan üyelerin yazacak
tan oy pusulalarında belirtmeleri gereken husustan 
açıklar mısınız? 

Bir yanlışlık olmaması için rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, matbu oy pusulası olma
yanlar; yazacaktan pusulalarda isimleri, imzalan, se
çim bölgeleri ve oyunun rengini belirtmek suretiyle 
oy kullanabilirler. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1977 yılı bütçe kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(2 572 219 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzeninde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı (A) cetvelini ve cetvelin bö
lümlerini ayn ayn okutup, oylannıza sunacağım. 

A — CetveK 
Eklenen 

Prog. miktar 

930 MaK transferler 906 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

950 Borç ödemeleri 1 637 584 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
«960 Borç ödemeleri» faaliyet bölümünde 45 milyon 
lira yazılıdır. Esasında bunun 450 milyon Ura olması 
lazım. Komisyonumuzda kabul edildikten sonra mat
baada baskı hatası olmuştur. 

I Bu hususun İçtüzüğümüzün 86 nci maddeye göre 
I düzeltilmesini talep ediyorum efendiın. 
I BAjŞKAN — Komisyon Başkanının izah ettiği şe-
I Idlde maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Eklenen 
I Prog. miktar 

I 111 Koruyucu sağlık hizmetleri ve 
I sosyalleştirme 28 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiş-
I tir. 
I 2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları-
I niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
I Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylannıza sunuyorum : 
I T£abul edehler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
I Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürü

tür. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylannıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Tasanmn tümü üzerinde son söz olarak lehte 
I ıleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

I Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
I Açık oylama, kupanın sıralar arasında gezdiril-
I mesi suretiyle olacaktır. 

I Biraz önce ifade ettiğim gibi, matbu oy pusulası 
I olmayan sayın üyeler, bir beyaz kâğıt üzerine seçim 
I çevresini, adını soyadını, imzasını ve oyunun rengi-
I ni belirtmek suretiyle oy kullanabilirler. 

I /. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
j Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu-
I nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
I Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
I Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
I (Devam) 

Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

I BAŞKAN — Programımıza göre, Sanayi ve Tek-
I noloji Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere baş-
I lıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerinde. j 
Bu bütçe üzerinde grupları adına söz alan sayın 

üyeler: Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Oğuzhan Asiltürk, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Gündüz Onat, Adalet Partisi Grüpu adı- I 
na Sayın Mehmet Özutku, Milliyetçi Hareket Partisi I 
Grupu adına Sayın Agâh Oktay Güner. I 

Şahıslan adına lehte söz alan sayın üyeler : Sa
yın Semih Eryıldız, Sayın Abdurrahman Oğultürk, I 
Sayın Mehmet Irmak, Sayın İsmail Akın. I 
- Şahısları adına aleyhte söz alan sayın üyeler : Sa- I 

yın Müfit Bayraktar, Sayın İlhan Aytekin, Sayın I 
Mehmet Çatalbaş. I 

Üzerinde söz alan sayın üyeler : Sayın Halil Ka- I 
raath, Sayın Adem Ali Sanoğlu, Sayın,Kemal Do
ğan, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Şener Battal, I 
Sayın Temel Karamollaoğlu. I 

Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz- I 
«han AsiKürk, buyurunuz efendim. Süreniz 20. dakika- I 
dır. 

*MSP GRUPU ADINA O0UZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla- I 
rım; Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, Milli I 
'Selâmet; Partimizin bu mevzudakt görüşlerini sizlere I 
arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. I 
Sözlerime başlarken gruptun adına değerli milletve- I 
killerini'saygıyla selamlarım. I 

Değerli arkadaşlarını, Sanayi Bakanlığı bütçesini 
değerlendirirken, Türkiye'nin şartlarını gayet iyi tes- I 
pit etmemizde fayda vardır. I 

Bugün Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir; Sanayi Ba- I 
kanlığı olarak ihtiyaçlarımızın karşılanmasında na- I 
sil bir yol takip edebiliriz; memleket ekonomisine I 
nasıl bir katkıda bulunabiliriz; bunların birlikte de- I 

' ğerlendirilmesinde fayda, hatta zaruret cardır. I 
Bugün dış ticaret açığımız 4 milyar liraya ulaşmış I 

bulunmaktadır, bir döviz sıkıntımız vardır. Türkiye' I 
nin dahilinde işsiz yekûnu 2,5 milyona ulaşmış, I 
1 milyon vatan evladı yurt dışında çalışmakta. Do- I 
layısıyla, onların da memlekete geldikleri anda iş bul- I 
ma mecburiyetleri de düşünülürse, aşağı yukarı Tür- I 
kiye'nin 3,5 milyon işsizi vardır; buna çare bulunma- I 
sı lazımdır. I 

Ayrıca, kalkınmada belirli dengelere ihtiyaç var- I 
dır. Bütün bunlarla beraber refahın yaygınlaştırılma
sı, pahalılıkla, yoklukla mücadele edilmesi gerekir. I 

Bu tespitlerden sonra, Sanayi Bakanlığı olarak, I 
acaba nasıl bir politika tespit edersek, nasıl bir politi
ka uygularsak bütün bu dertlerin çözümüne gidebili- I 
riz, bunların çözümünü gerçekleştirebiliriz? | 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tarıma elverişli 
toprakların hepsi ekilmektedir; tek karış toprağımız 
bile zirai ürün elde edebilmek bakımından imkânla
rıyla memleket hizmetine tahsis edilmektedir. Yeni 
topraklar bulma imkânımız yoktur; ama yeni yatı
rımları gerçekleştirme imkânımız vardır. İşte 1976 
yılında bu noktadan hareketle bir sanayileşme ham
lesine millet olarak girişmişizdir. 

Değerli arkadaşlarım,' Türkiye'nin zirai ürünleri
nin dış pazarlarda değerlendirilmesi, biraz önce gö
rüşülen Tanm Bakanlığı bütçesinde de ilgili arkadaş
ların: ve yetkililerin belirttiği gibi, memleketin şartla
rına uygun olarak azami- ölçüde yapılabilmektedir. 

Yağlı tohumlardan tutunuz da pamuğuna, buğ
dayına kadar Türkiye'nin ürettiği mamul ürünler, 
zirai ürünler dış pazarlarda alıcı bulabilmekte, bun
ların hepsi satılabilmektedir; ama bütün bunlarla el
de edilen döviz 1 200 000 000 civarında olabilmekte, 
onun ötesine geçmek imkânı fevkalade hususi şartla
ra bağlı bulunmaktadır. 

Öyleyse Türkiye ne yapmalıdır? Türkiye, sınai 
mamullerini yeterince üretmeli ve sınai mamullerini 
ihraç edebilmelidir. , 

Bugün Batı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, 
ürettikleri sınai mamullerin % 50'sini ihraç ettiklerini 
görmekteyiz; bir İtalya böyledir, bir Fransa, bir Al
manya böyledir, Ortak Pazar üyesi olan devletlerin 
tamamı böyledir. 

Türkiye'nin sınai mamullerinin üretimine gelin
ce; bu oranın aşağı yukarı 1/10'undan biraz fazla
sını yaptığını eğer nazarı itibara alırsak, bu noktada 
pek çok tedbirleri alabilmemiz imkânı vardır. Zirai 
ürünlerimizin yanında sınai mamullerimizin de ihracı 
için gereken imkânların varlığı görülür; nasıl olacak
tır? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sınai mamuller 
mevzuunda bir çok atd kapasiteler halen mevcuttur; 
Türkiye'nin ihtiyacının dışında kapasiteler mevcuttur. 
Bu kapasitelerin çalıştınlabilmesinin tek şartı vardır. 
Bunların ihracata yönelik olması sağlanmalıdır; bun
ların ihracata yönelik hale getirilmesi gerçekleştiril
melidir. 

Şimdi bu nasıl olacaktır sualinin cevabı : İki tane 
büyük mahzur vardır; bir tanesi ekonomik bakımdan, 
diğeri formaliteler bakımından. 

Formaliteler bakımından bugün bir ihracatçının 
karşısındaki engeller o kadar çoktur ki, ihracatçıyı 
bu işi yaptığına yapacağına pişman edecek dereceye 
gelmiştir. Geçen Hükümet zamanında bir çalışma ya-
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pılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı Hükümet karar
larıyla gerçekleştirilebilecek ölçüde alınacak tedbir
lere matuftur. 

Diğer bir kısmı, Meclislerde kanun değişiklikleri
ne bağlıdır. 

Hükümet tedbirleriyle alınacak hususlann büyük 
ölçüde gerçekleştirilmesi halinde dahi, yine belirli 
mevzuat değişikliklerine ihtiyaç vardır. Bunların da 
mutlaka gerçekleştirilmesi, Sanayi Teşvik Kanunu 
gibi bir kanunun çıkarılması şarttır. 

Bütün bunlardan sonra bir ihracat seferberliğine 
yönelinmesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra dış 
ticaret açığımız dengelenebilir, döviz sıkıntımız, dö
viz darboğazımız çözüme kavuşturulabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için 200 tane büyük 
yatırım projesi hazırlanmış ve bunlar 1976 yılında 
bir kısmı, 1977 yılında bir kısmının temelleri atılarak 
gerçekleştirilmeye başlanmış ve bir kısmı da 1978 
yılı içerisinde temelleri atılmak suretiyle bu 200 tane 
yatırım gerçekleştirilebilecek noktaya gelmiştir. Hat
ta, bunlardan 1977 yılı içerisinde 15'e yakını açılabil
miş, 1978 yılı içinde, bütçenin hazırlanmasında, prog
ramların hazırlanmasında takriben 40 kadarının biti
rilmesi için gerekli finansman kaynakları bütçeden, 
özellikle o projelerin bitirilmesine uygun şekilde tah
sis edilmiş, 1978 yılı sonunda da, takriben 40 kada
rının, işletmeye açılabilme imkânları böylece düzen
lenmiştir. 

Ondan sonraki yıl içinde, takriben 100 kadarı iş
letmeye açılabilecek ve 5 senelik program içerisinde 
de bunlar gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bakınız bunu daha önce başlattığımız zaman bir 
çok tenkitler yapıldı. Hatta işin daha acı ve garip 
olanı, Bütçe Komisyonunda da bazı tenkitler yapıldı. 
Ama görüyorsunuz ki, Hükümetler değiştiği halde 
memleketin, milletin hizmetleri devam etmektedir. 
Hükümetler değişir, siyasi iktidarlar değişir; ama 
memleketin hizmetleri devam eder. Bizim o zaman 
başlattığımız, çok çeşitli tenkitlere, hatta «planı yok, 
projesi yok» diye çok çeşitli ve haksız eleştirilere 
uğrayan bu yatırımlara şimdi devam edilmektedir ve 
işin garibi, o tenkidi yapanlar şimdi iktidara gelmiş
tir. Büyük ölçüde o tenkidi yapanlar, sadece Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunu kastetmiyorum; ama o 
tenkidi büyük ölçüde yapanlar iktidara gelmiştir. 
Bu yatırımları gerçekleştirmeye mecburlardır, gerçek
leştireceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 200 milyarlık yatırımın 
1976 yılı fiyatları ile tutarı 239 milyar liradır. Ancak 

5 yıl içerisinde bunlar gerçekleştirildiği takdirde, Tür
kiye'nin yılda takriben 250 milyar liralık bir istih
sale ulaşması imkân dahilindedir. Bu fevkalade önem
li bir husustur. 

Memleketimizin nüfusu yılda 1 milyon artmakta
dır. 1 milyon insanımızı beslemek mecburiyetindeyiz. 
Peki, ne yapacağız da 1 milyon insanımızı, her yd 
1 milyon artan insanımızı besleyebileceğiz? 

işte tek yolu, bu yatırımları gerçekleştirmek, sı
nai mamul üretimlerini artırmak, bunlann iç piyasa
da tükettiklerimizin dışında arta kalanını - planlama 
çünkü o şekilde yapılmıştır - ihraç etmek suretiyle 
dış ticaret dengemizi sağlamaktır. Bütün bunlar da 
bu yatırımları gerçekleştirmek suretiyle ancak ger
çekleştirme imkânına kavuşturabilecektir; planlama 
böyle yapılmıştır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın pek çoğunun da 
yakînen takip ettikleri gibi, mesela şeker fabrikaları
mızın yıllık üretim kapasiteleri 680 bin tondur. Hal
buki gerek geçen sene, gerek evvelki sene, yani 1976 
yılında ve 1977 yılında, şeker fabrikalarımız 1 mil
yon tonun üzerinde şeker istihsal edebilmiştir. Bu, 
gerek Sanayi Bakanlığının güzide personelinin, gerek 
Genel Müdürlüğün çalışkan personelinin, hakikaten 
bir çok aksaklıkları, noksanlıkları, tatbikatta olma
sına rağmen, samimi bir şekilde, memleket hizmetini 
ön plana alarak çalışmaları neticesinde olmuştur. 
Kampanya dönemleri uzamıştır, 24 saat devamlı ça
lışılan uzun bir kampanya döneminde şeker istihsali 
bu noktaya çıkarılmıştır. 

Yalnız bu arızi bir çözüm tarzıdır. Çünkü, bildi
ğiniz gîbi pancardan şeker elde etmek, belirli kam
panya döneminde olmaktadır. Bunun ötesine kam
panya uzadığı zaman pancarın içerisindeki şeker, 
bizzat pancar tarafından yendiği için belirli bir za
mandan sonra rantabl olmamakta, âdeta küspe hali
ne gelen pancarı işlemek mecburiyeti doğmaktadır 
ki, o zaman pancarı pancar olarak satmak daha ran-
tabl ve verimli hale gelebilmektedir. Onun için kam
panyaları 12 ay sürdürmek imkânı yoktur. Azami 
sınırda çalışılmaktadır. Öyleyse ne yapacaksınız? Öy
leyse yapacağınız şey; şu mevcut şeker fabrikalarını 
biran önce gerçekleştirmektir. Buna mecburiyet var
dır. Bunun başka çözümü de yoktur, alternatifi de 
yoktur. Türkiye şu döviz darboğazında dışarıdan bir 
de şeker alacak dövizi ayıramaz. 

Çimentoya geldiğimiz zaman ayın mesele karşı
mızdadır. Şu mevcut çimento fabrikalarını mutlaka 
yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde; geçen yıl ne-
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den çimento karaborsası oldu? Çünkü ihtiyaç olan, 
istihlak için kullanacağımız çimentodan 2 milyon 
ton azmi istihsal edebildik. Bu, bu senenin ihtiyacı 
olarak böyle, gelecek sene daha artacak, öbür sene 
dalia artacak; 5 yıl sonra, mevcut dövizlerimiz zaten 
ilaç almaya kâfi gelmediği bir anda, çimentoyu, yani 
yabancının taşım, toprağını döviz ödeyerek alacağız. 
Bunu Türkiye'nin karşılaması mümkün değildir. Mu
halefet iken tenkit etmek kolaydır; plansız, projesiz 
hayali yatırımlar denir, ama mesuliyet mevkiine gel
diğiniz zaman gördünüz ki, bunları yapmaktan başka 
çare yoktur. Biz, dışarıdan çimento aldığımız zaman 
sadece yabancının taşma, toprağına değil, aynı za
manda yabancının işçisine de para ödüyoruz. Gönül 
razı olur mu? Bu, vicdan mıdır ki, benim işçime öde
yeceğim parayı yabancının işçisine vereyim? 

Traktör fabrikasını yapmayın, motor fabrikasını 
yapmayın... O zaman, traktörü aldığınız zaman, sa
dece bunun materyaline para ödemiyorsunuz. Lüks 
şartlar altında her hangi bir Batı ülkesinde, makine 
halinde çalışan işçiye de para ödüyorsunuz. 

Gübre aldığınız zaman da aynı şeyi yapıyorsunuz. 
Gübre fabrikalarını, farz edin yapmayın; gübresiz 
bu rekolteyi elde etmenin imkânı yok. Ne yapacaksı
nız? Kıtlık olmaması için gübreyi dışarıdan alacak- I 
siniz. Sadece amonyağına, fosfatına para vermiyor
sunuz, aynı zamanda o gübreyi elde etmek, o amon
yağı, o fosfatı gübreye çevirmek üzere çalışan işçiye 
para ödüyorsunuz. Yani yabancının çiftçisine, işçisi
ne para ödemek mi doğrudur, onları memlekette 
yapıp, kendi Türk işçisine, Türk çiftçisine para öde
mek mi doğrudur? Neresinden alırsanız alınız, bun
ların başka bir çözümü olmadığını göreceksiniz. Ken
di malımızı, kendi tabii kaynaklarımızı değerlendire
rek üretmek mecburiyetimiz vardır. 1976 yılında baş
latılan hamle bu hamledir. 

Bütçenin tümü üzerindeki konuşmada da tenkit 
ettim. Tabii kaynaklarımızı muhafaza etmemiz gibi, 
gelişmiş ülkelerin, bizim biran önce gelişmemizi ön
leyici telkinlerine katiyen kapılmamamız lazımdır. 
Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere bir telkinde 
bulunmaktadırlar: «Aman, tabii kaynaklarınızı israf 
edercesine harcamış olursanız, sonra bunlardan mah
rum olursunuz.» Ne için bu söylenmektedir? Bunu I 
size benim izah etmeme gerek yok, hepiniz gayet iyi 
biliyorsunuz. Gelişmemiş olan ülkeler biran önce ge
lişmiş ülkeler seviyesine çıkarlarsa, gelişmiş ülkelerin 
pazarları ellerinden gider de, onu önlemek için bütün 
4>u telkinler yapılmaktadır. I 

Bir zamanlar Dünya Bankası uzmanları Türkiye' 
ye geldiği zaman, «Sizin motor sanayii kurmak ne* 
nize, siz tarım ülkesisiniz, şeftali yetiştirin, narenciye 
yetiştirin» »demişlerdir. 

Şimdi Türkiye bir tek rulmanını eğer dışarıdan 
almazsa, bir sene sonra mevcut, hareket eden vası
talarının yansı işlemez hale gelir. İki sene eğer am
bargo konur da size bir rulman satılmazsa, bu rul
manın kullanıldığı bütün müteharrik vasıtalar, oto
mobilinden tutun da gemisine kadar, işlemez hale ge
lir. 

Peki, şeftali yetiştirerek bunu karşılayabilir misi
niz? Narenciye yetiştirerek bunu karşılayabilir misi
niz? Mümkün değildir. 

Tarım ürünlerimize elimizden geldiği ölçüde ağır
lık vererek, onların da rekoltelerini artırmak bakı
mından tedbirlerini elbette almamız lazım. 

Türkiye dünyadaki 5 - 6 ülkeden biridir, dışarı
dan tarım ürünü almadan geçinen. Bu fevkalade 
önemli bir noktadır. Bu Türkiye'nin bir şansıdır. Tür
kiye dünyadaki 5 - 6 ülkenin arasındadır ve dışarı
dan gıda maddesi ithal etmeden kendi gıda madde
lerini, tarım ürünlerini üretir ve bunlarla geçinebilir. 
Bu büyük şanstır. 

Yılda 1 milyon artan nüfus 10 yıl sonra öyle bir 
noktaya gelir ki, Türkiye bunu mevcut şartlarıyla 
karşılayamaz. Hem tehlike o noktadadır ki, siz 35 
bin kapasiteli bir traktör fabrikası kurmuşsunuz; ama 
motor gömleğini dışarıdan alıyorsanız, piston gömle
ğini dışarıdan alıyorsanız, motorun kalbi mesabesin
de olan organlarını, parçalarım dışarıdan alıyorsanız, 
işte geçmiş dönemde karşılaşıldığı gibi bu 35 bin trak
tör kapasiteniz 12 kapasite haline gelir. Neden? Çün
kü size 12 bin tane sekman, piston gömleği verilir, 
12 001 tane traktör yapamazsınız. «Efendim, biz ta
rımımızı geliştiririz.» Hiç bir şey yapamazsınız. Trak
törü çiftçinin emrine vermediğiniz takdirde, tarımı
nız istenilen rekolteye ulaşamaz. Onun da yolu sana
yiden geçer, onun da yolu sanayileşmekten geçer. 

Gübreyi vermezseniz, rekolteniz istenilen rekol
teye gelmez. Onun da yolu sanayileşmeden geçer. 

«Niçin 14 tane gübre fabrikası kuruyorsunuz?» 
diye bizi muaheze ettiler. İşte bunun için 14 tane güb
re fabrikası kuruyoruz. Kurmaya mecburuz da onun 
için. 

Değerli arkadaşlarım, refahın yaygınlaştırılması 
da mutlaka bu sanayi hamlesinin hedefine ulaştırıl
masına bağlıdır. Bakınız, bu noktada, sadece denge
sizlikleri gidermek bakımından değil, sadece dış ti-
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caret açığı bakımından değil, sadece ihtiyaç madde- I 
lerini, temel ihtiyaç maddelerini Türkiye'de elde et
mek bakımından değil, aynı zamanda işsizimize iş 
bulmak bakımından da bu yatırımların gerçekleştiril
mesi lazımdır. Bu yatırımlar takriben 1 200 000 kişi
lik iş sahası açmaktadır. Şu andaki 200 yatırımın, 
1976 fiyatlarıyla 239 milyar lira tutannda olan bu 
200 yatırımın, 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi halin
de, bu yatırımların içerisinde -1 200 000 tane vatan 
evladı, 1 200 000 tane insanımız işyeri bulabilecektir. 
Ancak bu yatırımlar öyle yatırımlardır ki, bütün dün
ya standartlarında bu kabil yatırımlar içerisinde bulu
nan bir işyeri, yardımcı ve yan hizmetleri bakımın
dan nakliyesinden tutun da, diğer birtakım parçaları
nı yan sanayie vermek suretiyle, yan sanayide açtığı 
istihdam ve işyeri bakımından 5 tane işyerine tekabül 
eder. Dolayısıyla bu yatırımlar, 6 milyon insanımı
za işyeri bulabilecek ölçüde yatırımlardır. 

Şimdi 3,5 milyon işsizimiz var. Her yıl nüfusumuz 
1 milyon artıyor, tabii her yıl 1 milyon insanımız 
işsiz olarak katılmıyor, ancak bu 18 sene sonra 
1 milyon olarak katılacaktır. Bunu nazarı itibara 
alıyorum, ancak 5 - 10 sene sonra da yatırımlar ger
çekleştirilmediği takdirde, bu işsiz oram 3,5 milyon
da kalmayacaktır, 5 milyona, belki 10 milyona çıka
cak seviyelere ulaşacaktır. Nasıl önleyeceksiniz? îşte 
bu 5 yıllık paket bunu bu süre içerisinde çözecek, 
bunun reçetesi olan bir pakettir. Bununla bitecek 
mi? Hayır bitmeyecek; ikinci adım atılacak, üçüncü 
adım atılacak ve her beş yıllık planlama neticesin
de belirli mesafeler katedildikten sonra, 2000 yılında 
Avrupa'nın belirli 5 ülkesiyle rekabet gücü olan, on
larla her sahada rekabet gücü olan bir seviyeye yük
selebileceğiz. 

Bunlar engellenirse ne olur? Bunlar engellenirse 
kıtlık olur; bunlar engellenirse darboğazlara girilir, 
yokluk olur; dış ticaret açığımız daha da büyür, den
gesizlikler daha da fazlalaşır ve Türkiye'nin lehine 
olmaz. Bir tek cümleyle ifade edersek, bunlar engel
lenirse Türkiye'nin lehine olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, ben meselelere hep iyi yön
leriyle bakmayı arzu eden bir arkadaşınızım. Şimdi 
burada bir hatayı belirtmeden geçemeyeceğim. Sana
yi Bakanlığının bütçesi; 6 milyar lira, dış krediler
den olmak üzere 47 milyar liraya yükseltilmiştir. Bu 
bütçe sizin önünüze gelmeden önce, Meclise sunul
duğu zaman 47 milyar lira olarak öngörülmüştür. Bu 
47 milyar liranın 6 milyar lirası dış kaynaklardan, dış 
krediler olarak tespit edilmiş idi. Bu bütçenin trans- { 
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ferler faslında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahiL 
yeni yapılan bu 200 yatırım için de transfer yatırım
ları olarak belirli miktarlar konularak bu 47 milyar 
liraya ulaşılıyordu. Şimdi 12,6 milyar lirası bundan 
alındı. Formalite olarak şunu söylemek mümkündür, 
bunu söylemek mümkün olduğu gibi, şimdiye kadar 
da ifade edilmiştir: «Bu 12,5 milyar lirayı biz Sanayi 
Bakanlığı yatırımlarından aldık, Maliye Bakanlığı 
transferlerine koyduk; ama Sanayi Bakanlığına ve
rilebilir.» 

Bunu söylemek mümkündür. Ancak, bunun özel
likle Sanayi Bakanlığı bütçesinde olmasının manası, 
bu ihtiyaçları, bu yokluğu bu kıtlığı, bu pahalılığı ön
lemek için, bu döviz darboğazını, bu işsizliği önlemek 
için yatırımlara harcanmasını temin içindir. 

Şimdi Maliye Bakanlığının bütçesinde, ; Sanayi 
Bakanlığının dışında, transferler faslında olduğu için, 
diğer başka bakanlıklara, hatta KİT'lerin finansman 
açıklarına bile ayrılabilir, aktarılabilir. Bu imkân 
şimdi vardır. «Efendim, biz bunu yapmayız» denile
bilir. Bunu zaman gösterir. Şu anda yapmayız demek 
de boşta kalır, siz de bunu yapacaktınız demek de 
boşta kalır. Ancak, bu imkân Sanayi Bakanlığı büt
çesinde mevcut olmadığı için, herkesin rahatlıkla; ka
bul edeceği gibi, demek ki, bu imkânı ileride sade 
yatırımlar için değil, şu kadar hayati yatırımlar için 
değil, KİT'in birtakım açıklarına da sarf etmek için 
buraya aktarıldığı iddiası kuvvet kazanır. Zaten doğ
rusu da budur. Önümüzdeki 5 - 6 ay sonra bunu gö
receğiz. 5 - 6 ay sonra tekrar bu kürsülerde bunu ko
nuştuğumuz zaman bir bir ifade edeceğiz. Aslında 
hedef de budur. Bunun ağırlığı nazarı itibara alına
rak, böyle bir gaye için aktarılmıştır. Aksi halde, 
madem aynı idi, geçen senenin bütçesinde de vardı, 
niçin bu senenin bütçesinden 12,5 milyar lirayı alı
yorsunuz da başka yere aktarıyorsunuz? Bunun 
izahı mümkün değildir. Temenni ediyoruz ki, bu 
aktarmayı yapmalarına rağmen, Hükümet basiretlilik 
gösterir ve bu kaynağı başka bir yere harcamaz, he
ba etmez. 

Değerli arkadaşlarım, bir küçük noktaya da işa
ret ederek sözlerimi bağlıyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşülürken de belirt
miştim; enerji ve sanayi yatırımları münakaşası ya
pılmaktadır. Zannedilmektedir ki, Sanayi Bakanlığı
nın bu yatırımlarından para ayrılarak enerjiye aktarı-
hrsa daha isabetli bir iş olur. 

Buradaki hata şuradan gelmektedir. Elbette ener
ji olmadan bu fabrikaların çalışması mümkün de-
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ğildir; bu doğrudur, ancak bu fabrikaların çalışma
ları, enerji olduğu takdirde mutlaka gerçekleştirilebi
lir mi? Hayır. Döviziniz olmaz, hammaddenizi geti
remezsiniz, istediğiniz kadar enerji olsun, yine bu 

i i 

fabrikalar istenilen ölçüde rantabl bir üretim yapa
mazlar. Demek ki, mesele dengeler meselesidir. Bu 
dengeler meselesi ise dikkatle takip edilmesi gereken 
bir husustur. İşte onun içindir ki, Enerji Bakanlığı
nın yatınmlan için 35 milyar lira konulduğu halde, 
sadece her hangi bir yatının için değil, Makine Kim
yanın harp sanayii yatınmlan, ağır fabrika kuran 
fabrika, yatınmlan dahil, demir - çelik yatırımları 
dahil, aktarma organlan, motorlar, traktör yatırım
ları dahil, takım tezgâhlan, elektromekanik sanayii 
yatınmlan, elektronik sanayii yatınmlan, temel ihti
yaç madde sanayii yatınmlan» şekerin, gübrenin, kâ
ğıdın, çimentonun, Sümerbankın bütün bunların top
lamına ancak iç kaynaklardan 41, dış kaynaklardan 
da 6 milyar tahsis edilmiştir. Bakınız bütün bu yatı
rımların 41 milyar lira iç kaynaklardan ve sadece 
enerjiye 35 milyar lira tahsis edildiği görülürse; 
«efendim buradan alarak veriniz de enerjiyi sağla
yınız» 'denirse, onun karşılığındaki problem şudur: 
Buğday kıtlığı başlar. O, enerji kıtlığından daha az 
tehlikeli olan* daha az zararlı olan bir şey değildir ki. 
Traktörü vermezsiniz, 1,5 milyar lira her sene trak
töre veremezsiniz zaten. 2 sene traktör ithali için, 
traktör yedek parçası ve traktör parçası ithali için, 
montajı için gerekli olan para karşılığında bir fab
rika kurabiliyorsunuz. Akıllılık her sene onu mu ver
mektir, 2 sene vermeyip fabrikasını mı kurmaktır? 
Elbette fabrikasını kurmaktır. Bunun için dengeler 
dikkatle gözetilmiş idi. 

Şimdi, bir kamuoyu vardı: Enerji bulunamıyor 
diye. Sanıldı ki, sanayiden alınarak enerjiye aktanlır-
sa bu hallolur. Yanlıştır. Belki başka yerlerden ilave 
kaynaklar da bulmanız mümkündür. Öyle aktarma
nız daha doğru idi; ama sanayiden alırsanız, yarın 
enerjiyi yaktığınız zaman bu sanayi tesisleri elinizin 
altında olmazsa, o enerjiyi sadece yakıp karşısına ge
çip bakmaktan başka bir şey yapılamaz. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın Asil-
türk. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Elbette, enerjiye ihtiyaç vardır; ama sadece ener
ji ile bu iş olmaz. Enerjiye ihtiyaç olduğu gibi, ham
maddeye de ihtiyaç vardır. Döviz tahsisi ile getirilen 
birtakım imkânlara da ihtiyaç vardır. Bütün bunların 
dengeli şekilde yürütülmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, tabii 20 dakikada Sânayi 
Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterince görüşmek imkâ
nı yoktur. Ancak satırbaşları olarak ifade ettim. 

Bu bütçenin milletimize, memleketimize, Sanayi 
Bakanlığının başta Sayın Bakan olmak üzere güzide 
personeline hayırlı, uğurlu olmasını ve memleketimi
ze hayırlı hizmetler getirmesini temenni ederek hepi
nizi saygı ile selamlarım. (MSP sıralanndan alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Gündüz Onat. 
Buyurunuz Sayın Onat. (CHP sıralarından alkış

lar) 
Süreniz 20 dakikadır. Sayın Onat. 
CHtf GRUPU ADINA GÜNDÜZ ONAT (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ülkemizin hızla kalkınabilmesi için ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmeyi birlikte düşünmek ve de
mokratik kurallar içinde planı, ödün vermeden, toplu
ma yönelik olarak saptanan hedefe ulaştırmak gere
ği vardır. Sanayileşmenin, ekonomik büyümenin 
içinde, bilhassa ülkemiz için tartışmasız, çok önemli 
bir yeri vardır. Hele yeraltı ve yerüstü doğal kay
naklarının zenginliği ile geleneksel tarım faaliyetleri
nin güçlüğü açısından dünya ülkeleri arasında çok 
önemli bir yeri olan Türkiye'mizde sanayileşme, stra
tejik durumumuz da gözönüne alındığı takdirde, hız
lı kalkınmamızın temel ilkelerinden en önemlisi sa
yılmak zorunluluğundadır. 

Bu nedenle Anayasamızın 41 ve 53 ncü madde
leri, kalkınmayı Devlete en büyük görev olarak ver
miştir. Dolayısıyla, ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullar ve olanaklar nedeniyle sanayileşme önemli ye
rini korumuştur. 1923 yılından 1977 yılı sonuna ka
dar siyasal iktidarlann tümü tarafından önemli kabul 
edilen sanayileşme eğiliminin 2 ayrı bölümde ve 2 
ayrı uygulama ile ele alındığım görüyoruz. 

1923 ve 1950 yıllan arasında sanayileşme; 1950 
ve 1977 yıllan arasında sanayileşme. 

Birinci Cihan Savaşı, Balkan Savaşı ve İstiklâl 
Savaşı neticesinde Osmanlı Ihparatorluğu enkazı üze
rine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özgür
lük savaşından yeni çıkmanın koşullan içinde, sos
yal ve kültürel yapının yok denecek bir düzeyde 
olmasına karşın, ulus gerçeklerine uygun bir biçim
de ve Türk halkının gereksinmelerine önem Vererek, 
aynı zamanda ekonomik bağımsızlığa özen gösterile
rek, hızlı sanayileşmeye gidilmiş, Türkiye kısa za-
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manda, sadece bugün amldığı şekliyle değil, o tarih-
te dış ülkeler arasında dahi örnek gösterilen sanayi
leşme hamlesinde bulunmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de sanayileşme
yi Cumhuriyetle birlikte Atatürk'ün önderliğinde 
başlatmıştır. Yurdumuzun fiziksel ve halkımızın top
lumsal yapısıyla içice yürütülen sanayileşme, 1923 -
1950 yıllan arasında dünyada barışın hayal olduğu bir 
bir devirde, ekonomik kalkınma isteminin hayal edildi
ği bir devrede süratle, hızla geliştirilmiş ve hem de öyle 
geliştirilmiş ki, halk, sanayileşme süreci içinde bilinç
li olarak demokrasiye de geçişi sağlamıştır ve 1950 
yılına geldiğimizde, iktidarı devrettiğimizde sağlam 
temeller üzerine oturtulmuş bir demokrasi ve açık 
vermeyen bir sanayileşme hamlesini yeni gelen hü
kümetin sağduyusuna emanet etmiştik. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu dönemde zor koşul
lara rağmen, barış özleminin her gereksinmeden ön
de arzulandığı bir devrede sanayileşmeyi öyle «başa
rıyla sürdürmüştür ki, toplumun sosyal ve siyasal 
yapısı da değişerek, kapitalizme, emperyalizme, fa
şizme ve komünizme karşın özgürlükçü demokrasiye 
geçilmiş ve 1950'Iere rahat ve mutlu bakış açısından 
gelinmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1924'Ierde sanayi sektörü
nün payı, gayri safi milli hâsıladaki yeri, % 2 dola
yında iken, 1938 yılında '% 12, İkinci Cihan Savaşına 
ve emperyalist baskılara rağmen 1950'de % 13'e ulaş
mıştır. 1977'de ise % 18'i geçemediğimizi üzüntüyle 
görüyoruz. 1950'den 1977'ye kadar 27 yıl içinde sa
nayileşme derecesinin bu denli az olduğu bir başka 
demokratik ülke dünya üstünde yoktur. 

Kırıkkale Silah Fabrikası, Devlet Demiryolları 
cer ateiyeleri, vagon fabrikaları, Etibank maden iş
letmeleri, kömür işletmeleri, şeker fabrikaları ve bu
na benzer bir çok altyapı tesisleri bu dönemde ger
çekleştirilmiş ve hem de üretime dönük olmasına dik
kat edilerek, yabancı sermayeye itibar edilmeyerek 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, tüm bu yatırımlar, Devlet yatırımları ola
rak ele alınmış, özel sektör bu dönemde sanayileşme 
eylemi içinde pek görülememiştir. 

1950 - 1977 yılları arasında ise, özel kesim eliyle 
ve yabancı şirketlerin de katılmasıyla hızlı sanayileş
meye geçilmiş, bir çok tesisler, kuruluşlar faaliyete 
geçirilmiştir; fakat ülkenin potansiyeli ve toplumun 
gereksinmeleri dikkatten kaçırılmıştır. 

Devlet yatırımları genellikle üretim sanayiine ve 
altyapıya tahsis edilirken, dış ve iç kaynaklardan teş
vik edilen özel kesim tüketim sanayiine kaymış ve 

maalesef kontroldan kaçırılmıştır. Ancak, rakamlar 
bir hayli büyümüş, ithalata önem verilmiş olmasına 
rağmen, yarınlarda dış ticaret açığının ne olacağı, sa
nayi yatırımlarının döviz olarak ne getirdiği, ne gö
türeceği o tarihlerde hesaplanamamıştır. 

1960 ve 1965 yılları arasında planlı döneme geçiş
le birlikte sanayileşme kısmen kontrol altına ve plan 
hedefleri içine alınmaya, istihsal kapasitesinin iç ve 
dış kaynaklardan yararlanılarak artırılmasına gayret 
edilmişse de, bu tedbirler 1965 yılından sonra ya
vaş yavaş yine askıya alınmaya başlamıştır. 

Bu yıllardan sonra Devlet yatırımlarında büyük 
rakamlara ulaşılmış, belli kentlerin çevresinde fabri
kalar çoğalmış, Devlet eliyle sağlanan kredilerle özel 
kesim canlı ve istekli yatırımlarda bulunmuş* şehir
leşme son derece hızlanmış, köyden kente süratli bir 
nüfus akımı başlamıştır. 

Ulusumuzun yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları
nın işletilmesinde milli sanayileşme ilkesi terk edile
rek, yabancı sermayenin tek başına veya ortaklaşa 
Türkiye'ye girmesinde büyük başarı sağlanmıştır. 

Milyonların yerini trilyonlara bıraktığı jddia edi
len bu dönemde, hızlı ve büyük sanayileşme yolunda 
yapılan yatırımlar ve Sayın Ecevit'in Çalışma Bakan
lığı sırasında dış ülkelere işçi gönderilmesi başarısı 
dahi dış ticaret açığının artmasına ve istihdam gücü
nün yetersizliğine engel olamamıştır. Vatanından, ana 
ve babasından, eşinden ve çocuğundan ayrı kalma
nın hasretine katlanarak yurt dışında çalışan işçi kar
deşlerimizin alın teriyle kazandığı ve öz vatanına 
gönderdiği milyarlarca liralık döviz, tüketim sanayii
ne yönelik hızlı kalkınma edebiyatı içinde dış tica
ret açığımızı azaltıcı, istihdam gücünü artırıcı bir 
fonksiyona maalesef sahip olamamıştır. 

Aynen, son zamanlarda tüm bu tenkitlere karşı 
cevap olsun diye kurulan DESİYAB da, maalesef 
bugün için çok göstermelik ve mali olanakları yönün
den çok cılız bir kuruluş durumundadır. Yeni Hükü
metimizden bu faydalı okluğuna yürekten inandığı
mız kuruluşun istenilen biçimde güçlendirilmesini de 
hassaten diliyoruz. 

1977 yılı sonuna geldiğimizde, hızlı sanayileşmeyi 
yeğ tutan Adalet Partisi ve sonraki MC iktidarları
nın ülkeyi büyük bir talihsizlikle karşı karşıya bırak
tığını görüyoruz. Dış ticaret açığı 3 300 000 000 do
lara ulaşmış, işsiz sayısı Avrupa'daki 850 bini aşan 
işçi sayımıza rağmen 2,5 milyona yaklaşmış, dış borç
lanma gereğine rağmen ülkemize borç verecek dev
letler mikroskopla aranır hale gelmiştir. Sadece dış 

—. 190 — 



M. Meclisi B : 116 

ticaret açığının 1976 yılma oranla 1977 yılında % 51 
artıŞ gösterdiğini görmek yeterlidir. 

İthalât, 1976'ya oranla % 20,4 oranında artış 
kaydederken, ihracat ise değer olarak % 20,7'lik bir 
düşüş görülürken, sanayi ürünleri ithalinde değer 
olarak % 20,6'lık, maden ithalinde değer olarak 
% 2,3'lük artışlar görülmüştür. İhracatta tarım ürün
lerinde değer olarak % 33,3'lük artış görülürken, sa
nayi ürünlerinde ve maden ihracatımızda süratli bir 
azalma görülmektedir. 

Tüm bu rakamlar ve gerçek olaylar bir kere daha 
kanıtlıyor ki, ülkemizde hızlı bir sanayileşme hare
keti ve büyüyen rakamlar göze batarken, üretim sa
nayiinin bir.arpa boyu dahi yol almadığı gözler önün
de acı bir şekilde yatmaktadır. 

özel kesim, gerek dış kaynaklardan ve gerekse 
Devlet bankalarından öz sermayelerinin % 150'si 
oranında desteklenirken, ve hatta orta ve uzun va
deli düşük faizli desteklenmenin dışında bir çok özel 
bankalardan aşırı senet karşılığı kredilerden de ya
rarlanırken, maalesef Türkiye'de süratle gelişmesini 
ve büyümesini arzu ettiğimiz sanayileşmenin ruhu 
olacak, emeği olacak, teknik elemanı olacak, gücü 
olacak küçük esnaf ve sanatkârlara, göstermelik ufak 
yardımlar yapılmış, kooperatiflerine, - özel kesime 
bu oranda ve bu vadelerle, bu faizlerle yardımlar ya
pılırken, küçük esnaf ve sanatkârın kooperatiflerine -
kısa vadeli, yüksek faizli ve çok düşük oranda yar
dımlar yapılabilmiştir. 

Şimdi belki çok değerli Adalet Partisi milletvekil
leri diyecekler ki, «Bu büyüyen rakamlar faydalı ol
madı mı? Sanayiin bu hale gelişinden memnun de
ğil misiniz?» 

