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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/208) (S. Sa

yısı : 322) üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 

Ulaştırma Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 

1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü (1/32) (S. Sayısı : 314), 

1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü (1/233) (S. Sayısı : 315), 

1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(1/234) (S. Sayısı : 316) ve 

1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/235) 
(S. Sayısı : 317) Bütçe Kanunu Tasarılarının da mad
deleri kabul edildi; tümlerinin gelecek birleşimlerde 
açık oya sunulacağı bildiriildi. 

24 Şubat 1979 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime (24 . 2 . 1979 saat 03.25'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Divan Üyesi 

Kütahyal 
Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Riize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 
Divan Üyesi 

Adana 
Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanVekiili Memduh Ekşii 

DİVAN ÜYELERİ : Halil KamaÜı (BuHsa), Mustafa G'azalcı (Deniri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum, 

lî. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 
Ş44) (1) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1979 Yılı Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz, 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Köy İşleri Ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi üze

rinde söz alan sayın grupları ve kişisel söz isteminde 
bulunan sayın üyeleri sunuyorum : 

Grupları adına : Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın İhsan Kabadayı, Milli Selamet Partisi 
Grubu adına Sayın Yaşar Göçmen, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erkanlı, Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Timuçin Turan. 

Kişisel alarak lehte : Sayın Ömer İhsan Paköz, 

(1) 322 S. Sayılı basmayazı 16 
54 ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

2 . 1979 tarihlî 

158 
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Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Altan Tuna, Sayın Çağ
layan Ege, Sayın Adnan Keskin. 

Aleyhte : Sayın Recep Özel, Sayın Mehmet Ça-
talbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın Adem Ali Sarı-
oğlu, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın ilhan Aytekin, 
Sayın ibrahim Topuz, Sayın ismail Hakkı Köylüoğlu, 
Sayın Şener Battal ve Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde : Sayın Ali Ak ile Sayın Sami Gökmen 
söz istemişlerdir. 

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın İhsan Kabadayı'da, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşülmekte 
olan Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
hakkında görüş ve mütalaalarımızı arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Türk köyü ve köylüsü, tarihin en efendisi olan 
Türk Milletinin özünü ve asıl cevherini teşkil eder. 
Köylümüze ilk «Efendimiz» tabirini kullanan Fatih 
Sultan Mehmet olmuş, asırlarca sonra da rahmetli 
Atatürk aynı takdirlerimi izhar buyurmuşlardır. 

Tarihin akımına kısaca bir göz atarsak, Türk kö
yü ve köylüsü sanat ve sosyal yapısı itibariyle Sel
çuklu devrinde, Osmanlı devrinden çok daha kuvvetli 
idi. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Türk 
köyü ve köylüsü çok fakir düşmüş, Osmanlı İmpara
torluğuna her türlü hizmette bulunmuş, can vermiş, 
kan vermiş, vergi vermiş, asker vermiş; fakat karşı
lığında hemen hemen hiç bir şey almamış ve yalnız 
ve yalnız teba olarak kalmıştır. 

Cumhuriyet devrinde Türk köyüne ve Türk köy
lüsüne eğitim, öğretim bakımından seferberlik yapıl
mış, okullar yapılmış, ama Türk köyünün ve köylü
sünün bünyesinde sosyal ve ekonomik bakımdan ciddi 
değişiklikler yapılmamış, fakat teba değil de vatandaş 
olmuştur. 

Demokratik idareye girdiğimiz günden itibaren 
bir köy çocuğu olarak diyebilirim ki, demokratik ida
re köylümüze dil takmış, hakkını arar olmuş, devlet 
kapısını çalar olmuş, memuru da kendinden üstün 
değil, kendisi gibi görerek haklarını istemeye başlamış, 
yani kısaca, devlet köye girmeye başlamıştır. Ama tu
tulan yol yanlıştır, konulan teşhis yanlıştır. Bugüne 
kadar köy hizmetleri için izlenen yol, köyü ve köy
lümüzü temelden ele alan sosyal, ekonomik, sanat ve 
eğitim yapısıyla güçlendiren yol değil, hemen hemen 
hepsi sathi ve cilalı hizmetler nevinden kalmıştır. 
Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütçeyi 
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biz, teknik ve teşkilatlarından ziyade köy ve köyü
müzü temelden ve gerçek yönleriyle ele alan bir yön
den eleştireceğiz. 

Türkiye'de 68 bine yakın yerleşme ünitesi var
dır. Bunun % 60'ı köylerde oturur, yani 25 milyonu 
köydedir. Köy nüfusunun 7 milyonu orman köylerin
de, bir o kadarı da orman çevre köylerinde oturmak
tadır. Zengin ve gelişmiş bölgelerimizdeki köylerimi
zin dışında kalan köy manzarası, hâlâ açık seçik ola
rak, çıra çarık, tezek, kerpiç ve topraktandır. 

Köylerde süratli nüfus artışı, veraset yolları top
rağı çok küçük parçalara ayırmakta ve bunun neti
cesi olarak da köylerde toprak, bilhassa dağ köyle
rinde dönümle değil, pek çoğunda âdeta evlekler, man
dalla ifade edilir duruma gelmiştir. Erozyon nedeni 
ve teknik tarımın da köylerimize girmemesi köyümü
zü fakir düşürmüş, besleyemez hale getirmiştir. En 
tabii gübre olan tezek de tarlada gübre değil ocakta 
hâlâ yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Köylüye verilen her türlü kredi, günün şartlarına 
göre çok yetersiz, âdeta bir pazar harçlığı dahi olama
yacak durumda, semboliktir. Köylüyü köyüne bağla
yıcı, geçimini sağlayıcı el sanatları, arıcılık, dokuma
cılık, besicilik, tavukçuluk, halıcılık gibi hizmetler 
gelmiş geçmiş iktidarlar dahil yeter derecede ele alın
madığından köylüyü köy meraları ve ormanlarını 
tahribe terk etmiş, bu yüzden de her sene erozyon ne
deniyle orta halli bir il büyüklüğündeki verimli top
raklarımız denize akıp gitmektedir. Kıraç bölgelerde 
köylünün tarım aracı hâlâ karasabandır. Orta Anado
lu'yu gezerseniz bunu açık seçik görürsünüz. Köylü
müze müteselsil kredi verme yolu da ona kredi ver
me değil, âdeta krediyi vermemek için bir nevi en
gelleme yoludur. Köylünün ve çiftçinin köylerde top
rak tahlilleri hâlâ yapılmamış, arazinin de ancak €/c 25'e 
yakını kadastrodan geçmiştir. 

Günün tarım gelirleri, sanayi gelirlerine nazaran 
devamlı olarak gerilemektedir. Bu yüzden de şehirle 
mesafesi açılmaktadır. Meselâ 1965 yılında, bir çiftçi 
olarak söyleyebiliyorum ki, bir Ferguson traktör 44 
bin lira idi, 40 ton buğdayı ile bir Ferguson alabili
yorduk. Bugün bir Ferguson traktörü 300 bin liraya 
arasanız da bulamazsınız, alayım deseniz de 100 ton 
buğdaya dahi bir Ferguson traktör zor alınır hale gel
miştir. Böylece, o yıl ile bu ytl arasında köylünün ge
liri 'c/c 100'den fazla gerilemiştir. Buğdayını o yıllar
da 3 liraya satar, aşağı yukarı 1 kg. demir alırken, bu
gün 8 kg. buğday satarsa 1 kg. demir alabilir. 25 kilo 
buğday satarsa. 1 torba çimento alabilecek duruma 
gelmiştir, 
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Halen köylü, buğdayını 3 liraya satar, kepeğini de 
5 liraya alır. Acı gerçek de budur. 

Bu demektir ki, tarım gelirleri, sanayi gelirlerine 
nazaran devamlı olarak gerilemekte, köy ve tarım 
kesimindeki nüfus da devamlı olarak şehirlere ve sa
nayi bölgesine akmaktadır. Böylece büyük şehirlerde
ki ciddi sorun ve afet halini alan gece'kondu sorunu 
da bu yüzden doğmuştur ve doğmaya, âfet olmaya 
devam etmektedir. 

Türkiye'de 68 bin yerleşme ünitesi vardır. Bunun 
38 bine yakını köydür, bunlar da satar, çok küçük 
parçalar halinde yaygın hale gemiştir. Bunları birbi
rine bağlamak İçin 170 bin kilometrelik köy yoluna 
ihtiyaç vardır, 90 bini yapılmıştır, halen daha 70 bin 
kilometreye yakın köy yolu ağına ihtiyaç vardır. 

40 bin ünite suya kavuşmuş, daha da 28 bin ünite 
su istemektedir. Elektrik mevzuu en geride kalmış, 
12 bin küsur üniteye elektrik götürülmüş, 55 bin üni
tenin üzerindeki yerler de elektrik beklemektedir. 

Bu tempo ile makine parklarını aynen tutsak, ye-
nilesek, bütçede gerekli ödenekleri versek dahi, 10 
yılda bu ihtiyaçları karşılarız diyenin, Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak, alnından karışlarız. 

Köylerimizin yol, su, okul, cami, okuma odaları 
ve köy konaklan ikmal edilse dahi, ilk yapılanlar 
zamanla kullanılmaz hale gelecek ve «Beni yeni baş
tan yap» diyecektir. Bu bir fasit daire içerisinde dön
mektir. Meseleleri gerçekçi yönden ve temelden ele 
almak yolu değildir. Bunun geçerli yolu, gerçeği gör
mek, hakikate biran evvel başlamaktır. O da, 10 - 12 
köyün merkezinde kurulacak tarım kentleri projesi
nin bir an evvel tatbik sahasına konularak bu miktarı 
3 bin, 5 bin, 4 bine indirmektir. Geçen geçti, gelece
ğin köyünü her yönüyle güçlü, sosyal ve ekonomik 
yapısıyla şehirden farksız, tarım gelirleriyle sanayi 
gelirleri arasındaki mesafeyi kapatmak, birbirine yak
laştırmak istiyorsak, bu uygulamaya hemen geçmeli
yiz. Aksi hal, bugüne kadar takip edilen hizmet yolu, 
havanda su dövmek, aspirinle tedavi etmek kabilin
den hizmetlerdir. Kendimizi gelecek nesiller huzurun
da da tarihin yanında ebediyen mahkûm etmektir. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin güya tatbikine 
başlamış göründüğü Köy - Kent projesini Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, gerçekçi, temele inen, netice 
alan, şifa veren açıdan yeterli ve gerçekçi bulmuyo
ruz. Göstermeliktir, resimdir, televizyon görüntüsü
dür, aldatmaca bir programdır, diye niteliyoruz. 

Siyasiler; Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
kurulduğu günden beri maalesef köylüye şifa verici, 
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dertlerini alıcı değil, onu kendi iktldarlaırı için bir ne
vi rey aracı olarak 'kullanmışlardır. Uzun yıllardan 
beri Cumhuriyet Halk Partisi toprak reformu diye 
Aşık Kerem misüllü yandı tutuştu. 1'2 Mart Muh
tırasından sonra ilk Toprak Reformu Kanunu çıkar
tıldı. Bir de müstakil Toprak Reformu Müsteşarlığı 
'kuruldu, 

Urfa ili pilot bölge olarak seçildi. 1 700 000 de
kardan fazla arazi kamulaştırıldı, bu toprağın köylü
ye verilmesi, gerçek ve yapılması zaruri olan hizmet 
İken, Cumhuriyet Halk Partisi programında ben bu 
toprak reformunu yeterli görmüyorum, daha iyisini 
getireceğiim 'dedi. Ne gelen var, ne giden var. O gün
den bugüne Toprak Reformu Kanunu gelmemiş, bir 
de Anayasa Mahkemesinde Toprak Reformu Kanunu
nun iptal edilmesi, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarına rahatlık ve huzur vermiştir. 

Böylece, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, kastım 
yeni Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, muhalefette 
iken teveği bol olan İktidarda üzümü olmayan bir 
bağ durumunda, muhalefette iken sapı çok olan, ik
tidarda iken denesi olmayan bir harman durumunda
dır, 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu olarak şunu söylemeye mecburuz ki 1978 yılı 
köy hizmetleri için heba olmuş, boşa harcanmış bir 
yıldır. Tşçi ve memurların ekmeğiyle oynama, parti
zanlık yılı olmuştur. 'Birtakım sloganlar, cilalı laf
lar, renkli broşürler, radyo ve televizyonda reklam
lar yılı olmuştur. KUP nedir? Köylüyü uyutma slo
ganıdır. Daha önce bir plan gereği hizmet gören do
zerleri, greyderleri, kamyonları alıp, merasim yapıp 
trenlerle yolcu etmek ve selam durmak işidir. KUP 
için 1978 yılında Doğuda projeler yapılmış, şantiye
ler kurulmuş ,ancak 300 kilometreye karşılık 78 ki
lometrelik yol tahakkuk ©ttirilebi'lmiştir. Ayrıca 
2 700 kilometre yol yapıldı diye ilan edilen yollarrm 
hakikaten ne 'kadarının yapıldığını öğrenmek iste
riz. Güya 1978 yılında 5 000 kilometrelik asgari yol 
yapılacaktı. Sayın Balkan 370 köye ulaştık diye tele
vizyonda beyanat veriyor. Gerçekte ise hiçbir köye 
ciddi anlamda yol yapılmamış, yapılanlar da sadece 
toprak tevs'iyesidir. Drenajdan!, köprüden, kaplama
dan yoksundur. KİP ne demektir? Partizanlara mili
tanlara İş bulmak, paralı propagandfistlerİ köylünün 
içine sokmaktır. Taş toplama projesi ise bunca işsiz 
varken üniversitelerdeki militanları köye göndermek
tir. Bu iktidar bu gidişle ot yoldurma (köy yerinde 
meşhurdur, ot yoldurdu bana derler) hendek kazdır
ma, çakıl kırma projeleri gibi benzerlerini icat eder-
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se biz hiç şaşmayacağız. Onlara da hazırlıklı bir du
rumdayız, 

Sayın Milletvekilleri, 1978 yılımda inşaat makinele
ri parçasızlıktan, akaryakıtsızhktan oradan oraya 
kedinin yavrusunu taşıdığı gibi taşımaktan hıizmet gö
rememiş, projelerin >% 50'si de politik mülahazalarla 
değiştirilmiştir. Bunlara bir de partizan şoför, maki
nist sorunları eklenince randıman daha da düşmüştür. 
Adeta hiç yok denecek duruma inmiştir. Eliği, tecrü
be bir kenara itilmiş, partizanlık en Ibüyiük ehliyet 
kılınmıştır, en değerli operatörler sebepsiz, başka 
yerlere atanmış, çokkeredeyetiıremediği içıin Bakan
lık bunca yıl yetişmiş ehliyetli, bilgili elemanlardan 
mahrum olmuştur. 

Her köye cami yaptıracağım, veya yenileyeceğim 
vaadi de unutulmuş, el sürülmez olmuştur. 

Zelzele kuşağında bulunan 4 000 köy yeni baştan 
yapılacak, bunun için de dışarıdan 100 milyon do
lara yakın yardım alınmış İken zelzele kuşağındaki 
4 000 köyün yenilenmesi projesinıe de hiç el sürülme-
mıiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk kooperatifçiliği sön 
yılların en çok istismar mevzularından biri olmuştur. 
Devlet ve özel sektör arasında üçüncü bir 'sektör olarak 
kooperatifçiliğin süratle gelişip yerleşmesini, yerini al
masını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak canı 
'gönülden istemekteyiz. 

Ancak, çiftçimiz, köylümüz bunu kendi isteğiyle, 
kendi rızasıyla, demokratik yoldan, siyasetten arındı
rılmak suretiyle örgütlendirilmeli, tabela kooperatif
ler kapatılmalı, istismarcı olanları da temizlenmeli
dir. Siyasi tasalluttan ve partizanlıktan kurtarılmalı
dır. Currihuri'yet Halk Partisi ikıtidarıysa kooperatif
lerin tekmil kredi - proje ihtiyaçlarını KÖY - KOOP'a 
bağımlı bir hale getirmeltte, bu yolla telif etmektedir. 
KÖY - KOpP^tan geçmeyen projelere, iş ve hizmet
lere yardım yapılmayacaktır. Bu kasıtlıdır, Anayasa
ya aykırıdır, zorlamadır; bir nevi kdlhözdur. 