Hayır, o konuda bir itirazımız yok. Sanayiin sü
ratle gelişmesi bizim de temelde arzu ettiğimiz ilke
lerdendir. Ancak, şimdi bu büyük Teşvik Tedbirleri 
Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunuyla 
beraber Devletin milyarlarının aktarıldığı özel kesi
min, Türk Ulusuna kazandırdığı ve abideleşecek sa
nayi tesislerine bir bakalım. 

Un fabrikaları, makarna fabrikaları, lüks eşya, 
naylon eşya, dekora, evore gibi tekstil fabrikaları; 
oyuncak, balon, bele kola lastik, jilet, o kola, bu kola 
gibi meşrubat; çorap, çikolata, davullu zurnalı jik-
let fabrikaları rakamlarıyla TRT'ye gelir kaynağı ol
maktan başka Türkiye'ye ne getirmiştir? Türkiye'nin 
dövizine ne katmıştır? (CHP sıralarından alkışlar) 
Ama Türkiye'den ne kadar döviz götürmüştür, götür
mektedir? (CHP sıralarından «Enkaz, enkaz sesleri) 
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Tüm bu fabrikaların kurulması için harcanan dö
viz nedir? Bunun hesabını takdirlerinize arz ediyo
rum. 1976 yılı sonunda tüketim sanayiinin yatırım tu
tarı, genel sanayi yatırımlarının içinde % 48'e ula
şırken, üretim sanayii yatırımları geçmiş yularda ol
duğu gibi % 16'yı geçememiştir. 

Halbuki en gelişmiş ülkelerde dahi, tüketim sa
nayii yatırımlarının genel imalat sanayii içerisindeki 
yeri, % 25'i geçmemektedir. Görülüyor ki, geçmiş 
dönemlerde teşvik tedbirleri yasası yanlış hedeflere 
uygulanmış ve hatta biraz evvel arz ettiğim gibi Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunuysa tamamen rafa 
kaldırılmıştır. Bu da, Sanayi Bakanlığının siyasal 
amaçlarla kuruluş kanununun kendisine verdiği kont
rol ve dengeli yatırım yaptırma görevim başarama
dığını ortaya koymaktadır. 

Sanayi yatırımları, gerek özel kesimde ve gerekse 
kamu kesiminde, plansız ve işletmelerin kuruluş fak
törlerine uygun olmayarak gerçekleştirilmeye çalışıl
mış; bu arada kentlerin sosyal yapısı ağır yara al
mıştır. 

Sanayi yatırımlarında yer, enerji, hammadde, dö
viz durumu, teknik eleman, rantabiüte ve yerleşme 
sorunları birlikte planlanmalıdır. Ama maalesef bu 
güne kadar yapılan sanayi hamlesinde ve yapüan sa
nayi hareketlerinde tüm bu faktörlerin efe almdığım 
göremiyoruz. 

Biraz evvel Sayın Milli Selâmet Partisi Sözcüsü 
ve eski Sanayi Bakanı Oğuzhan Asimırk, «yapılan 
yatırımların, girişilen yatıranların planlı olduğunu, 
projelere dayalı olarak yapıldığım» ifade ettiler. Biz 
o planlanan, yapılması istenen yatırımların yanında
yız; ama 2-3 sayfaya sığdırılan planlarla Türkiye'de 
10 milyarlık yatırımlar istenen süresi içinde gerçek
leşemez. 

Soruyorum; planlanan kuruluşların hangisinin te
meli atıldığı an dövizi Merkez Bankasında hazırdı? 
Hangisinin temeli atıldığı an, biteceği süre içerisinde 
enerjisi getirilecek durumdaydı? Hangisinin hammad
desi hazırdı ve nerede ilan edildi, nerede belirtildi? 
Maalesef % 70'ine rastlayamadığımızı belgelerle 
her zaman kanıtlayabiliriz. 

Hal böyleyken, plansız bir biçimde süratlendirilen 
sanayileşmeye mi, hem kendisini ve hem de bu se
beple nüfusu yoğunlaşan büyük kentleri karanlığa, 
susuzluğa, gecekonduya ve gayri sıhhi bir yaşama it
miştir? 

Saym milletvekilleri, 1977 Mal Yılı Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinin, 197€ Mali Yılı Bütçesine oranla 
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% 1 530 oranında artışım sevinçle karşılama olana
ğını elde etmiş değiliz. Çünkü, bu artışın pazarlık 
konusu olduğunu ve Adalet Partisiyle Milli Selâ
met Partisi arasındaki güvensizliği kaldırıcı nitelik
te olduğunu ve yaklaşan seçimlere bir gösteriş unsu
ru oiaralk hazırlandığım çok iyi biliyoruz. Esasen 
bütçe tekniği bakımından Maliye Bakanlığının ya
tırımları hızlandırıcı fonunda toplanması gereken 
bu meblağın 1977 Yıh Bütçesinde* Sanayi Bakan
lığına konması bu amaçlardan öteye bir amaç taşı
mamaktadır. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 1978 Mali Yılı 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinde bu hususu düzeltmesini, 
gerek Komisyonun ve gerekse yeni Hükümetimizin 
kurallara saygınlığının ve birbirlerine güveninin bir 
işareti olarak gördük, kendilerini kutlarız. Buna 
rağmen 1977 Mali Yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinde 
bulundurulan milyarlar, milyonlarca tören giderleri
ne rağmen ve ağır sanayi sloganlarıyla ablan temel
lere rağmen, yapılan tesislerin birçoğunun, bir oto
mobil bagajını dahi doldurmaktan öte gidemediğini 
ve 7 adet «SAN» Iı kuruluşların 1977 yılın sonuna 
geldiğimiz şu günlerde ancak 35 milyona yakın bir 
harcamayla kucaklandığını görüyoruz. 

İşletme faktörleri ve döviz darlığı göz önünde 
bulundurulmadan yıldırım nikâhına yetiştirilen gelin 
ve damat gibi, görkemli törenlerle temelleri atılan ka
mu yatırımlarının 1976 ve 1977 yıllarındaki durumu, 
bitmeyen senfoniyi anımsatmaktadır. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine ait fabrikalar rantabi çalışmadan ve 
maliyet hesabı kurallarına uyumlu, istihdam kapasi
tesini artırıcı olmaktan uzak kalmıştır. 

KİT'lere bağlı kuruluşlar, MC'yi oluşturan parti
lerin âdeta ocak ve bucak teşkilatları halline getiril
miş ve gerçek amacından saptırılarak, KİT'ler üreti
mi teşvik edici, üretimi geliştirici, altyapı gereksin
melerini hızlandırıcı, fiyat dengesini sağlayıcı politi
kadan yoksun bir hale getirilerek, Devlet, sadece öğ
rendiğimize göre, 1977 yılı sonunda 32 milyara yak
laşan bir zararla karşı karşıya bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Onat^ süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayın. 

GÜNDÜZ ONAT (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Türkiye'de hızlı sanayileşmeyle ve tarımsal ey

lem birbirinden ayırt edilemez. Ülkemizin koşulları, 
birinci derecede toprakaltı ve topraküstü doğal kay
naklarıyla tarımsal faaliyetler üzerinde sanayileşme
yi kesin bir biçimde gerektirmektedir. Bu kadar ağır 
sanayileşen ve ülke çıkarlarına bu kadar ters sanayi
leşme hamlesi yapan, sanayiin politikaya alet edildiği 

demokratik bir ülke daha dünya üzerinde yoktur. 
Kalkınmayı büyüyen rakamlarla izaha ' kalkış

mak, hiçbir ekonomik kuralın içinde yer almamak
tadır. Sanayileşmeyi eski ve yeni yuların rakamları
nı karşılaştırarak başarılı saymak hayalperestlik
tir. Kafamızı kaldıracağız, bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelere doğru bakacağız ve bağımsızlıklarına biz
den sonra kavuşmuş ülkelerin, komşu ülkelerin eko
nomik durumlarına dikkatle ve ibretle bakacağız. Eğer 
fert başına düşen milli gelir, fert basma düşen ener
ji miktarı, dış ticaret açığımız ihracat seviyemiz, Ül
kemizin koşullarına uygun altyapı yatıranlarımız, 
üretime dönük sanayi yatırımlarımız ol ülkelere eşit 
hale gelmişse, bırakınız, o ülkelere yaklaşmışsa o za
man övüneceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak da geçmiş iktidarları buradan alkışlayacağız: 
ama ne gezer, bizi 1978 Türkiye'sinde ve şu anda bu 
alkıştan da mahrum bıraktınız. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, ülkemizde sanayileşmeyi, ülkemizin gerçek 
kaynaklarına, gerçek gereksinmelerine göre ve top
luma mal ederek, halkla birlikte geliştirmek ve ger
çekleştirmek temel ilkemizdir. Sanayileşme için ge
rekli kaynaklar toplumun gelişme amaçlarıyla bağ
daşır ölçüde ve biçimde yaratılmalı ve kullanıhnalı-
dır. Üretim ilişkileri demokratik olmalı ve özgür
lükçü demokrasiyi güçlendirmelidir. Ulusal sanayi
leşme kendi kendini sürdürür ve geliştirir nitelikte ol
malı ve dengeli bir biçimde yayımıahdır. Sanayileşme 
ulusal bağımsızlığımızı güçlendirmeli, kaynaklarımız 
yurt içinde değerlendirilmelidir, işsizliğe çözüm ge-

, ter ilmeli, doğa ile uyumlu olmalıdır. 

Geçmiş iktidarlar, hiçbir şey yapmadan, sadece 
ulusal güvenliğimizin bir gereği olarak harp sanayiine 
el atmış olsaydı, tarıma dayalı bir ülke olduğumuz 
tüm dünya ülkelerince bilindiği sön yıllarda, taran 
üretimini arttırıcı, araç ve gereçlere yatırım yapılmış 
olsaydı, biz geçmiş iktidarları şu kürsüden yine kut
layacaktık. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız, 
müddetiniz geçmiştir. 

GÜNDÜZ ONAT (Devamla) — Bağhyorum. 
Fakat, Ulu önder Atatürk'ün kurduğu Kırıkkale 

Silah Fabrikaları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal 
güvenliğimizi sağlama konusunda en fazla gereksin
me duyduğu silah, araç ve gereç ihtiyacım karşılaya
cak nitelikte geliştirmekten öte, bugün 30 yi! öncesi
nin imalat seyrine terk edilmiş durumdadır. Ayrıca, 
traktör ve gübre ithaline ödediğimiz döviz, döviz açığı-
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mızı her geçen gün, her geçen yıl çoğaltmış ve bu sis- J 
tem devaın ettiği sürece de çoğaltacaktır. Yeni Hükü
metimizden tüm bu sorunlara en gerçekçi bir biçimde 
çöjZÜm. yohı bulacağını, dengesiz ve plansız bir biçim
de, başlatılan sanayi hamlelerinin kontrol altına alı
narak^ döviz darboğazının da durumu düşünülerek, I 
hızla bitirilmesini, yatırımların gerçek süresi içeri- 1 
sinde,,Türk halkına yararlı bir biçimde bitirilmesinin 
sağlanacağını ümit etmekteyiz. I 

Bu inançla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe- | 
sinin umutla bekleyen Türk halkına, Türk Ulusuna I 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Saym Bakan ve I 
değerh" personeline başarılı günler getirmesini diler, I 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma saygılar su- I 
narım. (CHP sıralarında alkışlar) I 
, BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Onat. 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Mehmet Öz- I 
utku, buyurun efendim. I 

AP GkuPU ADINA MEHMET ÖZUTKU (Af-
yonkarahisar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
ÂP Grupu adına 1978 mali yılı Sanayi ve Teknoloji I 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek I 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Grupum ve I 
şahsım adma hepinizi saygıyla selamlıyorum. i 
. Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Sana- I 

yi ye Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 15,5 milyar liradan I 
3,5 milyar liraya düşürülmüştür. Bu hareket, Sanayi I 
Bakanhğmın fonksiyonlarını ve varlık sebebini orta- I 
dan kaldırmak üzere atılmış ilk adımdır. Peşinen söy- I 
leyelim ki, biz bu tasarrufun karşısındayız. Biz, bu I 
Bakanlığın fonksiyonlarının geri verilmesi ve buna ı 
yeniden hayatiyet kazandırılmasının zaruretine inan- I 
cımızı belirtiyoruz. I 

Hükümet Programında hızlı ve sağlıklı bir sanayi
leşme hareketinin yürütüleceğini söyleyen bu ikti- I 
dar, acaba neden Sanayi Bakanlığı Bütçesinden Türk I 
Parlamento tarihinde rekor diyebileceğimiz miktar- I 
da, 12 milyar lira birden indirme yapıyor? Hem ten- I 
kit ettiğin bütçeyi kabul edeceksin, hem «Sanayileş
me gerçekleşecektir» diyeceksin, hem de Sanayi Ba- I 
kanlığını fonksiyonunu icra etmekten yoksun hale I 
getireceksin. I 

Bu yapılmamalıydı. Önceki bütçe üzerinde birta- 1 
kim değişiklikler yapabilirdiniz, yaptınız da; ama hiç I 
olmazsa Sanayi Bakanlığı Bütçesini budamamalıydı- I 
nız. Geçmişte, Türkiye'nin sanayileşme hamlelerini I 

I I 
gerçekleştirmek isteyen Adalet Partisi hükümetlerini 
insaf ölçülerine sığmayan bir tarzda itham ederek, I 
montaj sânayimden ve tüketime yönelik sanayi sektör- j 
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I lerinden şikâyetçi olan Halk Partisi, süratle ağır sa
nayie gitmenin zaruretinden bahsediyordu. Ne garip-

I tir ki, bugün bu görüşe ağırlık veren bir mana içe-
I tisinde Sayın Demirel Hükümetince hazırlanan Sanayi 
I Bakanlığı Bütçesinden bir kalemde, aynı Halk Par-
I tisi, 12 milyar liralık ödeneği ilerde partizan maksat

larla kullanılacağına kani bulunduğumuz bir aktar
mayı böylece gerçekleştirmiştir. 

Kaldı ki, siyasi maksatların ağırlık kazanacağı id-
| diasıyla daima bu kabil fonların karşısında bulunan, 
I muhalefet dönemi Halk Partisi, bugün, karşısında ol-
I duğu görüşe sahip çıkmaktadır. Bu da, ülkenin sana-
I yileşnlesi bakımından Halk Partisinin görüşten ne ka-
I dar yoksun oluşunun açık ifadesidir. 
I Kısıtlamayı Komisyonun yaptığını söylemek de 
I geçerli yol değildir. Zira bu görülmemiş, rekor Halk 
I Partisi milletvekillerinin oylarıyla kırıldı. Bu 12 mil-
I yar lira Maliye Bakanlığı Bütçesine kondu; «Harca-
I ma yapmak gerekirse, bu harcama İşletmeler Bakan-
I lığının denetiminde yapılacak» sözü de, bu konudaki 
I samimiyetsizliğin diğer bir ifadesidir. 
I Ülkenin kalkınmasında, sanayileşmesinde büyük 
I katkıları olacak bir bakanlığın tedrici olarak ortadan 
I kaldırılması anlamına gelen bu davranışı doğru bul-
I muyoruz. 
I Nerede kaldı bağımsızlık türküleriniz; nerede kal-
I di Hükümet Programındaki kalkınma hamlesi, sana-
I yileşme çabası? 

I Sayın milletvekilleri, hepinizin malumu olduğu üze-
| re, yakın bir geçmişe kadar tophûgne yapabilme im-
I kânlarından mahrum bulunan, ekonomisi büyük öl-
I çüde dışa bağlı olan, sanayileşmiş ülkelerin metala-
I rlmn sergilendiği bir pazar durumu arz eden Türki-
I ye» çeyrek asrı aşkın bir süredir gözle görülür bir kal-
I kınmayı yürütmüş ve sanayileşme sahasında önemli 
I merhaleler katetmiştir. 

I Unutmayalım ki, Türkiye, sanayileşmede büyük 
güçlüklerle karşılaşmıştır. 1940'larda Karabük Demir-

I Çelik Fabrikası demir üretimine başladığı zaman Tür-
I kiye bayram ediyordu. Zira, milli mücadelede süngü 
I yapabilmek için lüzumlu demir, Ankara'da evlerin 
I pencerelerinden sökülerek temin edilmişti. 
I 1963'ten bu yana uygulanan Birinci, İkinci ve 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, Adalet 
I Partisinin sanayie verdiği önem dolayısıyla, Türkiye 
I bugünkü küçümsenemeyecek sanayi seviyesine getiril-
I mistir. 
I 1950'lerde başlayan ve sanayileşmiş ülkelerin göz-
j lerinden kaçırtabildiği nispette gerçekleştirilebilen 
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sanayileşme hareketleri neticesinde, 1963 - 1968 Bi
rinci Plan döneminde 60 milyar; 1968 - 1973 ikinci 
Plan döneminde 120 milyar; 1973 - 1977 Üçüncü Plan 
döneminde 290 milyar yatırım yapabilen Türkiye, 
1977 - 1982 Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, 
şayet Halk Partisi önlemezse, 1 trilyonun üzerinde 
yatırım yapacak güce erişmiştir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Dandy 
çikletleri de dahil mi bunlara? 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Kafanız al
maz bunları, kafanız almaz bunları. 

Ülkemiz, 2000 yılında, 82 milyon nüfusa ve adam 
başına 5 bin dolar milli gelire sahip olacaktır. Bugü
nün Türkiye'si, 150'yi aşkın dünya devletleri içinde, 
toprak büyüklüğü bakımından 36 ncı, nüfus büyük
lüğü bakımından 16 ncı sıradadır. Gayri safi milli 
hâsıla bakımından 25 nci sırada olan Türkiye'de, son 
5 yıl içindeki kişi başına milli gelir artışı 1% 26,2 ile 
dünya milletleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Son 10 yıllık dönemde Türkiye, petrol üretmeyen ül
keler içinde % 8'e ulaşan kalkınma hızıyla 1 nci sı
rada yer almaktadır. Yine bu dönemde, gayri safi 
milli hâsıla artış hızı % 41,2 ile Türkiye OECD ülke
leri arasında 1 nci sırayı almaktadır; 2 nci sırada olan 
Japonya'nın artış hızı ise % 28,3'tür. 

Belirli bir kalkınma rayına oturan Türkiye, bu 
ray üzerinde kalkınmasına devam edecek olursa, 1987' 
de dünya devletleri arasında ilk 15 içinde, 1992'de 
ilk 10 içinde yer alabilecektir. 

Türkiye'nin ulaştığı bu noktaya gelişte Adalet 
Partisinin payı büyüktür. 

Ülkemiz, yeraltı ve yerüstü servetleri bakımından 
zengin yataklara sahiptir; maden rezervleri bakımın
dan Avrupa'da 1 nci sırada yer almaktadır; uranyum 
kaynaklarına sahip olan nadir ülkelerden birisidir; 
krom, bor tuzları, cıva, kükürt, linyit kömürü, asfalt, 
bakır, taş kömürü, demir, petrol gibi maden yatakla
rımız oklukça zengindir. 

Bunlar, bir toplumun, kalkınma hamlesinde kulla
nabileceği vasıtalardır. Vasıtaları ise, insanlar kulla
nır. İnsanlar, 'bu vasıtaları, tasarlanmış idealleri, gaye
leri ve hedefleri için kullanırlar. Bugün için ise top
lumumuz, bütün toplumun kabul edip etrafında ke
netlendiği değerlerden, ideallerden mahrumdur. Top
lum hayatımızın her anında derin bir tezadı keşfet
mek güç değildir. Toplumun bir kesimi için iyi, gü
zel ve doğru olan şey, başka 'bir keski için çirkin, fe
na ve yanlıştır. Bir taraf, «sandık», diğer taraf «şid

det» diyor. İşte, toplumumuzun karşılaştığı problem
lerin kaynağı büyük ölçüde burada toplanmaktadır. 
Türkiye kalkınmalıdır ama, bu topyekûn yani siyasi, 
askeri, kültürel ve ekonomik alanlarda hep birlikte, 
milli 'ideallerimize bağlı ve bünyemize uygun bir şe
kilde yapılmalıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Türkiye, belirü bir 
sanayileşme hamlesi içerisine girmiştir; belirli bir me
safe katetmiştir. Türkiye'yi bu duruma, Allah'ın mil
letlinize bahşettiği zengin yeraltı ve yerüstü kaynak
larımızla 'birlikte, bir grupun gerici, tembel damgasını 
vurduğu Türk milletinin azmi, çalışma gücü ve zekâ
sı getirmiştir. Bunları kalkınma istikametinde yönlen* 
diremîer ise, büyük ölçüde Adalet Partisi iktidarları 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün Halk Partisine, biraz 
önce anahatlarıyla belirttiğimiz güçlenme dinamizmi 
içinde bulunan bir Türkiye devrettik. Ama kalkmış, 
«Enkaz devraldık» diye bağırıyorlar. 

30 yıllık muhalefetlerinde hep demagoji ile meş
guldüler, şimdi iktidardalar, yine demagoji yapıyor
lar. «(Enkaz devraldık» diye koparılan feryatlar, Tifev 
fciye'nin meselelerini bilmemek ve eskiyi karalamak, 
kendi başarısızlıklarının sorumlusu olarak, kendinden 
öncekileri göstermek gayretinden ileri geliyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin hızh bir sa
nayileşme dönemine girdiği bir vakıadır; ama bu hızlı 
sanayileşme hamlemizi hedefine ulaştırabilecek yerli 
kaynaklarımız yeterli değildir. Gerek mevcut teknolo
ji, gerekse yatırım kaynaklarının kifayetsizliği, Tür
kiye'nin dış kaynaklı yatırım politikasını gündeme ge
tirmektedir. Dış kaynaklara sırtımızı im döneceğiz, 
yoksa başıboş bir sermaye ve teknoloji akımıyla, Ifin 
lizlenmeye başlayan yerli sanayi . ve ekonomimizin 
ezilmesine seyirci mıi kalacağız? Asıl mesele, yabancı 
sermaye ve teknoloji İthalinin nasfl olacağı ve bu ser
mayeyle hangi alanlarda, ne gfbi şartlarla yatırım ya
pılacağı noktasında düğümlenmektedir. 

Türkiye'nin gelişmesine sınırlar koymayacak şekil
de, sanayileşmiş ülkelerle, milli menfaatlere uygun, 
planlı ve gerçekçi bir işbirliğine girilmesi gerekmek
tedir. Ancak gelişmiş teknoloji ve sanayie sahip olan 
ülkeler, Türkiye'nin sanayileşme hamlesini farketmiş-
ler ve bundan hoşlanmanıışlardır. Onlar, dış yardım-' 
lara dayanan bir kalkınma değil, dış ödemelerde den
ge istemişlerdir. Temas halinde bulunduğumuz bey-
neîmiiel kuruluşların ve finans kaynaklannm görüşü 
budur. Türkçesi ise, «Benim verdüğim paralarla kendi 
dilediğin gibi kalkınamazsın. 'Benim kontrolüm dışm-
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da fcaflcmmana İzin yermem. Sen bir pazar olarak ka
lacaksın ve sana verdiğim parayı, söylediğim yerlerde 
ve söylediğim şekilde kullanacaksın. Sana verdiğim pa
rayı da vaktinde bana ödeyeceksin.» Bu sadece flnans 
kaynaklarının değil, geri kalmış ülkelerin sözde eko
nomik kalkınmalarına yardımcı olan kuruluşların da 
temel politikası durumundadır. 

Türkiye, pazarı çok hızlı büyüyen bir ülkedir. 
Son 5 yıl içinde % 161 oranında pazarı büyümüştür. 
Bu yönüyle bütün dünya ülkelerinin önünde yer al
maktadır. Türkiye'nin büyüyen bu pazarı, gelişmiş ül-
kelerün iştahını kabartmaktadır. Bu pazarı ele geçir
me konusunda birbirleriyle yarışırken, aynı zamanda 
Türkiye'nin kendi pazarına sahip çıkmasını da engel
lemek istemektedirler. Çünkü, günümüzde, sanayileş
miş ülkelerin çözümlemeye çalıştıkları yığınla prob
lemleri vardır. Bu problemlerden halen gündemde olan 
ikisi, sanayileşme grafiğinin yükselme hızının korun
ması fçün hammadde temin edilmesi ve üretilen ma
mul maddelerin satılabileceği dış pazarların ele geçi
rilmesi ve bu pazarların korunması meselesidir. 

İBu durum, sanayileşmiş ülkeler arasında açık ya 
da gizli bir rekabetin doğmasına ve sürdürülmesine 
sebep olmaktadır. Rekabet alanları olarak da, ekono
mik ve teknolojik gelişimini tamamlayamamış ülkeler 
seçilmektedir. Hammadde yönüyle zengin, teknoloji 
üthalme büyük İhtiyaç duyan Ortadoğu ülkeleri, sana
yileşmiş ülkelerin gözünde, değerlendirilmesi gereken 
bakir pazarlar durumundadır. 

Sanayii ülkeleri, Ortadoğu ülkelerinin yalnızca pa
zarlarını değil, Arapların ellerinde bulunan petro « do
larlarını da ele geçirmeyi düşünmektedirler. Bu plan
ların gerçekleştirilmesinde İse, Türkiye, bir atlama tah
tası olarak seçilmiştir. 

Adalet Partisi, bütün bu düşünceleri bilerek, kal
kınma planlarını ve programlarım bu esaslara göre dü
zenlemiştir. 

Yeril Hükümetin kuruluş günlerinde, sanayileşmiş 
ülkelerin sanayici ve İş adamlarından oluşan heyet
lerin biri gitmeden, öbürü ülkemize gelmekteydi. Bu
gün htflen bu trafik durmaksızın devam etmektedir; 
dikkatinizi çekerim. 

Sayın Halk Partili parlamenter, hemen hepsinin de 
amaçlan aynıdır; ülkemizdeki emek gücüyle, kendi 
sermayelerini birleştirmek, Türkiye'de yatırımlar yap
maktır. Böylece, hem ithalat zorluklarından kurtul
mayı, hem de Türkiye'nin iyi ilişkilerinden faydala
narak, Ortadoğu ülkelerine teknoloji, know - how, 
kredi, yatırım ve ara mallan transfer etmeyi düşün
mektedirler. 

Türkiye, büyüyen pazannın talep ettiği mallan 
kendisi ürettiği zaman, gelişmiş ülkelerin aldığı pay 
azalacaktır. Türkiye'nin büyüme hızının düşürülmesi 
de işte bu noktadan kaynaklanmaktadır. Yabancı ser
maye ve teknoloji transferlerinde şu hususlara dik
kat edilmelidir: 

1. Yapılan tesislerin milleştirilme hakkı mutlaka 
mahfuz tutulmalıdır. 

2. Yabancı sermayenin, yerü sermayeyi ezmesi
ne müsaade edilmemeli, aksine, yeril sermayenin ge
lişip güçlenmesi sağlanmalıdır. 

3. Yabancı sermayeye uzun vadeli güvenin ül
kemizi son derece tehlikeli bir bağımlılığa sürükleye
ceği bilinmeli; el atına binenin köy ortasında kalaca
ğı gerçeği daima gözönünde bulundurulmalıdır. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Çok güzel, keş
ke iktidarda iken bunu yapsaydınız. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — İktidarda 
iken de bunu düşünüyorduk, bugün de bunu düşünü
yoruz. 

ÎSMET ATALAY (Kars) — Söylemediniz. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — 4. Dış kay

maklı yatırımlar, Türkiye'nin endüstrileşmesini enteg
re hale getirecek ağır sanayi yatınmlanna kaydınla-
rak, milli kalkınmamızı süratle tamamlamalıyız. 

5. Ve kendimizi, gelişmiş ülkelerin Ortadoğuya 
atlama taşı olarak kabul etmemiz, Ortadoğu ülkele
riyle olan ilişkilerimizi zedeleyeceği gibi, daha önem
lisi, Ortadoğunun siyasi, ekonomik ve kültürel varo
luş mücadelesinde öncü Devlet olarak görülmek iste
nen Türkiye'yi, kendisinden şüphe edilen müttefik du
rumuna düşüreceği de asla hatırdan uzak tutulmamalı
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye için talihsizlik, 
Halk Partisinin, gerek muhalefet döneminde ve ge
rekse iktidar döneminde, gelişmiş ülkelerin bu istekle
rine yeşil ışık yakıcı davranışlarda bulunuşudur. Dış 
kaynaklar, kendilerince verilen kredinin belirlenen sa
halara yahnlmasım, bugün Türk köylüsünün de ver
gilendirilmesini talep ediyorlar. Bunlara, «evet» mi 
diyeceksiniz? Bir süre önce ise Hükümet, alacağı eko
nomik tedbirleri açıkladı. Bu tedbirlerin içerisinde, it
halatın asgari ölçüye indirilmesi ve ihracatın artınl-
ması konusu da yer alıyordu. Bu yolla herhalde ih
racat ile ithalat kalemleri arasındaki farkın asgariye 
indirilmesi öngörülmektedir. 

Türkiye'nin ihracat kaleminde, sanayi ürünlerinin 
önemli bir yer işgal etmesi kısa süre içinde mümkün 
olamayacağına göre, ihracat kalemindeki artış, her-
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halde toprak ve hayvan mahsulleri ile yeraltı zengin- t 
Hklerine inhisar edecektir. I 

Bu alandaki artış, dış piyasa engellerinin kaldırıl- I 
ması yanında, paranın devalüe edilmesine bağlı bu
lunacaktır. Bu yüzden, ihracattaki artışlar ancak su- I 
ni zorlamalarla mümkün olabilecektir. İthalat keşi- I 
mindeki azalma ise, ilk planda haklı sebeplere daya
nır gibi gözüküyor. Oysa ki, Türkiye'nin ithal ettiği 
mallar arasında, sadece tüketime dönük lüks meta- I 
lar yoktur; ithalatımızın önemli bir bölümü, Türk 
endüstrisinin muhtaç olduğu ara malları ve yatırım I 
mallarım teşkil etmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, ülke kalkınması bakımın
dan mevcut şartları iyi değerlendirmek suretiyle isra
fın ağırlık kazandığı sadece tüketime dönük malların I 
gelmesi değil, üretimi sağlayacak kalkınma hamlesini 
gerçekleştirecek yatırım mallarının da ithali engellen
miş olacaktır. I 

Türkiye, uzun yıllar, dış ödemeler dengesine mü- I 
essir olabilecek bu görüşü hassasiyetle değerlendirme
ye mecburdur. Akılcı bir yolla, hem sanayileşmesini 
ve hem de savunma gereklerini gerçekleştirirken, iç 
piyasada arz ve talep dengesini karşılamaya ve sü
ratle dışa dönük sanayi malı ihracatını, tarım ürün
leri ihracatına muvazi olarak artırmaya mecburdur. 

Sanayileşme sürecinden geçen bütün ülkeler, bu 
denge sistemi içinde kalkınmalarını gerçekleştirmiş- I 
lerdir. Türkiye'miz de sanayileşmiş ülkelerin takip et
tiği bu yolu, ülke şartlarına en uygun bir biçimde, 
Üçüncü Plan tatbikatıyla başarıyla gerçekleştirmiştir. 
Sanayiin en mühim unsurlan olan, yetişmiş insan fak
törü de dahil olmak üzere, altyapı tesisleri büyük 
çapta tamamlanmıştır. I 

Demirci Hükümetinin hazırlamış olduğu Dördün
cü Beş Yıllık Planın ilk tatbik yılı olan 1978 bütçesin
de de bu konuya gereken ağırlık verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, hazırlanmış olan 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde Halk Partisinin gö
rüşlerine uygun olarak yapılan ve karşısında bulundu
ğumuz değişikliklerle, senelerden beri sözü edilen kal
kınma hamlesinin engellenmesi ve yavaşlatılması, 
Halk Partisi Hükümetinin, herhalde, halkçı icraatla
rından biri olarak, gelişmiş ülkelerin isteklerine uy
gun, ama Türk Milletinin menfaatlerine zıt bir şekil
de gerçekleştirilmiş olacaktır. I 

Sayın Ecevit de bu suretle, sanayileşme yerine, bir
takım projelerle, art niyetli çevrelerin güvenilir ada
mı olma hevesine devam edecektir. I 
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Bunun yanında yeni vergiler, artan faiz hadleri ve 
fiyatların başdöndürücü hızı, Türk Milletine pek sı
kıntılı bir gelecek hazırlamış ve böylece Türkiye'nin 
sanayileşmesini de bilerek veya bilmeyerek bu Hü
kümet engellemiş olacaktır. Pek çok sıkıntı karşılığın
da ne elde edeceğiz, elimize ne geçecek? Türkiye kal
kınacak mı? Bu gidişle, eskiyi karalamak konusunda 
gösterdiğiniz propaganda başarısını, Türk Milletine 
sıkıntı çektirmekte de göstereceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Karma Komisyonunda 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, Halk Par
tisi sözcüsü, «Türkiye'de son iki yıldır ağır sanayiin 
peşinden koşulmasaydı; sadece ulaştırma sektöründe 
büyük bir döviz kaynağı temin edilebilirdi» diyerek, 
ekonomik hayatta geçici menfaatleri, kalıcı yatırım
lara tercih ettiklerini ve Türkiye'nin bugün şiddetle 
ihtiyaç duyduğu ağır sanayi yatırımlarım hiçe saya
cak durumda olduklarını göstermiştir. 

Yine, Bütçe Karma Komisyonunda, Bakanlığının 
bütçesi görüşülürken, Sanayi Bakam ise, «Hazırlaya
cağımız güven ortamında, sanayi yatırımlarının sürek
li bir kararlılık içinde gelişmesine önem verilecektir» 
diyor. 

Bunlardan biri Halk Partisi milletvekili, biri bu 
Hükümetin bakanı. Hangisinin dediği doğru, bu söz
lerden hangisi icra edilecek? 

Sayın milletvekilleri, Halk Partisi, tenkit ettiği 
bütçeyi kabul ederken, Dördüncü Beş Yıllık Planı ka
bul etmemiştir. Halk Partisinin, Demirci Hükümetini 
düşürmek için çeşitli tertiplere girişmesinin asıl se
beplerinden biri de, hazırlanarak Meclise verilen 
Dödüncü Beş Yıllık Plandır herhalde. 

Bu plan, birçok sanayi tasarısını kapsıyordu. Şa
yet Meclisten geçerse, uygulamasını önlemek pek 
mümkün olmayacak. Onun için, iktidarı devirmek en 
kolay yol. 

Bu durumda, yeni Hükümetin, sanayileşmeyi ön
gören bir planı, «Daha iyisini getireceğim» vaadiyle 
geri alması ve kanunlaşmasını önlemesi gerekiyordu 
herhalde; nitekim öyle de oldu. 

Şimdi, yeni yapılacak plana bakacağız. Sanayileş
me sektörüne ağırlık verilmiş mi, verilmemiş ini? 
Eğer, Halk Partisi ve bu Hükümet gerçekten bağım
sızlıktan yana ise, Türkiye'de en başta milli harp 
sanayü olmak üzere, bütün ağır sanayiin kurulması
na, hiç değilse engel olmamalıdır. 

Hükümet Programında, sanayileşmenin dışa ba
ğımlılıktan kurtarılarak, çabuk ve dengeli bir şekil-



M. Meclisi B : 116 25 . 2 . 1978 O : 2 

de gerçekleştirileceğini ilan ettiniz. Hem bunları söy
ler, hem de aksini yaparsanız, bütün Türk Milleti ile 
birlikte elimiz yakanızda olacaktır. 

Cumhuriyet hükümetlerine düşen görev, daha ön
ce yapılanları kötülemek değil, Türkiye'nin milli men
faatlerine uygun olarak, milli değerleri yıkmadan kal
kınmayı sağlamaktır, başlanılan işi tamamlamaktır ve 
de güçleri yetiyorsa, yenilerini yapmaktır. 

Sanayileşmenin bir amacı da, istihdam problemine 
cevap vermektir. İşsiz sayısını azaltmak, ancak onla
ra iş sahaları açmakla mümkündür. Bu da büyük öl
çüde sanayi tesislerini geliştirmekle mümkündür. 

Cumhuriyet hükümetleri, sanayileşmeyi sağlarken, 
dünya çapında faaliyet gösteren, beynelmilel sabo
taj... 

İSMET ATALAY (Kars) — On dakika geçti. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Bütün arka

daşlar beşer dakika geçirdiler, müsaade ediniz, biz de 
konuşalım. 

BAŞKAN — Siz de geçirdiniz sayın hatip. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Hemen bi

tirmek üzereyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Oylamaya katılmayan sayın üye var mı?... Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir; kutuları alınız. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 

Cumhuriyet hükümetleri, sanayileşmeyi sağlarken, 
dünya çapında faaliyet gösteren beynelmilel sabotaj 
teşkilatlarına da, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Asır
lık düşmanlarımızın, içimizdeki kuyrukları ile birlik
te, milli hayatımızı tehdit ettikleri hiçbir zaman göz
den uzak tutulmamalıdır. Biz de bunlara karşı, gerek
tiği şekilde, Devlet olarak, millet olarak, Hükümet ola
rak hazırhkh olmalıyız. 

Milli ekonominin hedefi, bütün bir milletin maddi 
ve manevi varlığını korumak ve geliştirmektir. Yapı
lan yatırımlar da bu kaideyi teyit eder şekilde olma
lıdır. 

Türkiye'nin sanayileşmesinin şartları içinde aşağı
daki hususların yerine getirilmesinde ülke yararma 
büyük faydalar vardır: 

1. Ağır sanayi hareketleri devam ettirilmelidir. 
2. Organize sanayi bölgeleri, bütün Türkiye sat

hına dengeli bir şekilde yayılmalıdır. 
3. Sanayiin dengeli bir şekilde gelişmesi için, 

teşvik tedbirleri geliştirilmeli ve devam ettirilmelidir. 
4. Sanayicinin muhtelif kredi imkânları artırıl

malıdır. 

5. Küçük sanayi siteleri, endüstri gruplarının 
boşluğunu dolduracak şekilde bütün Türkiye sathına 
teşmil edilmelidir. 

6. - Kalkınmasına yardımcı olduğuna inandığımız 
ve belli ölçülerde, Devletin yardım elini uzattığı özel 
teşebbüsün haklan korunmalıdır. 

Bugün ülkemizde, kalkınmak için bütün unsurlar 
temin edilmiş ve ülke, plancıların «Sıçrama noktası» 
dedikleri sanayileşme noktasına gelmiştir. Ne var ki, 
ülkemizin... 

İSMET ATALAY (Kars) — On dakika geçti. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Bitiyor muh

terem arkadaşım, bitti. 
Ne var ki, ülkemizin muhtaç olduğu sosyal ve si

yasal barış hâlâ temin edilememiştir. İç ve dış mih
rakların tahrik edip beslediği, rejimi ve Devleti teh
dit eden anarşi, büyük boyutlara ulaşmış ve tırma
nışına devam etmektedir. 

Anayasanın öngördüğü karma ekonomi düzeni 
içinde, kalkınmanın en güçlü potansiyeline sahip olan 
özel sektör, işbaşındaki Hükümetin bu tehlikeli gi
dişe çare bulup önleyemeyişi sebebiyle, yatırım ko
nusunda isteksiz bir tavır takınmıştır. Bu konunun 
da... 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyin. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Son sözümü 

söylüyorum Sayın Başkan... acilen çözüme kavuştu
rulması dileğiyle sözlerime son verirken, yeni Bütçe
nin Devletimize, milletimize ve Sanayi Bakanlığı men
suplarına hayırlı olmasını diler, şahsım ve Adalet 
Partisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özutku. Efen
dim, şimdi bir grup sözcüsü kalmıştır; fakat zaman 
kâfi gelmeyecek; çünkü 6 dakika kalmıştır. O ba
kımdan, kişisel olarak, Semih Bey sıradalar, eğer kı
sa olarak bitecekse ona söz vereyim, aradan sonra 
grup sözcüsüne söz vereceğim. 

Sayın Semih Eryıldız?.. 

SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Aradan sonra 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Oylamanın sonucunu bekleyelim. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına 228 kişi oy kullanmış, 228 
kabul oyu çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
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1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 180 üye 
oy kullanmıştır, 178 kabul oyu verilmiştir. 

Kanunlaşmadığı için tekrar oylanacaktır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Afedereiniz 

Sayın Başkanım, anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ve pbürü de Devlet Su İsterinindi. 

Saat 21.00'de toplanılmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 20.00 

»m<t 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), İrfan Binay (Çanakkale) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — 116 ncı Birleşimin 3 ncü oturumu
nu açıyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakereler devam ediyor. 

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
Sayın Agâh Oktay Güner'de. 

Buyurun Sayın Güner. (MHP sıralarından alkış-, 
lar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Güner. 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsım adına, 
muhterem heyetinize saygılar sunarım. 

Sanayi Bakanlığı, milletimizin kalkınma yolunda
ki ünitelerini temsil eden Bakanlıktır. Bugüne kadar, 
kalkınmış, sanayileşmiş bir toplum olabilmek için, 
milletçe büyük fedakârlıklar yapılmıştır. Bizden Önce 
konuşan sayın grup sözcülerinin ortak kanaatleri, 
Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olmasında birleş
mekte, ancak bugüne kadar yapılmış olan sanayileş
me gayretlerinin kendi düşünce sistemleri açısından, 
haklı olarak, tenkidinde ayrılmaktadır. 

Yurdumuzda 1977 yıknda sanayi sektörü üretim 
değerinin % 94,2'sini imalat sanayii sağlamıştır. Ma
dencilik l% 3,9, enerji sektörü ise % 1»9 pay sahibi
dir. Bilindiği gibi, imalat sanayii, alt sanayi dallan, 

ürettikleri mallara göre, tüketim mallan, ara mallan 
ve yatırım malları sanayilerine ayrılır. Sanayi malla
rının yapısı, tüketim mallarından ara ve sermaye mal
larına doğru kaydıkça, o ülkenin sanayileşme derece
sinin arttığı ifade edilir. Zannediyorum, Türkiye'de 
üzerinde durmamız icap eden en önemli mesele, sa
nayileşme açısından imalat sanayii bünyesindeki üre
tilmiş olan malların yüzdelerini dikkatli bir biçimde 
gözden geçirmektir. 