(Kooperatifçilik gibi, sendikacılık da serbest olma
lıdır. Fakat maalesef Sayın Bakan, sarı sendika kur
durmuş, işçileri asli sendikasından istifaya zorlaya
rak YOL - İŞ'e girmelerini, kanunları, yönetmelikle
ri, yargıları çiğneyerek tatbike koymuştur. Toplu 
sözleşme farkı olarak her işçiden 1 500%r lira alına-

. rak toplanan 37 500 000 lira para da, paraların ger
çek yönüyle konulması gereken Ziraat Bankasına de
ğil de, özel bir banka olan Yapı ve Kredi Bankası Ye
nişehir Şubesine konmasını da taaccüple, hayretle, 
üzüntüyle karşıladığımızı da Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak beyan etmeye mecburuz. 

Asıl sendika varken, toplu sözleşmenin sarı sendi
kayla yapılması ve bu yoldaki mahkeme kararlarının hi
çe alınmamasını, daima hukuk Devletini savunagelmiş, 
dilinde söylemiş, gönlünde aşk taşımamış, icraya koy
mamış yeni Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için 
üzüntü verecek, gelecek nesiller için unutulmaz kötü 
bir nişa'n, acı bir ben olarak görmekteyiz. «Ben» de 
«nişan» demektir, «ben» «Ben» demek değildir. 

Sendika değiştirmeyenler kışın ortasında sürgüne 
gönderilmektedir. KUP şantiyelerinde hiçbir faaliyet 
yokken, şu anda dahi Doğuda sanki iş varmış gibi 
'halen tayinler yapılmaktadır. Bu meyanda 3 bine 
yakın işçinin tayini yapılmış veya işine son verilmiş
tir. 

Memurlardan Danıştaya gidenler, yürütmeyi dur
durma 'kararı alanlar da vazifelerine iade edilmemiş, 
'Danıştay kararları da rafa kaldırılmıştır. 40'a yakın 
böylesine karar vardır. Ayrıca Danıştaya da ger
çek dışı savunmaların verildiğini duyduk. Buna da 
çok üzüldük. Şayet varsa, bu sizin adınıza Iazimül 
gayrimüfarik gibi, genç yaşınızda, 'benim yaşıma ge
linceye kadar takılıp kalacaktır Sayın Bakan. 

Ayrıca Sayın Bakanın işi olmayan CHP'li belediye 
meclisi üyelerini Bakanlığı müşavir olarak aldığını, 
orayı onlar için arpalık kıldığımı da duyduğumuzu 
üzüntüyle beyan etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, işçi, memur kıyımı hâlâ 
devam etmektedir. Aileler bölünmüş, çoluk - çocukla
rı perişan duruma sokulmuştur. Gidenler de çeşitli 
tehditlerle istifaya zorlanmıştır. Ve açlığa mahkûm 
edilmişlerdir. 

Bu tayin fırtınası memur ve teknik elemanlara da 
estirilmektedir. Sayın Balkan, vasıtanızla sayın memur
lara içtenlikle kendi kendilerine sormalarını, dedikle
rimizin doğru olup olmadıklarını Allah rızası için 
gönüllerinden tasdik etmelerini bekliyorum. 

Topraksu da bu kabilden 150 teknik eleman ve 
yönetici, Eğitim ve El Sana'tları Teşkilatlandırma Ge
nel Müdürlüğünden 50'ye yakın, Yol Su Elektrikten 
de 500'e varan yönetici ve teknik elemanlar başka yer
lere tayin ve nakilleri yapılmıştır. 

Neticede iş - hizmet acemi ellere kalmış, randıman 
düşmüş, milyonlar da heba olmuştur. Ey, yeni Cum
huriyet Halk Partisi, halkça, hakça idareniz bu mu
dur? 

iSayın Bakanı eskiden tanırdım; fakat bir yönünü 
bilmiyordum. Kendilerini Yüce Mecliste, huzurla
rınızda tebrik ediyorum. Seçme militan kullanmakta 
ve bunları tayin etmekte hünerlidirler. En hünerli 
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tayinlerden birisi de bizzat gidip gördüğüm Maraş'a 
tayin etmiş olduğu YSE Bölge Müdürüdür. Ben, ya
şını, başını a'lmış bir insanım. Dünyalık 'hesaplarım 
kalmadı. Bildiğim kadarını Grubum adına dosdoğru 
söylemeye mecburum. «Alma mazlumun abını çıkar 
aheste aheste.» Bir gün gelir çıkar. Ulu Allah'ın İm-
ıhali yok, ihmali vardır. Maltı için mehil verir, ıslah 
olmazsanız mutlak cezasını dünyada ibret olsun diye 
veri/.. 

(Bir eski Halk Partili olursun; biz politikacıların 
en büyük öğretmeni tarihtir: Tarihi bilmeye, okuma
ya, ondan ibret almaya mecburuz. Rahmetli ismet 
Paşa 1951 veya 1952 yıllarındaydı tayin fırtınası böy
lesine artırıyordu. Ama o günün tayin fırtınası bugü
ne nazaran rahmet okutur, mevlidi şerifle aranır hale 
gelmiştir. Aranır hale gelmiştir. 

Şöyle demişti rahmetli, «tBugünün ordu mensupla
rından, tapucusuna varıncaya kadar hurçları sırtında 
diyar diyar gezmekte, tayinleri çıkmayanlar da hurç-
larını hazırlamış tayin belemektedirler.!»! Ve yine rah
metli «Politikada herkes arzularına varamaz...»ı derdi. 

iBAŞKAN — Sayın Kabadayı, sürenlîz geçti efen
dilim, bağlayın lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyorum. 
Varamazlar, vardıkları makama kanaat etmel'idir-

ler. Ona rıza göstermelidirler. Politikada en yüce ma
kam, politikadan sıyrıldıktan sonra halk arasında gö
nül rahatlığıyla gezip, dolaşabilmek, halktan sevgi 
görmek, «iyi hizmet ederdi, kanunlara riayet ederdi.» 
notunu alabilmektir. 

Sayın Genç Balkanın bu makamdan ayrıldıktan 
sonra bu sevgiyi göreceğinden 'Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak ben şüphede bulunmaktayım. «Şerefli 
mekân bitmekin» derler. 'Inlsanlar bulundukları ma
kamlardan şan şeref almak değil, o makama şan şe
ref vermelidirler. Hakkı sahibine vermelidirler. «Ah»( 
almamalıdırlar. Fani olan varlıklarına unutulmaz 
hizmetler, adalet yolundaki icraatlarıyla ben olma
lıdırlar, nişan olmamalıdırlar. 

Genç arkadaşımın bu yaşta unutulmaz ve içlinden 
çıkılmaz dertlerle, kötüde örnek gösterilme resmini, 
tabirlerini şimdiden duyuyor gibi oluyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına üzüntüle
rimi arz ederken, ıslahını da temenni ediyorum. Cüm
lenizi saygıyla selamlarım. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Mili Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Yaşar 

Göçmen, buyurun efendim. 

I MSP GRUBU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 
I (Diyarbakır) — Sayın Başkam, değerli milletvekilleri; 

Köy işleri ve 'Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi üzerin
de M'illi Selâmet Partisi Grubunun görüşlerini, tenkit 

I kit ve temennilerini açıklamak üzere söz almış bulurmı-
J yorum. Bu vesileyle şahsım ve grubum adına Yüce 

Meclise saygılar sunarım. 
Değerli milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı, üze

rinde en çok tartışma yapılan bakanlıMardan birisi-
I dir. Bu, önceki hükümetler zamanında da böyleydi, 

şimdi de aynıdır. Bunun birkaç sebebi vardır. 
Önce Köy İşleri Bakanlığı hizmeti doğrudan ve 

I kolaylıkla halka götüren bir kuruluş olması dolayısıy-
I la istismara devamlı müsaittir. 

İkinci sebep; az bir yatırımla büyük görünen iş
ler ve dolayısıyla büyük politik yatırımlar yapma im
kânı mevcuttur. Bu sebeplerle politikacılar bu Ba
kanlığı alabildiğine kendi istikametlerinde kullanmak 
için bütün imkânlarını seferber etmişlerdir. Bu durum 
yeni Halk Partisi diye kendine bir sıfat takan mevcut 
Hükümet zamanında da değişmeden aynen devam et
miştir. 

iBu bakanlığın başına getirilen kişinin politik yanı
nın yaptığı işlerde büyük ağırlığı olması; üstelik par
tisi içindeki durumu dolayısıyla, Köy İşleri Bakanlı
ğı kendisi için tam bir çiftlik olmuştur ve kendisi de 
bu çiftliğe İyi bir çiftlik ağalığı yapmıştır. Parti teşki
latı ve il başkanları da çiftliğin kâhyalığını layıkıyla 
ifa eüm işlerdir. 

Başbakanın şairlik yönünden esinlenerek uyduruk 
şeyler ortaya atılmış; örneğin bakanlığın kuruluş «e-

I ibdbi ve asili vazifesi olan yol yapımı işlini diline dola
mış ve alabildiğine istismar ederek düpedüz köylüyü 
uyutmaya çalışmıştır. 50 yıldır el atılmamış, gibi gös
terilen işler «köylüyü uyutma projesi», adı altında 
takdim edilmiş ve ismine KUP denmiştir. Bu yolla 
parti içinde Devletin imkânlarını seferber etmek sm 
retiyle isim yapmaya çalışılmıştır. 

Köylüyü uyutup uyutamadıklarını elbette en ya
kın seçimlerde neticelerini alacaklardır. Uyanık fe-

I raset sahibi Anadolu köylüsü bu işlin ve bu oyunun 
farkındadır. Şüphesiz gereken dersler, gereken merci
lere verilecektir.. 

Köy yolunu yapmak kuruluş gayeniz ve asli vazi
feniz olduğu halde, KUP Projesi diye uyduruk bir 
isimle nasıl ve ne sebeplerle halkın karşısına çıkıyor
sunuz? Hele bunun yanında bir de KİP diye bir pro
je daha uydurursanız, bu fişleri yapandan mutlaka bir 

I gün bunun hesabı sorulur. 
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Bazı özel düşüncelerle ve politik yatırım yapan 
insanlar, elbette bu işin bedelimi bir gün ödeyecekler
dir. Benim Devletimin parasını, benim köylüme gö
türmek sizin asli vazifeniz ve 'bununla mükellefsiniz. 
Bu sizin asli vazifeniz olduğuna göre, bunun bu şekil
de değişik İsimlerle takdimi ve İstismarı nöden ileri 
gelmektedir? 

Sonra ne yapmışsınız bu KUP projesiyle Buna 
bir göz atalım. Bütün bir yıl KUP, KUP diye tele
vizyonlarda reklamıı yapılan nesnenin neticesinde 2 400 
(kilometrelik yol yapılmış. Bütün Türkiye'de 150 000 
kilometre köy yolu olduğu 'düşünülürse, bu rakamın 
gülünçlüğü kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bu yollar bu tempoyla yapılmış olsaydı, 60 yılda 
şimdiye kadar Türkiye'nin yapmış olduğu yolun mik
tarına ancak ulaşma imkânı mevcuttu. Oysa çok daha 
kısa zamanla yapılmış olan bu yollar, Artvin'de, Bit
lis'te, Hakkâri'de, Türkiye'nin herhangi bir yöresin
de 40'ar kilometre yol yapmakla bu İş bitmez. Ciddi 
ve gerçekçi atılımlar yapmak, ciddi ve gerçekçi çalış-
malar yapmak mecburiyetindesiniz. 

Örneğin bazı gerice yörelerin henüz köy yolları 
mevcut değilken ve geçen bütçe görüşmelerinde çe
şitli ikazlarımıza rağmen bu yıl köy asfalt çalışmaları 
yine devam etmiş ve 1978 içinde 1298 kilometre koy 
yolu asfaltlanmıştır. Acaba ıhakça düzen ve eşitlik 
anlayışınızın gereği midir bu yapılan işler? 

Buna mukabil Doğu'daki birkaç KUP Projesine 
göz atmakta fayda görüyoruz. Şirvan şantiyesinde 
proje değeri 57 kilometre olan köy yoluna mukabil, 
114 kilometrelik bir yol gerçekleşmiş. Şirmak şanti
yesinde 61 kilometrelik yol gerçekleşmesi gerekir
ken, 16 kilometre; Sason'da 64 kilometre yapılması 
gerekirken, 16 kilometre; Eruh'ta 60 kilometreye mu
kabil 18 kilometre, PervarMe 58 kilometreye muka
bil 14 kilometrelik yol yapma imkânına kavuşabilmüş-
lerdif. 

Bu şekilde almış olduğumuz 5 önemli gerice böl
gelerden, 300 kilometrelik yol yapılması gereken, kı
sımda, ancak 78 kilometrelik hizmet götürülebilmiiş 
ve gerçekleşme % 25 oranını geçememiştir. 

Köylüye İş Projesi adı altında, uydurma bir proje 
neticesinde taş toplama şeklinde, sadece seçimde ça
lışanlara ve militanlara Devletin imkânları, hiç tered
düt edilmeden peşkeş çekilmiştir. 

Ayrıca, Kanal' Açma Projesi diye, demirperde ül
kelerinde çalışan kişilere layık bir uygulamaya gidil
miştir. 20 nci asrım sonlarına doğru, elde modern bü
tün araçlar mevcut olduğu halde, işçilerin Kanal Aç

ma Projeli adı altında, bir projede çalıştırılmak isten
mesini izah etmek mümkün değildir. Neticede bu pro
je de fiyasko ile neticelenmıîş ve bu projelerim büyük 
ekseriyeti, mahrumiyet bölgeleri haricimde kalan yer
lerde yapılmak istenmiştir. Tetkik edilecek neticeler
de, verilen bilgiler bunu göstermekte, bunu kanıtla-
mafctadii\ 

Neticede KUP Projesi ile yapılan yollar çok dü
şük evsaflı olduğundan, halen pek çoğu çalışmamak
tadır. Bu hususta bir Meclis Araştırması açılması ve 
Devletin paralarınım nasıl, me şekilde ve nerelere he
ba edildiğinin hesabının sorulması şarttır. 

ALİ HAYDAR VEZÎRÖĞLU <Tumcelii) — İste
yin, isteyin. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — İsteyece
ğiz, isteyeceğiz. 

Bu yolları görenler, bu işi savundukları için mut
laka utanacaklardır. 

-Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1978 
bütçe yılımda, teknik anlamdaki başarısızlığının yanın
da, idari işlerdeki başarısızlığı da kesiln olmuştur 18 
bölge ve 67 il müdürünün tamamı değiştirilmiştir. 
Acalba bunların içinde, değiştirilemeyecek evsafta olan 
hiç kimse yok muydu? 

7 447 işçimin iş akitleri fesmedilmiştir. Oysa bu 
işçilerin 3 - 25 yıl arasımda hizmetleri mevcuttu. 

Ayrıca, çıkarılan işçilerim yerine, usulsüz olarak, 
kendi fikri yapılarındaki militanlar atanmıştır. Yal
nız YSE^de 500 teknik elemanın yerleri değiştirilmiş, 
tayinleri yapılmak suretiyle, bunlar huzursuz edilmiş
lerdir. Ondan sonra da teknik eleman yetersizliğin
den dem vurulmuştur. Bundan dolayı da randıman 
oldukça düşmüştür. 

Pek çoğu Danıştaya müracaat ederek,, yürütmeyi 
durdurma kararı aldıran bu kişilerin, bu kararlarınım 
büyük çoğunluğu tasdik edilmemiştir. Bu şelkİde, 
muhalefet zamanlarımda dillerime doladıkları Danıştay 
kararlarını kendileri tasdik etmez o'lmuşlardır. Artık 
demokrasi çığırtkanlığı ve havarilerinin bütün hüner
leri ortaya çıkmıştır. Takke düşmüş, kel görünmüş
tü/. 

Kooperatifler konusunda neler yapılmıştır : Bu 
mevcut tatbikatların tümüyle karşısında olan bir kişi 
olarak, ben bu hususta söyleyecek fazla bir şey göre-
rriiyorum. Ancak, kooperatiflerin kemdi ideolojilerimi 
taşıyan kişilerce kurdurulup, çeşitli avantajlar sağla
nan vurgun ve talan yerleri olduğunu Söylemek kâfi 
gelecektir. 

Bakanlığın hazırlanmış olan bütçesinin tümünün, 
önceki bütçeler içindeki durumuna da değinmekte 
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fayda vardır. Bakanlık bütçesi 1974'te % 58,7, 
1975'te % 46, 1976'da ;% 43,4 ve 19771de % 55,4'-
'lük gelişimine mukabil, 197S,|de'kJi gelişime oranı — 
'% 17,9'dur. Yani, Bakanlık bütçesi 1978 yılında 
herhangi bir gelişme göstermeJdiği gibi, % 17,9 ora
nında bir azalmaya sebebiyet vermiştir. Tabiatıyla 
genel bütçe içindeki oranı da % 3,34'e kadar düşmüş
tür. Aynı şekilde yatırım ödenekleri de bir önceki 
yıla göre c/c 5 oranında azalmıştır. Köylüye hizmet, 
geri 'kalmış yörelere hizmet götürmek isteyen bir Hü
kümetin çelişkili durumunu görmek gerekir. 

ıKöy İşleri Bakanlığı yaptığı tasarruflarla işçiler 
arasımda da büyük ayırıma sebebiyet vermiiş'tir. Beli 
bir sendikayı ideolojik açıdan kendine daha yakın 
'bulmak suretiyle desteklemiş, diğer sendika mensubu 
işçilere çeşitli hakaretler reva görülmüştür. Bu şekil
de kanunsuz ve usulsüz olarak yetkisiz bir sendika 
ile toplu sözleşmeler yapılmıştır. 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün önceki 
iktidar zamanlarında önemli bir yatırım konusu olan 
köy camilerine '1978'de kesinlikle el atılmamıştır. Sa
dece önceki hükümetlerin başlatmış oldukları işlerin 
devamı ve bunların ikmaHiyle yetiniilmiş, yeni yatırım
lardan kesinlikle kaçınılmıştır. Sayın Bakandan so
ruyoruz, acaba CHP'nin layiklik anlayışı gereği mi
dir bu davranışları? 

Şimdi'Köy İşleri Bakanlığının bazı özel mevzuları-
na temas ötmek suretiyle sözlerime devam ediyorum. 
özelikle taşra teşkilatlarında kayırma ve yolsuzluk 
iddiaları ayyuka çıkmıştır. Bu hususta söylenenlere 
göre, örneğin Diyarbakır'da parti ileri gelenlerinden 
'birisi, işe belirli bir maddi menifaat karşılığı adam 
aldığı söylenmektedir. Sayın Bakana şunu hatırlatmak 
isterim; bu söylediklerimiz bir itham değildir, sadece 
"Sayın 'Bakana Meclis huzurunda intikal ettirip ceva
bını almak istemekteyiz. 

Ayrıca bu bölgede usulsüz ihaleler yapıldığı ve 
kendi yandaşlarına büyük çıkarlar sağlandığı söylen
mektedir. İhalelerin YSE İl Müdüdüğünlde pazarlık 
suretiyle dahi yapıldığına şahit ölainların rivayetleri 
ortada dolaşmaktadır. Müdür ve şebekesi belli bir 
yüzde almadan kimseye iş vermeme durumunda ol
dukları söylenmektedir. Bu şekilde yapılmış ihalele
rin çok olduğu halk arasındaki rivayetlerden 'anlaşıl
maktadır. Ayrıca çeşitli şikâyetler üzerine baizı iha
lelerin Bakanlıkça iptal edildiği söylenmekte ve bu 
işlere adı karışanlarla YSE Diyarbakır İl Müdürü
nün görevden alındığı, fakat bölgenin bir milletvekili
nin etkisiyle bu tayinin durdurulduğu, Samsun'a tayin 

edilen İl Müdürünün tekrar görevine iade edildiği 
söylenmektedir. Sayın Bakandan bu hususların açık
lanmasını bilhassa İstirham ediyorum. 

Gene Diyarbakır CHP il teşkilatı ileri gelenlerin
den birisinin Bingöl'e bağlı Kaval köyüne Diyarba
kır'a bağlı araçları gönderdiği ve gönderilen araçların 
iki dozer ve bir greyder olduğu, bu araçların oralar
da iıki ay çalışmak suretiyle bu köy yollunun yapıldı
ğı, bu durumun Lice Kaymakamı tarafından yerinde 
tespit edilmek suretiyle vilayete intikal ettirildiği söy
lenmektedir. Ancak, bu işler mahallinde örtbas edil
mek istenmiştir. Sayın Bakandan bu hususların riva
yetler mi, yoksa gerçekler mi olduğunun Yüce Mec
lis huzurunda açıklanmasını istemekteniz. iBu hususta 
Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Mecli
si üyelerinden birisinin Bakanlığa intikal ettirdiği bir 
dosyadan bâhsedilmektediir. Sayın (Balkandan böyle 
'bir dosyanın, böyle bir intikalin mevcut olup olmadı
ğını sormak ve bunun cevabını almak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi, Sayın Başkan bu hususları toparlarsak, 
aracthğintzla Sayın Bakandan şu hususların cevaplan
dırılmasını istirham ediyorum : 

'1. Diyarbakır'a El Sanatları Eğitim Merkezli ne
den kpatılmıştır? 

2, Şimdiye kadar YSE Genel Müdürlüğü bünye
sinde kaç işçi işten çıkarılmış, bunların kaçı Sendi
kalı, kaçı sendikasızdır? Buna mukabil yerlerine kaç 
tane işçi alınmıştır? 

BAŞKAN — Tüm Bakanlıkta mı efendim? 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Tüm ola

rak, evet efendim. 
3. Diyarbakır YSE İl Müdürünün tayininin Sam

sun'a çıktığı halde, yapılan baskılar neticesinde dur
durulduğu doğru mudur? 

4, Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel 
Meclisi Üyesi Ramazan Alacabey'İn, Dryarbaikır YSE 
örgütünü şikâyetlerine ne gibi işlem tatbik edilmiş-
tirl x 

5. Diyarbakır İl YSE Müdürlüğüne bağlı 2 do
zer ve 1 greyderin 2 ay müddetle Bingöl'e bağlı Ka-
valkoy yolunu yaptığı doğru mudur? Bu yolun yapı
mı ile ilgili Lice Kaymakamının vilayete intikal ettir
diği bir evrak, bir dosya mevcut mudur? 

Bunların cevtplandırılmasını Sayın Bakandan, Sa
yın Başkan aracılığınızla istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Köy İşleri 
Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili temennilerimizi kısa
ca toparlamakta yarar görüyorum : 
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1. YSE'nin kuruluş kanunu henüz çıkanMamış-
tır. Sayın Bakandan, daha önce Cumhurbaşkanı tara
fından veto edilmiş olan bu kanunun bir an önce çı
karılıp Yüce Meclise getirilmesini bekliyoruz. 

<2. YSEynin yaptığı işlerin işletme çalışmaları ol
dukça yetersizdir. Özellikle yol bakımlarında daha 
etkili ve muntazam bir çalışma yapılması gerekmekte-
d iv 

3 4 Deprem bölgelerindeki yapıların ıslahı ve bir 
plan çerçevesinde bu bölgelerdeki köylerin depreme 
dayanaklı hale getirilmesi hususunda önceki hükümet
ler zamanında hazırlanmış olan projelerin tatbik edil
mesini temenni etmelkteyiz. Ayrıca bunlara ilaveten 
Topraksu makine parkının, Topraksu'nun icra
atlarını daha etkili bir şekilde yürütebilmesi için mut
lak surette takviyesi gerekmektedir. 

Teknik personel meselesinin çözülmesinin çözül
mesi ve bilhassa gerice yörelere lüzumlu teknik per
sonelin gönderilmesi suretiyle buralardaki yatırımla
rın aksamadan ifası gerekmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, söz süreniz bitiyor. 

Halik Partisi Grubu Sözcüsü olarak Grubumun görüş 
ve düşüncelerini ifade etmeye çalışacağım. Bu vesi
leyle hepinizi saygılarla selamlarım. 

Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 15 yıllık 
hizmet süreci içerisinde yaygın şekilde teşkilâtlan
mıştır. 7 000 dolaylarında idari ve teknik kadrosu 
35 000 bin kadrolu işçisi ve Bakanlığın emrinde 
5 OOO'i ana ve yardımcı iş makinesi, 15 bin kadar 
makine ve aracı bulunmaktadır. Köylümüzün eko
nomik ve sosyal yapısı üzerinde azımsanmayacak ka
dar, önemli ve etkin tesiri olan bu kuruluşun, görev 
ve sorumlulukları ciddi şekilde değerlendirme konusu 
olmalıdır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı gelişmenin 
ve kalkınmanın temel öğesi köy ve köylümüzün, ge
reksinmelerini karşılayacak fiziksel toplumsal ve kül
türel altyapının dengeli şekilde düzenlenmesini amaç
lamaktadır. Geçmiş Hükümetler döneminde, hizmet
ler siyasi partilerin il başkanlarının direktifleriyle 
mali yöneticiler tarafından yürütülüyordu. Devlet 
yapısı işte bu hüviyete bürünmüştü. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı kırsal alan
da gelişmenin sağlanması açısından, önemli görevler
le yükümlüdür. Bir ülkenin kalkınabilmesi için, köy
den işe başlamanın zorunlu olduğuna hepimiz inan
maktayız. Ne çareki, önceki hükümetler, meselenin 
üzerine ciddiyetle eğilmemiş, oy kaybetmeme kaygu-
suyla temel hizmetleri güncel hizmetler halinde, 
sunma gayretini göstermişler ve daha çok siyasi ağır
lığa önem vermişlerdir. Yapılan işlerin çoğu, etüt -
proje, sanat yapısı ve teknik olanaklardan mahrum, 
seçim hizmetleri olarak halkımıza sunulmuştur. Bu 
sebeple halkımızın parası yeteneksiz ellerde boşuna 
harcanmış, ve ölü toprağa gömülmüştür. Hükümeti
miz döneminde, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının uygulaması kırsal alan ve yoksul halka dönük 
Devlet Planlama Teşkilâtının 5 Yıllık Kalkınma Pla
nına uygun ilgili bakanlıklarla eşgüdüm çerçevesi içe
risinde, ciddi bir hizmet anlayışı ve sorumluluk duy
gusu içerisinde devam ettirilmektedir. Bu sebeple 
hizmetlerdeki temel seçenekler, önceden saptanmış 
bulunmaktadır : 

Geri kalmış kırsal bölgelere hizmetlerde öncelik 
tanımak, uzun vadeli, etkin hizmet prensibi, yatırım
ların adilane ve dengeli bir biçimde yaygın hale geti
rilmesi, hizmetlerin yararlı biçimde köylüye aktarıl
ması, yatırım ve istihdam hacminin hızlandırılması, 
ulusal kalkınma plan içeriğinde bölge kalkınması, 
planlı uygulama bütünlüğü şeklinde belirgin hale 
getirilmiştir, 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparhyorum. 

Yıllarca «köylü efendimiz» dedik, köylüyü uyut
tuk. Yine KUP ile KİP ile uyutmaya devam etme
yelim. Lütfen gerçekçi olalım Ve gerçek yatırımlara 
yöneîeliîm. 

Nüfusumuzun 2/3'ü ıköylü olduğu halde milli ge
lirden ancak 1/4'pay.alan köylüye gerçek bir şekilde 
yatırım yapmak ve milli gelirden hissesini fazlalaştır-
mak mecburiyetindeyiz. Sizlerin de sizden önceki hü
kümetlerde partizanca davranan kişiler gibi, partizan
lık yapmamanızı temenni etmekteyiz Sayın Bakan. Bu 
endişelerimiz şimdiye kadar yaptığınız davranışlarla 
menfi istikamettedir. Bundan sonra sizden istirha
mımız, partizanlığı bırakın ve memleketin gerçekleriy
le uğraşın. Bakanlığınızda memleketin beklediği pek 
çok yatırım pek çok hizmet vardır. 

Bu duygularla Grubum ve şahsım adına Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa, memleketimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP sıralarından al-
kışiaı\) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
ıCümlhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hü

seyin Erkanlı. (CHP sıralarından alkışlar.) 
Buyurunuz Sayın Erkanlı. 
CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERKANLI 

(Tunceli) — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
nım 1979 yılı Bütçe Tasarısı üzerinde Cumhuriyet 
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Sayın milletvekilleri, burada asıl olan Bakanlığın 
sorumluluk alanına giren hizmetlerin etkinliğini ar
tırmak, köylüye ulaştırmaktır. Hizmetler bu şekilde 
devam ettikçe, köylünün çağdaş anlamda üretim gü
cü artacak, sanayiye dönük yatırımlara ayak uydu
racaktır; ülke gelişiminden payını alacaktır. Köy 
kalkınmasında köylünün yeterince toprağı, teknik 
uygulama sonucu üretim artışı, pazarlamaya kadar 
tüm sürecin örgütlenmesi gerekir. Hükümetimiz 
1978 yılından itibaren köylümüze götürülen hizmet
lerin temel sorunlarını sağlıklı bir biçimde çözümle-
yerek amaca ulaşmanın çalışması içerisindedir. Şim
diye kadar köylünün altyapı hizmetleri hiç bir şekilde 
ele alınmamıştır. Plansız dağınık parça halinde geti
rilen hizmetler, köylümüzü çıkmaza itmiştir. Yılların 
getirmiş olduğu bu yanlış uygulamanın milletimize 
çok pahalıya mal olduğunu biliyoruz. Hükümetiz, 
hem bu yanlışlıkların doğurduğu zararlı neticeleri dü
zeltmekte, üstelik de hızlı kalkınmayı sağlayacak yön
temleri uygulamaktadır. Bu şekilde köye gidecek 
devlet hizmetini bir bütün olarak kabul etmekte, nok
san işlerin bir yarar getirmeyeceğine inanmaktadır. 

Hizmet dengesini sağlamak için, kırsal ve geri 
kalmış yörelerden itibaren, ciddi hizmet kavramıyla 
uygulamalara başlanmıştır. Hizmete siyasi çıkarları 
için değil, köy ve köylünün uygarca kalkınmasını 
sağlamak için uğraşmaktadır. Geçmiş hükümetler, 
zamanında alman oylara göre hizmet götürme gibi 
ilkel zihniyeti yıkmıştır. Köylümüzün arasına soku
lan her türlü nifakı ortadan kaldırmıştır. Hoş görü 
ile teknolojik ve bilimsel açıdan sorunları çözümle
meye başlamıştır. Yıllardan beri hizmetten mahrum 
edilen köylü vatandaşımız, büyük şehirlerde çalışmak 
için göçebe hayatı yaşamakta, sosyal ve ekonomik 
sıkıntılar içerisinde yok olup gitmektedir. Bu sıkın
tıların giderilmesi, planlı ve programlı hizmet anla
yışına bağlıdır. Hükümetimizin almış olduğu eko
nomik ve sosyal tedbirler, köylümüzün insanca yaşa
masını sağlayacak düzeye en kısa zamanda ulaştırı
lacaktır. Köy - Kent uygulaması köylüye işgücü 
sağlayacak, üstelik göçebelikten kurtarıp, köyünde 
yaşama düzeyine ulaştıracaktır. 

Bu arada sırası gelmişken, Köy - Kentin ne oldu
ğunu kısaca ifade etmeye çalışalım. 