Sayın milletvekilleri, planlı dönem boyunca ima
lat sanayiinin bünyesini incelediğimiz zaman, tüketim 
mallan üretimi, imalat sanayii içindeki payı dönem 
başında j% 61,6 iken, tüketim mallarının oranının 
1976 yılında % 47,7 olduğunu, 1977 yılı program he
definin ise % 46,4 olduğunu görüyoruz. Aramallan-
nm, imalat sanayii içindeki payı devamlı artış göster
miştir. Yatınm mallan sanayiinde ise, birinci plandan 
itibaren yine artış görülmektedir. Ancak, imalat sa
nayiimizin yapısını çeşitli ülkelerle kıyaslayınca, ken
di yurdumuz açısından sağlamış olduğumuz başan-
lann, maalesef, yeterli olmadığını görüyoruz. Tüketim 
malları, gelişmiş ülkeler ve sosyalist ekonomilerde % 
20 ila % 25 oranında yer almaktadır. Az gelişmiş ül
kelerde ise, bu oran 2 katına yakın yüksekliktedir. 
Türkiye'de ise maalesef % 46,4 gibi çok yüksektir. 

Yatınm mallarının yüzdesiyse, gelişmiş ve sosya
list ülkelerde % 45 ilâ % 48 arasında değişmektedir. 
Geri kalmış ülkelerde ise bu oran, 1970 yılı UNIDO 
istatistiğine göre % 25 iken, 1977 Türkiye'sinde % 
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16,7'dir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam döne
minde, 1972 - 1977 devresinde, imalat sanayii yapı
sında önemli görülebilecek değişmeler planlanmıştır. 
Tüketim malları sanayii % 46,6dan % 38,3'c düş
mektedir. Ara malları sanayii ise, plan dönemi başın
da % 30,4 iken, % 44,2'ye, yatırım mallan ise % 
14'ten, % 17,5'a çıkmaktadır. 

Hızla gelişen dünya ekonomisi içerisinde, Türki
ye'nin, varlığını koruması, devam ettirmesi, ancak çok 
hızlı sanayileşmesiyle mümkündür. Dengeli bir şekil
de iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ke
sintinde verimliliği artıracak tedbirler alırken, sanayi 
sektöründe optimal cesamette rantabl yatırımları ger
çekleştirmekle mümkündür. 

Sanayileşme, ülke ekonomisinin bütününden ve
ya bütünüyle ilgili tedbirlerden ayrı düşünülemez. 
Eğitim, kredi, teşkilatlanma, yönetici, teknik kadro, 
enerji, sanayileşmenin yapıcı ve sürükleyici yan des
tekleridir. Böylece, geniş hacimli bir sanayileşme, ce
miyetin iktisadi ve içtimai bünyesinde çok geniş neti
celer meydana getirir. 

Sanayileşmenin amacı, mevcut sanayi yapımızı de
ğiştirebilmektir. Şu anda, daha çok, tüketim malları 
sanayiine dönük geri üretim teknolojileri kullana-
küçük kapasitedeki teşebbüslerden meydana gelen 
Türk sanayiinde yapıyı değiştirmek elzemdir. Bu yapı 
değişikliği, sanayi stratejisinde önemli yeri ve ağırlığı 
olan ara malı sanayilerinin geliştirilmesine ihtiyaç du
yar. Bunların sağlanabilmesi için, yatırım malı ve 
mühendislik sanayilerine ağırlık verilmesi ve bu yolla 
toplam sanayi üretimi içinde yatırım mallarının pa
yının artırılması icap eder. Kalkınma planlan, bu 
problemleri kendi ölçülerinde ele almıştır. Ancak, 
ulaşılan sonuçlar, hemen ifade ettiğim gibi, yetersizdir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi hayatımızda, fab
rika yapan fabrikaların öncüsü olmuştur. MHP'nin 
davası olan mifli doktrinin gücü, bu gerçeği kamuoyu
na benimsetmektedir ve bugün memnuniyetle görüyo

ruz ki, fabrika yapan fabrikalar konusunda bütün si
yasi görüşler Türkiye'de, birleşmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatınca yapılmış olan bir 
araştırmaya göre, % 7 kalkınma hızı sağlayabilmek 
için, 1982 yılında intiyaç duyulacak makine ve teçhi
zatın, iyimser bir tahminle, % 40'ını ithal edecek ol
sak, yılda dışanya 700 milyon dolar tutarmda döviz 
ödememiz icap edecektir. Planlamanın bu araştırma
sını bir kenara koyarak, şimdi rakamlara bakalım. 

1982'den çok önce, yıl 1976'dır ve Türkiye'nin dı
şarıya ödediği makine ve teçhizatın tutan 1 09İ 000 000 
dolardır. 1977'de ise bu rakam 1,5 milyar dolara yak
laşmıştır. Türkiye, dışanya, makine ve teçhizat için 
böylesine büyük para ödeyen bir ülkedir. Şimdi, Tür
kiye'nin 1976 yılında toplam ihracatı içerisinde yarı
dan fazla parayı makine ve mekanik cihazlar için 
yurt dışına ödemesi, buna ham petrol ve akaryakıt 
için aynı yıl dışanya ödediğimiz 1 125 000 000 ve
ya bu yıl 1 300 000 000 dolan eklediğimiz zaman ve 
Türkiye'de petrolü istediğimiz an bulamayacağımıza 
göre, makine ve mekanik cihazlar imal edecek fabri
kaların ağırlığı kendiliğinden anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de diğer önemli bir 
konu, eğirim sistemimizi milli teknoloji üretecek ve 
teknoloji birikimi sağlayacak şekilde düzenlemenin 
elzem olduğu çizgisine gehnemizdir. Hedef, teknoloji 
ihraç etmek olmalıdır. Yatay eğitimle, çırak okulları
na, el emeğini geliştiren okullara büyük Önem veril
melidir. 

Günümüzde ülkelerin zenginlikleri, varlıkları ve 
kalkınmalanyla demir - çelik üretimi ve tüketim mik
tarları arasında çok yakın bir münasebet vardır. İkti
sadi göstergelerdeki demir - çelik grafikleri, kalkın
ma grafikleriyle paralel haldedir. Dünyanın ham çe
lik üretimi, 1937 yılında 138 milyon ton iken, 1974 
yılında 710 milyon tona çıkmıştır. 

Türkiye'de demir - çelik sanayiinde son 20 yılda 
küçümsenmeyecek gelişmeler kaydedilmiş olmakla 
beraber, yurt içi üretim, talebi karşdama gücüne ula
şamamıştır. 1976 Türkiye'sinde şahıs başına düşen 
demir - çelik üretimi 74 kilo ve tüketimi ise 85 kilo 
kadardır. Dünyada şahıs başına külçe çelik üretimi
nin 187 kilo mertebesinde olduğu düşünülünce, bu 
yöndeki kalkınma gayretlerimizin henüz çok yetersiz 
olduğu açıkça anlaşılır. 

Büyük bir döviz yekûnu tutan demir - çelik ithala
tını en az seviyeye indirmek, bütün diğer sanayilerin 
muhtaç oldukîan ana malzemeyi devamlı ve dengeli 
olarak piyasaya sunmak, kalkınmamızda büyük ağır-

Biz, milli sanayi derken, milli sanayi kavramında, 
kaynaklan israf etmeden yüksek verimliliğe ve tekno
loji birikimine erişerek, üretim araçlarım kendimizin 
imal etmesini anlamaktayız. Bu yolda ağır sanayiin 
varlığını ve gelişmesini, problemin temeli bilmekteyiz. 
Yurdumuzda mevcut sanayi kollarında üretim yapan 
fabrikalarımızın makine ve teçhizatım yapan fabrika-
lan yurt içinde kuramadığımız sürece, ödemeler den
gemizin kurtulması, dış ticaret açığımızın kapanması 
mümkün değildir; Türkiye'de dış ticaret açığının te

melinde, ülkenin teknolojik geriliği yatmaktadır. 
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Iık taşımaktadır. Bu ağırlığa uygun şekilde memleke
timizde yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesini, ve 
geniş iş sahalarının açılmasını sağlamak zorunda
yız. •••.-•:•.. 

Modem ekonomide, kalkınmış ekonomide, çelik = 
sanayileşme; çelik = kalkınma, demektir. Biz, Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak, Yüce Mech'se, planla 
ilgili bakanlıklarımızın bütçelerinde görüşlerimizi su
narken, tenkit yerine, Meclisin havasını karıştırmak 
yerine, problemleri tespit ederek, kendi inançlarımız 
ve doğru bildiğimiz fikir ve doktrin istikametinde 
tekliflerimizi sunma gayreti içerisinde olduk. 

Yine, bu ölçü ile, Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak demir ve çelik konusunda, Yüce Meclisin huzu
runa görüşümüzü getiriyoruz. Diyoruz ki, hızla bir 
demir - çelik anaplam hazırlanmalıdır. Bu planda, 
demir - çelik yatırımlarının en isabetli yönde ve za
manında yapılması için, gerekli kararlar alınmasına 
yardım edecek her türlü araştırmanın sonucu bulun
malıdır. Yan sanayi yatırımlarının ve altyapı yatı
rımlarının, bu gelişmeye ayak uyduracak şekilde güç
lendirilmesi çare ve tedbirleri alınmalıdır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye'yi, de
mir - çelik üretiminde, bugün dünyada üretilen top
lam çeliğin binde dördüne sahip memleket olmaktan 
çıkarmayı elzem görüyoruz. Türkiye'nin kaderi, dün
yada üretilen çeliğin binde dördü çizgisinde üretim 
yapmakta kalmak olmamalıdır. Bugün Türkiye, an
cak milli bir çelik planıyla, çelik konusundaki darbo
ğazı aşabilir. 

Ayrıca, yurdumuzda, mesela 1977 yılında, uzun 
hadde mamulleri üretim kapasitesi, ülke talebinin 
yaklaşık olarak 2 katı iken, yassı mamul üretim ka
pasitemiz, talebin takriben yarısı kadardır. Bütün bun
lar, sanayimizin temelinden gelen israfçı stratejilerin 
sonucudur. 

Demir - çelik mamulleri üretim kapasitesi tam ola
rak kullanılmamaktadır. Bilhassa Özel sektör işlet
meleri, devamlı olarak hammadde, sıkıntısı içerisinde 
bulunduklarını ifade etmektedir. Türkiye'de bugün, 
çelik konusunda, demir konusunda kendi ihtiyacım 
karşılayamayan Türkiye'de, ihracat hiç düşünülme
mektedir; ama vatan coğrafyasında çok zengin ve ge
niş demir cevherlerinin bulunduğunu, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün raporları söylüyor. Türkiye'de 
649 milyon ton demir cevheri rezervi hesaplanmıştır 
ve bu rezervin 512 milyon tonu görünür, muhtemel, 
kullanılabilir rezervdir ve 412 milyon ton cevher, ha
zırlama ve peletleme yönünden etüde ihtiyaç göster
mektedir. 

Sayın miHetvekillerti, Türkiye, demir - çelik konu
sunda, cevher aramaları konusunda, henüz yeterli 
araştırma gücüne ve sahip olduğu gücü, «coğrafyamı
zın neresinde ne cevher var?» noktasına eriştireme
miştir. Bu konuda zengin el emeğimiz vardır, cevhe
rimiz vardır; ayrıca, üç tarafımız denizlerle çevrili
dir. Deniz taşımacılığının ucuzluğu ve avantajı, demir 
- çelik sanayiimizin ürün nakliyesine katılabilirse, Tür
kiye, dünya piyasalarında büyük rekabet gücüne ka
vuşur. 

Milliyetçi Hareket Partisinlin bu konuda savundu
ğu model, yakın hedef olarak, Türkiye'nin hızla, 2000ı 
yılında, milli teknolojiyi üreten ve 30 milyon ton çe
lik üretimine ulaşmış bir ülke olmasını planlamakta
dır. Ticaret Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle yüksek hu
zurlarınızda ifade ettiğim şekilde, uzak hedef olarak, 
çelik konusunda İslam Ortak Pazarını düşünüyor ve 
savunuyoruz. İslam 'Ortak Pazarına giden yol, Tür
kiye'nin liderliğinde demir ve çelik birliğinden geçe
cektir. 

Türkiye, demir - çelik konusunda, yetişmiş kadro
ları, mevcut tesisleri ve çok kıymetli yeraltı zengin
liklerini, İslam ülkelerinin petro - dolar geliriyle mo-
dernleştirerek, dev tesisler kurabilir. Bu endüstri, Or
tadoğu, Kuzey Afrika İslam ülkelerinin ortak demir 
- çelik ihtiyaçlarına cevap verebilir. 

Türkiye için diğer önemli bir konu da, Devlet 
Demiryollarının buharlı lokomotiflerle yaptığı nakliye 
hizmetlerinde, demir - çelik sanayii için çok önemli 
bir malzeme olan, koklaşabinY maden kömürünün 
tüketilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılında DemiryoHarımı-
zın yapmış olduğu toplam taşımanın % 30'u, kömür 
tüketen buharlı lokomotiflerle yapılmıştır ve 611 000 
ton maden kömürü tüketilmiştir. Makro ekonomiye, 
ekonominin bütününe bu maliyeti düşürürsek, bu cer 
sisteminden, elektrikli cer sistemine geçişimizin, çelik 
endüstrisi yönünden taşıdığı ağırlık ve önem kendili
ğinden anlaşılır. 

Bugün, Sanayi Bakanlığı Bütçesini görüşürken, 
Ortak Pazarla olan münasebetlerimiz üzerinde dik
katle durmak zorundayız. Tarihin insanoğluna ver
diği ders, büyük balığın daima küçük balığı yediğidir 
ve küçük balıklar, yalnızca denizlerde büyük balık
lara yem olmazlar. Kuzey İtalya ile Güney İtalya 
birleşmiştir; gelişmiş sanayileşmiş Kuzey, Güneyi yut
muştur ve Güney daha fakirleşmiştir. 

Gözü kapalı dış ekonomiye açılmaya karşıyız; 
gözü kapalı Ortak Pazar savunuculuğu veya Ortak 
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Pazar düşmanlığı yapmıyorum. Memleket gerçekleriy
le, dünya gerçekleriyle, Ortak Pazarla olan münase
betlerimizi) sanayileşmemiz açısından değerlendirme
mizin şart olduğuna inanıyoruz. Ortak Pazara katıl
makla, rekabet mücadelesini sanayi sektörü omuzla
yacaktır, sanayimiz verecektir. Türkiye sanayii 1975 
yılı rakamlarıyla 1,8; bugünkü üretim rakamımız 3,3 
milyon ton çeliktir. Biz, 1975 yılında 1,8 milyon ton 
veya bugünkü rakamla 3,3 milyon ton ham çelik üre
tirken, aynı yıl Fransa 21,5; Almanya 40; ttalya 22; 
İngiltere 20 milyon ton ham çelik üretmektedir. 1975 
yılı Türkiye'sinde 18 milyar kilovat/saat elektrik üre
tebilirken - ki, bugünkü rakam 20 milyon kilovat/ 
saati aşmıştır - Fransa 177; Almanya 302; ttalya 145; 
İngiltere 272 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi üret
mektedir. 

Biz, Müşterek Pazardan bizi düşünmesini, "bize 
yardımcı olmasını bekliyorsak, eğer bu zavallılık de
ğilse, hayalciliktir. Müşterek Pazarın toplam ihracatı
nı, Planlama Bütçesi sırasındaki konuşmamda rakam
larla huzurunuzda ifade ettim. Müşterek Pazarın bir 
yılda dışarıya sattığı malı, bizim en yüksek ithalat 
rakamımız olan geçen yıla bölersek, 55 katımız daha 
fazla mal sattıklarını görüyoruz. Avrupa (Ekonomik 
Topluluğu ülkelerinde sanayim payı % 43 ila 47 ara
sında değişmektedir; Türkiye'de ise % 20 ila 26 ara
sındadır. 

İmalat sanayii, Avrupa Ekonomik Topluluğu nü
fusunun % 30'unu istihdam ederken, Türkiye'de bu 
oran % 3,2'dir. Avrupa Ekonomik Topluluğunda sa
nayi sektöründe tam bir modernleşme vardır. Yatırım 
mallarının payı yüksektir ve hâkim sanayi kolu,- ge
nel olarak, makine imalat sanayiidir. Bizde ise, en az 
gelişmiş dallar, makine imalat sanayii ve bunun alt 
sektörleridir. Ortak Pazara girdiğimiz zaman, sana^ 
yimiz yalnızca Avrupa'daki firmalarla rekabet halin
de kalmayacak, Amerikan firmalarının Avrupa'daki 
sıçrama tahtası olan Ortak Pazarda Amerikan firma
larıyla rekabet haline gelecektir. Dünya üzerindeki en 
büyük 500 işletmeden 30i0'ü Amerika Birleşik Dev*^ 
Jetleri nitedir, 68'i ise Avrupa Ekonomik Topluhığun-
dadır. 

Sayın milletvekilleri, maalesef, Türkiye'nin bu bü
yüklüklere erişmiş bir tek firması yoktur. Türkiye sa
nayii, 'bugün gelmiş olduğu çizgide, 50 yıl öncesine 
göre başarılar elde etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Güner, süreniz dolmak üzere
dir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan; topluyorum efendim. 
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Geniş yeraltı servetlerimizin varlığına rağmen,-ma
dencilik sektöründe sağlanan gelir, milli gelir içerisin
de % 2'yi aşamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu tespitlerin bizi getirdiği 
çizgi, 1978 yılında sanayileşmeyi, enerji, ulaştırma ve 
haberleşme ile bir ve bütün olarak ele alma zaruretidir. 
Sanayi Bakanlığının önünde bekleyen dev gibi işler
den birincisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, kaynak 
üreten kuruluşlar haline getirilmesi olmalıdır. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini kurtarmadan, bu iktidarın dö
viz darboğazını açması, enflasyonu önlemesi ve eko
nomide vaat ettiklerini yerine getirmesi mümkün de
ğildir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, biz, ancak milli sa
nayi holdingi haline getirilerek, hisse senetlerinin Dev
let, işçi, memur, köylü, esnaf ve sanatkâr ve emekli
lere satılması; sanayi holdingi genel kurulunun, dina
mik unsurlarla, böylesine, toplumun dinamik kesim
lerinden gelen vatandaş 'temsilcileriyle, bugünkü bürok
ratik işletmecilikten kurtarılmasına bağlı olduğunu 
savunuyoruz. Nüfus memuruna tanıdığımız bürokra
tik hürriyetle, İktisadi Devlet Teşekkülü işletmeciliği 
yapmak mümkün değildir. 

İkincisi : Sayın Bakandan ve Sanayi (Bakanlığın
dan, Anadolu'da kurulmakta ve gelişmekte olan sana
y in problemlerine eğilmesini bekliyoruz. 

Sanayi Bakanlığı, yenli kurulan ve doğmak üzere 
olan Anadolu sanayiini, büyük merkezlerde kurulmuş 
sanayiin, iç piyasadaki aman tanımaz rekabetine kar
şı koruyucu tedbirler geliştirmek zorundadır. Anadolu 
sanayii idareci sıkıntısı çekiyor, personel sıkıntısı çe-
kOyor, kredi sıkıntısı çekiyor, bilgi sıkıntısı çekiyor. 

Bütün bu konular bugün süratle ele atomali ve 
bugüne kadar, 'özellikte kalkınma planlarında işlemiş 
olduğumuz hatadan dönmeliyiz. İstanbul'u, İzmir'i, 
Adana'yı merkez yapan bir şehirleşme ve sanayileşme 
stratejisiyle, sanayii bütün yurt köşelerine dağıtmak 
mümkün değildir. Bunun sosyal buhranların temeli 
olduğu gerçeğini görmek zorundayız. 

ÛVfMiyetçi Hareket Partisi olarak, kısır çekişmele
rin, neticesiz münakaşaların terkedilmesini ve sanayi
leşme konusunda ciddi, tutarlı gayretlere gidilmesini 
bskîiyoruz. Devlet, temel sanayilere, ağır sanayie, elek
tronik sanayie girmelidir. Sanayileşme, 1978 Türkiye' 
sinde milli özlemdir; ancak milli anlayış ve stratejiler
le başarıya ulaşabilir. 

1978 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinin^ Türkiye'nin 
sanayileşme 'özlemine cevap vermesini diliyor; Bakan
lığın her kademede görevli personeline gönülden başa-
rı'Jaj* dûliyor, heyetinize saygılar sunuyorum. ((Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Şahıslan adına, lehinde Sayın Semih Eryıkhz. 
Sayın Eryıldız, süreniz 10 dakikadır. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; Yüce Meclisi saygı ile selamlanın. 
Meslek yaşamının önemli bir bölümü, Türkiye'nin 

en büyük sanayi yatırımında, İskenderun Demir -. Çe-
lik'te geçmiş, sosyal site planlamasında geçmiş bir ar
kadaşınız olarak, Türkiye'nin sanayileşmesinde ortaya 
çrkan bazı sorunları gözlerinizin ününe sermek iste
rim. 

Yıllar boya, Türkiye'nin en büyük ihalelerinün ya
pıldığı bu bölgede, ihale kazanmak için, zamanın yö
neticilerinin, betti kişilerin, Demirel'lerin veya DeÜVe-
irîerin ortak olmadığı bir tek firmanın İhale kazana
madığını gördüğümüz bir büyük 20 milyarlık tesis ya
şadık Ve ağlayarak 5 katlı, 4 katlı, yanlış yapılmış, 
yanlış yere monte edilmiş binaların ytkılıp, yenliden ya
pıldığını gördük. Hantal, ama her türlü olanağı olan 
tesislerde, hâlâ inşaat pikinin döküldüğünü görüyo
ruz. 

Yüksek fırını, Türkiye'deki en pahalıya malohmış 
yatırımı 6 ay süre ile günde 60 000 metreküp fcok-
laştırılmış gaz yakarak, tuğla yıpranmasını göze ala
rak, boşa çalıştıran bir yönetim gördü Türkiye. 

'«Ağır sanayii», «Büyük Türkiye» adı altında yapı
lanları, daha açmak da mümkün. 

Sanayii ye hizmet kollarında kaynak değil, mizah 
yazımına, güldürü yazımına konu teşkil eden birta
kım hamleleri, 48 tane proje, henüz arsası bulunma
dan temeli atılan 48 tane büyük projeyi yaşadık. 
,., İskenderun Demir - Çelik, sizin zamanınızdaydı. 
Türkiye'nin en ciddi, en önemli sorununu, en ciddiyet
siz hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

S büyük yatırını var : MKE tav fırınları; geçti
ğimiz yıl içinde gerçekleştirme oram % 09; Diyarba
kır'daki buhar türbini % 01; Diyarbakır'daki pompa 
istasyonu % 02, elektrik motorları % 03. Yani, 300 
yıl sürse, karikatürize etmek için söylüyorum, 300 yıl 
sonra bitecek. 

Elbette, bunun kendine göre bir ivmesi olduğu 
söylenebilir; fakat bu İvmeyi gözönüne alsanız bile, 
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde planlama yapmadan, 
projelerim yapmadan, «nerede ne ürün vardır, nerede 
ne hammadde vardır?» bunları planlamadan, oraya 
buraya serpiştirilen yatırımlardan ne hayır geleceği 
ortadadır. 

Şimdi, önümüzde planlı bir dönemin başlayacağı
nı görüyoruz. Tarlaya bfle buğdayı serperek attığınız 
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zaman aldığınız verimle, eker - biçerle ektiğiniz ve
rim arasında aşağı yukarı % 40 fark oluyor, başka 
hiçbir faktörü gözönüne olmasanız bile. Bir ev bi
tirecek para ile altı ev temeli atarsanız, kışın evsiz ka
lırsınız. 

Önümüzdeki dönemde Sanayi Bakanlığının en 
önemli sorunu, başlanmış projelerin, belli, işe yara
yacak kısımlarını alıp, işler hale getirebilmektir. Bu
nun ötesinde, Devlet sanayi kuruluşlarının geçmiş dö
nemde insanlara karşı ve işçilerine, kendi çalışan in
sanlarına karşı tutunmadan da bazı örnekler vermek 
isterim. 

İşçileri birbirie düşüren, Türkiye'nin en büyük sa
nayi tesislerinde birtakım militanların döğüş ve çe
kişme meydanları haline getiren cephe koalisyonları 
yaşadık. Bir tek büyük tesisin içinde 5 - 6 tane, büyük, 
5 - 6 tane, birbirini yiyen sendikanın kurulduğunu, 
sendikalar arasında çatışmaların, silahlı çatışmalara 
varan olayların yaratıldığını gördük. 

Bunun yanında, üreticiye karşı tutum takman, pan
car bedellerini aylarca ödemeyen ve kooperatiflere 
zorluk çıkaran şeker yöneticilerinli, yine ilgi ile izledik. 

Yöneticiler, tüketiciye karşı da tutum aldı. Kara
borsayı körüklediler, «zam yapmayacağız» edebiyatı 
ile, 2,5 - 3 misline çıkartılan birtakım sanayi ürünle
rini, Türkiye'de karaborsa olarak yedirdiler ve onlar
dan belli paylar almaya bile kalktıklarını iddia eden
ler var. Onun için, önümüzdeki dönemde Sanayi Ba
kanına, fabrika çıkış ve kesin satış fiyatlarını açıkla
masını öneriyoruz. 

İşveren sendikalarına, bizim, sizin, hepimizin öde
diğimiz vergilerden kesilen pay, örneğin, sadece Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 2,5 milyon li
raya yaklaşmaktadır bir yılda. Bu para nerede kulla
nılıyor? Bu para, grev yapan işçiye karşı, emekçiye 
karşı kullanılmaktadır; bu para, Devlet kesimiyle ya
rışma halinde olan özel kesimi desteklemek için kul
lanılmaktadır ve bu para, belli birtakım KİT yöneti
cilerinin suça ortak olabilmesi için, yasal olarak kesin 
yasak olmasına rağmen, bu işveren kuruluşlarında, İş
veren sendikalarında yönetici olarak ve hakkı huzur 
ücreti olarak para almaları için kullanılmaktadır. 

Bu kadarla da kalmıyor bu, Devlet tarafından 
finanse edilen kuruluşların işveren sendikalarının ara
balarını seçim gezilerinde belli partilerin emrinde gör-

| dük, gazetelerde boy boy resimleri de yayınlandı. 

Sayın Bakanın, güvendiğimiz Bakanın, gazeteler-
j de tartışılan önemli yolsuzluk söylentflerinni, çeşitli 
1 kurırfuşterdaki yolsuzluk söylemelerinin emsal olması 
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İçin, dîkkatte üzerine gideceği, gerekli taöıkJkatfan yap
tırarak, müfettiş raporlarıyla sonuçlarım hem kurum
larına, hem de Yüce Meclise sunacağına inamyoruz. 

Size, teknoloji konusundaki kişisel görüşlerimi de 
kısaca aktarmak istiyorum. 

Artık, Türkiye'de sadece ağır sanayii değil, tekno
loji üretimini de ağır sanayii hamlesiyle birlikte yap
mak zorundayız. Türkiye, ağır sanayii ile teknoloji 
gelişimini bir arada üretmek zorundadır; bunu MHP 
Sözcüsü de söylüyor. 

IBizim, farklı olarak söylediğimiz şudur : Tekno
loji üretebilmek için, üniversitelere, teknik üniversite-

. lere, Ortadoğuya, İstanbul Teknik Üniversitesine sır
tını dönmek, hatta onu kapatmaya çalışmak, oradaki 
'kısanları kurşunlatmak gerekmez. Tam tersime, onla
ra sevgiyle, inançla yaklaşmak gerekir. (CHP, MHP 
sıralarından alkışlar) Onların özlemlerini anlamak ge
rekir. 

TÜBtTAK gibi, Türkiye'nin en değeri kuruluşu 
olabilecek kuruluşları, birtakım kişilere peşkeş çekmek 
yerme, «mayi He işbirliği, araştırına ktırumlanyla iş
birliği (hatme sokup, f iiK üretimin, araştırma ve seri ol
mayan üretimin yapıldığı yerler haNne getirmek gere
kir. Mastır ve doktora programlarını belli üretim sü
reçleriyle senkronice ederek, Türkiye'de sanayileşme
nin araştırmasını, üniversitelerde ve araştırma kurum
larında sürekli hale getirmek gerekir. Erkek teknik 
öğretmen okullarında, üniversitelerde, araştırma fcu-
rumlarmda önemli "bir «araştırma, geliştirme kapasite
miz vardır. 

Teknoloji üretimi yapılamadığı takdirde, bugün 
temelimi attığınız bir motor fabrikasının, daha bitme
den tipinin eskidiğini, geri kaldığım ve ödediğiniz pa
ra kadar, ondan daha fazla para ödeyerek, yeni bir 
tesis satmafanak durumuna düşeceğinizi unutmamafa-
smtz» 

Prototip üretmek, prototipin de ötesinde, seri ol* 
maya» İmalat ürünlerini belM bir ölçüde araştırma, ge-
Hştirme kuramlarına vermek, hana üniversiteiere ver
mek, ilk anda yapılabilecek çalışmalardandır, alınabi
lecek önlemlerdendir. 

Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün söylediklerhtnı 
önemli bir kısmına katılmak mümkün; tabu demago
ji olarak söylediği «Bir taraf sanddc, bir taraf şiddet 
istiyor» lafını bir kenara bırakırsak. 27 yıldır sandık
tan çıkamadığı halde, kimin, sandığa sahip çıktığı; 
ama sandıktan çıkma fırsatı kaybolur kaybolmaz, ki
min sfldhfı zorbalara kendini peşkeş çekmeye başla
dığı çok açıktır; ama onun dısmdakt sözterinize ka
tılıyoruz.(Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym hatip, lütfen bu saatte yumu
şak bir dille hitap ediniz. 

H. SEMİH ER YILDIZ <Devanria) — Yalnız, fcim 
kimden şikâyetçi? 1,5 müyarhk dışa satnnmnz var; 
onun, topu topu 500 milyon dolan sanayi ürünü. 
5 milyar doîarhk dış alınunnz var; onun yarısından 
çoğu sanayi ürünü. Hangi kalkınmış Türkiye? Böyle 
gitti ne oldu? JiH getirdiler, çiklet getirdiler, gazoz 
getirdiler. 

Simdi eskileri atıyor millet; ama eski çoraplarını 
atamıyor; eski yöneticilerini atıyor, yenüerinü getirdi, 
yenilerini getirecek. 

Saygılar sunuyorum. <jCHP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eıyudız. 
Buyurun Sayın Bakan. 41GHP şıralarından alkış

lar) 
Süreniz 30 dakikadır Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ (BAKAM ORHAN 

ALP {Ankara) — Saym 'Başkan, çok muhterem arka
daşlarım; sözlerimin hemen başmda hepinizi hürmet
le selamlarım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Bütçesi dola
yısıyla grupları adına dört arkadaşımız ve şalisi adı
na da bir arkadaşımız olmak üzere beş arkadaşımız 
konuştu. 

Ben, bütün bu arkadaşlarımın konuşmalarını ya» 
kinen dinledim, takip ettim; üç arkadaşımın basma 
vermiş olduğu yazılı metin* de aidine 

Huzurunuzda, Bütçemiz dolayısıyla konuşan bütün 
arkadaşlara teşekkür ederim; yapmış oldukları konuş
mada ileri sürdükleri fikirleri, temennileri ve tenkit
leri en yakın bir şekilde takip etmek suretiyle, bun
lardan azami ölçüde faydalanacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu belirtmek osterim 
ki, bütün konuşmacılar, bütün arkadaşlarım, yapmış 
oldukları konuşmalarda, yurdumuzun süratle sanayi
leşmesin!] arzu ettiklerini ve yurdumuzun bir an önce 
büyük bir sanayi ülkesi olması için temennilerini be
lirttiler* 

Bu arada, sanayi mamuBeri ihracına da önem 
' verilmesini istediler. 

O halde, şunu belirtmek isterim ki, Vakanhğnıuz 
çalışmaları hakkında bütün konuşmacılar, aşağı yu
karı aynı 'istikamette düşünmektedirler. 

Bendeniz, yapılan konuşmalardaki fikirlere ve ten
kitlere cevap vermeden evvel, uygun görürseniz, Ba
kanlığımız çaljşmalanyia ilgili kısa bîr İzahatta bu
lunmak istiyorum, 
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Muhterem arkadaşlarını, hepinizce malum olduğu 
üzere, geçen sene şubat ayından bu yana, bazı mili 
savunma ihtiyaçları hariç olmak üzere, ithalat için 
gerekli döviz transferli yapılamamıştır ve bir seneye 
yakın bir zamandan beri, döviz transferleri, Merkez 
Bankasında beklemektedir. 

Bunun, Türkiye sanayiine ve memleketimizdeki 
işyerleri ve fabrikalara getirdiği zararı ve üretimdeki 
düşüklükleri tahmin etmeniz mümkündür. Yine, bu dö
viz transferinin yapılamamasından dolayı bazı fabri
kaların durduğu, birçok fabrikaların üretimini azalt
tığı ve birçoklarının da, üretimini durdurmak gibi bir 
tehlike ile karşı karşıya olduğu malumunuzdur. 

Onun için, bugün Sanayi Bakanlığımızın ve Hü
kümetimizin içinde bulunduğu en müşkül durum, dö
viz sıkıntısıdır, tş başına geldiğimizden bu yana, dö
viz sıkıntısını -gidermek ve ekonomik, döviz darboğa
zından bir an evvel çıkmak için, her istikamette bü
yük bir gayretle çalışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle ümit ediyoruz ki, bu 
döviz sıkıntısını kısa bir zamanda yeneceğiz, tş başı
na gelir gelmez döviz sıkıntısı ve ekonomik darbo
ğaz muvacehesinde alınacak tedbirleri tespit ettik. 
Bu tedbirleri şu şekilde özetlemek isterim : 

İthalat sıkıntısı nedeniyle üretimi durmuş veya 
yavaşlamış fabrikaları, normal düzeyine getirecek ça-
lışmalara başlamış bulunuyoruz. 

J olarak yerini almıştır. Sanırım, sanayileşmeyi hızlı yü
rütmek suretiyle, ülkemizi ileri bir sanayi ülkesi hali
ne getirmek en büyük hedefimizdir. 

Bugün şunu kabul'etmek lazımdır ki, ben Bütçe 
Karma Komisyonunda da arz ettim, tabii bir çoğunuz
dan yaşlı bir kimse olarak, biz o günleri yaşadık, 
Cumhuriyetin 10 ncu yılını. O zamanlar bize bir şar
kı öğrettiler; «10 yılda 15 milyon genç yarattık her 
yaştan» diye. Demek ki, Cumhuriyetin 10 ncu yılın
da, Türkiye'mizin nüfusu takriben belki 15 milyon 
değildi, o zaman yuvarlandı bu rakam, ama aradan 
geçen bu müddet zarfında Türkiye'miz 43 milyon nü
fusa ulaşmıştır. 

Binaenaleyh, sanayileşme açısından, 1933 senesin
deki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında büyük fark 
vardır muhterem arkadaşlarını. 

Fark iki yöndendir; Türkiye, o zamandan bu ya
na, ehemmiyetli şekilde sanayileşmiştir. O zamandan 
bu zamana, artan nüfus dolayısıyla, Türkiye'nin sa
nayileşme açısı da değişmiştir. 15 milyonluk bir mem
lekette yapılacak olan makine vardır, 40 milyondan 
fazla nüfusa sahip olan bir memlekette yapılacak ma
kine vardır; ama şunu teknik göstermiştir ki, dün
yadaki tatbikat göstermiştir ki, 40 milyondan fazla 
nüfusa sahip olan bir ülkede her nevi makine ve teç
hizat yapılmalıdır. Çünkü, 40 milyonluk bir memleket
te her türlü makine ve teçhizatın yapılması için ge
rekli işgücü mevcuttur. Binaenaleyh, Bakanlık ola-
raş, sanayileşme hızını daha da artan bir şekilde yü
rütmek azmindeyiz. Bu hususu bilhassa belirtmek is
terim. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, bir mesele var ki, 
Cumhuriyetin 10 ncu yılından bu yana, sanayileşme 
hareketi, Türkiye'de olmuştur, olmuştur ama, motor 
sanayi! gecikmiştir. Demek ki, sanayileşmenin en bü
yük unsurlarından bitlisi olan motor sanayii, benzin 
motoru ve dizel motoru imalat sanayii, Türkiye'de is
tediğimiz gibi gerçekleştirilememiştir. Evet, bazı mo
torlar yapılmıştır yer yer; bazı motor imalatı bugün 
Türkjiye'htlzde mevcuttur; ama, motor sanayii bir 
türlü kurulamamıştır. Bunda bir büyük gecikme var
dır, ihmal vardır. 

Biliyorsunuz, benzin ve dizel motorları muhtelif 
tadatlarda yapılır. Dizel motorları, daha Ziyade üç 
büyük takatlar arasında yapılmaktadır : 100 beygire 
kadar olan dizel motorları ayrı bir tiptir; 100 ila 300 
beygire kadar olan dizel motorları ayrı bir tiptir; 
300'deh, hatta 600'den başlayarak, 3 000 beygire ka
dar ulaşan motorlar ayrı bir tiptir. Her üç tip ve ka-

Üretimi büyük çapta aksatan döviz darboğazım 
önîemek için, yurdumuz döviz ve kredi ihtiyacını te
min etmek üzere, gerekli dış temaslar yoğun bir şe
kilde sürdürülmektedir. 

Temel ihtiyaçlar ve ihracata dönük olanlardan, en 
başta olmak üzere, hammadde ithalatını gerçekleşti
receğiz, 

Döviz ikanıeîi ve İhracatı artırıcı yatırımlarla il
gili makine ve teçhizatın ithalatına öncelik sağlaya
cağız. 

Yatırımları tamamlanmış olan, ancak, cüzi bir ithal 
malzemesi yokluğu nedeniyle üretime geçemeyen te
sislerin ihtiyaçlarına öncelik vereceğiz. 

Orta ve uzun vadede döviz gelirlerimize büyük 
katkısı olacak sanayi mamullerimizin ihracatını teşvik 
edici ve özendirici tedbirleri alacağız. 

Sanayileşme, hepinizce malum olduğu üzere, ge
lişmekte olan ülkemizde hızlı kalkınmanın en önemli 
unsurudur. Hızlı sanayileşme, milli gelir, sosyal re
fah ve geniş istihdam imkânları yaratmaktadır. 

Kalkınma plan ve programlarımızda, sanayileşme, 
sürükleyici bir sektör ve kalkınmanın en büyük aracı 
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tegorkleki dizel motoru imalatının gerçekleştirilmesi 
lazımdır; bugün küçük çapta, küçük takatta bazı dizel 
motoru imalatının gerçekleştirilmesi lazımdır. Bugün 
küçük çapta, küçük takatta bazı dizel motorları yur
dumuzda yapılmakta ise de, yüksek takatta dizel mo
torları yapımı ve benzin motorları yapımı henüz ele 
alınmamıştır. Bendeniz, huzurunuzda bu konuya te
mas ederek diyorum ki, Hükümetimiz, yurdumuzda 
uzun senelerdenberi İhmal edilen motor sanayiini ger
çekleştirecektir. (CHP sıralarından «ıBravo» sesleri, 
alkışlar) 

Türkiye'nin hızla sanayileşmesi bakımından her 
türlü kaynaktan istifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
atılımda, kamu sektörü kadar, özel sektör girişimleri
ne de önemli görevler düşmektedir. Hükümet olarak 
üîke yararına ve plan hedeflerine uygun sanayii ku
ran, istihdam yaratan, döviz kazandıran, dürüst çalı
şan ve vergisini veren müteşebbisin daima yanında 
olacağız. 

Kurulacak ve kurulmakta olan sanayi kuruluşla
rının süratli bir şekilde gerçekleşmesini geciktiren ve 
müteşebbisleri bezdiren, uzun zaman alan formalitele
rin asgariye indirilmesine çaba sarf edilecektir. Aynı 
şekilde, halen faaliyette olan sanayi kuruluşlarının ra
hat çalışmaları ve dünya piyasa koşullarının gerek
tirdiği ekonomik ölçülere erişmeleri için gerekli ted
birler alınacaktır. 

Bakanlığımız hizmetlerinde - bunu bilhassa belirt
mek istiyorum - bütün yurttaşlarımıza hiçbir ayırım 
yapmadan, eşit muamele gösterilmesi ve hizmet götü
rülmesi, anahedefimiz olacaktır. (CHP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 

Teşvik tedbirlerini sanayi politikamıza uygun ola
rak yeniden gözden geçirmekteyiz. Teşvik tedbirlerini 
daha iyi kullanmak suretiyle, tüketim malları sanayiini 
kontrol altında bulundurarak, temel ve ara mallara 
yönelik imalat sanayiini istenilen ve gerekli bir düze
ye çıkarmak azmindeyiz. 

Sanayimizin gelişmesi ve dünya rekabet şartlarına 
uyması ve dış ticaret açığımızın giderilmesi, klasik 
ihraç mallarımıza ilaveten sanayi mamullerimizin bü
yük çapta ihracıyla mümkün olacaktır. Bu maksatla, 
sanayi mamulleri ihracatını teşvik edici ve özendirici 
çok yönlü tedbirler alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'miz, 
imalat sanayiinde, çok eski senelere nispeten, ithal 
edebileceğimiz sanayi mamulleri imalatına ulaşmış 
bulunuyoruz. Fakat her türlü formaliteler yüzünden 
maalesef, sanayi mamulleri ihracatım istediğimiz se-

I viyeye ulaştıramadık. Fakat huzurunuzda Şunu be
lirtmek isterim ki, Sanayi Bakanlığımız Bütçesinin 
konuşulması esnasında, Hükümetiniz, sanayi ma
mullerinin büyük çapta ihracını ele almış bulunmak
tadır. Bu konuda bütün formaliteler asgari ölçüye 
indirilecektir. Bakınız, size ihraç edebileceğimiz bir
kaç sanayi mamulünü zikredeyim: Her nevi tekstil 
mamulleri; elektrikli ev aletleri; inşaat ve sıhhi tesi
sat malzemeleri; deri konfeksiyonu ve deri mamul
leri; cam ve seramik mamulleri bilhassa; demir dışı 
metalden mamuller; gıda sanayii mamulleri; ağaç ve 
metal işleme tezgâhları, bir kısım tarım, makine ve 
aletleri; çelik ve pik döküm mamulleri; kara ve 
deniz taşıtları; kimya sanayii mamulleri ve bazı plas
tik mamuller. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Milli Selamet 
Partisi Grupu adına konuşan eski Sanayi Bakanı 
arkadaşım ve meslektaşım Oğuzhan Asiltürk, sanayiin 
ehemmiyetine ve Türkiye'de tarım ürünlerinin ihra
catı, ithalatımızı karşılamadığı için, hem sanayileş
meye ve hem de sanayi mamulleri ihracına önem ve
rilmesinden bahsettiler. 

Tabii, aynı kanaatteyiz. Konuşmamın başında da 
söylediğim gibi, bugün Türkiye'nin sanayileşmesine 
kimsenin bir şey dediği yok. Herkes, «sanayileşme 
olsun» diyor, ama tatbikattan tatbikata fark var. 
Sanayi öyle bir şeydir ki, bunun takdimi mühimdir. 

II Takdimi çok iyi yapmak lazımdır. Bunun iyi prog
ramlamak lazımdır. Eğer, siz, imalat sanayiini ve 
sanayileşme hareketim takdim ederken mübalağalı 
rakamlar kullanırsanız ve senede hemen 100 bin tank 
yapacağız diye sözlere başlarsanız, vatandaşımız 
bunu ciddiye almaz. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sanayileşme hareketini ve imalatı, vatandaşımıza 
dikkatli takdim etmek lazımdır. Bugün imalatı iste
meyen, sanayileşmeyi istemeyen hiçbir vatandaşımız 
yoktur; ama herkes, hem hızlı sanayileşmeyi istiyor, 
hem de bunun normal takdimini istiyor ve normal 
tatbikatım istiyor. 

Bugün Türkiye nasıl bir durumla karşılaşmıştır? 
Evet, birçok projeler ek alınmıştır; ama geçmiş Hü
kümeti tetkik edecek olursak, görüyoruz ki, üç ayn 
kutup vardı muhterem arkadaşlarım. Bazı hakikat
lerin burada ifadesinde fayda vardır, yurt yararı 
vardır. Geçmiş Hükümette Sanayi Bakanlığı ayrı 
bir kutup, Maliye Bakanlığı ayrı bir kutup, Ticaret 
Bakanlığı da ayrı bir kutup hâlinde çalışmıştır (CHP 

| sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ve bu üç Ba-
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kanhk arasmda bütün köprüler atılmış bulunmak-
faydı. 

Sanayi Bakanlığı, sanayileşme hamlesini yapar
ken, büyük adette projeleri kamu sektöründe ele 
alırken, Maliye Bakanhğı ve MaHye Bakanlığının 
İmkânlarını ve Merkez Bankasının imkânlarını düşün
müyordu. Sanki, bütün dünyanın dövizi arkasında 
gibi, büyük projelerin tatbikatına geçilme gibi bir 
gayret vardı. 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım, sanayileşme 
hareketinin hem enerji üretimi ile ve hem de döviz 
imkânıyla beraber, paralel olarak yürütülmesi şart
tır. İşte, biz bunu yapacağız. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mevcut fabrikalara ve işletmelere cereyan vere
mezken, o fabrikalarda günde iki saat, dört saat ce
reyan kesilirken, mevcut fabrikaların işletilmesi için 
döviz transferi mümkün değilken, yeni fabrikalar 
için döviz transferinden bahsetmek mümkün değildir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ağır sanayi diye yavaş sanayi demesinler. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sonra muhterem arkadaşlarım, 
bir mesele burada kendiliğinden çıkıyor. Şimdi, 
Oğnzhan arkadaşım dedi ki, «Biz bütçeye bu kadar 
fona bu kadar milyar para koyduk. Bu, Sanayi Ba
kanhğı Bütçesinden alındı, Maliye Bakanhğı Bütçe
sindeki fona aktarıldı» dedi. 

İşte, onun için diyorum ki, bizim Hükümeti
mizde, bakanlıklar arasmda bu kadar kutuplaşma 
ohnadığı için, bilakis uyumlu bir davranış bulundu
ğu için, fon, Maliye Bakanhğı Bütçesindedîr, Sana
yi Bakanhğı Butçesindedir, fark etmez. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Allah nazardan 
saklasın. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bütçe 
tatbikatında, 1956i kadar, Sanayi Bakan
lığında böyle bir fon mevcut değildi Yan! bütçe 
tatbikatında, 1976 senesinden evvelki tatbikata dö-
nühnttstfir; hepsi bu kadar. Yani, yatırım teşvik fo
nu ve diğer fonlar Sanayi Bakanhğı Bütçesine ko
nulmuş. Ne zaman konulmuş ilk defa? 1977 sene
sinde konulmuş. Ne zaman konulmuş? 1978 Büt
çesi için hazırhk olarak konulmuş. 

Biz, bunu, bendenizin de muvafakaayla, aldık, 
tekrar Maliye Bakanlığındaki mahsus yerine bunu 
naklettik. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

i Binaenaleyh, zaten bu fon, ha Sanayi Bakanhğı 
Bütçesinde buhmsun, ha Maliye Bakanlığı Bütçesin
de bulunsun; bunun nakti verilmedikten sonra ne 
fark eder? 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Federe 
sınırlar kalktıktan sonra mümkün oldu. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Şimdi, Sanayi Bakanhğı Bütçe
miz hakkında Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşım Meh
met özutku'mın konuşmasına gelince: 
Arkdaşımız da aynı şekilde, sanayileşmenin hızla yü

rütülmesinin lüzumunu belirttiler ve Bakanlığımız ça
lışmaları için bazı tavsiyelerde bulundular. 

Ben, arkadaşımın bu konuşma dolayısıyla yapmış 
olduğu gayet destekleyici fikirlerden dolayı hakika
ten memnuniyet duydum. Bu hususta, Bakanlığı
mız adına kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hayatta her şeyde, sanayileşme hareketinde bil
hassa, ifrat ve tefrit meselesi Türkiye'de mühimdir. 
Sanayileşmenin hızla yürütülmesi lazımdır; ama hızla 
sanayileşme yürütülürken, bunda doz mühimdir; 
dozunu kaçırdığın zaman, o vakit sanayileşme bun
dan zarar görür. 

Yalnız, burada, arkadaşımız birtakım hedef
lerden bahsetti. 

Daha 1978 yılında bulunuyoruz. 1978 senesini 
idrak ederken, 2000 senesi Türkiye'sinden, Büyük 
Türkiye'den bahsetmenin ve büyük rakamlar verme
nin biraz mübalağalı olacağı inancındayım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü, dün
yada teknoloji o kadar süratle gelişiyor ki, ilerliyor 
ki, 2000 senesini şimdiden tahmin etmek mümkün 
değildir inancındayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Gündüz Onat arkadaşım, sanayileşme hareketi için 
birtakım konulara temas ettiler. 

Dediğim gibi, arkadaşımız da aynı şekilde, sana
yileşme hamlesini destekliyor. Yurdumuzun süratle 
sanayileşmesi gereğini o da belirtiyor. O bakımdan, 
kendisine de teşekkür etmek isterim. 

Şimdi, burada bir h'afldkat var: Hakikaten, dün
ya standaırtlanna göre, tüketim ŝ mayiinlin % 20 ya
hut 25 cüvarında olması lâzımdır. Bu miktar, mem
leketinizde % 40'a kadar yttfc&Smıişrtir; şimdi % 38'e 
düşmüştür; ama, sözlerimin başında Bafcanbğnmz 

\ çalışmalarıyla ikjtii olarak arz etliğim gibi, biz bu tü
ketim sanayii yüzdesini en kısa bfc* zamanda normal 

| düzeye düşürmek amacındayız. 
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Vaktin daralması dolayısıyla, Milliyetçi Hareket 
Partfeö adına konuşan Sayın Dr. Agâh Oktay Güner 
arkadaşım mühim konulara temas etliler, ben ken
dilerine, vaktin müsaadesi nlsbetinde durumu arz 
etmeye çalışacağım, 

Tüketim sanayii hakkındaki görüşüne cevap ver
miş bulunuyorum. 

Say m Agâh arkadaşını, «Fabrika yapan fabrika», 
dediler ve bunu Milliyetçi Hareket PartisilnCn buümuş 
olduğu bir slogan diye ifade ettiler. 

Zannederim, sloganlardan ziyade, dünyadaki re
aliteleri ve dünyada kullanılan tatbikatı ve kelime
leri kullanmanın faydalı olacağı inancındayım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

«Fabrika yapan fabrika» demek, aslında, teçhi
zat ve tesisat yapan fabrika demektir. Bunun teknlc 
adı budur. Yani, fabrika yapan fabrika denmekte
dir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, gülmeler) 
Teçhizat ve tesisat yapan fabrikadır. Meselâ, Anka
ra Şeker Fabrikasının yanında bir maküne fabrika
sı vardır. Bu fabrika, diğer şeker fabrikalarının elek
trik ve elektronik teçhizatından ziyade, düğer maki
ne, boru, teçhizat ve diğer parçalarım yapar ki, bu
nun adına teçhizat ve tesisat fabrikası deriz. Kaste
dilen fabrika budur. Bu fabrikalar vardır, bunların 
çoğalması yurdumuzda, elzemdin". 

Ağır sanayi meselesine de temas etmek İstiyo
rum. Dünyanın her tarafımda «Ağır sanayi» kelime
si, hem İngilizce'de, hem Almanca'da ve hem de 
Fransızca'da izabe ve hadde sanayii demektir. (CHP 
sıraîarmdan «Bravo» sesleri) «Ağır sanayi» deyince, 
dünyadaki tatbikat budur. Ancak, Japonya'da ve Ame
rika'da ağır sanayi, bazı büyük makineler, türbinler 
gibi, büyük dizel motorları gibi makineler de ağır 
sanayi terimi içerisine konuümak istenmekte ise de, 
hsMki manaya müracaat edildıiği zaman, ağır sana
yiin de o memleketlerde de izabe ve hadlde sanayiin
de kullanıldığı bir gerçektir. Bugün iskenderun'da
ki demir - çelik tesisleri bir ağır sanayidir; bugün 
Karabük'teki denilir - çelik tesisleri bir ağır sanayii
dir;; Ereğli'deki öyledir; bakır kompleksli öyledir; 
Seydişehir'deki alimlinyum teslisleri öyledir; ama, işte 
bu kadar. Bundan gayıtisline, «sanayileşme» denir. 

NİHAN İLGÜN (Kırklareli) — Say, say; onları 
biz yaptık. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Saym Semih Erytfdız arkadaşım, 
başından geçmiş tecrübelerle ilgili olarak İskende
run Demir - Çelik Fabrikalarından bahsettiler. 

s İskenderun, hakîkaten, bugün yurdumuzda ger-
I çckkştirihriiş büyük bir ağır sanayi merkezidir. An-
| cak, orada hakikaten birçok hatalar yapılmıştır. Biz 

bunların üzerinde durmaktayız. 
Arkadaşım bazı yolsuzluk söylentilerine temas 

ettiler; onları yakÜnen takip etmekteyiz; bu hususu, 
tetkkatımız sona erince açıklayacağız. 

| Agâh Oktay Günler arkadaşını, hakikaten gayet 
i veciz bir şekilde, demir - çelik sanayime temas etti. 

Konuştuklarına aynen iştirak ederim. 
Tiirkiyemizde birkaç gün evvel basına da açık-

îadığım gibi, Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının 
Sivas'ta gerçekleşmesi santur; ama derhal, bunu ta-
kîben beşinci ve altıncı kurulacak demir - çelik fab
rikalarının projeleri üzerinde de çalışmalara başla
mış bulunuyoruz. 

Türkiye'de çelik istihsalinin ilk merhalede 10ı 
milyon tona ve ikindi merhalede 15 milyon tona, ha t 
ta 201 miÜyon tona olmak üzere gerçekleştirilmesi la
zımdır. Bugün o kadar çok çelik fabrikaları kurma
mıza rağmen, denilir ve çelJk ihtiyacımızın 1977 sene-

I sinde ancak % 60ftnı karşılamış bulunuyoruz, % 40ı 
ahtiyacuiMZi dışarıdan ithal etmek zorundayız. Bu
na bir an evvel nihayet vermek lazımdır. 

j Muhterem arkadaşlarım, vaktim bitmek üzere; 
! onun için sözlerimi burada kesiyorum. 

Hepinizi, tekrar tekrar, içten gelen sevgiyle, hür
metle selamlıyorum; sağ olun, varolun. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorular vardır. Lütfen. 
Başka soru sormak isteyen? Sayın Akın Simav, 

Saym Biberoğhı, Saym Ahmet Karahan, Sayın Ce-
| mal Külaha, Saym Gündüz Onot, Sayın Ahmet Al

tım. 
Başka soru sormak isteyen?. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın üg$K Sanayi Bakanlığın

ca cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederini. 
Mardin 

I AbdüBcadir Timurağaoğlu» 
BAŞKAN — Saym Tinıurağaoğîu? Bumda. Evet 

okuyun efendim. 
«1. Mardin Ovasından Urfa Ovasına kadar uza

man arazi sahası ekilip biçîîdiikten sonra, kalan ar
tıkları yakılarak heder edilmektedir. 

Bu artıkların değerlendliriîmesi için bîr kâğıt fab
rikası kurulması düşünülmekte midir? 

2. Bundan önceki iktidar tarafından temelleri 
I atılan traktör fabrikası ne zaman bitecektir? 
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3. Mardin Şeker Fabrikası, Tekstil ve Bora Fab
rikalarının yatırımları devam etmektedir. Bu yatırım
ların hızlandırılarak bir an önce tamamlanması için 
ne gibi tedbirler akacaksınız?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arzu ederseniz yazılı 
da cevap vereblllirsılmiz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, uygun görürseniz 
yazılı olarak cevap vereyöm arkadaşıma. 

BAŞKAN — Vazıh otaak cevap verilecektir. 
Bir diğer soru. 

«Sayın Başkanlığa 
Tarihli Türk ÇinicîEîğinlin geliştirilmesi maksadıy

la kurulan ve ortaklarının çoğunluğu çfinii imaMha-
nelıerûnde çalışan hemşehrilerimizin oluşturduğu 
«Kütahya çinicliliğjlni kalkındırma kooperatifi, Çi-
riikop»un yapacağı tesislerin dış finanısinııanında kul
lanılmak üzere Afiman Hükümetince 3 milyon mark
lık bağışla bulunulmuştur. 

Bu bağışın kuîJanıJabiîmesıi için Türk Hüküme
tinin haziran 1978 talihine kadar arsa ve bina inşaa
tı dolayısıyla gerekli iç finansman ihtiyacını karşı
laması şartı aranmaktadır. Bu konuda Devlet PUan* 
fiamıa Teşkilâtının uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu 
kararı alınmıştır. Adı geçen kooperatif iç finansman 
yardım talebiyle Bakanlıklarına başvurmuştur. 

Hükümet Programına uygun olarak ve 3 milyon 
marklık dış yardımın heba olmaması için, Türk çinS 
sanatının gelişimlesin! teminen Bakanlığınca Çinl'kop'a 
küçük sanatlar fonundan veya Bakanlığın diğer im
kânlarından yardımda bulunmak mümkün müdür? 
Mümkünse bunun haziran 1978 tarihinden önce ka
rar aMına alınarak Alman makamlarına bMMlimesi 
oîanağı var mıdır? 

Sayın Sanayi Bakanının yazılı olarak cevaplama
sı hususunda tavassutunuzu Saygıyla arz ederim. 

Kütahya 
A. irfan Haznedar» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (DevamSa) — Sayın irfan Haznedar arkadaşını 
yazın olarak cevaplamamı isiliyor. Yazılı olarak ce
vap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazrîı olarak cevap verilecektir. 
Kars Milletvekilli Turgut Artaç'ın soruları. 
Sayın Antaç?.. Buradalar. 

25 . 2 . 1978 O : 3 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanınca cevaplan-

dınîlmasını rica edenim. 
Saygılarımla, 

Kars 
Turgut Artaç 

Soru : Ereğli Damiir ve Çeîuk AŞ yönetümli par
tizan bir davranışla muayyen bir ekibin işgaline uğ
ramıştır. Bu ekî'p şirketin Türkiye'de az bulunan bir 
kadroyu dağıtmış ve şirketi yeteneksiz kişilerin yö
netimline kanunsuz olarak terk etmiştir. 

Şiıketkı Amerika'daki bir temsilıfeıintin hırsız
lık yapmak suretiyle şirketin itibarını sarstığı bası
na intikal eitmSşiilir. 

Bu davranışın yanında halen Yönetim Kurulu 
Başkanının Bakanlığınızda müştereken burada gö
rev ajmasınm 440 sayılı Kanunun 87 nci maddesine 
aykırı olduğu ifade edilmektedir. 

Keza, işletmede partizanca davranışları büyük 
üretim kaybına neden olduğu belirtSimektedir. 

Bütün bu şartlar altında ne gilbi tiedlbMer düşün
mektesiniz? Mesulleri hakkında nasıl bir yöntemin 
taklbûnli gerelkîü görmefctesinliz?» 

BAŞKA N — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devaımla) — Sayın Başkan, sual» tümü itSba-
rıyîa yazılı cevap vermeyi icap ettirmıektedlir. Yazılı 
oBarak cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevapîanacaktır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kan kaç tane sual sorulmuş, öğrenebilir miiyllm efen
dim? 

BAŞKAN — Azdır efendim, fazla bîr şey yok. 
Konya Milletvekili Sayın Kaleli'nin soruları. 
Sayın Hüseyin Kaleli?.. Buradalar. 

«Saym Başkanlığa 
Aracılığınızla, Saym Bakandan aşağıdaki soru

larımın yazılı olarak yanıtlanmasını arz edenim. 
Konya 

Hüseyin Kalel. 

1. Konya Motor Fabrikası çalışmaları hangi 
safhadadır? 

2. Yine Konya'da temeli atılan uçak fabrika
sıyla - şayet hayali değilse - ilgili gelişmeler ne du
rumdadır?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devamla) — Yazın olarak cevap vereceğim 
Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektlir. 
Sayın Mustafa Başoğlu'nun soruları. 
Sayın Başoğîu?.. Buradalar. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi dilerim. 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 

1. Bakanlığınıza bağlı işyerlerinde çalışan iş-
çiller için işçi sağîiığı ve iiş güvenliği bakımından ge
rekli tedbirler alınmış mıdır? 

2. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlardan hangile
ri işveren Sendikaları Konfederasyonuna bağlıdır 
ve bu konfederasyona ne kadar üyelik aidatı öde* 
mislerdir? Bundan sonra üyeffikleri devanı edecek mi
dir? 

3. Saınayileşmemlizi gerçekleştirmek bakımın
dan ihtiyacımız olan döviz miktarı nedir ve hangi 
yoMan, hangi şartlarla sağlanacaktır? 

4 Sİitzdien öncekli bakamların samayiikşme poîi-
tîkasmı doğru buluyor musunuz? 

5. Hangi tür sanayi mamullerimiz ihraç edil
mektedir ve sağlanan döviz miktarı nedir?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
SANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devamla) — Sayın Başkan, sualler, ©sası itiba
rıyla şifai olarak cevap verilecek durumda değil
dir. Müsaade ederseniz, yazıtı olarak cevap verece
ğim. 

BAŞKAN .— Yazılı olarak cevaplan dırıîacaktır. 
istanbul Milletvekili Sayım Nihat Kaya'nın so

ruları. 
Sayın Kaya?.. Buradalar. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerime lütfen cevap verilmesini ri

ca ederimi 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Nihat Kaya 

1. Döviz ve hammadde yokluğundan hangi fab
rikalar çalışamamaktadır? Söz konusu kuruluşlarda 
işçi tensikatı olmuş mudur; ne kadardır? 

2. Sanayii kuruluşlarına müsaade ederken per
sonelin lojman gibi diğer sosyal tesislerin kurulma
sını zorunlu görüyor musunuz? 

3. Sanayileşmede Devlet sizce yol gösterici mi, 
emredliei mii olmalıdır?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz, bu sorulara da yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olanak cevaplandırılacak
tır. 

Buyurun Sayın Biiberüğhı. 
MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, Ereğlli Demir Çelik sanayii tesMerimde, 
Sayım DömlJreŞ Hükümetli döneminde ihaleye katılıp, 
taahhüt allına giren müteahhitlerim adları nelerdir? 
Bunlarım kaçı Adalet Partisine, kaçı Cumhuriyet Halk 
Partîöînıe ve kaçı öteki partilere mensuptur veya par
tisiz vatandaşlarımızı bu ihalelerde yasa dışı kayır
malar oümuş müdür? Varsa hangileridir? Sorumun 
biri bu; bir konuşma dolayısıyla, sordum. 

2. 1980 yılında deneme çalışmalarına başlama
sı planlanmış olan Çorum Şeker Fabrikası inşaatına 
ne zaman ve neredie başlanacaktır? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz yazılı olarak cevap arz edeyim» 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Sayın Ahmet Karaman; buyurun. 
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakana tevcih edeceğim sorulanmın ce-
vapSaredırıîmiasma aracılığınızı rica edeceğim. 

iskenderun Demir Çelik Fabrikası, normal kapa
siteyle çalışması için işçi ihtiyacının 8 bin civarın
da bulunmasına rağmen, bu fabrikada halen 18 bin 
işçinin çalıştığı söylenmektedir. 

Bir işçinin müesseseye ve Devlete maliyeti 8 5C0 
lira civarında bulunduğuna göre, bu fabrikanın sade
ce emekçiye ödediği para günlük olarak 1 minyonun 
üzerindedir. Kendi kendini yiyen bar müessese olmak
tan bu gibi müesseselerin kurtarılması için Sayın Ba
kanın uygulayacağı yöntenıli öğrenmek isiterim. Bu
nun iki surette olması ihtimali vardır: işçinin çıka
rılması soyut olarak bu değişimline dönük çalışma
larına tesir etmekte. Bu işçinin, Sanayii Bakanlığın
da, özelikle bu fabrikaya bağlı olan değişik bir iş
kolunda çahşhnlması düşünülür mü? 

Bir diğer sorum da şu: 
iskenderun Demir Çelik Fabrikası, yeri seçilir

ken, ulaşım koşulları düşünülmüş, bir de bölgedeki 
denilir cevheri düşünülmüş olması gerekmektedir. 
Nur Dağları üzerindeki bol dem'r cevherimin bu fab
rika tarafından kuîlanılmayışının sebebi, fabrikada
ki yapımdan dolayı mıdır; yoksa, bu demir cevheri
nin eksiküiği ve kalitesizliğinden miidlir? Bunu da 
Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, her İki sual de ma
hiyeti itibarıyla yazılk cevap vermeyi icap efitörmıek-
teriir. 

Müsaade ederseniz, yazılı olarak cevap verede» 
gkn. 

BAŞKAN — Yazın olarak cevaplandırılacaktır. 
Sayın Cemal Külahlı, buyurun efendim. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

Bursa Mustafa Kemal Paşa Sanayi Sitesi* sitüasyon 
önlenemediği İçin yarım kalmak durumuyla karşı 
karşıyadır. 

Adaba ne zaman ödeme yapılacaktır? 
Bursa'da İhale safhasına gelmiş olan küçük sa

nayi sitesine 1978 mali yıh Bütçesinden ne kadar tah
sisat aynlabttecektfr? 

Teşekkür ederini. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, tetiklik ettirmem 
lazım. 

Müsaade ederseniz, yazılı cevap vermek istijyo- • 
ruam. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sayın Gündüz Onat. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Vazgeç&n efen-

dCm. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ahmet Altım, buyurun. 

AHMET ALTLIN (Samsun) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla Sayın Bakana1 aşağıdaki soruları yö
neltmek istiyorum: 

1. Demokratik hale kooperatifçiEğinin en önem-
İleninden, kendi kendline karar verme, kendi kendi
ni] yönetme ve denetleme ilkelerine ters, Hükümet 
Programına aykın, bunun da ötesinde 1163 saydı Ya» 
saya ters olarak, pancar kooperatiflerine Şeker Şir
keti tarafından, o kooperatiflerin en yetkili organ
ları olan genel kurallarını yönetmek üzere bir başv 
kan, yönetim kurulu üyeliklerine iki kişi gönderil
mektedir, Devlet memura gönderilmelidedir. Başka 
bir yasayla da, memurların, yapı, tüketim ve köy koo
peratifleri dışında yönetim ve denetleme kurulları
na, memurların da seçilemeyeceklerine dalir hüküm 
bulunmasına karşıhk, bu uygulamayı 1163 sayılı 
Yasa ve Hükümet Programı doğrultusunda değİŞtör-
meyî Sayın Bakanımız düşünmekte midir? 

2. BiISndSği gibi, kooperatifçlîik literatüründe 
bîrind kademe, yani işçilerin oluşturduğu koopera-
tüftür; ikinci kademe, yani birim kooperatiflerin 
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oluşturduğu kooperatifler birKği; üçüncü kademe, 
kooperatifler birliğinin oluşturduğu merkez veya 
ulusal kooperatifler bıirlliğii. Fakat» yine pancar 
kooperatiflerimde bklincii kaideme, yanil birim koo-
peraiifEerOnde 60-70 bin üye bulunmaktadır. Bu 60-70 
bin üyesi bulunan birim kooperatif, Türkiye'deki 
pancar kooperatiflerinin dışında, dünyanın başka 
ülkelerinde böyle bir uygulama var mıdır? 

Birim seviyede, bizlim pancar kooperatiflerimiz
de, yukarıda belirttiğim 60 - 70 Un kooperatif üye
si, birinci maddede befirttiğlmiz bu sorunlar çözüm* 
îenni'ş olsa bile, demokratik seçimlere olanak sağ
lamamaktadır. Sinemayı 1 000 kişi işgal «ittiği vaküt, o, 
yönetime hâkim otabiHmektedar; 40-50 bin kişi dışarı
da kalmaktadır. Bu konuda daha demokrata ve bi
rim kooperatif Heri 3 bin, 5 bin şeklinde düşünmekte 
midir? 

Son Sorum: 25 Şubat 1978 tarihli Milliyet Gaze
tesinin «Pancar taban fiyatının 100 kuruş olması is
tendi» başlıklı yazısında, Panko Birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Aydın Arat ile Genel Müdür Behçet 
özün'ün demeci yer almıştır. Aydın Arat, Seker Fab
rikaları Genel Müdürlüğünün bir personelidir, ziraat 
müdürüdür. Devlet memuru olarak Panko Birliğin 
yönetiminde yer almaması gereken kişi, bu tür fiyat 
sistemine gidilmesine karşı olduğunu açıklamaktadır. 

Bu konuda da hangi gerekli önemleri almayı dü
şünmektedir? 

Bütün bu suallerimin yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşım yazılı 
olarak cevap istemektedir; ben de, yazdı olarak ce
vap arz edeceğim efendini. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim, bir tavzih için. 

«Milli Selâmet Partisine ait olmayan bazı sözler 
sarf edildi. Tavzih için Söz isteyeceğim; müsamaha
kâr davranmanızı rica ederim.» 

Şimdi, bu nedir yerinizden ifade edebilir misiniz 
efendim? Çünkü, tutanakları incelemek epey zama
nımızı alacak; zaten tutanaklar da çıkmadı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkanım, arkadaşlarımız da işittiler ve gülüştüler de. 
«100 000 tank» diye bir meseleden bahsedildi. 

Müsaade ederseniz, bu konuyu çok kısa olarak arz 
edip, ineceğim. 
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BAŞKAN — Saym Bakan, acafea borada» on» 
t&ni% edriM&r m-smiz? Bayie Ur şey ifade ettitur 

TEMEL KARAIVKHLLAOĞLIT (Sivas)— Ben ifa
de ettim mym «aşla». 

BAŞKAN — Sizin tavzih etmeniz- için, o zaman 
rofctnoğ» beklemek mecburiyetinde ka&eağız. Tutanak 
gcnurtfen ftır s w i veremeyeceğim. Sayın Kı*ramoîte-
0gnr. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP fDeva«ua> — (Sayın Başkan, ben bu müsaHe şa
no- arz etmek İstedim: Türkiye'de sanayi naatahnr 
tafcfimde âikkath davranmak tazimdir. Çünkü, Türk 
ha-îfcı, hna!a*ı ister, fa^rlkataşmayı ister; ama tat-
dürndV mlbafeığaya kacıarsa reaksiyon olur diye arz 
ettin». 

Ben bunda bir şeyi kasdetnaiş değilim. Durum 
gayet arktır Sayın. Başkanım, (CHP sıralarından al-
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, tatmin oldu-
m» nsu2 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Savaş) — Hayır 
tssau ediyorum*. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz... O zaman, tuta
nağı beklemek zorundayız. 

Teşekkür ederim Saym Bakan. 
SiANIAYt VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Deva*tfa> — Efendim, beninize ayrı ayrı te
şekkür «ferim, say&lar sunanın. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, Müfit Bayraktar, yerini Sa
yın Mehmet Çatalbaş'a devretmiştir. 

Buyurun Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan,, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı. Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, Yüce Mechsin değer
li üyelerini* Sanayi Bakanliğtnın mümtaz yöneticile
rim ve butu» mensuplarım saygılarımla selamlarım. 
fABhşfin* 

Bizim Adalet PartiKfer ©tarak htua muhalefete, 
Crnımuripet Halk PaftBfferâ de İktidara ahşamadıkla-
n bir defa daha açık ve seçik olarak belli olda. Ko
lay değil 27 sene bu. 195Grde doğam çocuk şimdi 28 
yaşında. Bu, 1950'den evvelki Türkiye'yi bilmiyor; biz 
de nünnef yapmak ve ezki muhalefetle mücadele 
tümdüm, hmm tam monastyla anlatamadık ve dedik 
mV «Gârsimv anfasm; AriTe tarif gerekmez» ama ya» 
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I Bugün yme be Yüce Mecliste konuşa» CHP Gru~ 
I pu Say» sözcüsü Gündüz Onat ile, şahsı adına konu-
I şan- Saym Semih Eryıldre, bütçenin lehinde konuşma

ları gerekirken, aleyhinde konuştular, hem de insaf 
I ölçülerini aşarak aleyhinde konuştular? bize de, eski 
I itiyadımızdan katana, herhalde bütçenin lehinde ko

nuşmak düşüyor. (Gülüşmeler) 
I 1950'den evvelki Türkiye'yi, zannedersem akılları 
I daha ermediği dönemde yaşadılar» Çünkü ikisinin de 
I yaşları çocukluk dönemine rastlar kanaati içindeyim 
I yahut öyle zannediyorum. Hele Sayın Eryıldız'ın, kö-
I tü bir örneği vermek suretiyle, çabşma hayatındaki 
I bir meseleyi Türkiye'nin, tüm meselesi olarak anlatma-
I sı bana çok garip ve hazin geldi ve kendisi, kariyer 
I yasmış bir arkadaşımız, olduğu için de son derece çok 

üzüldüm. 
I Soyadı Demirel olmayana ihalelerin yapılmadığı, 
I temelleri yarıya gelen binaların yıkürıldığı sekimde 
I duyduğu yalanlara ve iftiralara dayalı bir konuşma 
I yaptılar. 
I Eski Sanayi Bakanımız Saym Oğuzhan Asiltürk 

burdadır. Bir müsait zeminde bu konunun açıklığa 
I kavuşturulmasını hassaten istirham ediyorum. 

I Ayrıca, Çorum Milletvekili Saym Kemal Biber-
I oğlu da yeni Bakanımızdan bu konunun açıldığa ka-
I vuşturulmasmı istediler. Yüce Mecliste, Türk ulusu 
I önünde bu meselenin açıklığa kavuşturulmasını teyi-

den bir defa daha rica ediyorum. 

I İstihsal ve üretimin asli unsurları toprak, kuruluş 
I yeri, sermaye, işgücü müteşebbis ve değerlendirme*. 
I dir. Bu konularda ekonomik doktrinlere girerek, ge-
I niş bir bilgiyi 10 dakikaya sığdırmak kabil değildir. 

Bunların hepsinde eksikliklerimiz, noksanlıklarımız 
I vardır. Gelin, elbtrh'ğiyle, gönül birliğiyle, hep bera-
I ber bu noksanlıkları tamamlayalım. (CHP sıraîann-
I dan alkışlar) 
I Sanayi Bakanlığı Bütçesinin '% 1 530 nispetinde 
I bir artışla Yüce Meclisin huzuruna gelmiş olmasını, 

1950 Türkiye'sini bilenlerle, 1977 Türkiye'sinin yük-
I selmesi içinde yaşayanlar olarak büyük bir gururkv 
I büyük bir sevinçle ve kıvançla selamlıyoruz. 
I İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sadakat yemini böyle 
I olur. 
| MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Biz o ye-
I mine gönlümüzle, kalbimizle inaımuş insanlarız. (AP 
| sıraktnndan alkışlar) 
I, Acaba, ülkemizde bu nispette artan* gelişen baş-
I ka bir sektör ve bütçe var mıdır? Bununla tam bir 
i mükemmelryet içinde olduğumuzu da iddia etaıiyo-
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ruz; ama Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
gibi de, ülkemizin bugünkü sanayi kalkınmasını ka
ramsar ve bunun da ilerisinde, karanlık göstermenin 
de insaf ölçüleriyle bağdaşır olmadığı kanaatindeyiz. 
Herşeyde olduğu gibi, bu tutumun bu güzel ülkeye 
ne kazandıracağını da kestirmemiz kabil değildir. 

Sanayi hamlesi 1935 Sanayii Teşvik Kanunu ile 
başlatılmış, İkinci Cihan Harbinin getirdiği normal 
adalet sonucu, rahmetli Menderes'in işaretiyle yedi
den şahlanmaya başlamıştır. O dönemde, yine mevcut 
menfi tutumlara rağmen, 1924'te ihraç listesinin bi
rinci sırasında sülük görülmesine rağmen, Tann'ya 
çok şükür ki, bugün ülkemiz büyük ölçüde sanayi 
ürünleri ihraç eder bir hale gelmiştir. Bu güzel çağı, 
Türkiye'nin büyük evladı rahmetli Menderes açmış, 
Sayın Demirel ve onun hükümetleri de geliştirmiştir, 
buna çalışmıştır., 

Bugün şeker sanayii, çimento sanayii, sayısı dör
de yükselmeye namzet olan çelik işletmeleri, alümin
yum tesisleri sanayi, boraks madenleri, zirai aletler 
imalatı, traktör imalatı, şeker sanayiinin kendi kuru
luşu olan makine fabrikalarının yaptığı çimento ma
kine tesisleri ve kuram malzemesi, gereçler, araçlar 
birçok örnek olarak ifade edilebilir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü Gün
düz Onat, ülkemizdeki özel sektör yatırımlarını çiklet, 
pepsi kola ve diğer kolalarla ifade etmişlerdir. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum... İhracatımız
da özel sektörün ihraç ettiği sanayi ürünlerinin tuta
rı nedir? Bu meblağın sanayi ürünleri ihracatı için
deki oranı nedir? 

Sayın milletvekilleri, İngiltere, dünya devletleri 
arasında tekstil ve dokuma sanayünde önsırada olma
sına rağmen, Londra'daki mağazalardan kumaş iste
yen müşteriye, Türk özel sektörünün ihraç ettiği ku
maşların takdim edildiği gerçeği karşısındayız. Bundan 
kıvanç duymamız gerekmez mi? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Züccaciyeci. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kimi tutu
yorsun? 

BAŞKAN — Müdahale -etmeyin Sayın Karsu; mü
dahale etmeyin, konuşmasını bitirsin. 

Buyurun sayın hatip, devam edin. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Çelik sa

nayimizde bile en az 10 misli bir büyüme vardır. 
Bulgaristan'da buzdolabı istendiği zaman, Türkiye'de 
yapılmakta olan buzdolapları müşteriye öncelikle 
takdim edilmektedir. Dış ticaret açığını sanayi ve sa
nayi ürünlerinin ihracatının yapılamadığına, kendi sa

nayimizin gerektirdiği ithal mallarına bağlamak da 
doğru değildir. Asıl noksanlığın ve tamamlanması ge
rekli olan sorunların, konuşmama başlarken saydığım 
üretimin asli unsurları içindeki meseleleri köklü ola
rak tespit edip, çarelerini bularak çözümleneceğine 

1 de inanmaktayız. 
Dünya devletleri arasında yeraltı servetleri bakı-

; mından 7 nci sırada yer alan ülkemizdeki maden po
tansiyelinin Devlet eliyle işleterek, birçok devletlerin 
akarsuları toplamından daha çok suya sahip olduğu
muz bu güzel ülkede, sulara altın kelepçe vurarak 
onlan enerjiye dönüştürdüğümüzde ve yılda 18 mil
yar, erozyon yoluyla topraklarımızın denizlere dökül
düğünü hesaba katıp, Türk topraklarının çatlayan 
yerlerini de suladığımız zaman, sanayi, zannediyorum 
ki, özlediğimiz seviyeye kavuşturulacaktır. (Alkışlar) 

Bugün şeker sanayiinin, şeker fabrikalarını yapar
ken, % 80'ine yakın kuram makine ve tesislerini ve 
malzemesini araç, gerecim yaptığı ve yine şeker sa
nayiinin kurduğu fabrikalarda, bu malzemelerin bü
yük Türk işçisi ve teknisyeni, mühendisi, amiri ve 
memuruyla yürütüldüğü bir gerçektir. Çimento sa
nayimizin % 95'in yine şeker sanayiinin makine fab
rikalarında yapılmış olduğunu görmekteyiz. Sanayide 
kalkınma, bu değil de nedir? 

Sanayimize gerekli hammadde kaynaklarını sefer-
ı ber ettiğimiz takdirde, gelişen Türkiye'mizi de daha 

kuvvetli bir seviyeye getirebileceğimiz, hepimizce ka
bul edilmesi icap eden milliyetçi bir görüştür. 

Bu arada Sayın Bakandan, yabancı sermaye hak
kındaki görüşlerinin de ne olduğunu, döviz darboğa
zına girmiş olan ülkemizin kapılarını yabancı serma
yeye kapatamayacağının düşünülüp düşünülmediğini 
soruyorum? Biz, Adalet Partisi olarak, yabancı ser
mayenin, milli sanayimizi sömürmemek kaydıyla, ül
ke ve ulus yararına düzenlenmesini de öneriyoruz. 

Satırbaşlarını özetlemek suretiyle bu kadar kısa 
bir dönemde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe
si ve Türkiye Sanayii hakkında konuşmak benim için 
büyük bir talihsizlik olmuştur; fakat KİT'lerle ilgili 
ufacık bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzeredir, lütfen to
parlayın. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, toparhyorum. 

Türk sanayi ve ekonomisinin büyük ağırlığını taşı
yan KİT'ler, 1958'e kadar sayısal olarak çoğalmış, 
birçoğu kamu görevini yürütmekte, bir kısmı da kâr
lılık ve verimlilik içinde çalışmaktadır. KİT'lerin ras-
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yonel bir çalışma ortamına kavuşturulmasını, öz yö
netimde değil, bugüne kadar alınan karar ve önlem
lerin ışığı altında düzenlenmekte yarar olduğu kanaa
tini taşıyoruz. 

Bu duygular içinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğı Bütçesinin ülkemize, aziz milletimize, bu sanayi 
içinde büyük emek ve çalışmalar vermiş olan muhte
rem mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
bir önerge gönderdim; bu oturum içinde gereğini yap
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
Bölümleri okutuyorum: 

Ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 725 647 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Sanayii koruma ve geliştirme 2 228 079 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve ge
liştirme 408 653 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sanayii teşvik uygulama 27 714 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm i Lira 

114 Sanayi1 araştırma planlama pro
jelendirme 23 598 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 

- Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 6 307 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. (Alkışlar) 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesine geçmeden 

evvel, Sayın Gündüz Onafın, «Sayın Mehmet Çatal
baş, CHP Grupu adına yapmış bulunduğum konuşma 
nedeniyle kullandığım ifadelerin, aklımın ermeden 
yapılan ifadeler olduğunu bildirerek, küçük düşürü
cü davranış içinde bulunmuştur. 

Yeni bir sataşmaya meydan vermeden cevap hak
kımın İçtüzük gereğince takdirini rica ederim» şeklin
deki önergesini bilgilerinize arz ettikten sonra, ben 
Başkanınız olarak böyle bir şeyi fark etmediğimi, yal
nız, tutanakları tetkik ettikten sonra, aynı celse için
de muamele göreceğini kendilerine bildirmek istiyo
rum. 

D) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet yerlerindeler. 
Şimdi, sırası ile, söz isteyen sayın üyelerin isinir 

Üeıûni okuyorum : AP Grupu adına Sayın Muham
met Kelleci, MHP Grupu adına Sayın Nevzat Kosoğ-
lu, MSP Grupu adına Sayın Lütfi Göktaş, CHP Gru
pu adına Sayın Hasan Ali Dağlı. 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın Kemal Cevher, 
Sayın Etem Eken, Sayın Nuri ÇeHHt Yazıcıoğlu, Sa
yın Semih Eryıldız, Sayın İsmail Akın, Sayın Hasan 
Zengin. 