Bir kez köylüyü köyünden uzaklaştırmak, göçebe 
haline getirmek gibi, şimdiye kadar yapılan propa
gandaların ne denli yanlış olduğunu açıkça ifade et
mekte yarar vardır. Bundan önce devamlı surette 
yapılan propagandalarda, Köy - Kent'in köylüyü 

göçe zorladığını ifade edenler, bilahara farkında ol
mayarak Köy - Kent'in manasını en iyi şekilde ifade 
etmeye çalışmışlardır. 

îşte bir örnek: Sayın Süleyman Demirel tarafın
dan şöyle bir şey ifade edilmiştir: «Şehirde ne varsa 
köyde de o olacaktır^ işte arkadaşlarım, Köy -
Kent'in asıl manası, şehirde ne varsa köyde de o ola
caktır. Bu şekilde günlerce, aylarca ve yıllarca mu
halefet eden Sayın Süleyman Demirel, bu şekilde 
Köy - Kent projesini benimsemiş bulunmaktadır. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının, işini yü
rütmekle 4 genel müdürlüğün yükümlü olduğunu ifa
de etmek isterim. YSE Genel Müdürlüğünün görevi, 
köy yollarını yapmak, içme ve kullanma suyu getir
mek, dağ ve orman köylerine elektrik enerjisi sağla
maktır. 

36 310 köyümüzün 1978 yılı sonu itibariyle yol 
durumu şöyledir: 4 216 köyümüz il yolları üzerinde, 
4 039 köyümüzün yolu yok, 28 955 köye kaplamalı 
ve tesviyeli yol gitmiş görünümü var. Aslında geç
miş hükümetler zamanında yapılan seçim yollarının 
çoğu işlemez haldedir. Yollar teknik düzeyde olma
yıp, mevsimlik yollar halindedir. 

İçme suyu sorunu : Suyu olan köylerdeki ünite 
51 622, suyu yetersiz olan köylerdeki ünite 19 834, 
susuz köylerdeki ünite 17 097 dir. Bu şekilde su me
selesi. halledilmemiştir. 

Elektrik sorunu: Elektrikli köy 11 095, elektriksiz 
köy 25 115. Bu rakamlardan anlaşılacak husus, hiz
metin verimsiz oluşudur. Ünite olarak görülen sula
rın çoğu arızalı olup kullanılımaimaktadır. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün görevleri: Top
rağın aşınmasını önlemek, toprağın üfeitim gücünü 
korumak, artırmak, su dengesini verimli bir tarım 
için sağlamak, toprağın ve suyun niteliklerini etüt 
etmek, sulama, gölet gibi su depolama tesislerini inşa 
etmek, taraslama, tarımsal arazi ıslahı, her türlü 
tarla içi hizmetleri yapmak, bunların işletmelerini ör
gütlemek üzere Topraksu kooperatiflerini kurmak 
ve desteklemektir. 

Ülkemizde su potansiyeli 88 milyar metreküp do
layındadır. 8 milyar metreküpü yeraltı suyudur. Top
lam suyun 9 milyar metreküpü tarımda kullanılmak
tadır. 1978 yılı sonuna göre küçük su çalışmaları, 
göletler dahil, 7 391 adet proje, toprak koruma ça
lışmaları 634 adet proje, tarla içi geliştirme 229 adet 
proje, arazi tapulama çalışmaları 70 adet proje, dre
naj ve toprak ıslahı için 420 proje olarak belirlenmiş-
miştir. 
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Bu tüm çalışmaların kapasitesi, senelerden beri 
devam eden tüm çalışmaların kapasitesi r/0 10'u bu
lamamaktadır. Bu sebeple gereken potansiyel sağlan
mamıştır. Bilhassa kırsal bölgelerde yaşayan yoksul 
halkımız için hiç bir hizmet götürülmemiş, kendi 
başına terk edilmiştir. 

Topralk ve İskân işleri Genel Müdürlüğü, toprak
sız ve barınak yeri bulunmayan köylümüze imkân 
sağlamak, böylece tarıma yatkın topralk ve mesken 
ihtiyaçlarını karşılamak, bunun için gerekli etüt ve 
projeleri hazırlamak, yurt dışından gelen serbest göç
menleri kabul etmek ve kendilerine olanak sağlamak
la görevlidir. 

Şimdiye kadar topraklandırılan aile sayısı 446 825' 
dir. Topraksız köylümüzün yaşam umudu olan bu 
kuruluş geçmiş zamanlarda toprak ağalarının teke
linde bulunmaktaydı. Topraksız köylüye çok az 
olanak 'sağlamıyordu. Hükümetimizin bu konuda has
sas davranmasını temenni ediyoruz. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğü: Birinci Ecevit 
Hükümeti 1974 yılında 'kooperatifleşmeyi, kırsal ke
simdeki halkın üretim gücünü artırıcı anlamda değer
lendirmiştir. Farklı genel müdürlüklerce dağınık yü
rütülen bu hizmetlerin verimliliğini artırmak için tek 
genel müdürlük bünyesinde toparlamıştır. 10 566 
'kooperatif ve 82 birlik vardır. Azımsanmayacak bu 
sayıya rağmen, kooperatifçilik hareketinin varlığından 
söz etmek güçtür. Kooperatifçiliğin yozlaşmadan ge
lişebilmesi için, meseleyi temelden ele. alıp halkımı
zın benimseyeceği şekilde düzene sokmak gerekmek
tedir. Geçmiş dönemlerde yurt dışına işçi gönderme, 
tüketime yönelik ıkredi sağlama hüviyetinden çıka
rıp, iş gücü ve üretimci şekilde örgütlenmeyi sağla
mak gerekir. 

Hükümetimizin bu konudaki ciddi ve kararlı tu
tumu neticesinde kooperatifçiliğin kalkınma hızındaki 
payı belirgin hale gelmiştir. Örnek, Bafa Gölü, Öz
alp, Manyas, Sivas Gürün, Kaşköy gibi hizmetler. 

Sayın arkadaşlarını, deminden beri her 'iki sözcü
nün köye ulaşım projesi «KUP» diye üzerinde az dur
dukları ve bunun bir istismar konusu olduğu şeklin
deki değerlendirmelerine hayret etmemek işten değil
dir. Bir defa KUP Projesinin ne olduğunu çok iyi an
lamak ve üzerinde ciddi olarak durmak gerekir. 1978 
yılına kadar süregelen köy yollan yapımı yol stan
dardına aykırı, her türlü teknik yapımdan uzak, po
litik nedenlere dayalı görünüm arz etmektedir. Bu 
yolların, % 60'ı kış mevsiminde belirsiz hale gel
mektedir. Bilhassa kırsal bölgelerdeki yol yapımı yü

rekler acısıdır ve çok kez kullanılmaz haldedir. Bu 
yüzden sedyelerle omuzlarda saatlerce taşınan hasta
lar, hastaneye kavuşmadan ölüme terk edilmiştir. Uy
gulamanın bu acı tablosu böyledir Ama geçmiş de
virlerde Hükümeti yönetenler; «Müreffeh, büyüyen 
ve kalkınmış Türkiye. Ağır sanayi, motor sanayii» 
söylevleriyle Türk köylüsü ve Türk halkıyla alay 
etmekten öteye bir şey düşünmediklerine inanıyoruz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Daha ne yap
sınlar? 

HÜSEYÎN ERKANLI (Devamla) — Sen anla
mazsın. 

Millilik, milliyetçilik gerçekten halkı sevmek, köy
lüye hizmet götürmekle olur, lafla olmaz, siz hem 
köylüyü istismar edersiniz hem «Köylüye yol yaptık» 
dersiniz, seçim yolu yaparsınız, yaptığınız yollar bir 
mevsim geçmeden kapanır, izi kalmaz. Ondan sonra 
kalkarsınız, müreffeh ve kalkınmış Türkiye'den bah
sedersiniz. Sonra, tek çıkar yol, köylünün inançları
nı, köylünün milliyetçilik duygusunu istismar ederek 
rey almaya çalışırsınız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Asıl mesele, köylüye hizmet götürmektir, asıl me
sele köylüye götürülen hizmetin yeterli ve verimli ol
masıdır. Aslında köylüye hizmet götürmeden bir şey 
götürmüş gibi görünmek o köylünün hem inançları
nı, hem de milli duygularını istismar etmekten öteye 
bir şey yapmak değildir. 

Köye ulaşım projesi, köy yolları yapımında gezici 
şantiye toplu çalışmayla ulaşımın en sağlıklı şekilde 
tüm yapıtlarıyla birlikte devamlılığını sağlayacak uy
gulama şeklidir. Makine işçi başına yapılan yol mik
tarında artış sınırlı kaynaklarla çok yol yapımı 
maliyeti aza indirme şeklimde verimli neticeyi sağla
yacak biçimdedir. Kırsal bölgelerden başlayan uygu
lama, 1978 yılında çok yararlı olmuştur. İşte KUP'un 
asıl anlamı, asıl hedefi budur. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Yine bir şey 
anlayamadık. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, şu Yüce Meclisin çatısj altında hepimiz 
her şeyden evvel arkadaşlarımızı ciddiyetle dinleme 
mecburiyetindeyiz. Siz 'burada konuşurken, biz tüm 
ciddiyetimizle bütün hatipleri dinler ve onlara say
gılı olurduk. Bu çatının altında gülmenin memlekete 
yarar getirmeyeceğine inanıyorum ben. 

Köylüye tş Projesi: KİP 1978 Eylül ayında uj . 
©ulunan KİP istihdam kapasitesini artırmak, altyapı 
hizmetlerinde emeğin değerlendirilmesini sağlamak, 
işsizliği azaltma ve önlemeyi hedef alır. Araziyi taş-
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İıktan arındırma, köy içme suyu ve kanal çalışması 
şeklinde verimli ve neticeli bir uygulamadır. Tarım
sal araziyi de taşlıktan arındırma gibi içeriği geniş 
olan 'bu çalışma sistemi, ilerdeki yıllarda işsizliği ön
leyecektir, köylünün kendi işinde çalışmasını sağla
yacaktır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim konular, Hükümetimiz 
tarafından ele alınmış, ciddi bir hizmet düşüncesiyle 
yürütmeye devam etmiştir. Tabiidir ki, bir Hükümet
te bundan daha fazlasını yapmanın, köylüye daha 
çok hizmet götürmenin çalışması içinde bulunmasını 
arzu eder ve bunu temenni ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının 1978 yılımdan itibaren başlayan uygu
lama projesi, inanıyoruz ki, senelerden beri ihmal 
edilmiş, sadece reyleri alınmış, reyleri alındıktan 
sonra terkedilmiş olan kırsal bölgelerde yaşayan köy
lümüzü bu fakirlliıkten, bu fukaralıktan kurtaracaktır 
ve bugün bölgelerarasındaki dengesizliği ortadan kal
dıracaktır ve en iyi şekilde yaşam hizmeti götürecek 
ve köylümüzü medeniyete kavuşturacaktır, buna ina
nıyoruz. 

Bu vesile ile, bütçemizin halkımıza, köylümüze, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Timuçin Turan, 

buyurunuz (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA TİMUÇİN TURAN (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1979 mali yılı 
bütçesi ile ilgili olarak Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grubunun görüşlerini arz etmdk üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşleri ve önerileri 20 dakika içinde 
söylemenin güçlüklerini takdirlerinize sunuyorum. 

Bu nedenle, kısa zaman içinde temas olunaibile-
cek konulara belkide satırbaşları ve kısa izahatlarla 
girebileceğim için şimdiden bağışlayacağınızı umuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, önce bütçe rakamları, son
ra köye yönelik politikalar, daha sonra da uygulama
lar üzerinde durmak istiyorum. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı kurulduk
tan bu yana köylümüzün âdeta kendi ocağı olmuş, 
'köylüden aldığı destekle büyük ve çok önemli bir | 
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kuruluş haline gelmiştir. Bunu 1965'ten bu yana her 
yıl bütçe kanunları ile sağlanan ödeneklerin büyüme
sinden görmek fevkalade kolaydır. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlık Hüküme
tin işbaşına geldiği 1978 yılı başından bu yana, gi
derek büyüyen bu ödeneklerin köylüye hizmete dö
nüştürülmesinden ziyade, birtakım gösterişler ve ha
yali işlerle çarçur edüHdiğini görmeıktelm de büyük 
üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Hizmet seviyesinin 1978 yılına eşit olabilmesi için 
bu Bakanlık bütçesinin bu yıl asgari 7 milyar liraya 
daha ihtiyacı olacaktır. Burada hemen şunu belirt
mek işitiyorum; daha bütçe çıkmadan PETKİM üren-
lerine yapılan % 60 ile 80 oranındaki zam, bu büt
çenin 200 milyon lirasını şimdiden uçurmuştur. Zira 
(köy içme sularında, tarla içi sulamalarda ve drenaj
larda kullanılan plastik boruların hammialddleleri olan 
poliVinir klorür ve polietilen PETKİM mamulüdürler. 
Hükümet en azından köylünün kullandığı plastik bo
ruların ve köy tesislerimde kuianilaln her türlü plastik 
malzemenin bu fiyait artışından etkilenmemesini sağ
layan koruyucu tedbirleri gün geçirm©den almalıdır. 

Köyün ve köylünün kalkınmasına yönelik politika
larını Bütçe Karma Komisyonunda gerek geçen yıl, 
gerekse bu yıl sayın Bakan anlattılar. Geçen yılkı 
konuşmayı dinledikten sonra, uygulamayı da gördük. 
Bu yıl da aynı şeyleri dinledik ve şuna kani olduk ki, 
sayın Bakam hizmet üretmekte olmasa bile, laf üret
mekte ustadır. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sizden öğrendik. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Üretilen laf
ları, gerek samimi olmadıkları için, gerekse bir mana 
taşımadıkları için eleştirmeye değer bulamadığımızı 
üzülerek ifade etmek istiyorum. Zira yapılanla, söy
lenilen biribirinden o kadar farklı ki, gördüklerimizi 
eleştirmenin sanıyorum daha faydalı olacağını biraz 
sonra siz de taikdir edeceksiniz. 

Şimdi uygulamalarınıza geçelim, bakalım neler 
yapmışssınız: 

Halk Partisinin geçmişi inkâr eden edebiyatına bu 
bakanlıkta da rastlıyoruz. 

Bütçe raporları ile verilen rakamlar küçültülmüş, 
son 4 yılda, yılda ortalama olaraik gerçekleştirilen yol 
yapım tulü küçük gösterilme gayretine girişilmiş, yıl
da 10 'bin kilometre olarak gerçekleştirilen yol ya
pımları 6 - 7 bin kilometre olarak gösterilmek isten
miş. Yapılan işler vatanın sathındadır, böyje küçült
melere giriştikçe acaba nasıl kendinizin küçüldüğü
nün farkına varamıyor musunuz? 
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Bu küçültmeye dayalı olarak KUP icat edilmiş. 
Köye hizmet götüren, yol yapan, yılların tecrübesini 
kazanmış bir Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü var. 
Devlet Planlama Teşkilatının olsun, idareyi yeniden 
düzenleme girişimcilerinin olsun hizmet birimlerinin 
toplulaştırılması önerileri ortadayken, güya Yol, Su, 
Elektriğin dışında yeni bir yol yapım teşkilatı kuru
yorsunuz; adına da KUP diyorsunuz. Yani köye 
ilk defa siz ulaşacaksınız; bundan önce köye Jdmse 
ulaşamamış. Sahibinin sesi TRT'de vermeye çalıştı
ğınız imaj bu. Bütün mesele reklam yapmak. Rek
lam uğruna, işçiden, memurdan toplanan vergilerle 
keyfetmişsiniz, ne gam... Beyefendiler eğleniyor ya, 
siz ona bakın. 

Bu KUP'u burada, bu kısa süre içinde eleştirme
ye imkân yok. Yine de kısa da olsa temas etmeden 
geçemeyeceğim? Nedir KUP? 