Aleyhinde, Sayın Halil Yurtseven, Sayın İlhan 
Aytekin, Sayın Mehmet Özutku, Sayın İbrahim Vec
di Aksakal, Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde, Sayın Halil Karaatîı, Sayın Behiç Toz
koparan, Sayın Adem Mi Sanoğlu, Sayın Mehmet 
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Irmak, Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, Sayın Şener 
Battal» 

AP Grupu adma Sayın Muhammıet Kelleci, buyu-
runuz efendim. 

Sayın Kelîeeir, konuşma süreniz 2$ dakikadır. 
AP GRUPU ADİNA MUHAMMET KELLECİ 

(Amasya) — Muhterem Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 1978 mali yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gıupunun görüş ye 
düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Söz
lerime başlarken, hepimki şahsın» ve Gruptun adına 
saygı ile selamlara (AF sıralarından alkışlar). 

Sayın milletveMlieri, Devletiniz Bütçesinin % 30 
civarında gellirini temin eden Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde söylenecek çok sözümüz var
dık*. Ancak, bize ayrılan 20 dakikalık zaman içerisin
de tamamını takdim etme imkânımız olmadığı için, 
fikirlerimizin önemine göre sıralayarak arz etmeye 
çalışacağım. 

Sözkonusu Bakanlık, Gümrük, Tekel ve Çay -
Kus gibi, milli bütçemiz için çok önemli üç anaünite-
den meydana. gelmiştir. 13 . 2 . 1978 günü açıklanan 
ve hizmet açısından fevkalade önemi bulunan Ege 
ekici, tütün piyasası fiyatları sebebiyle,, öncelikle Te
kelden başlamak istiyorum. 

Sayın Bakanın daha önce verdikleri beyanatların
da, Şubat ayı başında açılacağım büdirdikleri tütün. 
piyasasının, 13 günlük bir gecikme ile açılması,, he
nüz fiyatlar açıklanmadan, tütün üreticisinin güven 
ve ümidinin kırdmasma sebep olmuştur. 

Türkiye'mizde 550 bin kadar aüe, hayatını, bü
tün bir sene boyunca hizmetini harcadığı tütün üreti
mine bağlamıştır. Fakat, 13 , 2 . 1978 günü Sayın Ba
kan tarafından açıklanan Ege Ekici Türün Piyasası
nın 57 lira olan başfiyatmı duyunca da, yürekten ağ
lamıştır. 

Sayın milletvekilleri, muhalefette iken hayat pa
halılığının '% 40 arttığın? söyleyen, milletin kurtuluş 
umudu olduğunu ve özellikle üreticiyi düşündüğünü 
her vesile ile ilan eden bugünkü Hükümet, 57 lira 
başffyat Han ederken, takdir ettiği fiyatın hayat pa
halılığım ne ölçüde karşıladığını bilmek isteriz. 

Bu Hükümetin Fiyat Takdir Komisyonu, tütün 
üreticisinin emeğinin karşılığım vermemıiş; aksine, 
üreticiyi, emeği karşılığında cezalandırmıştır. Şöyle 
kî, emeğin karşıbğj bir tarafa, dolar kuru hesaplana
rak fiyat takdir edilse idi, çiftçiye asgari 66 lira ve
rilmesi iktiza ederdi. Yine, geçen ydın başf iyatı ile 
çiftçi bir kilogram tütün karşıhğmda 890 gram et 

rU*yowfcı; k i yim ba#yafe üe 525 gyao» et alabil* 
inektedir. Yani,, ab» ferimi el emeğini tenceresnde 
kaynatan çiftçinin sofrasından 275 gram et, bu Hü
kümetin elli ile kaçırılmıştır. (AP sıralaandan alkış

Diğer taraftan, geçen; ydın başffyatı degeraadbn^ ', 
Z 32& kilogram tüttin ite bir traktör alınıyordu. Bu 
yıl» bagfryafc üe 332 kitogram tütünü dalsa ilave et
mek zarureti vanhr ki, bu üave ile, ancak gecen yp-
lın seviyesine ulaşılabilir. Bu yılın farkı ve gerçeklet*, 
ne yazık ki, henüz meydanda yoktur. Bu durum* haş-
fiyatın asgari 75 lira olmasını gerektirmektedir. 

Bütün bunlar, Hükümetin fiyat politâkasmu», üre
ticiye yeni güçlükler ve ıstıraplar üretmekten öteye 
gitmeyeceğini göstermektedir. Çiftçinin mutfağından 
her çeşit araç gereç ve traktörüne kadar, alım gücü, 
Hükümetin sayesinde erozyona uğramıştır. 

Saym miHetvekilteri, 1977 yd? bütçe görüşmelerin
de 80 ma başfiyat isteyen Cumftur|yet Halk PartSaf' 
nin, 1978 yılında verdıiği bu başfiyaffe, miHeth» nm»-
du olma iddiaları üzerimde, ancak umutsuzluk ve ıs
tırap kaynağı olduğunu görmekteyiz. Bu ise, Halk 
Partisinin millet ve memleket meselelerindeki gayri 
samimî tutamıma» yalnızca bar tek örneğMıir. 

Saym Bakan da müteaddit beyanları ile, üretrcinîn 
I emeğinin değerlendirilmesini âdeta kınayan bir ta

vırla, «Şfşirihrolş fiyatlar yerine, üreticiyi memnun 
ediri fiyatlar takdir edeceğiz» derken, kanaatimizce, 
üreticiden başkalarım memnun- etmişlerdir. Bir düşün
cenin icraatından azamî derecede isrfSifade edteh tücca
rın acımasız efî  çiftçi»?» nasırlı efrnin emeğini emer-
cesine silip süpürmüştür. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri» alkışlar). 

Geçen yılın. 180? milyon kilogram olan rekoltesin
de 20 milyon kilogram tütün alabilen tüccar* bu yı-

I lın 134 milyon rekoltesinin 58 milyon kilogramını 
a'makla, asıl , sömürücü düzenin sahiplerinin kûn ol
duğu böylece belgelenmiş olmaktadır. 

h Bu yetmâyoTmuş grbt, Saym Bakan, «Fiyata yüft-
p sefer tutarsak devalüasyon olurdu» gibi bir iktisadi 
] tehditle de kendisine gerekçe aramıştır. 
I Hükümet, çaresizlik müessesesi değildir, hizmet 
I müessesesidir. Hükümet, vatandaşın göznurunu, alın 
I terini ve el emeğini heba ederek iktisadi çare buldu-
I ğatnı zannediyorsa, bu yottanr ancak kendi aczfo» ve 
i çaresizliğini beŞgrienM&tedfc. 
i Büyük iftisav isnat ve iddialarla, makim yallardan 
1 işbaşına gelenler», vatandaşı ezmeden, üzmeden ala
lı cağı tedbirleri, getireceği refahı, vaat ettift akgünlcri 
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beklemek, esasında beyhudedûr. Hele, emeğinin kar
şılığını alamamanın ıstırabı ve çaresizliği içerisinde, 
halik tatebüBİi toplu olarak dile getiren vatandasları-
maza karşı Sayan Hakanın, «Sözler paralı askerlersi
niz» bitabı ile mukabelede bulunması karşısında, va-
taaâa^a tefrika ile değerlendkdiklerini, para ve pa-
raularla olan sıkı münasebetinin şuur altından su yü-
faâine çıkan bir tabii neticesi olduğunu kabul etme-
anek mümkün değıildar. (AP sıralarından alkışlar). 
Bundan dolayıdır ki, emeğin karşıhğmı vermedikleri
nize, düşünce ve söz hürriyetini vermeme kararında 
olduğunuzdan endişe duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, Halk Partisi, muhalefette 
îfeen sorumsuz eömerlKMer liçerrsijıne verdiklerini, ik
tidara gelince, acımasız cimrilikle geri almış olma po
litikasının rakipsiz kahramanı olmuştur. «Halkçıyız» 
diyenler, halktan kaçar duruma düşmüşlerdir. «Dev
let demagoji île idare edilemez» sözüne kahkahalar
la gülenler, gülerken ekranlara sığmayanların, 50 gün 
zarfında tebessüm edemez hale düşmüş obualarını 
görmekten üzülüyoruz ama, bu halin, hakikatin öğ
renilmiş olduğuna bir işaret olmasından dolayı da, 
müHet adına memnuniyet duyuyoruz. (AP sıralarm-
<ûtm «Bravo» sesleri, alkışlar). Buna rağmen, Hükü
metten şunları acilen beklemekteyiz : 

Ege tütün üreticisine asgari 10 Hra daha borçlan
mak suretiyle, 67 liradan ödeme imkânı aramalı ve 
Karadeniz piyasasını bu esasa göre açmalı ki, cüzi 
4e olsa, açtığı yarayı tedavi etme yolunu aramış ol
sun. 

Tütün ekicisinin Devlete karşı kınlan güveninin, 
tütün bölgelerine yapılacak fabrikalar, işlemevleri, 
depolar, alım kolaylıkları, ödemelerin ve avansların 
ızamafunda ödenmesi, yeni sahalara tütün eklin izni 
verSmesi gibi hizmederle telafi edUmesaıi millet gö-
mem olarak beklemekteyiz. 

Üreticinin, Tekel bürolarında, eksper müessesesi 
elinde, partizan tutumlar karşısında ezilmesine, yıp-
ratılmasına fırsat verilmeden tedbirleri alınmalıdır. 
Şimdiden hortlamış olan partizan anlayış, homurtu
larını her seviyede hissettirmektedir. Hele, el emeği, 
alın teri, partizan düşüncenin karanlığı ile kirletilecek 
olursa, millet adına, kanaatimizce, kötülük yapılmış 
«dur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ve özellikle Doğu 
Karadeniz bölgemizin ekonomisi bakımından büyük 
bar önem arz cdea çay üretimi, yaklaşık olarak 
150 900 civarında aittenim geçim kaynağmı teinin et-
raektedk, Çay üretkisinin tek geçim kaynağı olanca-

yün, taban fiyatmın tespitinde, tütün üreticisine reva 
görülen cezanın uygulanmamasını bekliyoruz. Üreti
cini» emeğinin eksiksiz olarak değerlendirilmesi su
retiyle, taban fiyatının, üreticinin lebine tespit edil
mesi, çay alım kampanyasının mümkün okluğu ka
dar erken açılması şarttır. Hükümet Programında, 
çay fabrikalarann yenlerinin yapılacağı, mevcutları-
nmgemşletileceğmden bahsedildiği halde, Bütçe layi
hasında bu konuda bir tahsisat söz konusu değildir. 
Halbuki, acilen 17 çay fabrikasına ihtiyaç olduğu, 
Planlamadan geçirilerek tescil edilmiş bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların yapılışında, Sayın Bakan daha Ada
let Partisi saflarındayken, Adalet Partisinin hizmet 
ahlay^şmdan faydalanarak çalışmalar yapmış olduğu 
halde, şimdi kendi mesuliyeti altında bulunan bu hiz
metten, ne yazık ki, rücu etm:ş görünmektedir. Yal
nız, geçen yıl, fabrikaların kifayetsizliğinden dolayı 
yakılan çayın nakdi bedeli 500 milyon lira civarında
dır. Bu da Saym Bakanın bilgisi dahilinde olduğu 
halde, gerekli tedbirlerin alınmasından vazgeçmiş gö
rünmesi, ibret vericidir. Halbuki çay bölgesinin par
lamenteri olan Saym Bakanın, kendi ifadelerine gö
re de, BakanhklarHMn da gerekçesini teşkil eden Çaî-
Kur müessesesine meselelerini, kendilerini inkâr et
memeleri bakımından bu kadar çabuk terk etmeme
leri iktiza ederdi. Çay * Kur ile ilgili beyanatlarının 
samimi olduğunu ispat etmeleri için, üreticiye ve ya
tırıma taalluk eden hizmetlerin, mevcut durumdan 
daha üstün bir seviyeye çıkarılmasına çalışmalıdırlar. 
Ancak, tütün üreticisine takdir edilen başfiyat'a, çay 
bölgesinde kurulması zaruri olan 17 yeni çay fabri
kasının finansmanı için bütçeye konulması Partimiz
ce teklif edilen 250 milyon liranın, Sayın Bakanın da 
iştirakiyle, göz ahcı renkte vücut bulan iktidar kana
dınca reddedilmesi, bizleri bu konuda da milletimiz 
adına endişeye sevk etmektedir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bütün bu endişelerimize rağmen, çay üreticisinin 
ve çay bölgesinin, her türlü ihtiyacı ve ihtiyaca ce
vap verebilecek tedbirleri, politik tercihlere meydan 
verilmeden zamanında alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük ve Teke! Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde, bundan sonra ifade edeceğim ko
nularda bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Mil
let olarak verdiğimiz milli mücadele sonunda, Lozan 
Antlaşması ile bertaraf ettiğimiz kapitülasyonların, 
20 nd asnn bu son çeyreğinde, milletlerarası ekono
mik münasebetlerde şekil değiştirerek devam etmekte 
olduğunu görüyoruz. Memleketimizin iktisadi hayatı-* 
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m ayakta ve sıhhatlice tutabilmek için kurulan Güm
rük ve Tekel Bakanlığının hikmeti vücudu, ithalat ve 
ihracatta, kapitülasyonlarla uğradığımız zararlara son 
vermekti. Bu görev de,* merıi kanunlanıaızca, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına verilmiştir. 

Böylesine hayati görevleri yüklenmiş ve üstlenmiş 
bulunan bir Bakanlığın başında bulunan mesul kişi
nin şahsiyeti son derece Önemlidir. Şu anda Bakan 
bulunan şahsın, daha otel temasları başlamadan haf
talar öncesinden, bakanlığının mm olarak ikini ve 
dalgalı siyasi hayatı, böylesine önemli ve, ciddi bir 
görevin selameti bakımından bizi endişeye sevk ek
mektedir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, .alkışlar). 

AKIN SÎMAV (İzmir) — Kişiliklerle uğraşıyor
sun, kişiliklerle. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Şöyle 
ki, Bakanlığın kuruluş Kanununa göre, aktif görev 
yüklenen Gümrükler ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı 
ile, yapılan işlemlerin son kontrolünün yapıldığı 
Kontrol Genel Müdürlüğü gibi en önemli ünitelerin 
başında, yapacakları her türlü işlemi, denetim sevk 
ve idare bakımından birinci derecede sorumlu olan 
şahsın istikrarlı bir görüntüye sahip obuasının öne
mini Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz için maddeten 
ve manen, fevkalade önemli olan bir Bakanağın per
sonelinin çok iyi seçilmesi, hatta, özel olarak yetişti
rilmesi gerekmektedir. Söz konusu personelim her tür
lü tutum ve davranışı, karakteri, hizmet ve devlet an
layışı iyice tespit edilerek vazife verilmelidir. Şu an
da böyle bir ciddi uygulama olmadığı gibi, HüJtUme-
tîmiz döneminde suiistimallerinden dolayı görevden 
alınan veya pasif ize edilen, 1971 Mart Muhtırası ne
ticesinde mahkûm edilip, af kanunundan istifade 
edenlerden tutun da, aynı şekilde başka kurumlarca 
vazifesine, görevine son verilenler dahi görevlerine 
iade edilmekte veya bu mühim yerlere özellikle gö-
revliendiirilmektedir. 

Bu tutumun, Devlet adına tahripkâr bir icraat ol
duğu kanaatindeyiz. Devleti ve Devletin menfaatini 
en hassas noktada temsil eden Gümrük personeli son 
derece İnce tahkikata tabi tutulmalıdır. Bu hususta 
Sayın Demlrel Hükümetinin müspet çahşmalan de-1 

vam ettirilmelidir. (CHP sıralarından gülüşmeler). 

Sayın milletvddileri, ülkemizi maddi ve manevi 
bakımdan tehdit eden kaçakçılık üzerinde de hassasi
yetle durmak istiyorum. (CHP sıralarından «Sunta
lardan ne haber?» sesleri, gülüşmeler). 

Memleketimizde kaçakçılık... 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Sunta da dahil 
mi buna? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Lütfen 
sabır buyurun, tahammül buyurun. Cevabım verecek
ti/, ilgilisi burada. • 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Suntaları da 
tahkik edelim mi? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Siz baş
kasının avukatlığını yapmayın lütfen. (CHP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın hatip. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bunun 

cevabını buradan alacağım. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yeniçeri 

ağası. 
BAŞKAN — Lütfen... 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla)—. Memlcş-

ketimizde kaçakçdık, kara ve deniz yoluyla yapd-
maktadır. Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlen
mesinde, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarıyla kuru
lacak koordonenin kesin netice alacağı kanaatindeyiz. 
Karayoluyla yapdan kaçakçılığa gelince, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının alacağı isabetli tedbirlerle % 80 
önlenecektir. Bunun en yakın kesin delili, bundan ön
ceki Sayın Demirel Başkanlığında kurulan Milliyet
çi Partiler Hükümetinin her konuda olduğu gibi, bu 
konuda da aldığı ciddi ve kararlı tedbirlerle ulaşılan 
hayırlı neticedir. (CHP sıralarından gülüşmeler). Ki, 
Hükümetimizin görevden ayrılmasına en çok kaçakçı 
şebekeleri ve onların hain ortaklan sevinmiştir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, atlaslar). 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, ayıp, 
ayıp. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Çünkü, 
bu ciddi çalışmalar neticesinde, bugün her köşede 
15 liraya satılan ve Maltepe sigarasından çok bulu
nan Marlboro sigarası, o zaman 65 liraya bulunamaz 
o!muştu. Ne gariptir ki, bulunamayan bu yabancı si
garalarının bollaşma ve ucuzlama tarihi, bilinen yol
lardan kurulan yeni Hükümetin kuruluş tarihiyle ça
kışmaktadır. 

İSMET AT ALAY (Kars) — Sizin zamanınızda 
satılıyordu, ne bağırıyorsun? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Şimdi 
sormak isteriz : 

Ucuzluk vaatleriyle kamuoyunu yanıltmaya ve 
milleti aldatmaya çalışan Halk Partisi ve onun Hü
kümeti, bu tutumuyla, yabancılar lehine olmak şar
tıyla, ilk ucuzluk tatbikatım bu yabancı sigaralarla 
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göstermiş mi oluyorsunuz? (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Yine başka bir acı olay, günlerce basım ve kamu
oyunu menfi akislerle meşgul eden «Bolero» olayı-
dıv. Sayın Bakan nasıl izah ederse etsin, Bolero ge
misi,' Demıirel Hükümetinin vatansever tutum ve ted
birlerinden dolayı Boğazdan geçmeye cesaret edeme
yip, yükünü K'ilyos sahillerinde indirirken karaya 
Oturmuştur. (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Önce 

karaya oturan bu gemi, daha sonra, muhterem Baka
nın «Rize'li olmaktan başka yakıldığım yoktur» de
diği halde, Bütçe Karma Komisyonunda ve Senato 
görüşmelerinde, 9 izdivaç ile iç içe hısım olduklarını 
itiraf ettiği Kalkavan ailesinin, 250 bin lira gibi sem
bolik ve gülünç fiyatla, Kalkavan ailesinin özel ha
vuzuna oturmuştur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

f EVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
Bakandan bu gemi ile ilgili, Senato Grupumuzca so
rulmuş, fakat henüz cevabı alınmamış soruları aynen 
tekrar ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp, 
olmaz ki. 

BALKAN — Fikret Bey. lütfen dinleyin, sakin 
olun, 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — 1. Kil-
yos önlerinde karaya oturan kaçakçılar gemisi Bole-
rc'nun, resmi belgelere göre, sahibinin adı ve tabi-
yeti nedir? Bir önceki sahibi kimdir? 

2* Aynı geminin, resmi kayıtlara göre, tonajı ne
dir? Geminin hamulesini teşkil eden 3 bin baks si
gara ve 800 kasa viski şu anda nerededir? (CHP sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN —- Müdahale etmeyin. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Gemiyi 

soyan korsanların veya yük sahibinin adamları tara
fından gemiden çalındığı veya kaçırıldığı iddia olu
nan silahlar konusunda Bakanlıkça ne muamele ya
pılmıştır? 

5. Gemiyi hurda olarak satın aldığını beyan eden 
Kalkavan adına tahakkuk ettirilen gümrük vergisi 
var mıdır? Miktarı nedir? 

Sayın milletvekilleri, bu mesele memleket ekono
misi ve devlet itibarı bakımından çok önemlidir. Dün
yanın en iyi tütününü yetiştiren Türkiye, iktisadi bir 
darboğazda iken, sadece kaçak sigara için 20 milyar 

Türk lirasını döviz olarak dışarıya akıtmaktadır. Bu
na elektronik malzeme ve «Kurtuluş namlunun ucun
dadır» sloganlarıyla şiddet ve dehşet saçan komünist 
anarşistlerin Çin, Rus ve Çek markasını taşıyan si
lahları ve diğer eşyayı da ilave edecek olursak, bu 
miktar lOO'Ierce milyarları bulmaktadır. Bu durum 
mutlaka önlenmelidir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, bu fevkalade önemli hizmeti ve göre
vi ne yazık kî... (CHP ve AP sıralan arasında kar
şılıklı laf atmalar). 

BAŞKAN — Müzakerelerim uzamasına sebebiyet 
veriyorsunuz, program tatbik edilemeyecektir. 

Devam edin sayın hatip. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Dinleme 

anlayışını göstermediğiniz için namı hesabınıza üz
günüm şahsen. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. / 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bu fevkalade önemli hizmeti ve göre
vi, ne yazık ki, tamamtyle kaçakçılık metot ve üslu
bunda kurulmuş bir Hükümetten ve onun Bakanın
dan beklemek durumuyla karşı karşıyayız. Buna rağ
men, Devlet ve millet adına bekleyeceğiz, dikkatle de 
takip edeceğiz. (Gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonunu bir üs
lup değişikliği ile bağlamak mecburiyetindeyim, bu
nun için beni bağışlamanızı diliyorum. Bu üslup de
ğişikliğine, Sayın Bakanın Senato görüşmeleri sırasın
daki konuşmasını bir talihsizlik neticesi olarak din
lemiş olduğum için ihtiyaç duyduğumu belirtmek is
terim. Binaenaleyh, şu andan itibaren yapacağım 
konuşmanın muhteva ve seviye mesuliyeti tamamen 
Sayın Bakana ait olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, vaktiniz de dolmak 
üzeredir, lütfen ona göre konuşun. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Devlet, icraat ister; icraat, gayret ve 
ciddiyet ister. Sorumluluk mevkiinde bulunan ve çok 
ciddi meselelerle karşı karşıya olan Sayın Bakan, o 
talihsiz konuşmada, özel görüşme ve dostluk teatile
rini bile dile getirmekten kendini alıkoy anlamıştır. 
Halbuki, istifa gününe kadar, şahit olduğum olaydan 
misal veriyorum, etrafında olmayı en büyük mazha
riyet kabul ettiği şahıslara tasallutta bulunmayı me
ziyet ve marifet saymamalıydı. Ama, «81 garanti bel
geniz cebimde» diyerek, kendi fiyat faturalarım ya
nında gezdiren, gezdirdiğini ilan edecek kadar da za-
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v«illı durumda «San bîr şahıstan, unvanı ae -okusa al
san, başka bfa «tavrasaş beklenemezdi. (CHP saraia-
nndan şiddetli gürültüler). 
• ÎSMET ATALAY'<Kars) -— Zavallı sensin, ? 

TEVSİK FİKRET ÖVET {Sinop) -—. Ayıp, ayıp. 
BAŞKAN— Lütfen sayın hatip, daha yumuşak 

bir dille konuşun. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bakanın 

sözüdür bu, Bakanm. 
İSMET ATALAY (Kars) — Bir bakana «zaval

lı» diyemezisin. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Saym Baş

kası, bir Bakana nasıl böyle söyler? 
MUHAMMET KELLECİ (Devanda) — Sayın 

Bakanın, bu cümleden olarak, AP Grup Yönetim 
Kurulunda... (Gürültüler), 

BAŞKAN — Efendim, konuşmaları takip etme
ye imkân vermiyorsunuz, dinley emiyoruz. lütfen otu
run, dinleyin. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
Bakanm bu cümleden olarak AP Grup Yönetim Ku
ranında, «Benim Halk Partisine verecek bir günahım 
hâle yoktur» dediğine şahit oldum. «Benim Halk Par
tisine verecek günahım bile yoktur» sözünü hatırlı
yorum; o günlerde bu söze itibar etmiştik. 

Ancak, Sayın Bakanı bugünkü haliyle tanıdıktan 
ve o konuşmasını dinledikten sonra, Devlete, millete, 
Cumhuriyet Hükümetine ve Halk Partisine bile ve
recek hiçbir şeyinin olmadığını görmüş buîımuyorum. 
{AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayın. 

MUHAMMET KELLECİ (Devanda) — Değerli 
arkadaşlarını, memlekette her hayırlı hizmetin altın
da şerefli imzası bulunan Partimizi kastederek, «üye
si olmaktan utanç duyuyorum» diyen Sayın Bakana 
şunu arz etmek istiyorum : Asıl utanç duyulacak bir 
hadise varsa o da, İzmir, İstanbul sokaklarında 15 li
raya satılan Malboro sigarasının adının, «Mataracı» 
olarak satılmasıdır; bundan biz, bütün millet, utanç 
duyuyoruz. {Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayın sayın hatip, sa
ym hatip sözünüzü bağlaym lütfen. 

İSMET ATALAY (Kars) — Kele, pişmiş kele. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Devk-

tîn itibarına gölge düşürücü, devlet onurunu zedele
yici söz ve davranışlara meydan vermemek olmasıdır. 
(CHP sıralorıradan «Bitir, bağla» sesleri). 

Bitiriyorum arkadaştın, bitiriyorum, sözümü bag-
iryoraam. 

JLAŞKAN — fiagaym SÖISHÜZÜ lütfen. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Baüry»-

lamı efendim, bftmyanım. 
Bu hadise kar$rauıia bütün Adalet Fantöti ve sağ

duyu sahibi bütün memleket evlada üzüntü buymak
tadır. (CHP sıralarından, «Bağpasm Başkan» sesleri, 
güıüttüler). 

BAŞKAN — Bağtesm; ü r dakika efendim... 
MUHAMMET KELLECİ {Devamla*-- Bevtet 

onurunu »edekyka söz ve davranışlara meydan ver
memek olmalidn. Bu Bakanhğm bu ciddiyet içerisin
de sevk. ve idare edihnesi, miHi hayatiyetiniz baka 
mından zaruri bir... 

AVNÎ GÜRSOY {Zonguldak) — İçini döküyor. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — İçimizi 

değr'L milletin usanan, anütetin desdiai döküyoruz. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığım bu manada «ısla

yarak, Bütçesinuu.. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Kuyruk acısı. 

(Gürültüler). 
BAŞKAN — Bağlayın lütfen sözünüzü, 

MUHAMMET KELLECİ (Devaınta) — ..« Büt
çesinin, miDetinsize mesnkketünize ve bölün Bakan
lık mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını CeaaİHi AI-
lali'dan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Miliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym Nev

zat Kösoğlu; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar). 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MU
HARREM SÖKELİ (Ayam) — Saym Başkan, Saym 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Bir dakika Sayın Kösoğlu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADKSA MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Saym Safkan, Ko-
raüsyon olarak, bir konunun, İçtüzüğün 79 nd mad
desine göre açakhğa kavuşması gerek&ğiinananda
yım; kasa ve açıklık getirecek nitelikte söz Teranenizi 
talep ediyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşabilirsiniz «fen
dim. 

Bir dakikanızı rica edeyim .Bayın Kösoğta, £&• 
misyonu bir dinleyelim. 

Buyurun efendan. 
BÜTÇE KASMA KOMİSYONU ADrNA MU

HARREM SÖKELİ <Aydjn) — Saym Başkan, değer
li milletvekilleri; 
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Ada/ki P-artâS Grapu adına konuşan Sayın Sözcü 
Muhammet Kelleci, Çay •> J£sr'ia ügia* alarak Kornis-
yeaata bâr ödenek ayrdHHtdq»mı ve gene kendi ver
diği rakamlara göre, 1936 ydıaia sadece 590 nöryon 
liralık cayın yakaabğft, bana karsdsk Mr ödenek ayrıl
mamak suretiyle, Çay - Kurtm bu gemşiente kapasi
tesine «agel olunduğu şeklinde bk ibare kullandı. 

Saya mâietvekâlleri,, gerçek şudur s. Komisyonu-
asnzda bu kona tartışıldı. Ancak, Derlet Planlama 
T^şküatmın beürüüğine güre, Çay - Kurla tbjiti ye
ni bir gentsiettte fffojeai olmadığından, Bütçeye, bu
nunla ilgili bir ödenek koaufaaasHHn mümkün <dma-
djgı belirtildi ve benim üzerine, Maliye Bakanlığı 
Bütçesini aynen okuyorum : «Bölüm numarası 920, 
madde umması 900; Transferler bölümünün altına, 
İktisadi Ttaraferler ve Yaıduniar başlığı üe diğer biz-
met kesimine girenler, bu ödenekten Bakanlar Kuru
lunca onaylanan proje listesindeki yatırımlar için har
cama yapılır» kaydıyla 3 milyar liralık bir fondan, 
süratle, Çay - Kurla HgîFı proje yapımı gerçekleştik-
fen sonra, 1978 yılında "bununla ügli tansısatın bu 
3 miyar liralık Tondan ayrılacağı T>elîr«fldî. Durum 
bundan ibarettir. 

«KomisyoîHHirazda, Çay - Kurtm genişletilmesiy
le ite® bk fan veremedi» şek&ndekıi beyan, bu ne
denle gerçektene «yıaamaktadır, 

Tefekkür eder, *rys»fcır mmunm, 
SAŞKAN — Tcçekkür ederim Saym Komisyon. 
Sayara Saym Kösoğm; «üreniz 20 dakikadır 

MHP GRUPU ADTNA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Saym Başkan, saygıdeğer üyeler; Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsım adına hepi
nize saygılar sunarım. 

Üzerinde konuşacağımız Bakanlık, Devlet gelirle
rinin % 30'u gibi önemli bir bölümünü karşılaması 
"bakımından ve milyonlarca insanın çeşitli şekillerde 
İlgilerine muhatap olması bakımından esasen öteden 
beri önemli İdi. 

Ancak bk nokta - bdmiyofunı ~ dikkatinize ilişti 
sû? ÜM kadar geniş ilgi «abası obm bu Bakanhğın, yıl
landır, yam MHP'li âw bakan gelinceye kadar sanki 
de kanBM-yunca biç farkına varılamadı; sonra bk-
deabke zengin bir aktüaüte kazanmaya ve kamuoyu
nu yakından 3gde«dimıeye başladı. MHPTi Hükü
met fttidaBİan çdskMktea sarası da, bu sefer bir baş
ka reofcü biçimde yine komi kamuoyunu ügilendk-
ssekte devam etti. 
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JKriad keresinde dağan ib& MHP'li Baltanın ic-
rannsdan ömrü bir sesanati ve «mat bafea(ydi; i m 
cisinde ise, Hükümetin teşkil tarzı ve Saym Bakan 
hakkında yazuaasardan ötürü bu âgi, birtakım en
dişe ve istibfamlarla karşılaştı. 

Değerli milletvekilleri, bu Bakanak sabasında ba
zı meseleler vardır ki, her sese bütçe müzakerelerin
de tekrar edilir. Bunlardan birisi, tütüne verilen baş-
fiyatlar meselesidir. Geçen sene verilen 56 liralık baş-
fiyatı yeterli görmeyen Cıınrinıriyet Halk Partisinin 
sözcüsü, şanları söylüyordu: 

«Ege'de başfiyat 50 lira alarak tespit edilmiştir. 
Bu fiyat, Ege tütün ekicilerini tatmin etmemiştir. An
cak, bir insanm boğulurken kartalması gibi, daba 
kötü beklerken hafine şükreder duruma gelmiştir.» 

Sanırım bu seneki fiyat karşısında, 57 Ikafak fiyat 
karşısında biz aym sözleri çok daba yüksek sesle söy
lemek bakkam sahibiz. Ama «a az banan kadar önem-
h* ehm bk başka husus varda* ki, Saym Sakan kadar 
Hükümetin diğer bafcanjarau da ilgileadiıınektedir 
ve gerçeğin de öğrenilebilmesi için bk Meclis Araş-
tırması açılması istenmiştir. Bu husus; verilecek fiya
tın önceden piyasada öğrenilmiş olduğu ve bu arada 
tütün tüccarına büyük krediler verilmiş olduğu söy
lentileridir. 

Mubtereaa arıiHetveksSeri; ba minval üzere, Güm
rük ve Tekel Bakanağın» arahteb? meseleleri bakkal
da söylenecek uzan sözler, sorulacak başka sorular 
vardır. Nüekhn, Adalet Partili konuşmacı arkadaşan 
bunlardan bk kısınma temas etmiş olduğu gibi, ban
dan sonraki konuşmacı arkadaşlarım da muhtemelen 
daba bîııçök meselelerine dokunacaklarda-. Müsaade
nizle ben, ba Sakanbğın kamaoyanua asd ilgisini çe
ken ve sadece bu Bakanlığın değil, sosyal hayatunan 
ve Devlet yönetimimizin om aba noktahaaadan biri 
olan meseleye geçmek istiyorum. 

Belki üslup bakımından biraz farklı konuşmuş ala
cağım. Ba konu, kaçakçddc ve rüşvet hadiseleridir. 
Komisyondaki müzakereler sırasında da değerli «ye
ler şu veya bu açdardaa, ama çoğunlukla bu mese
leler özerinde durdular. Bu konuyu irdelerken, Mil
liyetçi Hareket Partisinin «Bakanağı işgal etmesi» id
diasını da bk bakıma •aydınhğa kavnştnrmuş olaca
ğız. Ben, meseleye bu vesileyle biraz genişçe nkntek 
istiyorum. 

Maatecem ımBervekiHeri, Avranah bir iktisatçı; 
Sebşmekte elan ülkelere yatırıra yapacak otenlarm, 
rüşveti maliyetin bir unsutn olarak hesaba katmak 
zatımda <rfdaklar«ı söylen%ek*edk. Beyle bîr geneüp-
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me ne derece doğrudur' bilemiyorum. Ancak, bu ko
nuyu araştıranlar şu altı nokta üzerinde ittifaka var
mışlardır : » : 

1. İnsanların bir devlet biçiminde teşkilatlanma
ya başladıkları günden bu yana, bütün < cemiyetlerde 
rüşvet görülmüştür. 

2. Cemiyetlerin en büyük refah devrelerinde1 bile 
rüşvet var olagelmiştir. 

3. Rejimler ve sosyal nizamlar nasıl olursa ol
sun, rüşvet devam etmiştir. 

4. Savaş, büyük iktisadi krizler ve enflasyon gibi 
devrelerde rüşvet hâdiseleri artmıştır. 

5. Daima rüşvet verme olayı, rüşvet alma ola
yından fazla olmuştur. 

6. Bürokrasi ve kırtasiyecilik, rüşvet olaylarını 
artırmıştır. 

1855'te rüşvet ile mücadele için bir rapor hazırla
yan Meclisi Âli; «Rüşvet, ya defi mazarrat için veya 
celbi menfaat için verilir.» diyor. Tabii ki mesele defi 
mazarrat ve özellikle celbi menfaat olunca, kökünün 
çok eskilere kadar gitmesi tabiidir. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Celbi mazarrat için 
rüşveti sizinkiler alıyor, rüşveti size verdiler. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Hammûrabi 
kanunlarında, sadece rüşvet alan cezalandırılıyor. Her 
türlü ahlaksızlık ve rezilliğin vatanı olan eski Yunan, 
rüşvetin de anavatanı olarak görülüyor. Rüşvete kar
şı müthiş bir mücadele açmış bulunan Demosten, so
nunda rüşvet almak suçundan mahkûm oluyor. Hint' 
ten, İran'a, Avrupa'ya kadar her yerde rüşvet var. 
Çinliler, eskiden bu yana politik rüşveti en ustaca 
kullanan milletlerden biri ve Rusya rüşvet konusunda 
halen devam eden en köklü geleneğe sahip olan ül
kelerden birisi. 

Değerli üyeler, bize gelince... 

AKIN SİMAV (İzmir) — «Celbi mazarrat» diye 
rüşvet verdiler size. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Bir de haraçtan 
bahset. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türk tarihi
nin eski devirlerine ait vesikalarda, rüşvetin adına 
rastlanmamaktadır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — A, a, zabıtlar var gös
tereyim sana. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ancak, Or
hun Kitabelerinde geçen «agı» kelimesinin «diploma
tik rüşvet» anlamına geldiği ve hakan tarafından la
netlendiği ileri sürülmüştür. Rüşvete öz Türkçe bir 
karşılık bulmak merakında olanlara yardımcı olmak 

bakımından da, Kaşgarlı Mahmut'un «orunç» keli
mesinden söz etmek isterim. ' '•' 

AKIN SİMAV (İzmir) — Ülkü Ocaklılar «bağış» 
diyorlar; sizdekiler. Zorla bağış. ' 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — İslamiyetin 

ilk aşk devresini takiben rüşvetin başladığım görü
yoruz. 961 yılında, Bağdat Başkadıhğıhın 200 bin dir
heme satıldığı biliniyor. Bin yıl sonra buğun de Tür
kiye Cumhuriyetinde, gümrük kapılarındaki bazı me
muriyetlerin benzeri miktar paralara satıldığına dair 
dedikodular duyulabiliyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Siz bu işin ilmine var
mışsınız be. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Bütçeyi bitirelim 
lütfen. Müdahale ederseniz konuşmalar uzayacak.• 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Biz olayın 
tarihi seyrine devam edelim. Abbasilerde, Selçuklu-
larda bu hastalık var; Bizans yönetiminde rüşvetin 
olmadığı hiçbir an görülmemiş. Osmanlılara gelince; 
16 ncı asra kadar rüşvet hâdiseleri nadirattan telakki 
ediliyor. Ancak, Kanunî'den sonra işler bozulmuş. 
Muktedir bir vezir ve iyi bir maliyeci olarak bilinen 
Rüstem Paşa, aynı zamanda ölçülü ve insafIı bir-rüş
vetçi olarak tanınmış. Tarihte rivayet eder ki, Erzu
rum Beylerbeyi kendisine 5 bin altın gönderdiği za
man, «Erzurum'un buna tahammülü yoktur» diye 
3 binini geriye iade etmiş. Tarihçi Naima'ya göre, o 
devirlerde bu dert sadece Osmanlı'da değildir, dünya
nın bütün devletlerinde vardır ve kamu hizmetleri 
akçe ile satılmaktadır. «Akçe alınmak, mutad -1 ka
dim olup; âlemden rüşvet ref olunmaz» diyor. Bu 
masalın ucu muhtemelen partinize ve Sayın Bakanı
nıza kadar gelecektir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Size 
dokunuyor, size. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri; rüşvetin bundan sonraki gelişmesi, çöküş 
ve parçalanış hızımızla birlikte, maliyeden askeriyeye 
kadar her yana dal budak salar. İmparatorlukta rüş
vetle mücadele için padişahlar genellikle sert davran
mış ve sık sık «hattı hümayun» 1ar yayınlamışlardır. 
1848 yılında,enteresan bir vakaya şahit oluyoruz. Baş
ta padişah olmak üzere bütün devlet ricali Kurana 
el basarak, rüşvet almayacaklarına dair yemin ediyor
lar. Bütün taşradaki görevliler de halk huzurunda bu 
yemini yapıyorlar. Rüşvet ile mücadele konusunda 
Koçi Bey, Hezâr-r fenn Hüseyin Efendi ve Sarı Meh
met Paşa gibi ulema ve devlet adamlarının sunduğu 
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risalelerde birçok tedbirler öneriliyor; bu tedbirler 
imkânlar nispetinde uygulanıyor; ama rüşvetin kö
künü kazımak mümkün olamıyor. 

Muhterem üyeler; Cumhuriyetimizin ilk devrele
rine gelince, idealist yönetici ve devlet adamları ya
nında, vurgunculuklar, rüşvetçilikler de büyük bir 
yoğunlukla devam etmiştir. İktisadi politikanın tam 
tespit edilemediği bu yıllarda, özel teşebbüs - devlet 
teşebbüsü tartışmalarıyla birlikte, epeyce de yağma 
yapılmıştır. 

ÖzcDikle kurulmak istenen yerli sanayii engelle
mek isteyen ve ithalatı elinde tutan azınlık grupları, 
hükümetler nezdindeki nüfuzlu kimseler vasıtasıyla 
rüşvet silahını bol bol kullanmışlardır. Mesela, cam 
ve şeker sanayiindeki dalavereleri ile tanınan, o za
manki isimleriyle İş Bankası grupu, Yahudi Kale 
grupu ve Dönme tpar grupu bu işin usta silahşörleri 
idiler. 

Bu devrelerde tahkikatın selameti için bakanların 
' istifa etmek zorunda kaldığı büyük kaçakçılık ve yi
ne bakanların mahkeme edildiği büyük yolsuzluklar 
görülmüştür. 

Bütün yabancı firmalar, İzmir ve İstanbul'daki 
azınlık tüccarları Ankara'daki işlerini yürütmek için, 
nüfuzlu politikacıları kiralamak yolunu tutmuşlardır. 
Falih Rıfkı Atay konu ile ilgili olarak şunları yazı
yor : «İlk aferizm fesadı, Ankara'da iş takip etmeye 
gelenleri haraca kesmekle başladı. Adam, ya zayıf 
bakanlara sözünü geçirecek nüfuzluları ortak olarak 
kabul edecekti veya kazancından olacaktı. Türk ol
mayanlar da Ankara'da bir maske edinmek zorun
daydılar.» 

İstiklâl Savaşının zaferle neticelenmesi üzerine İs
tanbul'dan kaçan Ermenilerin büyük bir kısmı, zen
ginleri bilahara hep adam satın almak suretiyle, rüş
vetle yerlerine dönerek mallarını geri almış ve eski 
soygun düzenlerini kurmuşlardır. Börekçiyan'lar, Sa-
buncuyan'lar, Gerdanyan'lar, Fesçiyan'Iar ve bunla
rın dolapları, ancak o zamanki dahiliye vekillerinin 
istifa etmesi ile önlenebilmiştir. (CHP sıralarından 
«Şellefyan'lar» sesleri, gürültüler); 

AKIN SİMAV (İzmir) — Şellefyan'lar yok mu?.. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ankara'nın 
imar planını yapan Jansen, «Gazi Paşanm bu şehir 
planını uygulayabilecek kadar kuvvetli bir idaresi var 
mı?» diye soruyor. Böyle bir kudretli idarenin mev
cut olmadığı, sonraki uygulamalardan anlaşılıyor. An
kara'da imar planı çokça değiştiriliyor ve arsa yağ-
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macıhğı bugün hâlâ devam eden menşeini oradan alı
yor. 

Muhterem milletvekilleri, köylü ve fukaraların 
rüşvetinden, jandarma ve vergi tahsildarlarından ge-
lec0k mazarrattı def için verdikleri rüşvetlerden her 
halde söz etmeme gerek yoktur. (CHP sıralarından 
gürültüler) ı ! i 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sizinkilere sor. Mazar
ratı def kabilinden... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli üye

ler, bugün Sayın Ecevit Hükümetinin kuruluşunda 
bakanlıkların teşkil ve tevzii hususlarında çok tartış
malar yapılmış ve bazı bakanlıkların siyâsi rüşvet ol
duğu ileri sürülmüştür. Konuyu ileridö inceleyecek 
olan ilim adamları da eğer bu kanaata katılırlarsa, 
yeni bir rüşvet türünü daha tespit etmiş olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri; Osmanlı İmparatorlu
ğunda rüşvet konusunu inceleyen çok değerli bir ilim 
adamımız, «İmparatorluğumuzun bakiyeler üzerinde 
kurulan Cumhuriyetimizden rüşvet ve kaçakçılık me
selesinde ciddi teşhis ve tedbirlere gidebilmek için, 
bu devreden hareket edilmesi gerekir» diyor. Bü se
bepledir ki, vaktin yetersizliğini bilmeme rağmen, ben 
de meseleye kısaca böyle bir perspektiften girmek ih
tiyacını duydum. 

Konuyla ilgilenen Osmanlı ulemasıyla birlikte de
ğerli araştırmacının vardığı sonuç şudur : Kudretli, 
dürüst ve adil yöneticiler, sosyal ve iktisadi çevrenin 
payı saklı kalmak kaydıyla rüşvet ve kaçakçılık olay
larını asgariye indirebilirler. 

Bu konuya girerken, tespit edilen 6 noktadan, söz 
etmiştim. Bunların ışığında bakıldığında; işin esa
sının, insanın iç yapısıyla ilgili olduğunu, sosyal çev
renin müspet veya menfi etkilerle bu yapıyı harekete 
geçirdiğini görmekteyiz. Meseleyi sadece dış çevreye 
bağlamak, hukuki düzenleme bozukluklarıyla, milli 
gelirin bölüşülmesindeki dengesizliklerle izaha kalk
mak, kolaycılıktır. «Düzen bozuk efendim, düzeni 
toptan değiştirmek gerek» gibi sözler, rüşvet alanı 
bozuk düzenin masum kurbanı saymak, çözüm getir
mez; kötü bir film senaryosu olabilir. Bu, meseleyi 
çerçevesinden tutup, esas özü gözden kaçırmak olur. 
En müreffeh cemiyetlerde bile rüşvet gorülebİMnek-
tedir. Çünkü, geçimi dar olan genişletmek için, geçi
mi iyi olan hayat seviyesini daha yükseltebilmek için 
bu yola başvurabilmektedir. 

Bu tespitlerin ışığı altında meselenin özünün, ki
şinin inanç, ahlak ve şahsiyetinde olduğu anlaşılmak-



M. Meclisi - B s 11* 25 . 2 . 1978 O : 3 

tadır. Bazı tasavvuf erbabı^ şeriatın «Htrsızlığa giden 
eli kesiniz» sözünü, onu içeriden kesiniz şeklinde yo-
rmalkam^stPâiT. Bilindiği gM; bu da, 4ün, eğitim ve 
karakter kazandjrma işidir. Ekonomik buhranlar, den
gesizlikler, yönetim bozuklukları, karakter zayıfhk-
laruun kademe kademe gelişmesine ve çözülmesine 
imkân hazırlarlar. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; bu mülahazalar
dan sonra gelelim Bakanlığın işgal hâdisesine. MHP' 
li Bakan, bu Bakanlıkta tedbire başladıktan sonra ya
pılacak ilk işin, biç değilse kilit noktalara yukarıda 
bahsedilen vasıfta insanları getirmek olduğunu bilmiş
tir. Bakanlığın ve gümrük kapılarının bu kötü şöhret
lerinden ancak, kurulu düzene mağlup olmayacak 
karakterde, emin ve sağlam insanların yoluyla kurtu
labileceği kanaatıyla hareket etmiştir. Hiçbir Devlet 
memurunu suçlamadan bu kanaatla yola çıkılmıştır 
ve mübalağa edilenin çok altında birtakım atamalar 
yaprimıştır. Bu rakamların azlığı karşısında neticenin 
guzeffiğtni, herkes hiç değilse vicdanında kabul etmek 
zorundadır. Nice yıllardan beri beiki de 3k kere ha-
«lanmız rüşvet vermeden gümrük kapılarından gi
debilmiş ve gene rüşvet vermeden, günaha girmeden 
hacı olarak yurda dönebilmişlerdir. 

BÂHATTİN KARAKOÇ <Diyarhakır) — Ne za
man bu? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yerli filtreli 
sigaralar vitrinlerde... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — ... görülme

ye başlarken, sokak başlarındaki yabancı sigara satan 
çocuklar kaybolmuştur. DAKO hikâyelerini, sigara 
re «mm kaçakçılığı yapan TIR kamyonlarının hudut 
ötelerinde bekleyişlerini hiç duymamış olsak bHe, 
yabancı sigarabırdaki fiyat artışlarım hepimiz bilmek
teyiz. 

Bu basanlar, o vasıflı ve karakterli insanların ese
ri değilse khmmfir? 

AKIN SÎMAV (İzmir) — Eroin fatert? 

NEVZAT KÖSOĞLU {Devamla) — Tekelde 1977 
Ağustos ayı içinde toplam sigara üretimi 4 474 077 
kilo iken, Ekim ve Kasım aylarında bazı önemli üre
tim birimlerindeki yöneticilerin değiştirilmesinden son
ra Arabk ayında üretim, elektrik kesintilerine rağmen 
5 210 847'ye ulaşmıştır. Bu arada devreye giren ye
ni bir fabrika olmadığını ve yeni ve üstün bir tekno
loji de uygulanmadığına göre, hu başarı eğer o in
sanların eseri değilse Sayın Bakandan bu artışın iza
hını yanmasını istiyorum. 

H. SEMİH ERVİLDIZ (Ankara) — Ülkücü se
natör ne oldu? 

NEVZAT KÖSOĞLU {Devamla) — Tekel kib
ritinde üretim, 1977 Eylül ayında 1954 sandık iken, 
Arahfc ayında 4151 sandığa çıkmıştır. , 

AKIN SİMAV (İzmir) — Senatör ne oldu? 
NEVZAT KÖSOĞLU {Devamla)—- Ankara Bira 

Fabrikasında yönetimin değişmesiyle 2 ay geçmeden 
üretim % 20 artmıştır. CibaM Fabrika Müdürünün 
değiştirilmesinden sonra Ekim ayında 501 200 kilo 
olan üretim Aralık aynıda 688 bine yükselmiştir; bu 
başarılar kimin eseridir? 

Değerli mUlervekiHeri, devlet yönetiminde görev 
alan insanları siyasi kanaatlarıyla değil, faziletleriyle 
değerlendirmek zorundayız. Başarılı yönetimler bep 
aynı yolu izlemişlerdir. Biz, Gümrük ve Tekel Bakan
lığında DUHUH örneğini vermiş olmakla müftehiriz. İş
te kara propagandanın gözlüğünden bir dâbbet-üi-arz 
gibi tanıtılmak istenen bu insanların dürüstlüklerinin, 
vazife şuurlarının, bozuk düzenlere mağlup olmayan 
sağlam karakterlerinin fiili ve rakamlı ifadeleri. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Tabii ruh hastalan. 

NEVZAT KÖSOĞLU {Devamla) — İşte ülkücü
lük budur. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Eroinci ve üfldicü 
senatör ne oklu? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi soru
yorum; Sayın Bakan, Bakanlığından bu yana Güm
rük Bakanlığı ve özellikle Tekel Genel Müdürlüğünde 
birtakım yönetim değişiklikleri yapmış, idarecileri 
tasfiyeye uğratmıştır. 

VELİ ZEREN (Yozgat) — Daha öyle duruyor. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — O günden 
bugüne bildiğimiz bir şey vardır ki, vitrinierdeki yer
li filtreli sigaralar yeniden köşe başlarındaki çoculda-
rm efinde görülmeye başlanmıştır. 

Şimdi soruyorum, bu kısa dönem içerisinde "ta
lepte bu kadar yüksek bir artışın olması söz konusu 
olmadığına göre, acaba filtreli sigaraların vitrinlerden 
sokaklara düşüşündeki bu hal nasıl izah edilebilecek
tir? 

H. SEMİH ERYILDÎZ (Ankara) — Önce yok et
ti, sonra kendisi sath. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Burada Sa

yın Bakanın, tavsifini yapmak istemediğim bazı be
yanlarını da düzeltmesini istiyorum. Sayın Ecevit'in 
iktidarını takip eden günlerde anarşinin kaynakların
dan birinin de, bizim Hükümetimiz zamanında silah 
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taşma yetkisi verilip, üniversitelere yerleştiritetr mu-
halasa memurları olduğunu beyan etmiştir* 

BAŞKAN — Sayı* Kösoğlu, müddetiniz domrak 
üzere, lütfen toparfayuuz. 

NEVZAT KÖSOGLU (Devamla) — Gümrük Ba
kam ise hemen ertesi gün beyanat yererek, öğrenci 
muhafaza memurlarının emir vererek silahlarını geri 
aMırdığım' söylemiştir. Eğer bu sözleri tavzih etme
yecekse, bizim Frukumetihıiz zamanında kendilerine 
silah veriten öğrenci muhafaza memurlarının sayısı-
m ve isimlerim açıklamasını istiyoruz. Hangi yurtlar
da', hangi anarşik olaylara katıldıklarım da behrtme-
smî istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, nihayet şunu söyleyeyim 
kî; Sayın Fakatı, Gümrük Tekel Bakanlığı bünye
sinde ve Teker Genel Müdürlüğünde personel takvi
yesi yapmakla bîr hizmet yürüttüğü zehabına kapıl
mamalıdır. Personel konularında dengeli ve ciddî ol
mak zorundadır. Aksı halde, bir zamanlar ayakta 
alkışladığı insanlara karşı, takındığı tavrı, en yakın 
dostları dahi izah etmekte müşkülata düşecektir. 

Bize gelince; milliyetçi partiler topluluğunun teş
kil ettiği Hükümet içerisinde Gümrük Tekel Bakan
lığının bîr MHPTî Bakanın tedvirinde olduğu devre
de, ülkücülüğün yönetimde, çalışmada, karakterde, 
şahsiyette çok güzel bir misalini vermiş olmaktan ötürü 
daîma sevinç duyacağız, daima kıvanç duyacağız. 
Eğer Tanrı bize o fırsatı verseydi, eeğr bizim o Ba-
kanuktakî iktidar süremiz altı ay, bîr yıl değil de bir
kaç; y& olsaydı, kıamyorum ve örneğim verdiğim gi
bi büiyorum ki, sahillerden birtakım gemiler Türle 
smrlan&a gidice yaklaşamayacakta (CHP snratarın-
daa gürültüler) îşçHerimtz, turistlerimiz cepterindeki 
dövizleri havaalanlarında, gümrük kapılarında bıra
karak içeriye giremeyeceklerdi. Ahlaksızlığın, kaçak-
çtağm menşeinde o hırsızlığa usanan kolu yürekte 
kıracaktır ve fiilde on» meydana çıkarmayacaktı. Bi-
shw hareketimizin esprisi budur» Türklük şuuru y * 
nuıda İslam ahlakım bütün msaadaronızda bir şahsi
yet olarak gerçekleştirmenm mücadelesini yapanı MH-
Hyetet Hareket olarak, hudiıninrda» gümrük kapna-
nada* havafiicnanlarînda ve Devletin her kademesin
de müşteki aHnğnmuzy Devle timizi yutmak tehnke-
si fçerisNtde oMuğundan endişe duyduğumuz kaçak-
çmk hâdâseferinm, rüşvet hâdiselerin» ösfemnessuiB 
tek yolu, bizim tuttuğumuz yoldur; Türk şuurunu, 
İslam ahfokı«r, yetişen bütün insanlara, bir ruhi muh
teva: olacak* bâr şalısiyet olarak kazandırmaktır. Bu 
insanlar, düzenin bozuk çarkları arasında mağbap ol

mazlar*. Bar insanlar, gerektiğinde Dcnkişotiar gibi* 
yeüeğirnıeaferne kasş* mücadele etmeyi bâr vatan
perverlik, bâr fazilet̂  bâr' Attah rıaasz borcu telakki 
ederler. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayar Kosh 
ogra. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ve onlar 
yensanezler, mağhm ohnazkuv İnşalba Türk miHetiV 
böylesine yüce bir yönetimi de çok yakında göre
cektir* 

Hepinize saygılarımı sunuyor, Bütçenin hayırlı 
olmasını niyaz ediyorum. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurun. 
Müddetiniz 20 dakikadır Sayın Göktaş,. 

MSP GRUPU ADIMA LÜTFf GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayış mflletvekiBeri; gözlerime: 
başlamadan önce hepinizi, Mitti Seftmet Partisi Grup» 
adin» saygıyla selamlarım, 

193Î yıhnda kumlan Gümrük ve Tekel Bakanh-
§S Bütçeye büyük gehr sağlayan* üretici ve tüketkak 
yî geniş çapla ilgilendiren, dış, ticarette, turizmde 
önemli roîü olan büyük kuruİBşlarraiKrdandn*. 

Bu Bakanhğm bünyesinde, Gümrük Genel Mü
dürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Te
ker Genel Müdürlüğü ve Çay - Kur Genel Müdüre 
Kiğü gibi mühim müesseseler mevcuttur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrük ve tarife ka
nunlarım ve anlaşmaların gümrüklere ilişkin hükümle' 
rihi uygmayan bir kuruluştur. Ayrıca Bakanlığa, ka
çakçılığın Önlenmesi görevi de veritariştir. 

] Bu B&kanhğa bağlı katma bütçe ve döner sermaye 
j iîe idare edilen, tüzel kişiliği olan Tekel Genel Mü-
i dürfüğü, Devfef tekellerini işleten, Devfef tekeneriyle 

ilgili kaçakçılığı takip eden bîr kuruluştur. 
Bakanlık, hızla gelişen toplumumuzda bugünün ih

tiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Memleketimizde 
turizm endüstrisi gelişmektedir. Gerek yabana turist
ler, gerekse son yıllarda sayıları bir milyonu aşan dı
şarıdaki işçilerimizin gidiş geKşferîyie ilgili İşlemleri 
gören bir teşekkül olarak, Bakanhğm faaliyetlerinin 
önemi biraz, daha ehemmiyet kazanmış t*. Bn itibarla 
Gümrük ve Tekel BakaBhğnu yeniden düzmeyerek* 
bugünün fttiyaçlamEt cevap verir hale. getirmek tasemfe-
dte, 

Granrük kapılar mm dnrunm perişandır» Gtimrüklev 
m it^in rüşvet, sırîrstimal şikâyetleri güngeciâEçeyo-
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ğunluk kazanmaktadır. Sebep; olarak da, bazı önemli 
makamların pazarlık konusu olduğu söylenmektedir. 
Bu konu üzerine ciddi bir şekilde durularak, bilgili 
ve yetenekli, güvenilir kişilerin işbaşına getirilmesi 
sağlanmalıdır; 

Yurt dışında bulunan işçilerimiz, yurt dışına gi
diş gelişlerinde gümrük kapılarında günlerce bekle
tilmektedirler. Bu ıstıraptan işçilerimiz kurtarılmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri; memleketimizde Ege, Kara
deniz, Marmara ve Doğu Anadolu'da 3 milyon vatan
daşımız geçimini tütün üretimiyle temin etmektedir. 

x 1978 tütün piyasasında tütün 61 liraya mal olduğu 
halde 57 lira taban fiyatı verilmesi, tütün üreticisini 
memnun etmemiştir. Maliyetin altında fiyat tespiti, 
büyük haksızlık olmuştur. Bilindiği gibi tülün, bir 
aile ziraatİdir. Emek ve işçilik gerektiren, masraflı bir 
üründür. Bu işle uğraşan ailelerin bütün fertleri tarla
da aylarca güneşin altında pişerek tütün topladıktan 
sonra da uzun emekler vererek mahsulü hazırlayabil
mektedirler. Hızla artan hayat pahalılığı ve tütün zi
raat! için lüzumlu işçilik, gübre, akaryakıt, makine ve 
teçhizat fiyatlarındaki büyük artışlar gözönünde tu
tulursa, tespit edilen fiyatlar maalesef çok düşük kal
maktadır. 1976 yılında tespit edilen 43 liralık taban 
fiyatı, 1977'de 50 liraya çıkarılmıştır. Böylece fiyat
larda % 14'Iük bir artış sağlanmıştır. Gerek hayat 
pahalılığı ve gerekse tütün ziraatındaki giderlerin fi
yatlarında 1970 - 1978 ydîan arasında meydana gelen 
fiyatlarda % 14'Iük bir artış yapmış olması büyük bir 
haksızlıktır. Türkiye'nin ihracatı bakımından tütün 
mahsulü büyük bir önem taşımaktadır. Taban fiyatla
rı tespit olunurken, bu ziraat teşvik olunmazsa, önü
müzdeki yıllarda döviz gelirlerimizde önemli azalma
lar olacaktır. 

Bütün bu mahzurları gözönünde tutarak, Marma
ra ve bilhassa Karadeniz ve Doğu Anadolu tütünle
rinin taban fiyatlarının tespitinde daha dikkatli olun
malı ve hatalar tamir edilmelidir. Halktan yana ol
duklarını her vesileyle iddia edenlerin, bu iddialarını 
sözde bırakmayıp tatbikatta da göstermeleri, güçbela 
geçimini sağlayan küçük çiftçilerimizi mağdur etme
meleri, en büyük dileğimizdir. 

Türkiye'de filtreli sigara meselesi problem haline 
gelmiştir, yıllardır kamuoyunu rahatsız etmektedir. 
Vatandaşımız kendi parasiyla normal fiyatına bir pa
ket sigara alamaz oldu. Filtreli sigara köşe bucakta 
karaborsa olarak satılmaktadır. Diğer taraftan, yaban
cı menşeli sigaraların yurdumuzda satılması henüz 

önlenememiştir. Tekel Bakanlığına bağlı önemü ku
ruluşlarımızdan Çay - Kur Genel Müdürlüğü, teşkilât 
ve çalışma bakımından bir türlü istenilen düzeye ula
şamamıştır. Yurdumuzun diğer bölgelerinde birkaç çe
şitli zirai ürün yetiştiği halde, Doğu Karadeniz Böl
gesinde 140 bini aşkın ailenin tek geçim kaynağı, çay 
ürünüdür. Yıllardır uzun vadeli teşvik tedbirleriyle 
çay üreticileri diğer mahsullerini çayın yanında yok 
ederek, iktisadi kaderlerini çaydan alacakları paraya 
bağlamışlardır. Çay üreticisi her gün artan hayat pa
halılığı karşısında, çaydan para alacağı zamana kadar 
8 ay banka, esnaf kooperatifleri ve tefeciye borçlan
maktadır. Çaydan aldığı para da bilahara bunlara yet
memektedir. 

Ülkemizde gelişen çay istihsaline paralel olarak, 
yıllardır geliştirilmeyen ve yapımı ihmal edilen çay 
fabrikalarının üretimin çok gerisinde seyretmesi, her 
yıl binlerce ton çayın, çay yaprağının çürütüp im
ha edilmesine ve döviz kaybına, milyonlarca milK 
gelirin heba olmasına sebep olmaktadır. Bu zararın 
son dört yıllık dağılımı şöyledir: 

1974 yılında 200 milyon kilo çay yaprağı mubayaa 
edilmiş, bunun 9 milyon kilosu çürütülerek imha edil
miştir. 1975 yılında 260 milyon kilo çay mubayaa edil
miş, bunun 4 milyon kilosu çürütülerek imha edilmiş
tir. 1976 yılında 300 milyon kilo çay mubayaa edilmiş, 
bunun 23 milyon kilosu çürütülerek imha edilmiştir. 
1977 yılında ise mubayaa edilen 400 milyon kilo ça
yın, 40 milyon kilosu çürütülerek imha edilmiştir. 

Görülüyor ki, çay bölgesinde imha edilen hammad
de yıllara göre, istihsalin artışana göre orantılı olarak 
ve yılların ekolojik şartlarına göre azalıp çoğalmakta
dır. Sadece 1977 yılı ibitarıyla imha edilen çay yap
rağının maddi tutarı 400 milyonu aşmaktadır. Bu za
rarın giderilmesi için, çay bölgesinde yapımı düşünü
len 16 adet çay fabrikası hiç vakit geçirmeden ger
çekleştirilmelidir. Bölgede kâfi miktarda çay fabrikala
rı yapıldığında müstahsilden günlük mubayaa edilen 
çay yaprağının anında işlenme imkânı hasıl olur ki, 
bu da en kaliteli çay imaline sebep ohır. Fabrika ye
tersizliği, organizasyonu bozukluğu neticesi, dünya çay 
yetiştiricisi ülkelerden en kötü çayı - üzülerek söyle-
yeyimki - biz yetiştirmekteyiz. Dünyanın hiç bir ye
rinde hiçbir mahsulün vatandaşlara toplattırılıp ve her 
kilosuna 10 lira bedel ödedikten sonra, ayrıca asgari 
bedelin % 25'i civarında işletme masrafı yapıldıktan 
sonra, çürütülerek denize döküldüğü görülmemiştir. 
Kaliteli çay için mutlaka fabrika kapasitelerinin artı
rılması gerekir. 
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Çaycılığımızın en önemli sorunlarımdan bir tane
si ie, içte ve dışta satışın normal hale gelmesidir. Çay-
- Kur : ambarlarında ihtiyaçtan fazla çay varken, 
memleketimizin çeşitli bölgelerinde tüketici çay bul
makta sıkıntı çekmektedir. Bu durum acilen giderilme
lidir. Bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan 
yurdumuza, giren kaçakçay, kalitesi yerli çayımızdan 
düşük olduğu halde sırf ambalajı sayesinde, sürüm te-
ırün etmektedir. Çay kaçakçılığı süratle önlenerek, yer-
îi çayımızın satışım bütün yurtta temin ederek, hazine
ye daha çok geîir sağlanmalıdır. 

Diğer bir yöntem, çay paketleme tesisleridir, ihti
yaçları karşılayacak hale mutlaka getirilmeli, çay fab
rikalarının yöneticilerine politikanın kısır çekişmele
ri sokulmamalıdır. özellikle işçi alımlarında politik 
yönden adam kayırma ve oy hesabı yapılmamalıdır. 
Geçmişte bunun acı örnekleri görülmüştür. Bu gay
rı ahlâki tutum artık terk edilmelidir. 

Bu yıl çay fiyatlarının tespitinde çayın' maliyeti 
hesap edilerek, tütünde olduğu gibi, maliyetlerin altın
da bir fiyat tespitiyle çaydan başka hiç bir geliri ol
mayan çay bölgesi halkının mağdur edilmemesi dile
ğiyle, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
sözlerimi tamamlamış bulunuyorum. 

Bütçenin Bakanlık mensuplarına ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclis üyelerine 
Milli Selâmet Partisi Grupu ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha

san Ali Dağlı. 
Buyurun Sayın Dağlı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır Saym Dağlı. 
CHP GRUPU ADINA BASAN ALİ DAĞLI 

(Manisa) -— Saym Başkan, Yüce Meclisin saygndeğer 
üyeleri, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
atfına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan evvel, benden önce konuşan 
Adalet Partisi Ve Milli Hareket Partisi sözcülerinin 
sözlerine cevap vermek isterim. 

-Muhterem arkadaşlarım, söyleyip kaçmak olmaz. 
Yiğitlikte söylediğinin cevalbını da dinlemek gerekir. 

Hayatında tütünü sigaradan başka yerde görmeyen
ler, tütünün ne olduğunu bilmeyenler, tütüncünün so
runlarını, bu Meclis kürsüsünde hiçbir zaman konuş
maya, hak kazanamazlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ben tütün karığı içerisinde 
doğmuş, .tütün tarlasında büyümüş, sabahın erken saa
tinde zifjrli elleriyle kuru ekmeği kemirmiş bir köylü 
çocuğuyum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — O da öyle. 
HASAN ALI DAĞLI (Devamla) — Ve bilesiniz 

ki, Süleyman Demirci ile aynı yılda dünyaya gelmiş 
insanız. İkimizde aynı kaderin, aynı çilenin insanlarıy
dık. Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı 
olduğu zaman, halk partili olmama rağmen, en çok 
sevinenlerden bir insandım. Ama ne yazık ki, bu se
vincim kısa bir süre sonra ı eleme dönüştü. Çünkü 
Türk köylüsü onun, Süleyman DemireFin siyasal güç 
olduğu dönemdeki kadar hiçbir zaman ezilmemiştir. 
Türk köylüsünün tek kredi kaynağı olan Ziraat Ban
kasının kredilerini kardeşlerine peşkeş çekmekle bin
lerce köylü ailesinin kredi yetersizliğinden ezilmesine 
sebep olmuştur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

i I ; 

Tetkik ettim, ilim adamları ne diyor:. Tabandan ge
len, bir üst sınıfa tırmanan, tabanla ilişkisini kesip ya
şantısını değiştiren aydınlar,: kendi sınıfına diğer ay
dınlardan daha çok ihanet eder. işte Türk siyasal ha
yatında Süleyman Demirel bu bilim adamlarına kanıt
lamıştır, örnek teşkil etmiştir. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; sayın konuşmacı arkada
şım, biz enkazdan bahsediyoruz. Galiba Muhammet 
Kelleci arkadaşım enkazın ortasında kaldığı için ya
rası var, bağırıyor: Bir insan bu kadar iktidar tutku
suyla kendisini tutkulayamaz. iktidardan düştünüz; 
memesini kaybetmiş çocuklar gibi, oyuncağını kay
betmiş çocuklar gibi «bağırıyorsunuz., (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Demek ki çıkarları
nız vardır. İktidar etmek, hizmet etmek güçtür, zah
metli iştir; ama çıkarı olmayanlar için zahmetlidir; 
Devletin kaynaklarını kendi çıkarlarına kullananlar 
için, hakikaten bırakılması güç bir meslektir. Çünkü 
sizler sunta yolsuzluklarıyla, başka yolsuzluklarla, kre
di yolsuzluklarıyla Devletin kaynaklarını kendilerinize 
peşkeş çektiniz, büyük çıkarlar sağladınız; büyük, çı
karlarınız olduğu için şimdi burada bağırıyorsunuz 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Atatürk bu Büyük 
Millet Meclisine ilk defa «Büyük Millet Meclisi» de
diği zaman, arka sıralarda Oturan Erzurum Milletve
kili Hüseyin Avni şöyle bağırmıştı: «Kâbei millet di
yeceksin Paşam, Kâbei millet.» Bu milletin kâbesinde, 
bu Yüce Mecliste; köy kahvesinde, köy meydanında 
konuşurcatsına konuşulmaz arkadaşlar. Konuşmanın 
üslubu vardır, erkânı vardır, adabı vardır; başkaları
na saygılı olmak gerekir. Bir insan bankalarının baysa* 
yetini ayaklar altına aldığı zaman, gerçekten kendi 

— 225.— 
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haysiyetini ayaklar alttım alıyor dernektir. Burada 
Saym Bakana, kendî iktfdaruno devamına engel ol
duğa ipin bağumıalan haksızdır. Çünkü ba Meefise. 
ge&ifganiz gön Meclis kürsüsünden yemin ettik bütan 
nrâfcte Kars*. Devle* gemisini batıracağınızı anlayan 
bn vefakâr re, fedakâr aıkaâaşJannaz; Devleti yıkma
ya fırsat vermedâerv sizi yıktılar; siz o ytkmnmn altın» 
d» bağırıyorsunuz şimdi. (CHP sn-aknmdan «Bram» 
sesler^ aJfaşiar.) 

Muhterem arkadaşlarım, kendim adına olduğu gi
bi*, şimdi benîm beş-tane, tarlada çalışan tütün üreti
cim vardı karşıda; ontar da üzüldüler bu konuşmaya, 
kahredip gittiler. Çünkü onlar memnundular bu piya
sadan. Geçen yıl bir ay tütün satmak için kapı kapı, 
tüccar kapıları, Tekel kapıları önünde nöbet tuttular. 
Coşku tütün üreticisi atfeferkt e» büyük acısı nedir bi
liyor musunuz?' Tütün ambara konmaz, tütün sakla-
namaz. Tütün üretici» tütünün» satmeaya kadar, ev
deki yedi yaşındaki çocuğundan yetmiş, yaşındaki mV 
nesine kadar, hepsi tütün sankneaya kadar ekmek ye
mezler arkadaşım. Bîr onlara bu ıstırabı bu sene çek
tirmedik; bir günde tütün piyasasını kapattık ve hep
si mutlu oldular, tütünlerini sattılar. 

Maibterem arkadaşlar, ben, Ege Bölgesinde* SOft 
hû» balya tütün üreten ve Türkiye'de tütüncülüğün 
muttaki okw bir kasaJhanm», bk ilçenin adanın 
ynny ve benim hafibm- geçen sene tütün piyasa
sında Ağpstos- ayına kadar tütiinlrtini teslim edemem 
düğünden* tötüıt dikemedi* büyük kesimi. Paralarau 
EyJSat, sonunda abblsar ve- geçe» sene 48,5 lira başfiyat 
yaptınız; 1975 senesinde kaç paraı idi b^fryatî 42*5 li
ra? idi. 1977*de ne- yaftanız? 4 ,̂5 İka yaptınız* Kaç pa
ra koddunuz üzerine? 7 Kra koydunuz. Bu Hükümet 
kat para yapto? Bu Hükümet de 7 Kr» koydu. Ne fark 
var arada? Traktör %ann* biz mi yükseBM Trak
tör karafearsacıhğjn* biat mi getirdik bu memlekete? 
(CHP snraiarmdan «Bravo» sesleri», alkışlar) Sanki bu
nu» hesabını bize soruyorsunuz. Yapaklarınız» hesa
bını günahım siz kendiniz ödeyeceksiniz. Faturasın* 
başkalarına ödetme hakkına sahip değilsiniz arkadaş
larım. 

Mfadkteren* arkadaşlarını; İstanbul sokakha-nıda, 
bundan iki üç sene evre! gittiğim zamanlar, çocukların: 
enerinde çeşitli tipte Marjfboro, Mbris, Kent gibi ismi
ni bânsediğun - içmediğim» koilanmadağmt içaı -
birçok sigaralar vardı» Ama, şimdi bât tek sigara bn-
tamaasnıas Cumhuriyet Hafit Partisi donenûnde, bu» 
hmıapacateanM? eğer bulacak emTsamz getirin iki 
w&s& f iyatona alacağız: arkadaşlarım; ama. eskiden sak-
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Eadıysana, esM tarihü ise ta/ani değil; yani pazasuan 
akacağınız Mar&aroftart M midi fiyafes şiznem geri 

Muhterem arkadaş&Kns, Süleyman Demâet jHue 
öncesi Türk köylüsünü: Şoyk kanıftadr.. thmnt Sgâft 
mirasyedi gibi yediniz, Demokratik Pasimst büynk 
oy taibamnı. Çünkü, kâyüye kornet vernedmiı. Sine* 
diş,, iktidardan düştükte» soma keylnye savmşucsuanz; 
ama koyla gerçek tfesteman. kinz ofduğnmı bâryor.. 
YıMarca nüm hant ihteftiııiz Türk köyMfainü. Onu* 
çoluk çocuğuna okutma oianağt vermedânz. Onun 
çatak çocuğuna sağkfch beslemne imkânım vermedi
niz. Onun üç» arlık Türk köyfiraü sân yâr çevrântiş*-
tkr ve sfee gereken dersi zamanmdb verecektir̂ . nfte-
kûnde vermiştir arkadaşlarım; Türk köylüsünün ağaç 
altında oturan inşa» kabul edenler̂  arhk şimdi kal» 
kıp da Türk koylusunun emeğin savonaaıazfcHL Sat 
düne kadar sermayenin partisıydinuv sermaye yan
lısı idiniz. Ne tez geetmia emekten yana, bizden son
ra ne tez geçtiniz? (CHP sıralarından «Bravo» sesterk 
alkışlar) 

İnsanlar bilesiniz ki, çizginizi değiştirmeyiniz, ser
mayeyi de karşınıza alırsınız. Zaten emekçiler kar-
şınızdadır. Bu tutumunuzla sermayeyi de karşınıza 
alıp, yapayalnız katacaksınız ki, iki elinizi başınızın 
ortasında alıp, derin derin düşüneceksiniz. Ama, bu 
düşünce de kâr ermeyecektir arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene benim mem
leketim Akhisar 419 bin balya tütün üretti. Bunun 
118 bin balyasını tüccar, 301 bin balyasını da tekel 
aldı. Tekel nasıl aldı? Köylüden yana olanların Tekel 
fdaresi tütünleri nasıl aldı, anlatacağım: 

3 845 balya tütüne «ihrak», adı amada hiç para 
vemtedlkt. 295 bin küs. tütüne de «sn çiirugü>>, de
diler para vermediler. Oysa* Anayasama 52 net mad~ 

ı desi «Üreteinin ürettiği manan onun nuriiyethıi» aSr-
l taaâek alamaz» dediği halde, hiç para&z aldonz. Ağa-
) ba'b̂ arnMZ Anayasayı çiğaed^c gHıi, siz de Ütün üre» 
: ticilerinin üretimlerini yok pahasHia> fUdığınız içi». 

Muhterem arkadaşiamn, Mifi» Harekat Partisi 
j sözcüsü arkadafumz.» 

AHSAN KABADAYI (Kemya) — MoüJyetçi Mil-

\ HASAN ALf DAĞEJ (D«vaa»la> — Maüyetci Ha-
i reket Partisi sösecnaü arkadaşmnz gerçek mâHyetçi 
i beziz. Çünkü bizim ait» oktan Mrim, aıiffiyeiçidir. 
\ Sofete nrtHivefçi olamazlar. Sahte ıniflfyetçüik «knan; 

gerçek mtinyetçiieı Ata*ürk nnfi^etipanlic. Ataüark 
milliyetçiliğinin dışında bir milliyetçilik (•ımııti'imııı 
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biz arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Milliyetçiler, Türk Milletinin haysiyetini senatö
rünüz vasıtasıyla Avrupa'da, hem Türk Parlamento
sunun haysiyetini, hem de Türk Milletinin haysiyetini 
eroin kaçakçılığıyla ayaklar altına alanlar hiçbir za-
man milliyetçi olamazlar arkadaşlarım. (CHP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Cumhuriyetçi 
Köylü Partili o. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Devamla).— Muhterem 
arkadaşlarım, bu üîkeye Marlboro, Kent sigaraları gi
riyorsa, bunun suçlusu biz değiliz. Türkiye'de Tekel 
İdaresine gerekli fabrikaları yaptırmayan, filtreli siga
ra talebini karşılamayanlar ve onun için bu dış çıkar 
çevreleriyle,- iç çıkar çevrelerinin müşterek tezgâhla
dıkları oyunlarla ülkemize giren yabancı sigara or
taklıları artık bizden hesap soramazlar. Çünkü biz, 
daha tütün piyasası açıldığı zaman 23 günlük iktidar
dık. 23 günlük iktidarın ne eylemi olacaktır muhte
rem arkadaşlarım? Tenkit ederken insaflı olmak la
zım. 

Bu memleketin kaderi, Parlamentoya inananlarla, 
Parlamentoya inanmayanların kavgası halinde olacak
tır. Legal olan tüm partiler, Parlamentoya inanan kişi
ler, biz olacağız, birlik olacağız. Türkiye'de parla
menter rejimin sağlıklı olarak ayakta kalmasını bera
ber sağlayacağız. Yoksa, birbirimizi bu şekilde ağır 
ithamlarla itham edersek, Parlamento düşmanlarına 
fırsat vermiş oluruz. 

Siz, şahsi kin ve ihtiraslarınızı bu siyasal arenada 
bir vasıta olarak kullanamazsınız. Arkadaşlarınızla 
hesabınız varsa, onu bu Parlamentonun çatısı dışında 
görebilirsiniz. Alet edemezsiniz hiçbir zaman bu kür
süyü. Kişisel kinler, ihtiraslar bu kürsüde hesap edi
lemez. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Tekel Bakanlığı 
bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini sürem yeterince cevaplamaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, süreniz 5 dakika kal
mıştır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Peki efendim. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Devletin gelir bütçe

sine büyük katkılarıyla diğer yatırımcı bakanlıklara 
yılda 30 milyar Kra kaynak yaratan bir Bakanlıktır. 
Ama, ne yazık ki, 30 milyar Hra kaynak yaratan bu 
Bakanlık, Türk halkının sigara ihtiyacını karşılayacak 
sigara fabrikaları yapma olanağından maalesef yıllarca 
yoksun bırakılmıştır. 

Bu çok önemli işlevin yanında, uluslararası ilişki
lerin son derece geliştiği çağımızda, gümrüklerin öne
mi son derece artmıştır. Gümrükler; mali, ekonomik, 
Sosyal, turistik ve çok büyük yönlü faaliyetin içinde
dir. Bu bakımdan, kısaca ifade etmek gerekirse güm
rükler; çok dikkatli çalışmayla doğabilecek problem
leri önceden hesaplamanın zorunluğunu en fazla 
hisseden bir idaredir. 

Nitekim, Birindi ve İkinci MC dönemlerinde - dik
kat edin arkadaşlar - bu kurala gereğince uyulmadı
ğı için ülkemiz kaçak silah deposu haline gelmiştir. 
Çocuklanmızm ve gençlerimizin kafasındaki karşıt 
düşünceler, bu silahlarla eyleme dönüşmekte, her gün 
sokaklarımızda gençlerimiz öldürülmektedir. 

Ortadoğu ve Doğu Asya'ya geçen TIR kamyon
ları, ayrıca, deniz yoluyla yapılan silah ve diğer eşya 
kaçakçılığı dış ve iç çıkar çevreleriyle ülkemiz üzerin
de kötü niyetleri bulunanların uyguladıkları bu oyu
nun, halkımızın umudu olan Ecevit Hükümetiyle üs
tesinden geleceği inancındayız. 

1931 yılında 2825 sayılı Yasayla kurulan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, 1935 yılında Tekel Genel Müdür
lüğünü bünyesine alarak kuruluşunu tamamlamıştır. 
43 yıl önceki bir kuruluşumuzun, bugünkü toplumu
muzun sosyal, ekonomik gereksinmelerine cevap ver
me olanaklarından yoksundur. 

Yeni Hükümetimiz, çağın gereklerine uygun biçim
de araç, gereç ve kadrolarında yapacağı değişiklikler
le, alacağı önlemlerle bu Bakanlığı çağdaşlaşhrmah-
dır. Hükümetimiz çiftçiyi, üreticiyi, tüketiciyi, sana
yiciyi, işçiyi, ithalat ve ihracatçıyı, turisti ilgilendiren 
bu Bakanlığın sorunlarına gerektiğince eğilirken; güm
rük gelirlerindeki kaybı asgari hadlere indirebilmek, 
daha geniş kapsamlı denetime önem verme yanında, 
kaçakçılığı takip ve ortaya çıkarmada etkinliğini artır
mak ve kullanılan metot ve araçları çağın gereklerine 
uygun hale getirmek için gerekli önemleri almalıdır. 