Adalet Partisi İktidarının satın aldığı yüksek iş 
kapasiteli yepyeni 204 adet dozeri geçen kış Anka
ra Garından Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine 
uğurladınız. Gezici şantiyeler kurulacak, yazın Do
ğuda, kışın Batıda yol yapılacak. Yapılmak istenen 
özetle bu. 

Sayın Bakanın iddiasına göre, böylece köy yolu 
üretimi ucuzlayacak. Ne kadar ucuzlayacak, ya da 
ucuzlamış? Ona da bir bakalım. 

Sayın Bakan bu yıl 9 Ocak günü Bütçe Karma 
Komisyonunda yaptığı takdim konuşmasında, eski
den 600 dozerle yılda 7 bin kilometre yol üretiliyor
du, şimdi 200 dozerle yılda 5 bin kilometre yol üre
tileceğine göre diyor, 2,14 kat daha fazla yol ürete
ceğiz. Böylece de fazladan üretilen yolun maliyeti 
•% 60 ucuzlamaktadır. Niye ucuzluyormuş? Eski
den yılda 10 - 12 kilometre yol yapan bir dozer, şim
di 25 kilometre yol açacakmış da, onun için. 

Bir gün sonra da, yani 10 Ocak günü yine Bütçe 
Komisyonunda yaptığı konuşmaya göre, - tuta
naklar, sayfa 39 - bu suretle yapılan yolun kilo
metresi % 50 daha ucuz oluyormuş. Yani bir gün 
önce kilometre maliyeti % 60 ucuz oldu diyen Sa
yın Bakan, bir gün sonra % 50 ucuz oldu diyor. Ee, 
canım Halk Partisi iktidarında yaşıyoruz, bu enflas
yona ucuzluk mu dayanır? 

Bu konuşmaların üzerinden tam 45 gün geçti, aca
ba 24 Şubat tarihi itibariyle yol ucuzluğu yüzde kaç 
oldu, merak ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, verilen rakamların ciddiyet
ten uzaklığı, Sayın Bakanın biraz önce ufak bir mi
salini arz ettiğim tutarsız konuşmasıyla bellidir. KUP' 

la israf yapılmıştır. Sizin hesabınızla yaklaşalım ko
nuya; «dozer başına yılda 25 kilometre yol yapıla
cak» diyorsunuz. Geçen yıl bugünlerde uğurladığı
nız dozerlerle yaptığınız yol tulü sizin Bütçe Rapo
runuza göre, 2 401,5 kilometre. Tabii «1 .12 .1978 
tarihi itibariyle» demeyi de ihmal etmemişsiniz. O 
tarihten bu yana pek iş yapıldığını iddia etmeyin. 
Buna göre dozer !başına düşen iş, şayet 2 401,5 kilo
metre rakamı doğruysa, ki değildir, biraz sonra izah 
edeceğim; yaptığınız yol dozer başına 11,5 kilomet
redir. Nerede 25 kilometrelik randıman? Şimdi şu si
hirli ucuzluk formülünü buna bir tatbik edin, baka
lım ne çıkıyor. 

Kaldı ki, KUP'la 2 401,5 kilometre yol yapıldığı 
da şüphelidir. Misal veriyorum : İşte Erzincan'daki 
KUP programınız; Tercan Kazasında; Fındıklı, Elaldı, 
Darıtepe, Demir'kapı, Yolluca, Agup, Küllüce, Bıyık-
ören, Alancık, Köbanı, İbrahim Ağa, Uzun Ali Köy 
ve mezralarına yapılmak üzere 31 kilometre yol prog
ramlamışsınız. Programlanan as ve tali yolların top
lamı bir beyanınıza göre 100, bir beyanınıza göre di 
106 kilometre olarak gerçekleşmiş. 

Sayın milletvekilleri, KUP programına alınarak 
ilk defa yapıldığı ilan edilen İltisak - Güzhulak, Kül
lüce - El Aldı ring yolu taa 1970 senesinde yapılmış
tır. 26 530 metresi stabilize, 20 000 metresi de tesviye 
edilmiş yoldur. 106 kilometreden bu rakamları çıka
rırsak, 59 300 metre yol; o da yapılmışsa eğer 1, 2, 3, 
5 haneli mezra ve komlara yapılmıştır. 

Örnek mi istiyorsunuz? Hasba komu 4 hanedir, 
yapılan yol 3 900 metre; Uzun Ali komu 1 hanedir, 
yapılan yol 720 metre. Dağ Komu 1 hanedir yapılan 
yol 1 340 metre. Akifim komu 1 hanedir yapılan yol 
680 metre. Emiroğlu komu 1 hanedir, yapılan yol 
2 570 metre. Çiklovan komu 3 hanedir, yapılan yol 
2 750 metre. Yavaneci komu 3 hanedir, yapılan yol 
3 910 metre. Altın kom 1 hanedir, yapılan yol 290 
metre. 

Şimdi bunlar neyi ifade ediyor ona bakalım : 106 
kilometre yaptık diye beyan ettiğiniz Erzincan KUP 
yollarınm toplam 46 530 metresini 8 yıl önce yap
mışız. Siz 26 530 metresi stabilizeli olan bu yolu, ya
pılmış yolun üstünden gidersem çok yol yapmış gö
rünürüm diye, üstelik oynattınız bozdunuz. Köylü size 
yazın gülüyordu, şimdi çamurdan çıkamıyorlar. Zan
nedersem hayır dua da okumuyorlar. Yani 106 kilo
metre diye beyan ettiğinizden, aslında yaptığınız 59,3 
kilometredir. Ona da yol denirse. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda a', nen şöy
le diyor (Tutanaklar sayfa : 14) : 
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«Köylüye Ulaşım Projesi ilk defa Yol, Su, Elek
trik Genel Müdürlüğü tarafından projeye dayalı, mü
hendislik projesine dayalı yol yapılmasını sağlayan 
bir girişimdir.»ı 

Yani Sayın Bakan ilk defa Türkiye'de mühendis
lik projesine dayalı köy yolu yapımının KUP ile ger
çekleştiğini söylüyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki, 
bu 'beyan doğru değildir, geçmişin bir başka türlü in
kârıdır. 

Şurada oturan bir kısım seçkin bürokratların, tek
nik elemanların emeğinin de inkârıdır. Sayın Bakan 
Yol, Su, Elektrik Etüt Proje Daire Başkanına sorar
sa, 1970 yılından beri Yol, Su, Elektrik Genel Mü
dürlüğünün mühendislik projesine dayalı yol yaptığı
nı öğrenebilir ve yüzlerce projeyi de görebilir. 

Bu tür inkarcılık size hiçbir şey kazandırmaz. 
Ancak ben bu konuda Sayın Bakanın yanıltıldığını 
sandığımı ifade etmek istiyorum. Sizin mühendislik 
projesine dayalı olarak yaptığınızı iddia ettiğiniz, 
biraz önce saydığım yollara bu yazın gittim. Grup 
köy yolundan Reyhanoğlu Komuna saptım. Yerli ma
lı arabamla güç bela 400 metre kadar gidebildim. Zi
ra hem yol oturmamıştı battım, hem de meyil faz
laydı. 

LÜTFt ŞAHİN (Erzincan) — Oturması mümkün 
değil ki, yeni açıldı daha. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Beyefendi de 
en az benim kadar bilirler o yolları, onu belirtiyor
lar. 

400 ncü metrede meyili, cebimde taşıdığım bir 
cep krizimetresiyle ölçtüm. % 13. Yol orada biz bu
radayız. İnanmıyorsanız siz de ölçersiniz. Acaba 
% 13 eğim hangi proje standardında vardır söyler 
misiniz bana? Bu 106 kilometre yoldan projesi ya
pılan bölüm, 1970'de bizim yaptığımız grup köy yolu 
!bölümünün 25 kilometresidir. Yani daha önce yapı
lan yolun projesi yeni yapılmış, 3 Ağustos 1978 ta
rihinde Genel Müdürlüğe tasdike yollanmış, tasdik
ten de hâlâ Erzincan Yol, Su, Elektrik Müdürlüğüne 
intikal etmemiştir. 

Neyse bu kış tasdik eder yollarsınız, seneye bir 
daha yapar «projeye dayalı yol yaptık» dersiniz. 

Sayın üyeler, ilk defa açılan yolların tamamı mez
ra ve kom yollarıdır. Projeleri yoktur, standartlara 
uygun değildir. Köy merkezlerine ilk defa yapılan 
yol yoktur. Mezraları ve haneleri niye saydım? Kü-
çümsediğimden değil. Onu da arz ediyorum. 

KUP Erzincan'da köy merkezine ulaşmak istemiş 
fakat ulaşacak köy bulamamıştır. İstismarını yap-

i tığınız Doğu illerinden biri olan Erzincan'da; IIıç 
I ilçesinin Ağıldere ve Karakaya, Kemaliye ilçesinin de 
I Keban baraj sahası nedeniyle yollan kapanan bir-
I kaç köyü dışında, yolla bağlantısı yapılmamış köy 
I yoktur. Yapacaksanız bu noksanları gidin ikmal edin. 

Ayrıca yine yapacaksanız eksik olan sanat yapılarını, 
bazı köprü ve stabilize işlerini bitirin. Öyle bizim yap-

I tığımız yolların gideceksiniz, üzerinden geçeceksiniz, 
ondan sonra da caka satacaksınız, KUP şap şup di
ye. Yok öyle yağma. (CHP sıralarından gürültüler) 

Hadi, varsa getirin gösterin bakalım. 59 kilomet
re mezra ve köm yolunun projesini getirin de göre
lim. Öyle parlak laf etmeye benzemez bu işler. Bu 
mezraların kimlere ait olduğunu, yollarını da niye 
yaptığınızı da ileride tekrar bir Gensoruda ele ala
cağız. Bunu da unutmayın. 

KUP, sizin deyiminizle tam bir savurganlık ör
neğidir. Verdiğiniz uygulama rakamları gerçek dışı
dır. 1970 yıllarında da böyle yazın Doğu'da yüksek 

I yerlerde, kışın Batı'da ve sahil kesiminde çalışmayı 
öngören bir mdbil ekip çalışması yapılmıştı. Ancak 
2 yıl süren bu çalışma başarılı olamadı ve makineler 
elden çıkmadan vazgeçildi. Yani sizin bugün yap
maya kalkıştığınız iş, 9 yıl önce denendi; uygulama 
kabiliyeti olmadığı görüldü. Denenmiş şeyleri yeni
den tatbike kalkışmanızı, reklamasyonun ötesinde 
değerlendirmeye imkân göremiyoruz. 

Merkezden idare, merkezden ikmal ve sahipsiz 
makine ilkelerine dayalı bu işten daha fazla israfa 
sebep olmadan vazgeçiniz. Makineleri, ihtiyaca gö
re bölgelere dağıtınız. Yoksa seneye bu zaman, za
ten yedek parçalarını da temin edemediğiniz bu ma
kinelerin elinizden çıktığını göreceksiniz. Bizden söy
lemesi. Böylece, daha çok iş yapacağınızı bilirsiniz. 
Biz hizmetten geldik, hizmetle gurur duyarız; kim 
yaparsa yapsın takdir ederiz. Keşke siz gösterişle 
uğraşmasaydınız, gerçekten fazla ve kaliteli iş yap
saydınız da konuşmamız övgü dolu olsaydı. Bu ko
nuyu ancak !bu kadar kısalıkta keseleniliyorum; ba
ğışlayınız. Bu konuda ve diğer konularda her türlü 
teknik tartışmaya Adalet Partisi olarak açığız. Ken
dinize güveniyorsanız gelin, televizyonda, basının 
önünde açık oturum yapalım. Yalnız, «sahibinin sesi 
kutu» yu ayarlamak size ait; biz o işi bugüne kadar 
kıvıramadık, hodri meydan. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakanın reklam programlarından birisi de, 
«Kendi kanalını kendin kaz» projesidir. Bir de KİP 
var. 
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Halk Partisinin mevcudu icat etmede üstüne ol
madığını, iktidara geldiklerinden beri iyice öğrendik. 
Bizim yıllardır uyguladığımız «pür emanet» dediği
miz iş yapma yöntemi, şimdi yeni bir buluş oldu 
Halk Partisinin elinde; ı«Kendi kanalını kendin kaz.» 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Kendi mezarını kendin kaz... 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Efendim, köy
lü, kendi içme suyu kanalını müteahhit ya da taşa-
ron yerine kendi açıp, böylece para kazanıyormuş... 

Gidin sorun bakalım, daha önce içme suyu in
şaatları yapılan köylülere; sizden önce aydan getiri
len adamlar mı açmış acaba o kanalları? 

Mevsimlik statüde emanet komisyonlarınca ça
lıştırılan binlerce işçi, acaba ne ile uğraşıyorlardı der
siniz? Etmeyin, güldürmeyin bizi. Bu mevcuttan icat 
projeleriniz için netice olarak şunu söyleyebiliriz : 
Böyle mesnetten, esastan, verimlilikten, mantıktan 
yoksun projelerinizi televizyonda reklama devam eder
seniz, korkarız ki, dışarıya açılan avuçlarınıza döviz 
değil, bugüne kadar olduğu gibi sadece nasihat bıra
kırlar. 

Birinci derece deprem kuşağındaki köylerin top
lu yer değiştirme projelerinin savsaklandığını, hatta 
vazgeçildiğini üzüntü ile müşahade ediyoruz. Hükü
met Programında yer almış olmasına rağmen; «1978 
yılında cami yapımına paydos» dendiğini, geçmiş yıl
lardan devam eden cami yapımlarının da yeterli öde
nek verilmemek suretiyle engellendiğini yine üzüntüy
le takip ediyoruz. 

yor. Devlet yolunun kenarında duran bu köprüye, 
14 aydır oradan geçtikçe içim sızlayarak bakıyorum. 
Köylü, boynu bükük bekliyor; ama oradan geçenlere 
bu köprü, sizi çok iyi anlatıyor. 

Hizmette yaptığınız partizanlık, Doğu Anadolu-
da bölücülük halini almıştır. Buraya özellikle dikka
tinizi çekiyorum. Kesinlikle hizmette bölücülük ya
pıyorsunuz. 

Köylü katkısını kaldıran kanuna rağmen, bu yıl 
özellikle içme suyu inşaatlarında, yine köylüye an
garya yaptırıldığı da bir vakıadır. Bazı köylerde içme 
suyu kanallarının bedelsiz olarak köylüye kazdırıl-
dığı bilinmektedir. Tayin ettiğiniz elemanlar, mili
tanlıklarının hakkını elhak vermektedirler. 

Bu arada yeri gelmişken şunu da söylemek is
tiyorum: Sayın Bakanın, Bütçe Komisyonunda bir 
arkadaşımızı itham ettiği Kahramanmaraş YSE Mü
dürünü savunmada gösterdiği gayretkeşliğe karşılık 
olarak, 22 Şubat 1979 tarihli Aydınlık Gazetesini 
okumasını tavsiye öderim. Mezkûr Gazete, Sayın 
Bakanın dakikalarca savunmasını üslendiği İl Mü
dürünün, Kahramanmaraş olaylarında bir bulgur 
fabrikasını kundaklama suçundan gözaltına alındığı
nı yazıyor. Lehinde şahitlik yapan 8 kişinin de ya
lancı şahitlikten keza gözaltına alındığını ilave edi
yor. Konu, Adalete intikal ettiği için, bu konuda 
başka bir şey söylemeye hakkımız yoktur. 

Bakanlıkta çalışanlar üzerinde sürdürülen kıyı
mın haddi hesabı yoktur. Çalışmalarla ilgili mese
lelerde Sayın Bakan Yargıtay, Danıştay ve iş mah
kemeleri kararlarını hiçe sayarak, gırtlağına kadar 
kanunsuzluğa gömülmüştür. Müsteşar Muavini Hüs
nü Güngör, Personel Dairesi Başkanı İsmet Tan, 
Toprak - Su Genel Müdürü Celalettin Çubukçu, 
Toprak - Su Genel Müdür Muavini Ömer Fırat, 
Toprak - Su 2 nci Daire Başkanı İhsan İncioğlu, 3 
ncü Daire Başkanı Yılmaz Yaraş, Toprak - Su An
talya Bölge Müdürü Yusuf Ziya Aksun, Bursa Böl
ge Müdürü Abdülvahip Cengiz, Manisa Bölge Mü
dürü Tayyar Akyüz... 