Turizm politikamızın gereği gümrüklerden giriş ve 
çıkışlarda sağlayacağımız kolaylıklar yanında, zengin 
tarihi eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasını önleyici 
önemler alınmasının yararına inanıyoruz. Bugüne ka
dar uygulanan yanlış politika yüzünden, tarihi zengin
liklerimiz yabancı ülkelerin müzelerini süslemektedir 
arkadaşlarım* 

Sayın mffietveküîeri, yurt dışında gençliklerini har
cayarak, emeklerinin ve alın terlerinin karşılğı birik
tirdikleri dövizleri yurdumuza göndererek milli eko
nomimize katkıda bulunan işçilerimizin giriş ve çıkış
larında kolaylık sağlayıcı önlemler alınmalıdır. Yurt 
dışına çıkışlarda, yasaların yasakladığı malların gir-
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meşini önlemek için gerekli önlemler alınmaldnr. 
Lüks eşyalara uygulanmakta olan maktu vergi siste
minin üretime dönük traktör, biçerdöver, örgü maki
neleri gibi mallarda uygulanmasında, gümrük mev
zuatının da kolaylaştırılması bakımından fayda gö
rüyoruz. 
. Ortak Pazar ile gümrük uyum çalışmalarında 

Türk ekonomisinin ağırlığı hissettirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Tekel Genel Müdürlüğü kat
ma bütçeli ve döner sermayeli bir kuruluştur. 1978 
mali yılında yapacağı hizmetler için 2 676 599 000 
TL. ödenek verilmiştir. Tekel Genel Müdürlüğünün 
en önemli konusu yaprak tütündür. Yurdumuzda 
şark tipi tütün üretimi 1976 yılında 300 bin ton ola
rak üretilmiştir. Bunun 80 bin tonu ülkemizde tüke
tilmiş, geriye kalan 220 bin tonu dış ülkelere ihraç 
edilmiştir. İhraç edilen bu tütünlerden yurdumuza 
251 000 000 dolar girmiştir. Bu 251 000 000 doların 
235 000 000 doları Ege tütünlerindendir. Yurdumuz
da tütün Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerinde üretilir. Nüfusunun % 
64,2'si geçimini tarımdan sağlayan ülkemizde, tahıldan 
sonra en geniş istihdam sahası tütün ürefimindedir. 
Kırsal alanlardaki 6 240 yerleşim merkezi olan köy
lerde oturan 540 480 aile, ki bunların çoğu yeryüzün
de yetecek ve ekecek toprağı olmayan yoksul aileler
dir, alın terlerini aile fertleriyle birlikte toprağa maya 
eden, yedisinden yetmişine kadar tüm aile fertleriyle 
gece ve gündüz çalışan bu insanlar örgütlenenıedikieri 
için, ülkemizde emekleri en çok sömürülen insanlar
dır. Şimdiye kadar sermaye partilerinin çarpık eko
nomik politikaları yüzünden, bu insanlar çoluk ço
cuklarını ne okutabilmişler, ne de sağlıklı besleyebil-
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı süreniz doluyor lütfen 
toparlayın. 

HASAN ALI DAĞLI (Devamla) — Tütün üreti
cilerinin kredileri yetersizdir. Bu yüzden birçokları 
tütünlerinin parasını vaktinden önce karaborsacılara 
kaptırırlar. Emekten yana yani Ecevit Hükümetinin, 
kredi musluklarını üreticiden yana açacağı kanısında
yız. Tütün tröstlerinin sömürüsünün üreticinin üzerin
den kalkması için, yeni Hükümetimizin zaman geçir
meden Tütün Tekeli Kanununun öngördüğü demok
ratik tütün kooperatiflerini kurup, üreticilerin kendi 
tütünlerini kendilerinin ihraç edebilme olanaklarını 
sağlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ne yazık ki Tekel Bakan
lığı hakkındaki görüşlerimi sürenin kısıthğı yüzünden 
sizlere sergileme olanağını bulamadım. 

25 . 2 . 1978 O : 3 

f Yeni Tekel Bütçesinin ülkemize, halkımıza ve aynı 
I zamanda Gümrük ve Tekel Bakanlığı mensuplarına 

hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygılarla selam-
I lasını. (CHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
I Şahısları adına lehte, Sayın Kemal Cevher?.. Yok. 

Sayın Etem Eken?.. Yok. 
I Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Burada. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Semih Eryıldız?.. Buradalar. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Vazgeçtim 

I efendim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Akın?.. 

I İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Zengin?.. Yok. 

I Aleyhinde, Sayın Halil Yurtseven?.. Buradalar. 
I Buyurun Sayın Yurtseven, süreniz 10 dakikadır. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; hepinizi hürmetle selam-
I larım. 

1978 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüş ve temennilerimi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Memleket ekonomisinde çok önem
li yer alan ve ekim alanı bakımından yurdumuzda 
başta Ege olmak üzere, Karadeniz, Marmara, Doğu 
Anadolu'nun bir kısım illerini içine alan tütün üze
rine temas etmek istiyorum. 

Yetiştirilmesi ve imalatı hayli güç olan tütünün 
dikimine başladıktan sonra, satışına kadar 1 4 - 1 5 
ay geçmektedir. Tütün; fidanının dikimi, çapası, ilaç-

I laması, kırması ve dizmesi, ve balyalanmasına kadar 
I hepsi elle yapılan ve evladı gibi bakım isteyen bir 
I ürünümüzdür. Ekicinin alın terinin karşılığını istemesi 

de tabii hakkıdır. Fakat bu sene 13 Şubat, tütü
nümüzün kara günü olmuştur. Ekici «Bir yıl çalış
tık, bir günde yandık» demektedirler. «Sayın Ma
taracı partini de yaktın, bizleri de yaktın. Umu
dumuz dedik, umutsuz kaldık. Yalanların sonu gel
di» demektedirler. Sayın Ecevit Hükümeti köylüyü, 
tüccara satmıştır muhterem milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan Manisa, Ak
hisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde -yangından 
mal kaçırır gibi - en fazla 5 dakika durabilmiştir. 
Hele Akhisar'da onbinlerce tütün müstahsili en ufak 
bir sevgi gösterisinde bulunmamıştır; her ilçede de 

I «Yuh» sesleriyle ayrılmıştır. 

228 — 



M. Meclisi B : 116 25 . 2 . 1978 O : 3 

Geçen yıl 200 milyon kilo tütün vardı. Başfiyat 
50 lira, ortalama fiyat 44 liraydı. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri hatta Sayın Türkmenoğ
lu'nu da yanlarına alarak, Manisanın kazalarından 
başka, nahiyelerine kadar gidip hoparlörlerle nutuk 
atmışlardı: «Biz hükümette olsaydık sizin tütününüze 
80 ura verecektik» diye. 

Muhterem milletvekilleri, bu sene tütün rekol
tesi 130 milyon kilodur ve tütün kalitesi de çok iyi
dir, ama baş fiyat hepinizin bildiği gibi 57 liradır; 
Ortalama 38 lira. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekili ve Sayın Türkmenoğlu ortalarda yok. Üs
telik hepsinden önemli, sizlerin deyimiyle piyasada 
% 50 fiyat artışı var. Dünya piyasalarında artış var, 
tütün en az 75 lira olmalı idi, ancak müstahsil alın-
teri ve emeğinin karşılığım almış olurdu; şimdi ise 
perişan olmuştur. Geçen sene 50 liraya sattığı bir 
kilo tütün ile aldığı bir malı, bu sene üç kilo tütün 
satarak alamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yakında bir devalüasyon da 
olacaktır. Bugün 40 liraya tütün satan müstahsilin 
eline geçen para 30 lira olacaktır. Tütün, Avrupa 
borsalarında 1,5 dolardır. Dolar da 25 lira olunca, 
87 lira 50 kuruş olacaktır. Ortalama 40 lira olsa 
dahi, işlenmiş tütün 55 lirayı geçmeyecektir. Arada
ki fark 32 lira 50 kuruştur. Onun için Sayın Hükü
met Başkanından ve Sayın Bakandan, tüccara ver
diği % 10 primin müstahsile verilmesini, zarar etmiş 
olan müstahsilin haklarının iadesini istiyorum. Çünkü 
aldıkları para ile bir kilo elma veyahut iki demet 
marul alamayacaktır. 

Çay konusunda hiçbir söyleyeceğim yoktur, yal
nız çay müstahsilini de tütün müstahsili gibi yakma
yın. Tütün ekimi için bazı bölgelerimize imkân ta
nınmasını istiyorum. 1975 senesinde bir af çıkmış
tı. Bazı köylerimizin muhtar ve yetkilileri bu du
rumu iyi anlamadıkları için bu fırsatı kaçırmışlardır. 
Geçimini halı dokuyarak temin ederken, şimdi ise 
'makine halıları daha ucuza satıldığı için, tezgâh 
halıları itibarını kaybetmiştir. Demirci, Gördes, Ku
la, Selendi, Sarıgöl, Alaşehir, Salihli merkez kaza
larımızın birçok köyleri geçimini 7 - 8 baş hayvanın 
sütüne, 2 - 3 dönüm bağa ve çapacılığa bağlamıştır. 
Bu hususta bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu döne
me yetişmeyeceği için, tecrübe mahiyetinde üçer be
şer dönüm ekim müsaadesi verilmesini temenni edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, tütün müstahsilinin 
mukadderatı sayın eksperlerin iki dudağının arasın-
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dadır. Elinde randıman bildiren bir alet olmadığına 
göre bu, eksperin insafına kalmıştır. Hele 1977 se
nesinde gittiği köyle 7 - 8 yaşmda çocuklara, «sen 
Demirel'i mi seviyorsun, Ecevit'i mi seviyorsun?» diye 
soran ve ona göre tespit yapan eksper de olursa, siz 
o köyün ve müstahsilin halini düşünün. 

Eksper konusunda karşımıza eğitim sorunları çık
maktadır. Mevcut, inançlı, vatansever, manevi 
duyguya sahip eksperler kadar dahasına ihtiyacımız 
vardır. Eksperliğin başlıbaşına meslek haline getiril
diği ve konusunun mütehassısı olmuş eksperleri ye
tiştirmesi için, bir eksper okulu açılmalıdır. Mev
cut eksperlerimiz de, gece ve gündüz çalışmaları 
karşılığı tatmin edilmelidir. 

Türkiye'de serbestçe satılan ve milli ekonomiye 
büyük zararlar veren kaçak sigara satışı için, ciddi 
tedbirler alınması en samimi temennilerimdendir. 
Kendi tarlasında yetiştirdiği tütünün bir demetinin 
içilmesinin yasak olduğu ülkemizde, kaçakçılığı ön
lemekle görevli devlet ricalinin masasında ve ceple
rinde kaçak sigaranın bulunması, devlet ricaline 
karşı milletin itibarım sarsmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kaçakçılığın önlenmesi için 
gerekli tedbirler derhal alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yurtseven, süreniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayın. 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — Gümrük 
kapılarında saatlerce bekleyen işçilerimiz ve turistlere 
insan muamelesi yapılmalıda- ve saatlerce bekletil
memelidir. Yurt dışındaki işçilerimize izinli veya 
temelli dönüşlerinde neler getirebilecekleri, devamlı 
bilgi verilerek uyarılmalıdır. İşçilerimiz bazı getir
dikleri eşyaları gümrükte bırakmakta veya geri gö
türmektedirler. 

Cumhuriyet Halk Partililer her zaman ne söyle-
dilerse, aksini yapmışlardır. 1973'te çay için «7 lira» 
dediler, 1974'te hükümet oklular 625 kuruş verdi
ler. Pamuğa «16 lira» dediler, 925 kuruş verdiler. 
Üzüme «20 lira» dediler, 950 kuruş verdiler. 1977'de 
tütüne «80 Mra» dediler, 57 lira verdiler. Cumhuri
yet Halk Partisi hiçbir zaman köylünün, müstahsilin 
yanında olmamıştır, ne yaptığını kendisi de bilme
mektedir. Şöyle ki, üç sene önce vefat eden TARİŞ 
Üzüm Birliği İkinci Başkam Sayın merhum doktor 
Hüseyin Orhan için bir daha seçilmeme ve vazifesine 
son verme kararı çıkarılmıştır ve ailesine tebliğ edil
miştir. Yalnız, 40 günlük hükümeti zamanında, hü
kümet kurmadan önce 40 Mra olan Marlboro ve 
ve Kent sigarası bugün 12,5 liraya düşmüştür. 
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Değerli milletvekilleri, bir ülkede refah ve hu
zuru, sosyal adaleti sağlamak için önce, gayrimeşru 
yollara kayan kazançlara mani olmakta lazımdır ve 
şarttır. Bir tarlaya ne ekersen, onu biçersin. Siz
ler 27 sene hep kötü tohum ektiniz, bizler sizlerin 
yaptığını yapmayacağız. Sizleri mahcup edeceğiz. 
Bizler daima yapıcıyız. 27 senedir bu güzel yurdun 
mimarında, eserlerin temelinde biz varız, kanımız 
vardır, canımız vardır, onun yıkılmasını hiçbir za
man istemeyiz ve istemeyeceğiz. 

Bütçenin Türk Milletine, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yurtseven. 
Sayın Bakan, buyurun; süreniz 30 dakikadır. 

(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığımın 
1978 mali yılı dolayısıyla grupları adına ve şahsı 
adına eleştiride bulunan çok kıymetli milletvekili ar
kadaşlarıma teşekkürlerimi arz etmek isterim. Bu 
eleştirileri, tenkitleri ve temennileri Bakanlığımda, ça
lışmalarımda bana ışüc tutacağım da Yüce Heyetini
ze arz etmek isterim. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ancak, bazı sözcülerin dengesiz ifadelerle yaptık
ları konuşmalarına dengesiz ifadeyle cevap vermek 
istemiyorum. (CHP sıralarından «Bravo sesleri, al
kışlar) Burada aile ilişkilerinden bahsedenlere, başka
larının ailelerini örnek vererek de bahsetmek istemi
yorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Burada Yüce Türk Milletinin mukadderatını tayin 
edecek olan Cumhuriyet Hükümetinin bir Bakanlığı
nın bütçesi müzakere edilirken, sayın sözcülerden bu 
Bakanlığa ışık tutacak eleştiriler, temenniler bizim 
için muteber ve saygıdeğer olmalıydı; ama bazı den
gesiz ifadelere Yüce Heyetinizin müsaadeleriyle ce
vap vermeden de geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım... (AP sıralarından 
gürültüler) 

Sabredin sayın arkadaşlarım, dün yanımzdaydım, 
sabredin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Konuşmanıza gayet 
sakin devam edin. Gecenin bu saatinde sinirlenme
yiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Bakanlığıma bağlı olan 
3 genel müdürlük bulunmaktadır: Tekel, Gümrükler 
ve Çay - Kur. 

Tekel üzerinde eleştiride bulunan çok kıymetli, yi
ne de dostum olan, Adalet Partisi Grupu adına ko-
-nuşma yapan Sayın Muhammet Kellecî'nln lütfen 
dikkatle dinlemesini, tütün piyasası hakkında Hükü
metimizin ve Bakanlığımızın icraatının, tüm Adalet 
Partili ve diğer muhalefet partileri ve Yüce Heyeti
niz tarafından pür dikkatle izlenmesini istirham ede
ceğim. 

Ege tütün piyasası 131 315 ton rekolte ile ka
panmıştır. Bu miktarın % 68'ine tekabül eden 89 067 
tonu Tekel, % 32'sine tekabül eden 42 248 tonu 
da tücar tarafından alınmıştır. Başfiyatın, yeni Cum
huriyet Hükümeti tarafından 57 lira ilan edilmesiyle, 
muhalefete mensup partiler tarafından tüccara peş
keş çekildiği iddiası ortaya atılmıştır. Başfiyat, tütün 
üreticilerinin % 10 ila % 15'inin istifade ettiği bir fi
yattır. Halbuki bakiye kalan % 90 ve % 85 üretici, 
ortalama fiyattan istifade eder. Geçen yıl, yani bir 
önceki yıl 43 liradan 50 liraya, seçim yılı olmasına 
rrgmen 2 nci MC Hükümeti tarafından 7 lira zamla 
tütün üreticisine verilen fiyata hiçbir ses çıkartmayan 
ve müdafaasını yapan, şimdi tenkit eden sayın sözcü
ler; bu yıl seçim yok; ama, yeni Cumhuriyet Hükü
meti vatandaşın geçim yılını düşünmektedir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için bugün
kü ekonomik koşullan değerlendirerek; ihracatta, tü
tün 3,75 dolardan 3,25 dolara, 50 cent gibi, 9 lira
ya tekabül eden bir miktar düşüş olmasına rağmen; 
kendilerinin bırakmış olduğu 172 bin ton stok tütün 
olmasına rağmen; geçen yıllara nazaran 200 bin ton 
rekoltenin Ege piyasasında 135 bin tona, 65 bin ton 
noksanıyla düşmesini gözönüne alarak yeni Cumhuri
yet Hükümeti vatandaşın alınterine, seçim yılı olma
masına rağmen, bugünkü koşullar altında 7 lira zam 
vermiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Açıkça ifade ediyorum, biraz evvel şahsı adına 
konuşan Sayın Halil Yurtsever arkadaşım, 38 lira or
talama fiyattan bahsetti. Geçen yıl 42 lira, 46 kuruş 
olarak tututturulan ortalama fiyat, bu yıl 48 lira 48 
kanış olarak tutturulmuştur. (CHP sıralarından alkış
lar.) 

Sayın milletvekilleri, 13 Şubat'ta açtığım Ege 
tütün piyasasında gezdiğim 5 vilayetin il ve ilçelerin
de gerçek tütün üreticisinin gülen yüzlerini çekemeyen 
bazı siyasiler ve fraksiyonlar bugün burada da aym 
sloganları atmaktadırlar. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Şurada Yüce Heyetinize arz etmek 
isterim ki, bir hükümet gider bir hükümet gehr. 
Eğer demokrasiye inanan siyasi partiler olarak; mu-
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halefet kadar, iktidar kadar muhalefetin de mesuli
yet hissini taşıdığına müdrik olamazsak, ülkeyi uçu
ruma getiririz aziz milletvekilleri. 

Ben Adalet Partisinden istifa etmiş bir milletve
kiliyim. Üzülerek ifade ediyorum: Dün arkadaşla
rımla beraber ülkenin içinde bulunduğu uçuruma 
giden ortamda, ortaklarımızın bizleri Adalet Partisi 
olarak ikinci milletvekili sınıfında görmelerinin ıstıra
bım çekiyorduk. Bugün onları savunan bu arkadaş
larımı hayretle karşılıyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar AP sıralarından gürültü
ler) Açıkça ifade ediyorum: Milletvekilliğinin birinci 
sınıflığını size bıraktık, devam ediniz siyasi hayatı
nıza. ll'Ier olarak biz siyasi hayata devam etmemeyi 
dahi, ülkenin menfaati için, vatanın menfaati için, 
milletin menfaati için bir karar olarak vermiş bulu
nuyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ben hiçbir arkadaşımı, hiçbir kişiyi eleştirmek 
istemiyorum. Anayasada hüküm vardır; siyasi par
tiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Buna 
sadık kalmamız lazım. Yoksa biz, dün bu mem
lekette 41'Ier olarak Adalet Partisinden ayrılıp, Ada
let Partisinin büyüklüğüne, Adalet Partisinin şahıs
larına ağızlara alınmayacak lafları söyleyecek kadar 
küçülen insanlar değiliz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Biz bu iki büyük siyasi partinin de 
bugünkü koşullar altında ülke için, memleket için, 
var olması için... (AP sıralarından gürültüler) Sen 
dinle arkadaşım, seni ben çok dinledim. Sen iyi dinle. 

...bunların siyasi hayatlarında devam etmelerine 
inanıyoruz. Ama dikkatli olun. Sırtınıza aldığınız 
kamburlar siyasi parti olarak sizi, dün beni uçuruma 
getirdiler, ülkeyi uçuruma getirdiler. Devleti par
sellediler. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, tütün piyasası için «18 lira
ya tütün, almıyor. Tütün üreticisinden tüccarların 
aldığı tütün, 84 lira 70 kuruşa tekrar Tekel tarafın
dan geriye alınacaktır» gibi sözleri, büyük bir siyasi 
partinin sözcüleri tarafından kamuoyuna duyurma
sını üzüntü ve esefle karşılıyorum. Milas'ta açıkla
dım. Saat 19.00'daki haber bültenlerinde dinledim. 
Yeni Cumhuriyet Hükümeti, İkinci MC Hükümeti
nin sıfır randımanlı tütüne, bir evvelki yıl vermiş 
olduğu 22 liralık fiyata, 25 lira fiyat vermiştir. Yü
ce Mecliste yine arz ediyorum; 24 Mra 99 kuruşa, 
Tekel ile mukavele imzalayan herhangi bir üretici 
varsa, gelsin, başfiyattan alacağım. (AP sıralarından 
İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar elindeki kâğıdı 
Bakana gösterdi) O senin düzmendir Sayın Yeşilpı

nar. Tekel olarak yasalar icabında, yasalar içeri
sinde, Hükümet olarak aldığımız bir karar vardır; 
25 liranın aşağısında hiçbir üreticiden tütün alınma
yacaktır. Bunlar tutmadı; «84 lira 70 kuruşa Tekel 
geriye alacak» dediler. Tamamen hilafı hakikattir. 
Biz, Ege'de açmış olduğumuz tütün piyasasında, 
gerçek tütün üreticisinin gülen yüzlerim gören bazı 
siyasiler rahatsız oldular. Bunlar siyasi pazar açma
ya başladılar; ama tütün üreticisi bu siyasi pazara 
boyun eğmedi, onları mağlup etti. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; yine 
ne talihsizdir ki, Adalet Partisi Sayın Sözcüsü, bu
rada Bolero gemisinden bahsetti. Yüce Senatoda arz 
ettim, Bütçede de arz ettim. Bu, tahkikat yapılmış; 
bizim görev sahamız dışında, il jandarma kuman
danlığının ilgilileri tarafından gerekli tahkikat ve araş
tırma yapılmış; Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak 
bize düşen görev de yapılmış, sonunda Sarıyer Asli
ye Ceza Mahkemesine, iş intikal etmiş. 

Şimdi Yüce Heyetinize Sarıyer Asliye Ceza Mah
kemesinin kararını arz edeceğim. Dinle Sayın Mu
hammet Kelleci. 

«Karar : Hazırlık No. : 1978/324 
Karar : 1978/217 
Suç : Toplu şekilde viski ve kaçak menşeli siga

raları Türkiye'ye sokmak isteyen tekel kaçakçılığının 
ihtimali. Ayrıca 4 - 5 No. da isimleri yazılı sanıklar... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sanıklar kim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Arz edeceğim. 

«...sanıklar bakımından dikkatsizlik ve tedbirsiz
lik sonucu yangına sebebiyet.» Gemideki müretteba
tın yangına sebebiyeti. 

Sayın milletvekilleri, şu kararın tarihi ve sayısı
nı verdim. Bu, iki sayfadır. Sayın Adalet Partisi 
Grup Sözcüsüne ve tüm Adalet Partililere ve tüm 
Yüce Meclise arz ediyorum: Bunu alsınlar, Sarıyer 
Savcılığından istesinler, burada görülecektir ki, yan
gında herhangi bir kusur olmadığı, viski ve sigara
larda da herhangi bir şey olmadığı mahkemece de 
tescil edilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclise arz ediyo
rum..; 

AHMET SAYIN (Burdur) — Piyasaya, piyasaya. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Piyasayı iyi taldp eden
ler, sigara fiyatım da biliyorsunuz. Şu anda sur
dan ötesinin bütün cebini arasanız hepsi Marlboro ile 
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doludur. Biliyorum, hepinizin cebi Marlboro ile 
doludur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, 
AP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Ayıp be, utan. 
Bilmeden böyle konuşma. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Otur, yerine otur. 
Marlboro sigarası fena değil. İçmek fena değU ki, 
niye böyle davranıyorsun kardeşim, böyle davran
ma. 

NİHAN ILGÜN (Tekirdağ) — Bilmeden böyle 
konuşma, ayıp, utan, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Davranma böyle karde
şim, böyle davranma. 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyelim. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan yalan söylüyor. «Hepsinin cebinde Marl
boro var» demiştir. Yalan söylemiştir. Sigara iç
meyen arkadaşlarımız var, onları itham etmiştir. Ben 
sigara içmiyorum, cebimde Marlboro sigarası yok
tur. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Peki tavzih ediyorum, 
tavzih ediyorum Sayın Özel. Oturun tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun oturun. 
Sayın Bakan lütfen tavzih edin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Yalan söylüyor
sun. 

BAŞKAN — Lütfen oturun tavzih edecek. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Bahri Dağdaş, 
bari siz bağırmayın aziz dostum. Biz sizin gibi on
lara küfür etmedik aziz dostum. Yapmaym şeker 
kardeşim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Biz ulus için yapıyoruz bunu. Saym Bahri Dağ
daş, siz, dün buradan çıkıp şu taraftan, bu taraf
ta olanların aile odalarına kadar girdiniz. Biz onları 
kendimize yakıştırmıyoruz. Saym Dağdaş. Lütfen. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tavzih ediyorum. Sigara içen 
arkadaşlarımuı hepsi benim dostumdur, canım kar
deşimdir, yıllarca beraber olduğumuz dostlanmızdır. 
Lütfen sabredin. Lütfen sabredin aziz kardeşlerim. 

HALlL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Mata
racı, en çok Halk Partisine küfreden sen değil miy
din? Demirelin elini öpen sen değil miydin? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Aziz dostum, bana af
yon yutturdular, afyon; uyandım ben, sen de uyan 
sevgili kardeşim. Sen de uyan. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar (AP sıralarından gürültüler) 
Afyon. Aziz kardeşim, doğrudur, doğrudur. Sa
yın Menteşe, elini kaktırma, yıllarca sana kölelik 
yaptık, yıllarca size kölelik yaptık, partiden bir 
menfaat beklemedik. Sabrediniz aziz dostlarım, biz 
milletvekilliği için beklemiyoruz. 

Saym milletvekilleri, hatibin söylediği sözlerin 
esas noktasına geliyorum... 

MEHMET ÖZÜTKU (Afyonkarahîsar) — Bir 
Bakana yakışacak tarzda konuş. Yüce Meclis kürsü
sünden böyle konuşamazsın. Utan, utan. Biraz şah
siyetli ol. (CHP sıralarından AP sıralarına doğru 
yürümeler ve karşılıklı yumruklaşmalar ve itişmeler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, lüt
fen, sükûneti muhafaza ediniz. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Satı
lanları bu millet iyi biliyor. 

BAŞKAN — Lütfen, siz de Parlamento adabı
na uymayan kelime sarf etmeyiniz, lütfen oturunuz 
yerinize. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili kardeşim, ben ga
yet rahat konuşuyorum. Bu millet iyi bilir şimdi açık
layacağım, açıklıyorum dikkat et ve iyi bekle. Sa
tın alamadın işte beni, dikkatle dinle. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Saym Baş
kan, sen susturmazsam bunları biz susturacağız. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, siz sükuneti 
muhafaza ediniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Saym milletvekilleri, bu
rada AP Grup Sözcüsü arkadaşım, Adalet PartUl 
demeye utanç duyuyorum... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Hesap 
vermiyor, cevap vermiyor Meclise Sayın Başkan; 
demogoji yapıyor.: 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Hesap veriyorum, hesap. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, konuşsun 
müsaade edin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu
rada bir vesikadan arkadaşım bahsetti. Ne talihsiz
liktir ki, Yüce Meclisinize ama kamuoyuna, basına 
bunu açıklamak istemiyorum... 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Açıkla, açıkla. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Evet açıklıyorum, açık
lıyorum; Adalet Partisinden istifa ettiğim günün ak
şamı şu tarafta bulunan çok kıymetli dostlarım (Sa
yın Özel, «tümü» demiyorum) yüzde yetmişi benim 
evimde idi ve bunların arasında bahsedilen Sayın 
Ziya Kaflkavan da, (ismini demiyorum) yine bir kişi 
tarafından görevli olarak benim evime gönderilmişti. 
(CHP sıralanndan «Demirel tarafından» sesleri) Ben, 
istifa bir kere yaparım, istifa müessesesi basit bir 
müessese değildir, geri almam dedim. «Ne istiyor
sun?» dedi. «tşte sana 1981 seçim teminatın» dedi 
Buyurun Adalet Partililer, buyurun. (Elindeki kü-
küç bir pusulayı kürsüden göstererek) buyurun, bu
yurun, buyurun. (CHP sıralarından şiddetli alkış
lar ve «Bravo» sesleri) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkana ver. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bokı) — Bana ver, ba
na. (Kürsü önüne kadar gelerek pusulaya baktı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Buyurun, gel Sayın Mü-
fit'ciğim gel oku. Gel, gel oku, oku. Okudun mu, 
tamam mı? Sayın Bayraktar, tamam mı? ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın 
Bakan lütfen biraz sakin konuşma yapınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Okuyorum: «1981 se
çimlerin bana t aittir.» 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Kimdir? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Süleyman Demirel. (CHP 
sıralannan «Yuh» sesleri, AP sıralarından protesto
lar ve sıralara vurmalar, CHP sıralarından AP sı
ralarına doğru yürümeler ve itişmeler) 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, siz 
susturamazsanız, biz susturacağız. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edin, 
Sayın idareci Üyeler lütfen oturtun. Lütfen yerle
rinize oturun. 

Sayın Bakan, lütfen tesir altında kalmadan, ge
cenin bu saatinde sinirlerin gergin olduğu bir sırada 
daha yumuşak bir ifade kullanırsanız, Bütçenin se
lameti bakımından daha faydalı olacaktır. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bastır Mataracı, güle 
güle bastır. Gülerek devam, gülerek. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın milletvekilleri; 

burada ulusun ve memleketin menfaatinden başka 
bir şey düşünmeden, siyasi parti menfaatlerini ica
bında ulusun, memleketin ve milletin menfaati ica
bı ayaklan altına alan, namuslanyla haysiyetleriyle, 
vatansever, memleketsever duygularıyla yola çucan 
11 arkadaşa kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok
tur ve olamaz da. (CHP sıralarından şiddetli alkışlar 
ve «Bravo» sesleri) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — SıhhatB mi bu 
söylediklerin? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sıhhatli olup olmadığı
nı ben basına açıklayacağım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılık vermeyin Sayın Ba
kan, karşılıklı konuşmayın, devam edin konuşma
nıza. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Cumhuriyet Halk 
Partisinden ne aldın, onu da söyle. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Burada bir... (AP sırala
nndan «Bir koltuğa kurban oklun» sesleri) Koltu
ğu benim ecdadım almış; aç siyasi tarihi, Atatürk'le 
yan yana mücadele vermiş bir ailenin mensubuyum 
ben. (Gürültüler) Ama, yutturduğunuz afyonun te
siri geçti, uyandım. (CHP sıralanndan «Bravo» 
sesleri, alkışlar; AP sıralanndan «Bu sefer koltuk 
afyonunu yuttun» sesleri) Ama, şunu da iyi biliniz 
ki, sizden fazla miUyetçiyim, sîzden fazla da va
tansever duygularla doluyum ben. 

Sayın milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu Sözcüsü Sayın Nevzat Kösoğhı arkadaşımız, 
bize rüşvet edebiyatı yaptı. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Ba
kan, rüşvetin belgelerini göster. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Rüşvetten bahseden Sa
yın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü arkadaşlarıma, 
işe adam alırken nasıl rüşvet yolu tatbik ettiklerini 
belgelerle huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının, 212 adedi Gümrükler Teşkilatına, 24 adedi 
de Muhafazaya olmak üzere ceman 236 tane me
mur almmış. Bunların tayinleri, iş, görev yerleri 
her yerde belK. Tayin evraktan hazır. Filan yere 
tayin edelim. 

Mesela bir tane okuyalım: «Turgut Yıldız. Sicü 
numarası : 9177» Kontrol Genel Müdürlüğüne tayin 
edilmiş. 
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Bu arkadaşlarımızın tayini, Sayın Gün Sazak Ba
kan okır olmaz «İlişik listede adı ve soyadı yazdan, 
sicil numarası, tayin edildiği görev yeri ve unvanı 
belirtilen kişilerin, kadro yokken; alınacak kadrolar
da bilahara göreve başlatılmak düşüncesi ile yapılan; 
Gümrük Teşkilatına 212, Muhafaza Teşkilatına 24 
adet olmak üzere ceman 236 adet atama onaylarının 
iptalini tasviplerinize arz ederim» diye Sayın Bakana 
sunulmuş. 

«Kadro yok» diye bu iptal ediliyor. Dikkatinizi 
çekmek isterim sayın milletvekilleri. Bu arkadaşlar, 
«kadro yok» diye tayin edilen arkadaşlar; sınav ya
pılmış, kazanmış; bunlar «kadro yok» diye tayin
leri, övündükleri Gümrük ve Tekel Bakanı arkada
şım Sayın Gün Sazak tarafından iptal ediliyor. 

Aradan zaman geçmiyor. Aynı kadroya, yeni 
kadro alınmadan kadrosuzluk nedeni ile tayinleri 
iptal edilen kişilere, çeşitli kuruluşlara, Devlet İs
tatistik Enstitüsü, belediyeler, muayyen diğer kuru
luşlarda ve yaptırdığım müfettiş tahkikatı neticesin
de, imtihan evraklarında silinti ve birtakım sahte
kârlıkları tsspit edilmiş olan kişiler (ki, bir evvelki 
236 kişinin tayini iptal edilmiş) kendilerinin keyfi dü
şünceleri ile tayin ettiği adamlar işe atanmıştır. 

Sevgli arkadaşlar, saym milletvekilleri; bunun 
dışında benim bölgemde elime geçen - ben de ıstırap 
duydum - tanıtma belgesi, bu belge (elindeki evrak
ları Umumi Heyete göstererek) dikkat buyurun, dik
kat. Yüce Meclisin, Umumi Heyetin ıttılaına arz 
ediyorum: 

«Tanıtma Belgesi: 
Çay - Kur Genel Müdürlüğüne 

Rize 

Saym Genel Müdürüm, 

Ülküdaşımız, 13.9.1953 doğumlu, Mehmet oğlu 
Nevzat Kalaycıoğlu Kurumunuza girmek için mü
racaatta bulunmuştur. 

Ülküdaşımızdan istediğiniz tanıtma belgesi gön
derilmektedir, tatmin olacağınız kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
Büyük Ülkü Derneği 

Trabzon Şube Başkanı» 
Bu arkadaş, Trabzon'un Araklı ilçesinde bakım 

ve onarım şefi olarak da tayin edilmiş. 
Sayın milletvekilleri, burada edebiyat dersi ver

meye kalkanlar -elbette siyasi partiler kendi yanın
da olanları koruyacak ama - bölücülük yapmayalım, 
kardeşi kardeşe düşürmeyelim, diye müdafaada bu
lunan kişiler; böyle bölücülükle, tamuna karneleri 
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ile adam işe alırsa bu ülkenin hali ne olur arkadaş
lar? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte sayın milletvekilleri, Bakan olarak bu gibi 
yapılmış olan tasarrufları, işe başlayanlar için bir 
şey demeyeceğim ama; bunların tatbikini yapanlar 
halikında sorumluluk yapmak en az vicdani borcu
muz, en az da yeni Cumhuriyet Hükümetinin asil 
görevleri arasındadır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, AP sıralarından gürültüler) 

Bunun dışında, Tekel Genel Müdürlüğünde 463 
işçi, tamamen yasalara aykırı olarak işe alınmış. Bi
liyorsunuz bir işyerinde işçi almak ya ihtiyaca binaen 
alınır, işyeri çağrıda bulunur, İş ve İşçi Bulma Ku
rumundan talep edilir, toplu iş sözleşmesi gereğince 
işveren ve sendika yetkilileri bir araya geMr ve işçi 
alma komitesi teşekkül eder, işe işçi alınır. Fakat 
Tekelde bunun tamamen dışı tatbik edilmiş, 436 ki
şi (Bakanlık görevini devraldığım gibi) sabah ilan 
edilmiş, akşam işe alınmış. Ne İşçi Bulma Kuru
mundan yasal zorunluluk icabı bir kart alınmış, ne 
de sendika ile işveren yetkilileri bir araya gelmiş, işçi 
alma komitesi toplanmış, bu işçiler alınmış. 

Sayın milletvekilleri, eğer bir kadrolaşma yönü
ne gidiliyor ise, biz, yeni Cumhuriyet Hükümeti 
olarak bunlara fırsat vermeyeceğiz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, her şeyden evvel 
devletin bütünlüğüne, devletin otoritesine sahip çı
kan bir Hükümetiz. 

Temiz düşüncelerle, Sayın Adalet Partili dostla
rım, sevgili kardeşlerim, ben bırakıyorum sözleri
mi ve hayallerinizle sizi başbaşa bırakacağım. 

Yeni Cumhuriyet Hükümeti olarak, bugünkü 
yeni Cumhuriyet Hükümeti, ülkenin içinde bulun
duğu ekonomik darboğazı, ulaslararası ilişki bozuk
luğu ve ülkedeki kardeş kavgasını önlemek için ku
rulmuş olan- yeni bir Cumhuriyet Hükümetidir. Fa
kat sayın Adalet Partili dostlarım, önlemedı diye 
deyip de, bu yeni Cumhuriyet Hükümetinin önüne 
birtakım setler atmakla elinize hiçbir şey geçmez. 
Demokraside iktidar kadar muhalefetin de mesuliyet 
hissi vardır, sabrediniz, sabrediniz; büyük Türk Mil
leti sağduyusuyla bugünkü Hükümetin icraatı ile dün
kü Hükümetin icraatını iyi değerlendirmek suretiyle, 
gerçek reyini kullanmak suretiyle iktidara getirece
ğini gayet iyi değerlendirir. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, dün sizin yanınızda olan Adalet Partili ola
rak bizler, bugün partinizden istifa etmiş isek, şu 
kürsüden, milletvekili olarak seçilip geldikten sonra, 
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yeminimize sadık kalarak ve Büyük Atatürk'ün, 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» sloganına gö
nülden bağlı insanlar olarak hepinizi saygı ile selam
larım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu Bütçenin Yüce Milfetinıize, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Bütçesinin Milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Ba
kan, bahsettiğin rüşvet belgelerini göster. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular vardır, fiit-
fen< 

Başka soru sormak isteyen var mı? Zeki Efeoğlu, 
Hayrettin Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Soru usu
lüne ait bir maruzatım vardı efendim. Kaç soru var? 

BAŞKAN — Efendim, soru normal olarak de
vam ediyor; onun için usul hakkında bir şey ifade 
etmeye lüzum yok. Sorular kısadır efendim. 

Efendim, başka soru sormak isteyen? Yok. 
Başka soru sormak isteyen olmadığına göre, soru 

işlemi kapanmıştır. 
Okuyalım efendim. 
İzmir Milletvekili Erol Yeşilpmar'ın sorusu : 
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar?.. Burada mı?.. Bu

rada. 
Meclis Başkanlığına 

Ekli sorumun Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Erol H. Yeşilpınar 

Soru: Tütünün üretici kooperatifleri kanalıyla sa
tın alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanma
sı ve sigara yapılarak ihracı erekleriyle çıkarılan, 1186 
sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Yasasına iş
lerlik kazandırmayı, kooperatifçiliğe önem verdiğini 
programıyla beyan eden mevcut Hükümetin bir üyesi 
olarak düşünmekte misiniz? Veya Çay-Kur Müesse
sesi Statüsünde bir «Tütün-Kur» müessesesi kurmayı 
düşünmekte misiniz?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sorulara arzu 
ederseniz yazılı cevap verebilirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Erol Yeşilpınar ar
kadaşımın bu sorusuna teşekkür ederim. Kendisine 
yazılı olarak cevap takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektir. 
Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun 

soruları: 
Sayın Timurağaoğlu?.. Burada. Buyurun. 

«Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakam 

tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile 
arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

1. Mardin Ve Kızıltepe'nin 40 köyünde tütün 
ekilmektedir. Buraya bir sigara fabrikasının kurulma
sını istiyoruz. Bakan bu hususta ne düşünmektedir? 

2i Güneydoğu illerindeki vatandaşlarımız Şenyurt 
hudut kapısının bir an önce açdmasını sabırsızlıkla 
beklemektedir. Kaçakçılığın önlenmesine de faydalı 
olacak bu kararın, bir an önce tatbik sahasına kon
ması hususunda ne düşüimektedir? 

3. Turist pasaportlarıyla bu bölgedeki çıkışın se
nede en az 5 defa olacak tarzda karara bağlanması, 
kanunsuz çıkışları önleyecektir. Bu hususta ne düşü
nüyorsunuz? 

A* Güneydoğu'daki hudut kapılarında vatandaşla
ra çok eziyet edilmekte, vatandaşları lüzumsuz zor
luklar çıkartılmaktadır. Bu nevi kanunsuz zorlama
ların önlenmesi için ne gibi tedbirler alacaksınız?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Güneydoğu gibi bir böl
gemizin, hakikaten kalkınmaya ihtiyacı olan bu böl
genin bu önemli konuları hakkında sayın parlamen
ter arkadaşıma da yazılı cevap vereceğim. 

'BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektir. 
Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın soruları. 
Sayın Sayın?.. Burada. Soruyu okutuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına tavassutunuzu arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın 

\t Sayın Bakan, her gittiği yerde sık sık enkaz . 
devraldığından bahsetmektedir: 

a) Bu enkaz acaba kimin ve hangi zihniyetin en
kazıdır? 

b) Bu enkazın kendi payına düşen kısmım kal
dırmaya muktedir midir? 

Saygılarımla.» 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, bu soruya 
yazılı cevap vermeyeceğim, müsaade ederseniz. 

Evet doğrudur Sayın Sayın arkadaşım. Her gitti
ğim yerde belki de bu ifadeyi dediğiniz gibi değil, 
bir çok yerlerde kullandım. Her gittiğim tabirini atı-
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yorum, bir çok yerlerde kullandım. Bu, beraber grup- I 
ta bulunduğumuz ve kulislerde bulunduğumuz zaman 
da beraber müzakere ettiğimiz bir konuydu. Yoksa I 
siz bugün bu fikirden vaz mı geçtiniz? Enkazı siz I 
de kabul ediyordunuz. (CHP sıralarından alkışlar, 
gülüşmeler) I 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) Sayın Sayın bir dakika, bir 
dakika. 

Adalet Partisi yüce Grupunda birtakım Sözcülerin 
ve şu Yüce Meclisin, Adalet Partisi Grupu adına de
meyeceğim, yetkilileri adına bile demeyeceğim, 70ı 
sente muhtaç olan bizlerdik yani dün. 70 sente muh
taç bizlerdik. 

17 400 000 000 hra Devletin müteahhite borcu 
var. Bu enkaz değil de nedir sayın milletvekilleri? 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ben bu
nu dile getirmek istedim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Ama bana düşen payı, biraz evvel de arz ettim,'doğ- I 
rudur; bana düşen payı varsa ben bunu ödemeye ha- I 
zırım, ama ben demin de ifade ettim... 

İSMAİL AKIN (AfyonkaraMsar) — İstifa ile 
ödediniz Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Milletvekili olmak, siyasi 
partilere körü körüne bağlanmak demek değildir. Fi
kir sağlamdır, fikirde seninle beraberim ama Ahmet'i 
buraya oturtacağım diye devamlı etrafında uydu gibi 
dolanmak, afyon yutmak, ben bunu bu payımdan da 
her halde affa uğramış olurum. (CHP sıralarından I 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. I 
Sayın Nihat Karol?.. Burada. 
Sayın Karol'un sorusunu okutuyorum: I 

«Sayın Başkanlığa I 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından cevap

landırılmasına tavassutunuzu arz ederim. 
Kastamonu Milletvekili I 

Nihat Karol 
' 1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine ait 

Kanunun değiştirilerek, günün ihtiyaçlarına uygun 
hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir 
çalışma var mıdır? 

2. Güney illerimizde yabancı menşeli bazı mal
ların serbestçe satıldığı bilinmektedir. Hal böyle iken, 
bu mallardan satın alan vatandaşlar yakalanmakta; 
kaçakçı muamelesi yapılmak suretiyle mahkûmiyet ve j 

mağduriyetlerine sebebiyet verilmektedir. Bu ıstırabı 
önleyici bir tedbir alınması hakkında çalışma var mı
dır? Varsa nedir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, buna da 
şu anda cevap vereceğim. Sayın Karol arkadaşıma çok 
teşekkür ederim. 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hakkında biz ev
vela şu hususu Yüce Heyetinize arz edelim ki, kaçak
çılık nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun, Devlet, 
Hükümet, kafasına binecektir. Bunu ifade edeyim. 

İkincisi;... (AP sıralarından gürültüler) 
Aziz kardeşim varsa sende de var; bana fazla sa

taşma, 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. Sayın 

Bakan, sorulara cevap verin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan ama mü
saade buyurun da, bir nebze olsun biz de ferahlık 
hissedelim, gecenin bu saatinde. 

BAŞKAN — Bazan duymamazlıktan gelin efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — 1918 sayılı Yasada de
ğişiklik getirdiğimiz zamanda, şu anda Sayın Karol'a 
ben bir soru soracağım; Adalet Partisi Grupu adına 
bizi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Destekle-
yecek'se, biz zaten kaçakçılıkla, - Hükümet programı
mızda da yer almıştır - şiddetle mücadele edeceğiz. 
Elbetteki bu yasalarda da değişiklik yapacağız. 

Arz ederim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Güney illerimizdeki kaçakçılık konusuna gelince, 
buna yazılı olarak Sayın Karol, zatıâlinize cevap ve
receğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Başoğhı?.. Burada. 
Sayın Başoğlu'nun sorularım okutuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki Sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını delaletlerinizi dilerim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Başoğlu 

1< Yurt dışında çalışan işçilerin yurda dönüşlerin
de gümrük kapılarında uğradıkları güçlükleri önlemek 
içlin alman tedbirler nelerdir? 
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2. Sigara, silah ve diğer kaçakçılığı önlemek için 
gerekli tedbirler alınmış mıdır? Alınmış ise, bunlar 
nelerdir? 

3* Ege tütün piyasası için tespit edilen fiyatları 
yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorsanız yeni 
bir fiyat tespiti yapılacak mıdır? 

4» Bakanlığınıza bağlı kuruluşlardan İşveren Sen
dikaları Konfederasyonuna üye olan var mıdır? Var
sa bunu doğru buluyor musunuz? 

5. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda çalışan kadın 
işçilerin çocukları için gerekli kreş ve emzirme oda
ları açılmış mıdır? Açılmamış ise ne gibi tedbirler 
alınmaktadır?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, 4 ve 5 ncî 
soruları anlayamadım, lütfen bir daha tekrar eder
seniz. 

BAŞKAN — Arzu ederseniz onlara yazılı cevap 
verebilirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Peki onlara yazılı cevap 
vereyim. 

Sayın milletvekilleri, şu anda gecenin bu saatında 
kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. Görülüyor 
ki, en fazla sorular bana soruluyor, ben bundan mut
luluk duyuyorum. Hepsinin cevabını yazılı olarak 
kendilerine takdim edeceğim. -

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap veri
lecektir. 

Evet devam edin. 

Sayın Galip Çetin'in sorusunu okutuyorum; Sa
yın Çetin? Burada. 

«Meclis Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Tuncay Matara

cı tarafından ekli sorularımın cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Galip Çetin 

Soru : Tütünün işlenmesi neticesi 1 0 - 1 5 milyon 
kilo kırık tütün çıkmakta ve 35 sentten öncelikle alı
cılar tarafından talep edilerek dışarıya ihraç edilmek
tedir. Bunun ihracı; 3,5 dolardan dışarıya satılan 
Amerikan Grad tütününün 1 0 - 1 5 milyon kilo ihra
cını engellemektedir. Bu engellemeyi önlemek ve dö
viz kaybını yok etmek gayesiyle kırık tütünlerin ihra
cının yasalanmasını ve dahilde değerlendirilmesini dü
şünüyor musunuz?» 

GUMRUK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sa
yın Galip Çetin arkadaşım tütün tüccarıdır, bu soru
suna müsaade ederse yazılı cevap vereyim. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Sayın İskân Azizoğlu?.. Burada. Sorusunu okutu

yorum : 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tütün alım 
piyasasının tefecinin elinden biran evvel kurtarılıp, 
üreticinin emeğinin alınması, Silvan ve Güneydoğu 
Anadolu tütün piyasasının biran evvel açılması hu
susunda delaletlerinizle sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygıyla arz ederim.» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Saym milletvekili arka
daşımıza da yazılı cevap takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Yazılı sorular bitti. 
Sayın Zeki Efeoğlu, buyurun. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Biraz buraya gelirseniz... 
Duyamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biraz yakına gelin de... 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Hayır buradan söy

leyebilirim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Böyle gel böyle arkada
şım, duyamıyorum. (Gülüşmeler) 

Zekiciğim böyle gel, ileride bir şey varsa söyle. 
BAŞKAN — Lütfen gürültüyü kesin, soru sahi

bini dinleyelim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Hoş geldin 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Efeoğlu. (İzmir Mil
letvekili Zeki Efeoğlu, arka sıralardan ön sıralara ge
lerek, milletvekili koltuğuna çıktı, CHP sıralarından 
gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, ayıp 
bu, Meclise hakarettir. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Şunun vaziyetine bakın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim söylemeye lüzum 
yok, görüyorum. (İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu, 
koltuktan aşağıya indi.) 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Meclise ha
karettir ba, Saym Başkan. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
müdahale edince müzakereyi takip edemiyoruz, otu
runuz. 

Buyurun Saym Efeoğlu. 
ZEKİ EFEOĞLÜ (İzmir) — Sayın Bakan, Adalet 

Partisi Genel Başkanının 1981'i garanti verdiğini söy
ledi. 

Sayın Bakan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun ile Ödemiş Kaymak'ta iken, 1981'de Sayın 
Turizm ve. Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, «Muhterem 
arkadaşlar, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi listesinde 
kontenjan adayımız, Sayın Bakan, yarın sizin millet
vekiliniz olacaktır» demiştir. Bu sözlerden sonra Sa
yın Bakan bu konuda ne diyor?» (Gürültüler) 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Konuyla ilgi
si yok bunun. 

BAŞKAN — Bunun Bakanlıkla ilgisi yok esasın
da. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Saym Başkan, Yüce Mec
lisin saym üyeleri; anlaşılıyor ki, Sayın Efeoğlu arka
daşım bir polemik mevzuu açmak istiyor. 

Şunu peşinen ifade edeyim ki, Sayın Alev Coşkun, 
Sayın Yüksel Çakmur tülün piyasasında İzmir, Muğ
la, Ege'deki bütün gezilerde üç gün bendenizle bera
berdi. Ödemiş'te değil, en ufak bir yerde... Şu anda 
da Yüce Heyetinizde peşinen şunu ifade edeyim ki, 
kişisel düşüncem olduğu gibi, l l ' ler adına da söyleye
bilirim, bugün ülkenin içerisinde bulunduğu bir çık
mazdan vatan ve memleketin... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Siz 
kurtaracaksınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet Saym Köyiüoğlu, 
senin gibi Yargıtay kararları vermek suretiyle Saym 
Köyiüoğlu merak etme. (CHP sıralarından alkışlar, 
gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sen Yargıtay karan ver
din, biz tarihi karar verdik. Sizin verdiğiniz kararla 
bizim verdiğimiz bu kararı, büyük Türk milleti ve 
tarih yazacaktır, o zaman kimlerin ne olduğu inşal
lah görülecektir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — İn
şallah. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Fakat şunu ifade edeyim 
ki, Cumhuriyet Halk Partisinden aday olacağımız ko
nusu, söz dahi edilmeden, Adalet Partisi teminatı ver
miş olduğu halde, o partiden kopuşumuzu bu şekilde 
çürütmek isteyenler, gaflet içindedirler. Siyasi tarih, 
kararımızı iieriki günlerde verecektir. (AP sıralarından 
gürültüler, CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Erol Yeşilpınar. (AP sıralarından gürültüler) 

Anlamıyoruz, lütfen yavaş olun da dinleyelim. Bu
yurun Sayın Erol Yeşilpınar. (AP ve CHP sıraların
dan gürültüler) Lütfen müdahale etmeyin bitirelim; 
artık devam edemeyiz. 

Sayın Yeşilpınar buyurunuz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, sıfır kalite sıfır randıman tütünlere 25 liradan 
aşağı fiyat verilmediğini ifade ettiler. Şimdi ben bu
rada iki tane üreticinin adını, adresini, köyünü vere
ceğim : 

En ver İncili; Akhisar, Efendi Mahallesinden, tü
tün üreticisi. Tekeî'c 17 balya tütün vermiş; 15 balya 
sıfır kalite çıkarılmış, 2 balyasına 25 lira verilmiş. 17 
balya 50 kilodan 850 kilo; 15 balya çıkarılan 50 kilo
dan 750 kilo. 100 kilosuna para verilmiş; 100 kilosu
na 25 liradan 2 500 lira ödenecek. 2 500 lirayı tüm 
tütüne (sıfır kalite dahil) 850'ye bölersek kendisinin 
tütünü 2 lira 90 kuruşa gelecektir. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen soru soru
yor. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Nevzat Ak
man; Akhisar, Kayaîıoğlu köyünden. 6 balya tütün 
vermiş; balyada 15 kilogram yok farz edilmiş, gerisine 
25 lira verilmiş. 15 kilodan 6 balya 90 kilo yok farz 
edilen, 50 kilodan 6 balya 300 kilo eder; 210 kilogra
ma 25 liradan 5 250 lira ödenecek. 5 250'yi tüm tü
tün kilosu olan 300'e bölersek kilosu, 17,5 liraya gel
mektedir. 

Bu durumda Bakan istifayı düşünmekte midir? 
(CHP sıralarından gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Saym Erol Yeşilpınar arkadaşıma çok çok teşek
kür ederim. (AP sıralarından «Eski alışkanlık» sesle
ri) Eskiden kalmadır, sizin gibi yeni değilim, merak 
etmeyin. 

— 238 — 



M. Meclisi B : 116 25 . 2 . 1978 O : 3 

271 000 Ege tütün üreticisinden iki tane örnek 
buraya çıkarttı. Zannımca, Cumaovası'nda ve Kınık' 
ta kendi fikirleriyle hazırladığı kişilerin hazırladığı 
şeydir. Ama Yüce Heyetinize arz ediyorum. Sayın 
Tekel Müdürüm de herhalde not almıştır. Bu, kasıtlı 
yapılmış olan bir şeydir. Hükümet olarak 25 liranın 
allında tütün almama kararımız vardı. Bunu Yüce 
Heyetinize arz ederim. 271 000 üretici içinde eğer 2 
tane varsa... 

EROL H. YEŞİLPÎNAR (İzmir) — Daha çok çok 
fazla. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Müsaade buyursun, 

Altını çizin. Elektrik şu anda bitecek, mazot iste
yen şu anda gelsin vereceğim deyip de aylarca elek
triksiz bırakan veya mazotsuz bırakmak zihniyetinde 
değiliz biz aziz arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nevzat Kösoğîu, buyurunuz. 
EROL H. YEŞİLPÎNAR (tzmir) — Cevap değil 

o, cevap değil. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — îyi cevaptır, iyi cevap. 
Yazılı da veririm sana arkadaşım. 

EROL H. YEŞİLPÎNAR (İzmir) — Buna cevabı 
yazılı istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Kösoğîu. (AP ve CHP sıralarından 

gürültüler) Lütfen soruyu dinleyelim. 
EROL H. YEŞİLPÎNAR (İzmir) — İstifanızı bek

liyorum, zamanımız var. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Ah Erol ah... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen soruyu dinleyin. 
Evet. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, delaletinizle Sayın Bakandan soruyorum : (CHP 
sıralarından gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, bitti mi 
efendim? 

BAŞKAN — Dinleyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Gün 

Sazak'ın Bakanlığı devrinde, Sayın Bakan, «rüşvet 
alındığını» beyan ettiler. «Kendileri Bakan olduktan 
sonra, meselenin belgelerini de ibraz edeceklerini» 
ifade buyurdular. Şu anda rüşvetle ilgili belgeleri 
Yüce Kurula gösterecek mi? Rüşvet verenler kimler

dir, rüşvet alanlar kimlerdir, isimlerini açıklayacak 
mı? Ve bunlar hakkında kanuni mercilere müracaat 
etmiş inidir? Eğer, bunların aslı yoksa ve Saym Ba
kan, sadece bir sürçü lisan veyahut «rüşvet» kelime
sinin manasını bilmediğinden ötürü söylemişse, Mil
liyetçi Hareket Partisinden özür dileyecek mi? (CHP 
sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Otur ulan ye
rine it kafalı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen 
müdahale etmeyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Saym Başkan, sayın mil
letvekilleri... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Lütfen Başkan 
vazifenizi yapın. (Gürültüler, Başkanın tokmağa vur
ması) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen oturun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan... 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Partimize 

açıkça «rüşvet alma» ithamı vardır. Açıkça bir sataş
madır, söz istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) Açıklayacağım Sayın 
Kösoğîu, sabret, sabret. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kimsenin kim
seye zulmetmeye hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, açıklayacaklar, cevap 
verecekler. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen oturun. 
Sayın İktidar Grupu, siz de olur olmaz devamlı 

müdahale etmeyin lütfen. Bütçenin çıkmasına engel 
oluyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kimsenin kim
seye zulmetmeye hakkı yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Kabadayı, lütfen oturun, ce
vap verecekler. 

Buyurun Sayın Bakan, cevap verin efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Saym Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri... 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — (CHP sırala
rına hitaben) Talebelere, «silahı bırakın da fikir mü
nakaşası yapın diyordunuz.» (Gürültüler, Başkanın 
tokmağa vurması) 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisinin Gru-
pu adına konuşan, sayın arkadaşım, biraz evvel «Mil
liyetçi Hareket Partisi rüşvet aldı, rüşvet kimler aldı. 
«Bunları açıklasın» diye ifade buyurdular. 

Sayın milletvekilleri; ben sözlerime başlarken, 
Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına konuş
ma yapan sayın sözcü, rüşvet edebiyatı yaptı ve de
vamla rüşvetten bahseden Sayın Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu adına konuşan sözcü arkadaşımızın 
işe almada rüşvet yapıp yapmadıklarından bahsettim 
ben. Yani illaki bir adam para almakla mı rüşvet ya
par? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Afyonun 
tesiri geçti, doğru konuş. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sen ülkü yandaşlarının 
belgeleriyle... (Konya Milletvekili Agâh Oktay Gü-
ner'in başını sallaması) Sallama Güner başını; bel
geler gösterdim ben sana, tanıtma belgesiyle adam 
işe alırsan, bu rüşvet değil midir? Bu nedir? (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşe alınmış. 

Sayın milletvekilleri, dahasını açıklayayım : Jan
darma Genel Komutanlığından bir belge... Bana bu 
fırsatı verdiler. Fakat deşmesinler çok deliller ortaya 
dökeriz, Yüce Heyetinize bir bilgi arz ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Her şeyi söy
le, şerefli insanlarız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet söylüyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Şerefli in
sanlarız, her şeyi söyle. (CHP sıralarından gürültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Ben de senin kadar şe
refliyim, otur. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Bakan gibi 
konuş, Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Jandarma Genel Komu
tanlığına; Komutanlığınız emekli jandarma yüzbaşısı, 
jandarma... (AP ve MHP milletvekillerinin salonu 
terk etmesi ve gürültüler) 
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GALİP ÇETİN (Uşak) — Ne biçim Başkansın 
Bakan burada ne biçim konuşuyor, müdahale etsene.: 

İHSAN KABADAYI (Konya) — (CHP sırala
rına hitaben) Protesto ediyoruz sizi; Allahmızla, vic
danınızla, kaderinizle başbaşa bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — «Jandarma Genel Komu
tanlığına : 

Komutanlığınız emekli Jandarma Yüzbaşısı Mus
tafa İnal, teşkilatımızda bir göreve tayinini istemek
tedir. Adı geçenin talebi incelenmek üzere, tasdikli 
sicil özetinin gönderilmesini ve sicilinin intikal etme
miş, adli, inzibati cezasının olup olmadığının bildiril
mesini rica ederim.» 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı yazıyor. Ve Jandarma 
Genel Komutanlığından gelen yazıyı arz ediyorum 
Yüce Heyetinize. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, belgeler 

varsa, o belgeleri... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Beyefendi, rüşvetten bah
setti, rüşveti açıklıyorum ben. Bu siyasi rüşvet bu. 

Sallama elini arkadaşım, senin de var merak et
me. 

İlgili yazı ile istenilen sicil, emekli yüzbaşı Mus
tafa İnal (65 - 88) sicil özetinin gönderilemeyeceğini, 
ancak adı geçen subayın 1926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunun 50/50 EB. Subay Sicil Yö
netmeliğinin'99 a, b, c ve d fıkralarıyla, 100 ncü mad
deleri hükümlerine istinaden hakkında düzenlenen 
menfi sicili, «Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uy
gun değildir» şeklindeki olumsuz kesinleştiğinden, 
aynı Kanunun Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri de
laletiyle 5434 sayılı Kanunun 39/E ve 1425 sayılı Ka
nunun ilgili maddeleri gereğince sicil yolu ile emekli
ye sevkedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, «Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
kalması uygun değildir» diye emekliye sevkedilen bu 
kişi, bugün Gümrük ve Tekel Bakanlığının en kilit 
noktasına görevle getirilmiştir. Bu rüşvet değil de ne
dir sayın milletvekilleri? (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, bize ait şey neymiş, lütfen Sayın Bakan açıkla
sınlar efendim. 

BAŞKAN — Size ait bir şey söylemedi. 
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Son söz Sayın Erol Yeşilpınar'ındır. Sayın Erol 
Yeşilpınar söz sırasını Sayın Kelleci'ye vermiştir. Bu
yurunuz Sayın Kelleci. * 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Saym 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Gecenin bu saatinde Yüce Huzurlarınızda ikinci 
defa bulunabilmenin mutluluğu içerisindeyim. Ancak, 
memleketimize, milletimize hizmet verecek olan bü
yük bir bakanlığın bütçesi görüşülürken, biz burada 
bu Bakanlığın sevk ve idaresini yüklenmiş olan Sayın 
Bakanın Bakanlığından, memleketin âli menfaatlerine 
yapacağı hizmetlerden, gelecekte ne gibi yenilikler dü
şünüyor, ne tedbirleri vardır? Onları dinleyelim der
ken, millet adına, milletvekilleri olarak, karşımıza ta
mamen bambaşka bir tablo çıktı. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sizinkiler de öyle idi. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Ben söy
lediklerimin tamamım arz ettim, Senatonun zabıtla
rından aldım, kendim de o konuşmayı dinlemiştim. 
Ben konuşmamın o şekle dönmesinin ihtiyacını, o ta
lihsiz konuşmadan dolayı duyduğumu burada beyan 
etmiştim. 

Aslında gecenin bu saatinde,, sizin yorgunluğunu
zu tahrik edecek şekilde bir konuşma yapmak niye
tinde değilim. (CHP sıralarından «Aaaa» sesleri) 

Fakat Sayın Bakanın hizmetinin özelliği, güzel
liği gibi davranışlarında Yüce Meclise karşı olan tu
tumunda da bir nezaket arar idik. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bulan buldu. 

ÎSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Çok neza
ketli adam bu. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Şöyle ki, 
Sayın Bakan buraya çıktığı zaman aynen şu sözü 
kullanmış idi; hem şahsımı, hem de grupumu itham 
ederek, «Burada dengesiz konuşmalara cevap ver
mek istemiyorum, cevap vermeyeceğim» dedi, arka
sından da daha büyük bir dengesizlikle cevap vere
rek, Cumhuriyet tarihinde - zannederim - kabinelerin 
içerisinde emsali görülmemiş bir dengesizlik örneği 
verilmiş oldu. Bunun için üzgünüz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sana göre öyle. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bunun 

için üzgünüm. Yüce Meclisin onuru adına üzgünüm. 
Şahsım burada 448'de bir taneyim, 448'de biri bana 
intikal eder. 

Bizim sorularımızın içerisinde, o kaçakçı gemisiy
le ilgili kararı, Sayın Bakan buradan okudu; ama bi
zim şu idi : Akrabalıkla ilgili hiç kimseyi itham 

etmek niyetinde değildik. Sayın Bakanın akrabaları
nın Bolero Gemisiyle olan akrabalığından dolayı işin 
üzerine varmıştık, yoksa katiyetle kim kiminle akra
ba olursa olsun; bizimle olmasın da kiminle olursa 
olsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bizim 

Sayın Bakandan sormak istediğimiz şu idi, öğrenmek 
istediğimiz; - daha evvel sormuştuk - «Gümrük Ba
kanlığının bu gemi hakkında tahakkuk ettirmiş ol
duğu bir gümrük vergisi var mıydı, miktarı ne idi?» 
Bunu alamadık. 

Sayın Bakan «Bana afyon yutturdular» diyor. Af
yonkeşlik bir suçtur, acaba hâlâ devam ediyor mu; 
onu bilemiyorum tabii. Hastalıktır yani daha doğru
su. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Çok neza
ketli bu adam. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Doğru, 
aslında alkışladığınız Sayın Bakanın buradan Yüce 
Meclisin bir üyesine «Otur yerine» diye hakarette bu
lunmasını alkışlamış olmanız, gerçekten beni şu Par
lamento hayatımın baharında fevkalade yordu, fev-
kalede ihtiyarlattı; haklısınız, çok doğrusunuz, çok 
doğrusunuz, haklısınız, çok doğrusunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, müdahale 
etmeyin. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Şunu 
söyleyip, hemen arz edip bırakacağım kürsüyü; yal
nız bu kürsü arkadaşlarımdan istirham edeyim, bil
hassa cevap vermek istemiyorum, dikkatle kendimi 
toparlamak istiyorum. Bu kürsü milli irade kürsüsü
dür, sizin ikram ettiğiniz koltuk değildir. Buraya mil
li iradenin sayesinde geldim, o sayede giderim; o mü
messillikle buradayım ben. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Buraya gelip gitmek, sizin işaretinizle olmaz. Si
zin işaretinizle olan yerlerin /siz kararım verirsiniz, 
gelir veya gider; o beni enterese etmez. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hâlâ cür-
mü meşhut halindesin. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
Bakan, Bakanlığının ilk günlerinde «Akşamcılar ka
liteli rakı içecekler» beyanatında bulunmuşlar idi. 
Üzülerek söyleyeyim, şuradaki hali görünce bilmiyo
rum, iftira da etmek istemiyorum; ama tavır ve hali
ni de görünce, evvelemirde kendi nefislerinde bunu 
takdir etmişler gibi geldi bana. Bu kürsüde üzdü doğ
rusu beni; şu Meclisin şahsı maneviyesi bakımından. 
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İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Muhammet, 
senin de hızın geçti, artık konuşamıyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bakan

lığın daha net, daha dikkatli, daha memleketsever, 
milletsever anlayış içerisinde deruhte edilmesi iktiza 
ediyor. 

Asıl olan şu idi : Vesika göstermek... Bizim üze
rinde durduğumuz vesikanın gösterilmesi idi, asıl 
olan. 

Benim bildiğim şu idi : 5 veya 6 bin liralık bir 
buzdolabına bir kitap kadar vesika verirler. Sayın Ba
kan kartvizitçik gibi bir vesika gösteriyor. Hani o 
öyle gayet basit, efendim bir mana ifade eden vesikay
la burada, sahte bir vesikayla kendisini sergilemiş 
olması da, Bakanlık mesuliyeti bakımından gerçekten 
bizi üzmüştür. 

Bundan böyle burada şu gün tezahür etmiş ol
duğu gibi, hareketlerin tezahür etmeden, bakanlık va
karı, bakanlık ciddiyeti, bakanlık mesuliyeti içerisin
de hizmetin verilmesi, milletimize o manada hizmetin 
yapılmasını, yürekten temenni ediyor, Yüce Meclisi
mize saygıyla, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. 
(AP sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, biraz önce burada konuşan sayın hatibin, Ata
türk'ün Kurtuluş Savaşından sonra açtığı ve milli 
iradenin sonucu olarak buraya gelen milletvekillerinin 
kişiliklerine ait sözlerini, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak reddettiğimizi ve bunu tutanaklara ge
çirtmek için söz aldığımı ifade etmek isterim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Rize) — İçtüzüğün 70 nci maddesine gö
re söz istiyorum Sayın Başkan. 

Sayın Muhammet Kelleci, burada son konuşma
sında şahsımla ilgili, «bir dengesiz konuşma» ya ce
vap ve ayrıca Bolero gemisi ve yine ayrıca «Akşam
cılara yeni rakı çıkartacağım» gibi şahsımla ilgili, 
yanlış bir beyanda bulunmuşlardır. Bu, belki de ken
dilerin eski bir alışkanlıklarından ileri geliyor, bile
miyorum; bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi aynı ifadeleri 
siz de burada kullandınız, «dengesiz» diyerek. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — İyi ya, onu açıklayacağım Sa
yın Başkanım. 

i BAŞKAN — «Dengesiz» ifadesini siz de kullan-
I diniz. Şimdi bu Bütçenin çıkması lazım. Gecenin bu 
I saatine kadar yorgunluk devam ediyor. Şimdi bütçe-
I nin çıkmasına sizin yardımcı olmanız gerekir. Eğer 

bu gibi şeylere yol açarsak, halen üç tane sataşma
dan dolayı söz isteyen hatip var, onun için bugün, 
hatta yarın dahî bunun çıkması imkânı yoktur; bu ba-

| kımdan müsaade edin, bunu fazla deşmeyelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan, yalnız ben konuşmalarımın başında Yüce Mec
lisin üyelerinin, grupları ve şahısları adına yapmış ol
dukları eleştirilere, tenkitler ve temennilere teşekkür 
etmek ve Bakanlığımda yapacağım çalışmalarda bun
ların bana ışık tutacağını beyan ettikten sonra, «den
gesiz bazı ifadelere cevap vermeyeceğim» demekle, 
bunu hemen Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün alması 
üzerine, demek dengesiz konuşmayı kendisi yapmış
tır, mahiyetini taşıyor. Cevap vermeyeceğim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 50 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Gümrük kanunlarının uygu
lanması ve izlenmesi 222 209 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edîl-

l mistir. 
112 Gümrük kaçakçılığı ile mü

cadele hizmetleri 106 405 000 
! BAŞKAN — Bölümü oylarını-
j za sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edil-
j mistir. 
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Bölüm 

900 

Lira 

2 000 000 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Ç. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/78; C. Senato
su : 11551) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu 
S. Sayısı : 755) (1) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağ
lı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe kanun tasarısının 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum • 
Tekel Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1978 mali 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 676 599 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetveli ve 
' cetvelin bölümlerim ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi 
A - Cetveli 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 96 247 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

111 Yaprak tütün hizmetleri 452 166 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Tekel mamulleri üretimi 1 729 451 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 43 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

113 Satış hizmetleri 385 679 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan. transferler 13 056 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 676 599 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini ve 
bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

B - Cetveli 

Gelir 
türü 

2 

3 

Lira 

Vergi dışı gelirler 22 881 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Özel gelirler 2 653 718 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 nçü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1978 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvellerde yazdı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yıhnda da 
devam olunur, 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele

cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

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 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe 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 Gümrük ve Te

kel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Müsaadenizle, celseyi kapatmadan evvel bazı öner
geler var; onları arz edeceğim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir) — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz, bir konuyu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi, Sayın Temel Karamollaoğlu; Sanayi Ba

kanlığı Bütçesi görüşülürken, «Sayın Bakanın 100 bin 
tanktan bahsetmesi mevzuu üzerinde bir açıklama 
yapmak için» söz istemektedir. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, gecenin bu saatinde konuşmak istemiyorum, 
zamanında söz verseydiniz iki dakikada hallederdik. 
Vazgeçtim efendim. <CHP sıralarından «Bravo» Te
mel sesleri) 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kara
mollaoğlu. Tutanak geç geldiği için, o bakımdan şim
di ele almak gerekti. 

Sayın Alev Coşkun bir açıklama yapmak istiyor. 
Vazgeçtiniz mi efendim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (îzmir) — Sayın Başkan, kısaca buradan iki 
kelimeyle ifade edebilirim, açıklayabilirim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir) — Efendim, İzmir Milletvekili Sayın 
Zeki Efeoğlu'nım; benim, Adagide'de Gümrük ve 
Tekel Bakam Tuncay Mataracı için «1981'de Halk 
Partisinden İzmir adayıdır» diye ortaya koyduğu hu
sus, tamamen hilafı hakikattir. Sırf zabıtlara geçmesi 
için arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 
Sayın Gündüz Onat, o da sataşmadan dolayı söz 

istemiştir. Tutanağı tespit ettim, sataşmaya ait bir şey 
yok; vazgeçmiştir. 

Programımıza göre bugünkü bütçelerin görüşme
leri tamamlanmıştır. 

1978 mali yılı bütçe kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere devam etmek için 26 . 2 . 1978 Pazar gü
nü (Yani bugün) saat 10.00'da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Kapanma saati : 01.34 

i>m<* 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Hakkındaki Kanun Tasarına Yerilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kalbul edenler : 228 
Reddedenler : — 
Çdkoınserler : — 

Oya katılmayanlar : 221 
Açık üyelikler : li 

Değişiklilk Yapıhnası 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Hasan Gürsoy 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
ismail Akın 
Mehmet özutku 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğültürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

' BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınh 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Bayram Turan Çetıin 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaşj 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer ihsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Süleyman Salbrü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septlioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
IsmaU özen 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

ÎZMİR 

Yüksel Çakmur 
Zeki Efeoğlu 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Erol H. Yeşilpmar 

KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şarefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
îsmet Atalay 
Hidâyet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Safcri Tığlı 

I KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Gümüşçü 

KJRKLARFLİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
I Kenan Akman 
I Turan Güneş 

j KONYA 
| M. Yücel Akıncı 
i Durmuş Ali Çalık 
I Ahmet Çobanoğlu 
I Agâh Oktay Güner 
i Mustafa Güzelkılınç 

llhsaın Kaibaidayı 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
i tUhaın Ersoy 
I A l İrfan Haz&edar 

MALATYA 
IJüttfö Öoğafl 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaste 
A i Kırca 
Mehmıelt Recaü Kultan 
Mustafa ŞeaKfiüirfc 

MANİSA 
Eridin Topkaya 
Faik Tünün 
Yahya Uslu 
Halil Yuıltfsövetı 
Hasan Zengin 

I MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metlin Musaoghı 

MUĞLA 
Sama Gökmen 
Hasan Fehmi llıter 
Zeyyat Mandaltatei 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hİseyte ÇelÜfc 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
1 Temel Ateş 

Memidluh Elfcşti 
Ertuğr# Günay 
HanDdıii Mağdien 

RİZE 
I İzzet Akçal 
I Yılmaz Balta 

Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet AKön 
Kenan Bülutoğlu 
llyas Kılıç 
1. Etem Kıüçöğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

STNÖF 
Hilmi İşgüzar 
Alâettin Şahin 

I SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Temel Karamollaoğlu 
Azimet Köylüoğlu 

I Mahmut Özdemiu 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
j Adil Ali Cinel 
J Lütfi Köktaş 
| Rahmi Kumaş 
\ Ahmet Şener 
j TUNCELİ 
| Hüseyin Erkanh 

Ali Haydar Vezfroğlu 
URFA 

M. Salbri Kılıç 
I Celâl Paydaş 
j UŞAK 

İsmail Aydın 
M. Selâhattin "Yüksel 

VAN 
Mehmet Salh Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü EraunKöluağlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülest :Ecevit 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekm Kızıhşık 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdöt Akçaü 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınaiî 
İsmail Hakkı Öztorun 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Hasan Akkuş 
Günıeş Öngüt (B.) , 
Mete Tafl (B.) 

AÖRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
ihsan Ataöy 
Denliz Baylkal (B.) 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Mutlu Menderes 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin înkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BlLECÎK 
Cemalettin Köklü 

BlTLlS 
AJbidin inan Gaydalı 
Muhyetltin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çim'bek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
Asâan Topçulbaşı 

. DENİZLİ 
Musltafa Kemal Aykuırt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
HaM Akgül 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattün Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(I. Ü.)" 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Ferit Gündoğan 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 

Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
İlhan Özbay 
Recep Özel 
Osman Özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

IZMlR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun (B.) 
Adil Demir 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
ismail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V,) 
Mehmet Doğan 
Turhan, Feyzüoğlu (B.) 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
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KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
M. Kubiay tiner 
Neüati Kalaycıoğhı 
Faruk Sükan (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abiım 
Nıizalmettin Çdban 
Hüseyin Cavilt Bridlemir 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zelkıi Kaıragözii 
Sümer Oral 
Önol1 Şaikar 

MARDİN 
Fetoim Adak 
Abdülkadir Timprağaoğlu 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmdt Buldanlı 

MUŞ 
Kaisıim Emre 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kirathoğlüi 

NİĞDE 
H. Avtai Kavurmacıoğlu 
Saidi Somunouioğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 

Ömer Çakıroğlu 
Ertöz Vahit Suiçmez 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyülboğlu (H.*k V) 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaşj (Baışkan) 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelik) 

Manüsa 1 

Yekûn 1 

»>•-« 
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1977 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Ya] 
Oyların Sonucu 

sı Hakkımda Kanun Tasarısına Yerilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Hasan Gürsoy 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarhan 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
İsmail Akın 
Mehmet özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

Üye sayısı : <• 
Oy veremler : 

Kalbul edenler : 
' Reddedenler : 

Çekimserler : 
Geçersliz oylajr : 

Oya katılmayanlar : \ 
Açık üyelikler : 

15Q 
18Q 
178 
— 
— 
2 

169 
1 

(Kabul Edenler) 

1 AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaıgj 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün | 

1 DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Süleyman Salbıti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR .-
Gündüz Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

1 İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 

Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 

Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan. Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Zeki Efeoğlu 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
tsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüteylin Kalel 
Aydın Menderes 
Mustafa Üstündağ 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Meh.met Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
İsmail Hakkı Öztorun 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahrnan Unsal 

KÜTAHYA 
liıain Ersıoy 

MALATYA 
Lültfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahimiet Karaaislatı 
A i Kırca 

MANİSA 
Esrfkiin Topkaya 
Faik Türün 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 

MUĞLA 
Saımd Gökmen 
Hasan Fehmi İ t e r 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüfcekli 

NİĞDE 
Hüseyin Çelilk' 
Burhan Eceimiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Mömiduh Ekşi 
Erituğrui Günay 

AFYONKARAHİSAR 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mete Tan (B.) 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Orfmn Akbulut 
Enver Akova 
Temel Karamollaoğlu 
Mahmut Özdemir 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
A1İ Kurt 

Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Teoman Köprülüler (B.) 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Deniz Baykal (.B.) 

TRABZON 
Adil Alî Cinel 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UvŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurümluoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 

(Geçersiz Oylar) 

ELAZIĞ I RİZE 
Ali Rıza Septıioğlu Sami Kumbasar 

(Oya Katılmayanlar) 
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Cemalettin tnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimıbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahatttin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
M. Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 
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ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğiu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü) 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
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Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Turan Kocal 
İlhan Özbay 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Çakmur (B.) 
Adil Demir 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 

- Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınâr 

KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan (B) 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Adem Ali Sanoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. KuıbMay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalayeıoğfu 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablüm 
Nizaımettin Çoban 
Hüseyin Caviit Endömir 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentünk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Şaıkar 
Yahya Uslu 
Ha'Ml Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Metin Musaoğlu 
Abdülikadir Timurağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
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MUĞLA 
Ahmet Buldanih 
Zeyıyat Mandalıinıoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M, Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
H. Avnd Kavunmacıoğlu 
Sadü Somuncuoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden (t. Ü) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 

Azimet Köylüoğlu 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şşyki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Ertöz Vahit Suiçmez 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (Bşk.V. 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç; 
Ali Fuat Eyüboğlu 
(Bşk V) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelıik 
Cahit Karakaş (Başkan)-
Koksal Toptan 

Manlisa 1 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1978 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1978 yilı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Beden Tedbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/80; C. 
Senatosu : 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Sena
tosu S. Sayısı : 757) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 3. — 1978 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. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu : 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı : 
44; C. Senatosu S. Sayısı : 756) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/78; C. Senato
su : 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu 
S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu S. 
Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe kanunu tasarısı (M. Mech'si : 1/53; 

C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; C. 
Senatosu S. Sayısı : 730) 

X 2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi ; 1/54; C. Senatosu : 
1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Senatosu S, 
Sayısı : 731) 

X 3. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 1/529) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sayısı : 
733) 

X 4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu 
tasansı (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) (M* 
Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 

X 5. — 1978 yıh İstanbul Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 
743) 

X 6. — 1978 yıh İstanbul Teknik Üniversitesi büt
çe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu : 
1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu S. Sa
yısı : 744) 

X 7. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 
1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. Sa
yısı : 741) 

X 8. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/69; C. 
Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. Se
natosu S. Sayısı : 746) 

X 9. — 1978 yıh Çukurova Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/60; C. Senatosu : 
1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu S. Sa
yısı : 737) 

X 10. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi bütçe 
kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) 

X 11. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi bütçe 
kanunu tasansı (M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 
1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senatosu S. Sa
yısı : 736) 



X 12. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 
1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Senatosu S, Sa
yısı : 745) 

X 13. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı : 
735) 

X 14. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) 
(M. Meclisi Ş. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sayısı : 
740) 

X 15. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) 

X 16. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayısı : 
734) 

X 17. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 
742) 

X 18. — 1978 yıh Selçuk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) 
(M, Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 
748) 

X 19. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/70; C. Senato
su : 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı ; 36; C. Senatosu 
S. Sayısı : 747) 

X 20, — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/72; C. Senato
su : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. 
Sayısı : 749) 

X 21. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı 
(M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) 

X 22. — 1978 yıh Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 
1/75; C. Senatosu : 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı : 
40; C. Senatosu S. Sayısı : 752) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/76; C. Se
natosu ; 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Sena
tosu S. Sayısı : 753) 

X 24. — 1978 yıh Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/77; C. Sena
tosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı i 42; C. Senato
su S. Sayısı : 754) 
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Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 43 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi: 1/78; C. Senatosu: 1/551) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 755) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 .. 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6261 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 7 . 2 , 1978 gün ve 1/78-25 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

«olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (133) 

KaJbul 
Ret 
Çeklinser 

: (72) 
: (58) 
: (3) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/78, C. S. 1/551 
No. : 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihli ve 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
'{Tekel Genel Müdürlüğü 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum^ 
•Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönen, : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 44 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M.Meclisi : 

1/79; C. Senatosu : 1/552) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 756) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 E 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6260 - 1/552 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 21 . 1 . 1978 gün ve 1/79-1 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1978 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (95) 

Kabul : (65) 
Ret : (30ı) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1179, C. S. 1/552 
No. : 33 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.. 2 . 1978 tarihli ve 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Devlet Üretme Çiftlikleri 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için^ durumu bilgilerinize sunuyorum,! 
Saygılarımla.; 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 56 
Toplantı : 1 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /91; 

C. Senatosu : 1/555) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 760) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24.2.1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6286-1/555 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

fbgı : 20.2.1978 gün ve 33 sayılı yazınız : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yıh Bütçe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 24.2.1978 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 146 

Kabul : 146 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24.2.1978 

Esas No. : 1/91, CS 1/555 
No. : 43 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24.2.1978 günlü ve 32 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum,, 
Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 57 
Toplantı : 1 

1977 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/557) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 759) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 2 L 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6287-1/556 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 20 . 2 . 1978 gün ve 32 sayılı yazınız: 
1977 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, Bütçe 

Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1978 tarihli 
32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur; 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı A t alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 155 

Kabul : 154 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 2 ^ 1978 
Esas No. : 1/90, C. S. 1/556 

No. : 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1978 günlü ve 32 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (1977 
yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu dkli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum^ 
Saygılarımla^ 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 