BAŞKAN — Sayın Turan, 1 dakikanız var efen
dim. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Bursa Bölge Müdür Muavini Kemal Bilgin, Ba
kanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Necip To
run görevlerinden alınmışlar; müteakiben de Danış-
taydan yürütmeyi durdurma kararı almışlardır. Sayın 
Bakan bu 11 yüksek dereceli memurun hiç birisinin 

Yol yapımları randımansız ve kaliteden yoksun
dur. İçme suyu inşaatlarındaki gerçekleşme, geçmiş 
yıllara nazaran geridir. Bu yıl hangi köyde hidro -
elektrik elde ettiniz? Hidro - elektrik getirdiğiniz bir 
tek köy varsa, gelin burada ismini verin. 

Hizmet götürmede bu Bakanlık, misli görülmemiş 
partizanlık yapmıştır. Halk Partisine oy verenler va
tandaş, giderleri vatandaştan sayılmamıştır. Öyle ki, 
yıllardır bu Bakanlıkta yerleşmiş teamüller ortadan 
kaldırılmış, geçmiş yıllarda başlanmış olan işler, par
tizanlık uğruna ortada bırakılmıştır. Partizanlık uğ
runa meriba tahsisleri yapılmış, haklı olan köylüler 
susuz bırakılmıştır. Başlanmış yollar, köprüler, ol
duğu gibi ortada kalmıştır. Örnek mi istiyorsunuz? 
İşte size çapı küçük; fakat anlamı büyük bir örnek: 

Erzincan Tercan Büklümdere Köyü önüne Kara
su ırmağı üzerinde inşa olunan 105 metre açıklığın-
daki kompozit köprü, ayakları bitmiş, imlaları bit
miş, sadece tahliyesini bekler vaziyette orada duru-
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yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamamış, Da- ı 
nıştay nezdinde itirazda bulunmuştur. Danıştay iti
razları reddetmiş; Sayın Bakan 2 nci defa itiraz et-
mfış, Danıştay 2 nci defa da itirazları reddetmiştir. 
Şu anda Sayın Bakanın elinde sadece yüksek dereceli 
memurlara ait 11 adet yürütmeyi durdurma kararı 
vardır. Sayın Topuz'un bu kararları uygulamaya hiç 
niyeti yok görünmektedir. İşte Danıştay kararlarına 
saygıdan bahsedenlerin hali pürmelali. Danıştaya 
Sayın Bakan sahte bilgiler vermekten de çekinme-
m'iştir bu arada. Örnek rni, işte örnek : 

Kooperatifler Genel Müdürlüğü Proje Daire 
Başkanı 15 Şubat 1978'de görevinden alınıp yerline 
başkası atanıyor. Görevden alınan Daire Başkanı 
Danıştaya başvurunca, Danıştaya, Proje Dairesinin 
lağvedildiği bu nedenle de ilgilinin hizmetine ihtiyaç 
kalmadığı için görevinden alındığı bildiriliyor. Oysa
ki bu Proje Daire Başkanlığı halen vardır. İsmi da
hi değiştirilmemiştir ve Sayın Bakantn atadığı yeni 
Daire Başkanı görevine devam etmektedir. Danıştaya 
saygı dediğiniz Halk Partisi iktidarında elbette böy
le olur. 

Yüzlerce memur, teknik eleman sürülmüş, kıyıl
mış; gittikleri yerlerde dövdürülmüş hastanelik edil
miştir. Bu konu önümüzdeki günlerde bir Gensoru
nun muhtevası olacaktır, gündemdedir, zamanı gel
diğinde etraflıca hesaplaşılacaktır. 

İşçiler üzerindeki baskılar, işten çıkarmalar, sür
günler binlerle ifade edilebilmektedir. 13-14 Şubat 
tarihlerinde bu konuyu bir Gensoru ile burada etraf
lıca ortaya koyduk. 

Sayın Bakan sendikalar arasında yan tutmuştur, 
sendika kayırmıştır, kanunsuz işler yapmıştır. Kanun
lara ters düştüğü de Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi
nin 8 . 1 . 1979 tarih ve 78 - 15 - 978 esas," 79-3 sayılı 
kararı ile kesinleşmiştir. Sayın Bakan partisine men
sup bazı sendika ağalarının amaline hizmet uğruna 
bu Yargıtay kararını dahi çiğnemekten çekinmemiş- I 
tir. Çiğnemeye de devam etmektedir. Tabii netice
sine de katlanacaktır. Bu konuda Gensoru sorduk
larımızın hiçbirisini cevaplandıramamıştır. Cevabı 
zabıtlardadır. Söylediklerinin içinde, Yargıtay kara
rından tek kelime yoktur. 

Tekrar ediyorum, gelin buraya verin bu Yargıtay 
kararının hesabını. Bu hesabı alana kadar yakanızı 
bırakmayacağız. Sayın Bakan, işçi kıyımı çelişkili 
beyanlarda bulunuyor. Bütçe Karma Komisyonunda 
kahramanlık gösterisinde bulunan Sayın Bakan, 10 
Ocak günü orada yüzlerce işçiyi militan oldukları I 

i üç in işten çıkarttığını söylüyor. 13 Şubat günü de 
bu kürsüden «Efendim, KUP'a yolladım. İhtiyacım 
vardı, gitmediler ben de çıkardım. Yerlerine de kad
rolu adam almadım» diyor. Şimdi Sayın Bakan, bu 
iki beyandan hangisi doğrudur? ikisinin birden doğ
ru olması mümkün olmadığına göre, doğru söyleme
me durumunda kalışınıza gerçekten üzüldüğümü be
lirtmek istiyorum. Siz de biliyorsunuz ki söyledikle
rinizin hiç birisi doğru değil. Bu vefakâr, cefakâr iş
çiler ve ne militan oldukları ve ne de KUP'a gitme
dikleri için çıkarmadınız. Gerçekler ortaya dökü
lünce çaresizlikten doğru olmayan beyanlarla düştü
ğünüz batağa iyice gömülüyorsunuz. Tekrar soruyo
rum, Balıkesirli 20 yıllık işçi Rıdvan Algın mı mi
litan? 24 yıllık işçi. Emin Korkut mu militan? 24 
yıllık işçi Nurettin Narin mi, İzmirli 24,5 yıllık işçi 
Muzaffer Kahraman mı, Kütahyalı 14 yıllık işçi 
Mustafa Tetik işçi mi militan? Kahramanmaraşlı 23 
yıllık işçi Ali Bülbüloğlu mu? 

BAŞKAN — Sayın Turan, halen 3 dakika geçir
diniz. Rica ediyorum lütfen bitiriniz efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 1 dakika müsaade ederseniz bitiriyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, 1 dakika konuşun efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Muğla'h 25 
yıllık işçi Halil İbrahim İnat mı militan? Tokatlı 20 
yıllık işçi Mehmet Kaya mı, Urfa'lı 20 yıllık işçi İb
rahim Türkmen mi, 18 yıllık işçi Cevher Yoğun, mu, 
20 yıllık işçi Mehmet Yaman mı, Yozgat'lı 14 yıllık 
işçi Özgen Yılmaz mı militan? Eğer bunlar militan 
ise, Sayın Vedat Dalokay'ın Ankara Belediye Başka
nı iken, işe gelmeden aydan aya belediyeye uğrayıp 
maaş alması nedeniyle Sayın Dalokay tarafından iş
ten atılan ve şu anda sizin özel müşavirliğinizi ya
pan eski Halk Partisi Gençlik Kolu üyesinin sıfatı 
nedir acaba? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-

I 1ar). Tekrar söylüyorum, şerefli emekçilerimize ifti
ra ettiniz, hakaret ettiniz, onlarla lastik top gibi oy
nadınız, hâlâ da oynamaya devam ediyorsunuz, İşçi
lerle ilgili her türlü iddianızı belgelerle ispat edince
ye kadar sizi müfteri ve işçi düşmanı saymaya de-

I vam edeceğiz. Televizyon reklam programlarından 
biriside Bafa Gölünün sözüm ona kamulaştırılması-
dır. Bu gölün hikayesi de enteresandır. Sayın Bakan, 
gölü 28 milyon liraya kamulaştırdığını açıklamış, 
günlerce TRT'de tefrika ayrılmıştır. Mesele şudur: 
Gölün kullanma hakkı padişah fermanıyla bir vatan-

I daşa verilmiş, vatandaş bu kullanma hakkını 10 yıl 
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kadar önce Muğla Valiliğine terk ettiğini bildirmiş, 
1977 Ekim ayında da Muğla'da Hamle Gazetesine 
verdiği ilanla sahip olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Turan, benim hoşgörü hudu
dumu da geçtiniz, '4 dakika da geçtiniz, önümüzdeki 
metin... 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Burada Ener
ji Bakanı 15 dakika fazla konuştu. 

BAŞKAN — Efendim, benim uygulamam bu, bir 
başka Başkan arkadaşım 20 dakika fazla konuştu
rur, bana verdiğiniz görev, bu süre İçerisinde konuş
macıların konuşmasının bitirilmesidir. 

4 dakikayı tecavüz ettiniz Sayın Turan, hiç yap
madığım bir şeyi yapıyorum, şimdi rica ediyorum 
lütfen son sözlerinizi söyleyin, yoksa keserim konuş
manızı Sayın Turan. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, topluyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Sayın Topuz, 
vatandaşın 2 milyon 8GD bin liraya satamadığı dal
yana tam 10 katını yani 28 milyon lira ödemekten 
çekinmemiştir. 

Zamanın elvermemesi nedeniyle konuşmamı bu
rada kesmek zorundayım. Daha başka söyleyecek 
şeylerimiz vardı ama, ileride fırsat buluruz İnşallah. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1979 yılı Büt
çesinin geçen yıl olduğu gibi zulüm, işkence, israf, 
partizanlık ve eğlence aracısı olmaması temennisiyle 
Yüce Meclise Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu 
adına saygılar sunuyorum. (AP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Hoşgörünüz 

için de ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Ömer İhsan 

Paköz?.. Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı, buyurunuz efendim. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 
Bu Meclisin bu Devletin kurucusu büyük Ata

türk, Devleti kurduğu zaman şöyle demişti; «Asırlar
dan beri kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı 
diyarlarda bıraktığımız, ellerinden emeklerini alıp is
raf eylediğimiz Türk köylüsü önünde saygı ile eğ'le-
lim.» Aradan yarım aşıra yakın bir zaman geçmesi
ne rağmen, Türk köylüsü asırlar boyu sömürünün 
aracı olduğu gibi, politikanın da bir aracı olduğunu 
burada görmekle büyük bir acı duydum içimden. 
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Ben köyde doğmuş, köyün acı ve ıstıraplarını 
doğduğum günden bugüne dek yaşayan bir insanım. 
Baikmlş yağmur sularını içenler, dize kadar çamurlu 
yollarla şehirle irtibat kuranlar, karanlık dünyaların
da ürettikleri malı yok pahasına satarak, sağlıklı bes
lenemeyenler; bu insanları artık bir politika aracı ola
rak kullanmayınız lütfen. Ortada bir olgu var, 40 bin 
yerleşim merkezine yerleşmiş Anadolu köylüsü, hatı
ralarını ve topraklarını bırakarak şehirlere niçin göç 
ediyor? Devri demokraside onlara insanca yaşama 
koşullarını tam olarak yapabilseydik, onlar hatırala
rını topraklarını ve evlerini bırakıp da meçhul bir 
diyarda acı akıbetleri hiçbir zaman göğüslemek iste
mezlerdi. Ama biz onlara yeterince ve gereğince de
ğer vermedik. 

Daha yakın zamana kadar bir Köy İşleri Bakan
lığı kurulmamıştı. Şimdi kurulan Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı her parti parlamenter demokratik 
rejimlerde iktidara gelen her parti, mecburdur ken
disini iktidar yapan güçlere hizmet etmeye, yardım 
etmeye. 

Biz demiyoruz, bizden önceki partiler hiç hizmet 
etmemiştir. Çünkü, onun yaşamını bilenler, köyün, 
Cumhuriyetin ilk yıllarından bu aşamaya gelinceye 
kadar geçen devreleri yaşayanlar, Türk köylüsünün 
hakikaten büyük mesafeler katettiği yaşamında belli
dir. Ama, Türkiye'de bozuk bir yerleşim vardır, Tür
kiye'de köyler yerleşim esasına göre kurulmuştur. Es
kiden Türk halkı hayvancılık ve toprakla uğraş ver
diği için, geçimleri nerede ise oraya yerleşmişlerdir. 
40 bin yerleşim merkezi vardır, Devletin kaynakla
rı bu 40 bin yerleşim merkezine ulaşmakta güçlük 
çekmektedir. Bizden önceki iktidarlar bilhassa kırsal, 
kesimlerde, oy aldıkları yörelerde nüfus az olduğu 
için oraları ihmal eitmişler, daha ziyade insan farklılı
ğını gözönüne aldıkları için büyük köy merkezlerine 
daha çok hizmet götürmüşler. O bakımdan, şimdi, 
kırsal alanın yoksul köylüleri çağdaş yaşamın her 
türlü koşullarından uzak olarak yaşamaktadırlar. wŞim-
di, iktidara geldik, artık kuş uçmaz, kervan geçmez 
dağlık yörelerdeki köylülerimize hizmet götürmeyi 
istiyoruz. Doğu'da bir şiir okunurdu bir zamanlar : 

«Zap suyu su vermiyor, 
Bebek hasta ölüyor, 
Ankara'da Anayaso, 
Ellerinden öpüyor Haso, 
Yok mu bir iltimaso» diye iç duygularını, acıları

nı, ıstıraplarını dile getiren bu şiir Doğu Anadolu' 
nun yoksul köylülerinin yoldan uzak olduğu, hastala-



M. Meclisi fi : 62 

rını sırtlarında götürdükleri bir gerçektir; bu gerçek
leri saklamak hiçtür partiye yarar getirmez arkadaş
larım. İşte, bu gerçeklerin ışığında Doğu Anadolu 
köylüsüne KUP Projesiyle yol götürmek her iktida
rın, demokrasiyle iktidara gelmiş her partinin bir 
vicdan borcudur, 'bir ahlak 'borcudur. 

Sayın Ali Topuz böyle bir girişim yapmakla o 
Anadolu'nun yoksul insanını, o Anadolu'nun dağlar
da yalınayak, hayvan otlatan insanına hizmet götür
menin büyük sevincini, bu memleketi seven her in
sana kıvanç vermeli, huzur vermelidir, huzursuzluk 
vermemelidir. (AP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl kış sezonunda 
KUP Projesi trenim ilime gelmiştir. 4 000 CHP'nin, 
15 000 AP'nin oy aldığı Demirci ilçesinde KUP 
Projesi yol yapımında çalışmaktadır. Bazı partili 
arkadaşlarımız «A ve B köyleri bize oy vermediler, 
KUP Projesi oradan gidiyor, bize bizim köye gelmi
yor» diyorlar. Onlara yanıtım şu oldu; biz köylüler 
hepimiz aynı kaderin, aynı çilenin insanlarıyız. Bizim 
partimiz yoktur, bizim partimiz yoksulluktan, sefa
letten kurtulmaktır. Onun için, parti gözetmeksizin 
yolsuz, ışıksız, Demirci'nin tüm köylerine sıradan yol 
yapılacak diye kendilerine cevap verdim. 

Muhterem arkadaşlarım, parti fikirlerini, artık ge
ride bırakmanın zamanı gelmiştir. Dünya büyük bir 
çıkmazın içerisinde, ülkemizin sosyal, ekonomik bu
nalımlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde çe
şitli konuları bir istismar vasıtası yaparak, birbirim'zi 
kötülemeye, birbirimize hor bakmaya hakkımız yok
tur. Türkiye'de bir mücadele vardır, parlamenter de
mokratik rejime inananlarla, parlamenter demokra
tik rejime inanmayanlar arasındadır bu mücadele. 
Bu mücadelede bu çatının altında olan tüm insan
lar birlik ve bera'berlik içinde hareket etmek mecbu
riyetinde. Ancak, o şekilde Atatürk'ün kurduğu dev
leti, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyup," kollaya-
biliriz. Dış mihraklara karşı, demokrasi düşmanla
rına karşı savaşı ancak <bu şekilde kazanabiliriz. Onun 
için, Türk köylüsünü su katılmamış Anadolu'nun 
dağlarının çiçekleri kadar saf bu insanları istismar 
konusu yapmayalım muhterem arkadaşlarım. (AP sı
ralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali To

puz söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Topuz. (CHP sıralarından al

kışlar) 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi üze
rinde söz alan grup sözcülerinin burada ileri sürdük
leri görüşlere kısa cevaplar vererek Bakanlığımın ça
lışmalarına genel tanımlarla birkaç cümle ile değine
ceğim. 

Önce kişisel hakkını kullanarak konuşan Sayın 
Dağlı arkadaşımın, konuşmasını bitirirken söylediği 
cümlelere yürekten katıldığımı belirtmek istiyorum. 

Bu bütçe müzakereleri sırasında da gördüğümüz 
gibi, özellikle Bakanlığımız Bütçesinin müzakeresin
de de gördüğümüz gibi, siyasi parti gruplarının söz
cüleri bana göre gerçekleri iyi araştırmadan, kendine 
verilen bilgileri doğru varsayarak bu kürsüye getirip 
onlara bağlı, onlara dayalı bir iddialar zinciri içinde 
Meclisten yararlı bir sonuç almamıza engel olmakta
dırlar. 

Sayın Kabadayı arkadaşımız, uzun yıllardan beri 
tanıdığım ve beraber aynı parti içinde politika yap
tığımız bir arkadaşımızdır. Burada konuşmasını biti
rip yerine giderlerken kendilerine şu soruyu yönelt
tim : «Sayın Kabadayı, gerçekten bu söylediklerinize 
inanarak mı söylüyorsunuz?» Sayın Kabadayı bana 
şu cevabı verdi. «Verilen bilgiler benim böyle söyle
memi gerektiriyor.» 

Ben şimdi Sayın Kabadayı'ya gerçek bilgileri, 
kendisinin tanıyacağı imkân içinde Bakanlıkta her 
alanda vereceğim ve ümidediyorum ki Sayın Kabada
yı bir başka vesile ile bu kürsüye çıkacak ve kendi
sine yanlış bilgiler verildiğini tekrarlayarak dürüstlü
ğüne yeni bir örnek katacaktır. 

Aynı şeyi Adalet Partisi sözcüleri için de söyle
mek istiyorum, Milli Selâmet Partisi sözcüsü için de 
söylemek istiyorum. 

Sayın Göçmen burada konuşurken, «Şu kadar he
def alınmış KUP projesi çerçevesinde, şu kadar ger
çekleşmiş» Sayın Timuçin Turan arkadaşımız, ,«Şu 
kadar hedef alınmış, şu kadar gerçekleşmiş»' derken 
ellerinde bulundurdukları bilgileri, rakamları nereden 
aldıklarını bilmiyorum, neye göre değerlendirdiklerini 
bilmiyorum, ama şunu burada bilerek söylemek isti
yorum... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Bütçe raporun
daki. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Bütçe raporumuzdaki ra
kamları kullanıyorsanız, o zaman o rakamlarla ilgili 
her türlü bilgiyi de kullanınız. 
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4,5 aylık 200 makineden oluşan Köylüye Ulaşım I 
Projesi şantiyelerinin üretimini 2 400 kilometre ola- I 
rak gerçekleştirdiğimizi yazıyoruz. Bunun yıllık pers- I 
pektifinin 5 kilometre olduğunu söylüyoruz. Siz hâlâ I 
burada çıkıp «2 400 kilometre bile gerçek dışıdır» I 
diyerek birtakım saptırmalara geçiyorsunuz. I 

Değerli arkadaşlarım, asıl bunlara değinmeyece- I 
ğim, bir başka açıdan daha sonra değineceğim, ama I 
şunu belirtmek istiyorum. Eğer biz milletvekilleri I 
olarak, bakanlar olarak, sorumlular olarak bu kürsü- I 
lere çıkıp mutlaka birbirimizi eleştirmek için, mut- I 
laka siyasi bir yarar elde edebilirim ümidiyle, kamu- I 
oyuna birtakım şeyleri böylece tersine şartlandırma- I 
yi başarırım ümidiyle bu kürsüde birtakım sözler I 
söylenmesinden vaz geçmediğimiz sürece Türkiye'nin I 
sorunlarına yeterli çözümleri getiremeyeceğiz. I 

Şimdi bu konuşmalar sırasında geçen dönemlerde I 
hükümet kurmuş partilerin sözcüleri kendi dönemle- I 
riyle ilgili yapılan işlerin eksik gösterildiğinden ya- I 
kınırken, bizim yaptığımız işleri yapılmamış göster- I 
me hatasına düşüyorlar. I 

Geçmiş dönemlerle ilgili çeşitli şeyler söylenebilir. I 
Bizim yaptığımız yorumlar, değerlendirmeler yanlış I 
da olabilir, ama 'bunların yanlış olduğunu söyleyerek, I 
birbirimizi inandıracak bir ortak içinde birbirimizi I 
doğru yola getirebiliriz. Böyle yapılmamaktadır. Bü- I 
tün siyasi partilerin sözcüleri bu kürsüde Bütçe Plan I 
Komisyonunda söylediklerimi tekrarlamışlardır. Hat- I 
ta çok eski yıllara ait rakamları kullanarak da iddia- I 
larını buraya getirenler olmuştur. I 

Ne olmuştur? Köylüye Ulaşım Projesiyle, Köylü- t 
ye İş Projesiyle alay edilmeye çalışılmıştır. I 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Eskiden yok mu I 
Bakan, ne yapılıyordu? I 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Biz bu projeyi açıklarken I 
kuşkusuz eskiden de yol yapılıyordu sayın milletve- I 
kili; ama bir işi daha etkin bir şekilde ve belli yöre- I 
lerîn kalkınma ortamını sağlayacak bir anlayış içinde I 
ortaya koyup bunu böyle kamuoyuna duyurduktan I 
sonra, kamuoyunun bu proje uygulamasına büyük I 
bir ilgi duymuş olması, kamuoyunun bundan heye- I 
canlanmış olması sizi neden bu kadar sinirlendiriyor? I 

Televizyon eğer yerinde yapılmamış birtakım iş- I 
leri söyleyerek yanlış bilgiler veriyorsa, onu, o yöre- I 
nin insanları zaten mahkûm ederler; ama ben size I 
buradan haykırıyorum, lütfen meseleleri bir siyasi I 
tartışma konusu yapmanın ötesinde, özellikle teknik I 
hüviyeti olan, mesleği itibariyle teknik formasyonu | 
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bulunan arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu mese
leyi teknik bir eleştiriye tabi tutsunlar, görmeden ko
nuşmasınlar. 

Sayın Timuçin Turan'ın burada Erzincan'la ilgili 
söylediği şeyleri tahkik ettireceğim. Bana verilen bil
gilerin ve Sayın Timuçin Turan'ın burada söylediği 
bilgilerin arasında bir fark olup olmadığını tahkik 
edeceğim, varsa gereğini yapacağım. 

Ama değerli arkadaşlarım, Doğuda Erzurum'u, 
Kars'ı, Güneydoğuda Mardin'i, Siirt'i, Tunceli'yi, 
Diyarbakır'ı, Van'ı, Ağrı'yı, Muş'u, Bingöl'ü, Artvin'i, 
Rize'yi geçtiğimiz yaz aylarında dolaşan sayın parla
menterler o bölgede devlete yakışan bir ciddiyet için
de, etkin bir uygulamayı görmenin mutluluğu içinde; 
kıvancı içinde dolaşıyor. 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Dozerler ve eks
kavatörler çarşının içinde geziyorlar; çalışma mı bu? 

BAŞKAN — Sayın Cevher, rica ediyorum. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sizin burada bu söyle
dikleriniz, bu sene Köylüye Ulaşım Projesinin yarat
tığı olumlu ortam içinde Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da yıllardan beri kavuşamadığı yola kavuşan insan
lar için ne kadar acı sözler olduğunu acaba düşünü
yor musunuz sevgili arkadaşlarım? 

Geçmiş dönemde görevde bulunan hükümetlerin 
kuşkusuz buna benzer hizmetleri, uygulamaları da 
olmuştur; olmamıştır diyen yok. 

170 bin kilometre olarak tanımlanmaya çalışılan, 
aslında 200 bin kilometrenin üstünde bir yol ağını 
gerekli kılan kırsal yerleşmemiz için bunun büyük 
oranda yolunun yapılmış olduğunu söylemek müm
kündür, 100 bin kilometreyi aşkın yol yapılmıştır. 

Ama değerli arkadaşlarım, insafla bakalım, eğer 
geçmiş yıllarda yapılan köy yollarının bana göre % 
50'sinin teknik standardına bakarak yol demeye im
kân var mıdır, yok mudur; onu Yol Su Elektrik Ge
nel Müdürlüğünde çalışmış, görev yapmış, genel mü
dürlük yapmış, başka görevler yapmış arkadaşlarımın 
kendi vicdanlarına terk ediyorum. 

Hepimiz, hep beraber görmedik mi, seçim zaman
ları bir dozer, bir greyder, bir iş makinesi bir köye 
tahsis edilerek o köylülerin gönüllerini kazanma ey
lemleri yıllar yılı bu Türkiye'de sürdürülmedi mi? 

Şu farkı sadece ortaya koyarak bizim uygulama
larımıza saygı beslemenizin gerektiğini burada ısrar
la hatırlatmak istiyorum. Köylüye Ulaşım Projesiyle 
etkin bir yol yapımına girişirken, Türkiye'nin en geri 
kalmış bölgesinden başladık; var mı bir itirazınız? 
Yok. 
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O geri kalmış bölge içinde şu siyasi partiye oy 
vermiş, ya da bu siyasi partiye oy vermiş şeklinde 
bir ayırım yapılarak illere olanak verildiğini söyle
yebilir misiniz? 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Cum
huriyet Halk Partisi açısından en az destek olmuş il
lerden biri olan Erzurum ili bu proje kapsamı içeri
sinde en büyük desteği kazanmış olan bir ildir. 

Sevgili arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da yazın çalışma olanakları sözkonusu olduğu 
için hızlı bir yol yapımını en geri kalmış yöreler olma
sı nedeniyle başlattık. O makineler şimdi sahil kesim
lerinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için.yapılan 
yeni bir program uyarınca görevlerine devam ediyor
lar. 1970 yılında böyle bir denemenin yapıldığı ve ba
şarısızlığa uğradığını söyleyerek bundan vaz geçilme
si gerektiğini iddia etti değerli arkadaşlarım. Ne öl
çüde 'böyle bir şey yapıldığını fazlaca ayrıntılı ola
rak bilmiyorum. Ama 'bu etkinlikte, bizim sağladığı
mız etkinl'ikte 'bir gezici şantiye düzeninin 1970'lerde 
kurulduğunu sanmıyorum. Belki örnek uygulama ya
pılmıştır, ama bunu da ayrı 'bir inceleme konusu yapa
cağım. Ama biz başardık değerli arkadaşlarım. O za
man başarılamamışsa biz başardık. Bu makinelere. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Başarı ile ilgisi 
nedir? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — 'Başarılmasını dilemenizi 
beklerim ben de. Bizim bunda (başarısızlığa uğrama
mızı beklemek, aslında makine rasyonelini bulama
mak bakımından ve daha verimli bir çalıştırma yapa
mamak bakımından bizim düşeceğimiz durumdan se
vinmek anlamına kabul ediyorum. Oysa size bunu ya
kıştırmak istemem. Çünkü dolar ödenerek Türkiye'ye 
getirilen bu makinelerden kısa zamanda en üst dü
zeyde verimli olarak yararlanmamız milli ekonomi
miz için gereklidir. O nedenle yaz, kış 'bakımlarını ih
mal etmeden, çalışma koşullarına ve iklim durumu
na göre bu makineleri oradan oraya kaydırmak ve
rimli bir üretim sağlamıştır. 'Bunu bir sene daha, iki 
sene daha devam ettirdiğimizde bu verimi daha da 
artırabileceğimizi ünriıt ediyorum. O nedenle bu pro
jenin esasına bir itirazda bulunmamaları gerekir, 
özellikle teknik formasyonlu sayın milletvekili arka
daşlarım. 

Bundan birkaç ay evvel bu projenin laftan iba
ret olduğu söyleniyordu. Şimdi üretim hedeflerinin 
gerçekleşip gerçekleşmediği konusu tartışılıyor. 
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Ben değerli arkadaşlarımdan tekrar rica ediyo
rum. Uygulamanın yapıldığı illere ve şu anda yapıl
makta olduğu illere Sayın Adalet Partili ve Milli Se
lâmet Partili, Milliyetçi Hareket Partili parlamen
terlerin de katılacağı gezilere Bakanlığımın gereken 
bütün ilgiyi ve desteği sağlayacağını ve bu konuda 
arkadaşlarımın arzu ettikleri takdirde her şantiyeyi 
işbaşında görme imkânının sağlanabileceğini, bundan 
büyük bir memnuniyet duyacağımı, varsa yapacak
ları önerilerden şerefle onur duyarak yararlanacağımı 
burada belirtmek istiyorum. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Yaptığı
nız yolları gördük, yürünmüyor şimdi. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
şimdi bu şekilde Parlamentoda konuşan bir parla
mentere fazla söyleyecek 'bir söz yok. Eğer yol ya
pımının ne demek olduğunu, mevsimin ne demek ol
duğunu bilmeyecek kadar bilgisiz olarak bu Parla
mentoya gelinmiş ve bana böylesine bir sataşmada 
bulunmuşsa benim söyleyecek bir lafım yok. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Bir arkadaşım burada; pek çok yetenekli teknik 
eleman Bakanlıktan oraya sürüldü, atıldı, 67 tane il 
müdürü değişti, şu kadar bölge müdürü değişti» de
di. Toprak-Su'dan ve YSE'den örnekler verildi. 

Ben geçen gün bir başka nedenle de söylemiştim 
değerli arkadaşlarım; ben elemanları faydalı olduk
ları sürece, üretime katkıda bulundukları sürece ko
rurum. Çünkü, benim amacım üretimi artırmaktır. 
Benim amacım, güvendiğim 3-5 tane adamı bir yere 
yerleştirmek değildir. Ben onun, akıllı bir insanın dü
şüncesi olmayacağını bilecek kadar kendimi akıllı 
zannediyorum. Bir idareci işe yaramayan bir eleman
la, o kendinin dostu da olsa, ahbabı da olsa, siyasal 
yandaşı da olsa, bir yere gidemeyeceğini bilir. O ne
denle üretime katkıda bulunan insanları işin başına 
getirmek, iyi bir idarecinin başlıca görevi olması ge
rekir. Ben bunu seçtim, iyi bir idareci olmaya gay
ret sarf eden bir insan olarak bunu seçtim. Tabiiki 
üretimi artıracak insanları bulup getirmeye çalıştım. 
Benim ölçülerime göre ve benim çizdiğim programa 
göre, Hükümetimin programına ve politikasına göre 
etkin bir uygulama yapacağına inandığım teknik ele
manları getirdim göreve. Bundan sonra yine de geti
ririm. Tamamını değiştirmeyi gerektiren bir durum 
olursa tamamını değiştiririm. Müsteşarımdan il mü
dürüne kadar değiştiririm, eğer hizmet üretmiyorsa. 
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Ama ben gurur duyuyorum: Başta Bakanlığın en 
üst düzeydeki elemanları olmak üzere, tüm persone
limden yetki, taşıyan, sorumluluk noktasında bulunan 
tüm memurlarımdan onur duyuyorum. Çünkü onların 
çalışma heyecanını, gezdiğim her yerde görüyorum. 
Ama buna rağmen 'içlerinden görevini yapmayan olur
sa, »yakın olsa, bana düşünceleri itibariyle yakın bile 
olsa hiç gözünün yaşına bakmayacağımı arkadaşları
mın bilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerle ilgili çeşitli tartış
malar yapıldı. Bu konuyla ilgili bir Gensoru da, gün
deme alınıp alınmaması konusunda görüşüldü. Süre 
yetmediği için bazı konuları orada söyleyemedim. 
Şimdi kısaca değineyim. 

İşçilerle ilgili yapılmış işlem; başından sonuna ka
dar yasal çerçeveler içindedir. Hiçbir noktasında yasa 
dışı bir durum yoktur. Hukuk ne diyorsa ona göre 
hareket edilmiştir. Ama değerli arkadaşlarım, bir mah
kemeden bir sendika kendi lehine sayılabilecek bir 
karar aldı diye, ona saplanarak meseleyi orada bit
miş var sayamazsınız. Mahkemenin üstünde mahke
me vardır. Yargıtaya gider bu. Yargıtay da karar ve
rir. Yargıtayın verdiği kararın sonucu olarak doğan 
ortamı da yeni birtakım uygulamalarla doldurmak zo
runda kalırsınız. 

'Benim yaptığım işlem şudur: KÖY YSE - İŞ Sen
dikası yıllardır yetki, işyerinde büyük ölçüde yetkisi 
bulunan, KÖY YSE - İŞ Sendikasıyla 1978 yılı, 1 
Mart 1978'den başlamak üzere, geçerli olmak üzere 
Toplu iş sözleşmesine oturmak istedik. Oturduk da, 
Toplumsal Anlaşma çerçevesinde böyle bir sözleşme
nin bağlanması için ardı ardına 20'ye yakın toplantı 
yapıldı. Ama bu toplantılar sonunda, sonuna yak
laştığında belli birtakım önemli konularda sendikayla 
işveren olarak bizim aramızda bir anlaşma sağlana
madı. Bu konuların başlıcalarından bir tanesi yıllar
dan beri işçiden ve işverenden kesilerek oluşturulan 
Sanayi Teşvik Fonu adı altında toplanan paraların 
kullanım biçimiyle ilgili olan endişelerimizdir. 

B'iz, sendikadan, sendikanın bir hesabına, sendika
nın açtıracağı bir hesaba; işçiden ücretinin % l'i, iş
verenden ücretinin ı% 2\[ olmak üzere kesilen- % 3' 
lerden oluşan bu fonun kullanımıyla ilgili işveren ola
rak yetkili ve söz hakkı olma durumumuz vardır. Bu 
durumdan yararlanarak, bu paraların kullanımıyla 
ilgili toplu sözleşme hükümlerinin, yerine getiril
memiş hükümlerin yerine getirilmesini sağa, sola ya
tırılmış, dağıtılmış paralarla ilgili işçi adına bir gü
vence sağlanmasını ve bundan sonra yatırılacak oa-
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ralarm, milli sanayi teşvik primi adı altındaki bu pa
raların, işçinin gerçek gelişmesine, işçinin refahına ve 
ülkenin gelişmesine katkıda bulunabilecek hangi alan
lara yatırılması yolunda toplu sözleşme içindeki hü
kümlere dayanarak bazı isteklerde, taleplerde bulun
duk. Bunların cevabını, karşılığını istedik. Bunlara.. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Öteki sendi
kalarda da aradınız mı? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Onlardan da istedik efen
dim. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Ama sözleş
me yaptınız. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Onlardan da istedik efen
dim. Onlardan aldığımız, orada yaptığımız inceleme
de böyle, bunların taşıdığı" gibi b'ir sorumluluk nokta
sı (bulamadık, bir. İkincisi, bu ödenekler, birikmiş öde
nekler fonda birikmiş paraların denetimi ve kullanı
mıyla ilgili önerdiğimiz formülü toplu sözleşmede im
zalayarak kabul etti, öteki sendikalar. O formülü 
KÖY YSE - İŞ kabul etmedi. Etmediği zaman kendi
lerine şunu söyledim. Şimdiye kadar öteki sendika
larla herhangi b'ir görüşme yapmadım. En büyük, en 
çok işyerinde toplu işsözleşmesi imzalama yetkisi olan 
sendika olarak bir anlaşmaya varamadık siz bunlar 
üzerinde düşünün. Benim geriye dönmeyecek koşul
larım şunlardır, bunları kabul ettiğiniz zaman gelin 
dedim. Onun üzerine öteki sendikalara döndüm. Bi
risi 9 işyerinde, birisi 1 işyerinde toplu sözleşme yete-
kisini işyeri düzeyinde almıştı. İşyeri düzeyinde onlar
la, toplu iş sözleşmesi imzaladım. Biri 9 işyeri için, l'i 
bir işyeri için. 

Ama aynı zamanda bu işyerinde, bu işyerlerinde 
işkolu düzeyinde toplu işsözleşmesi imzalamış bulu
nan ve yürürlükte bulunan, o imzaladığı toplu iş söz
leşmesi de yürürlükte bulunan bir başka konfederas
yon ve sendika var. Bir başka federasyon var. 
YOL - İŞ Federasyonu, ona bağlı sendika. İşyerinde 
yetkili, o işyerinde, federasyon işkolu düzeyinde YSE 
işçileri için toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisini 
almış. Yürürlükte de b'ir sözleşmesi var. O «özleşme
de, yeni duruma göre bir değişiklik öngören proto
koller imzaladım, 25 bin işçinin aşağı yukarı ,% 99'u 
KÖY YSE - İŞ sendikasından YOL - İŞ Federasyo
nuna bağlı sendikaya geçmiş. YSE - İŞ ile, KÖY 
YSE - İŞ'li toplu sözleşme imzalayamıyorum. 25 bin 
işçiye değişen ekonomik koşullarla yarışabilecek oran
da yeni haklar, 1 Marttan geçerli haklar verme iste-
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ğime rağmen, KÖY YSE - tŞ'in tutumu nedeniyle 
bunu gerçekleştiremediğini anlayınca, YOL - İŞ Fe-
derasyonuyla imzaladığım toplu iş sözleşmesi, işyeri 
ve işkolu düzeyindeki Sözleşmelerden yararlanarak 
işçilerin ücretini ödedim. İşçilerin ücreti, birikmiş 
farklarla milyarları aşıyor, belki 2 milyara yaklaşı
yor. Ödenmesiyle ilgili değişik kademelerde birtakım 
zorluklarla karşılaştık. Ama doğru olduğuna inan
dığım içindir ki, sorumluluğu da üstlenerek işçinin ay
başı zamanında parasını alabilmesini, çoluğunu, ço
cuğunu yemeğini, rızkını .teminde güçlük çekmeme
sini sağlamak iç'in sorumluluğu da üzerime alarak 2 
milyara yakın deruhteyi mesuliyet ettim. 5 milyar da 
gelse önüme, inandıktan 'sonra öderim. Eğer benim 
yerimde bulunan kişiler, gerektiğinde böyle sorum
lulukları 'üstlenemeyecek kadar cesaretli değillerse, 
oralara gelmesinler. Ama benim deruhteyi mesuliyet 
edişim bile bir eleştiri konusu olarak ortaya konuldu. 

Değerli arkadaşlarım, ilgili sendikaya yasal yol
lara başvurdu. Kademe, kademe bazr kararlar aldı 
lebine. Onun kararlarını değiştiren başka kararlar çık
tı ortaya. Sonuçta Yargıtay bizim 11 . 10 . 1978 
tarihli imzaladığımız protokolü, anaişkolu düzeyin
deki toplu iş sözleşmesini değiştiren protokolü geçer
siz saydı. Geçersiz sayması üzerine, geçersiz sayışına 
neden olarak gösterdiği bazı konuları, Yargıtay ka
rarının doğrultusunda dikkate alarak yeni bir toplu 
iş sözleşmesi değişikliği imzaladım, aynı sendikayla 
ve onu yürürlüğe koydum. Eski parasal hakları ve 
sosyal hakları içeren bir başka değişiklik, biraz fark
lı bir başka değişiklik taşıyan bir sözleşme değişikliği 
imzaladım ve onu yürürlüğe koydum. 

KÖY YSE - İŞ Sendikası, bunun da iptali için 
mahkemeye başvurdu. Ankara'daki iş Mahkemesi ön-. 
ce yürütmeyi durdurdu. Yapılan -itiraz üzerine mah
keme yürütmeyi durdurma kararını, aynı mahkeme 
kendi kararını kaldırdı ve KÖY YSE - İŞ Sendikasının 
talebini esastan reddetti, dava kapandı. 

Şimdi şu anda mahkeme kararlarıyla KÖY 
YSE - İŞ'in son müracaatı reddedilmiş olmakla, ora
da tartışacak hiçbir durum kalmamıştır. Ama hu
kuki bakımdan başka bir durum ortaya çıkarsa, han
gi sendika tarafından o konu ortaya getirilirse getiril
sin, kuşkusuz kendi süreci içinde hukuk işlemleri de
vam edecektir. 

Yaptığım işler yasaya uygundur. Yaptığım işler 
işçilerin haklarını geciktirmeden verme anlayışımıza 
da uygundur. Yaptığım işler Vicdanıma uygundur, 
müsterihim, rahatım. Hiçbir kuşkum yok. Çünkü 25 
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I bini aşkın işçinin 24 900'e yakını bir büyük sendikayı 
I vaktiyle içinde bulunduğu bir büyük sendikayı terk 
I ederek başka bir (büyük sendikaya geçmiş, o sendika-
I nın, geride kalan sendikanın yöneticileri parlamenter 
I arkadaşlarımızı sık sik rahatsız r ederek, onlara birta-
I kim yanlış bilgileri aktararak meseleyi parlamentoda 
I büyük bir tartışma konusu haline getirmeye çalışıyor-
I lar. Bu kadar uğraşacaklarına, dolaşsınlar Anadolu' 
I da yanlarında kalan 100 işçiyi, 200 işçiye, 500 işçiye 
I 5 000 işçiye çıkartmaya çalışsınlar bakalım. 
I işçilerin güvenmediği sendika yöneticilerine sarı 
I sendikacı denir. KÖY YSE - İŞ 'Sendikasının bugün-
I kü yöneticileri, bugün işbaşında bulunan yöneticileri 
I 25 bin işçisini kaçıran, o işçinin o sendikadan ayrıl-
I masına neden olan eylemleri sürdürenler; o işçilerin 
I benim yaptığım sözleşmelerle aldığı toplu sözleşme 
I farklarını ve ücret artışlarını kendilerinden tahsil et-
I memi benden istiyorlar. KÖY YSE - İŞ Sendikasının 
I bugünkü yöneticileri işçiye verilen paraların faiziyle 
I geriye alınmasını noterden bana gönderdikleri bir ih-
I tarnameyle istiyorlar. 
I Değeri arkadaşlarım, bu sendikacıların, kalan 
I bu sarı sendikacı olarak buradan ilan etmekte sa-
I kınca görmediğim bu sendikacılarım tek bir amıacı 
I vardır. O amaç, çoğunluğu kaybettikleri biliniyor, 
I işçilerinin kaydığı biliniyor, iişçlilsdnlin kalmadığı bil

miyor; ama toplu iş sözleşmesini onların koşullarıyla 
I kabul edfip kendileriyle imzalamış olsaydım başlian-
I gıçta ilk aylıkların yansı kadar bir parayı peşin ola-
I rak sendikanın kasasına alacaklardı, asıl hesapları 
I oydu. 45 milyon lira dedikleri odur. O ;«45 milyon 

liranın nereye gideceğini, ne yapacağım baz iyi bili-
I riz» diyenlerin nıiçin bunu siöylbdiflderini bu izalha-
I tımla, bu açıklamamla öyle zannediyorum ki her

kes anüayabdlmiştiir. O parayı ıKÖY YSE - İş Sendıi-
kasınnn kasasına aktarabilmekti. Yoksa işçiye hak 

I almak, işçîiye birtakım halklar getirmek değildi. 
200 milyon lirayı bulan sanayi teşvik fonunun 

denetlenmesini önlemekti. O paraların sarf edildü-
ği yerlerle ilgili yapacağımız yasal uygulamalar ve 
idari uygulamalar içlinde yapacağımız (incelemelerden 
fcen'dlilerlini Ikorumak, savunmak; Ikenıdülerini omdan 
ikurtaralbilme-k içim çaba sarf etmişlerdiir. O konuda 
kendüerine güvence vermediğimıiz iç'in, o konuda 
kendilerine takarı verırnefdiiğilmiiz için de toplu söz
leşmeyi imzalayamiaımışlardır. Hadise bundan iba
rettir. 

Sayın miHetvekileri, sözlerimi bitirirken bir
kaç kelimeyle sayın rnlillötvdfeillierindlerı ricada bulun-

J ırmak (istiyorum. Geçenlerde bir vesileyle daha söy-
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lemistim, özellikle Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının uygulamalarına ilgi duyanlar, özelikle 
Köy İşleri ve Kooperatifler BafcanlığMida görev yap
tıktan sonra, ya da yaparken Parlamentoya gelmiş 
olan değerli arkadaşlarım... 

ıBAŞKAN — Sayın Balkan süreniz tamamlanmak 
üzeredir. 

KÖY ÎŞLERÎ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALI TOPUZ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Baş
kan. 

Değerli arkadaşlarını, buraya getireceğiniz tar
tışma konularını Bakanlığın penceresinden, bacasın
dan girmeye çalışarak elde ettiğimiz yanlış bilgilere 
dayandırmayın, orası süziin evinizdiir demişltim; tek-
r adıyorum evinize bacadan, pencereden değil; kapı
sından girin, benim odamdan girin, benim kapım
dan girün. Bütün olanakları size açayım, bakın tet
kik edin, inceleyin. Yapacağınız yararlı katkıları 
başarımız' için alalım; ama yanılgılarınızı düzelmek 
için de bu fırsatı kendinize de tanıyın, bize de ta
nıyın. 

Hepinlize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Balkan lütfen kürsüden ayrılmayınız, sözlü 

sorular vardır. 
Soru soracak arkadaşlarımı tespit ediyorum: Sa

yın, Sayın Üstün. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Benim de 
suallerim vardı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Göçmen sMn sorularınızı ben 
aklım efendıim. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Bakan, Sayın Göçmem'in soruları vardı, 
bilmem siz tespit edebildiniz mi? Ben bunları size 
tespit edebildiğim kadarıyla okuyorum: 

1. Diyarbakır El Sanatları Merkezinin kapanıp 
kapanmadığı konusunda bir sorusu vardı. 

2. Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığından 
çıkarılan işçi adedi ve alınan işçi adedini soruyorlar. 

3. Diyarbalkır'dla Ramazan Alacabey, Diyarba
kır YSE'sinden birtakım şikâyetleri varmış. «Acaba 
sonuç ne oklu» derler. 

4. Diyarbakır YSE Müdürlüğüne bağlı 2 doze
rin Bingöl'de bir ilçemizde çalıştığını, doğru olup 
olmadığını sorarlar. 

Sayın Göçmen, ben bir sualinizi tespit edeme
dim, zafcialiniz bu sorunuzu tekrar eder misiniz? 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Diyarbakır YSE îl Müdürünün Samsun'a 
tayininin çıktığı gerçek mıidlir? Bu tayin hangi se
beple, kim tarafından yaptırılmıştır? Doğru mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, şimdi yanıtlayabilecek misiniz?.. 

Buyurunuz 

KÖY İŞLERI VE KOOPERATIFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, Diyarba
kır Kooperatifleri El Sanatları Merkezi kapatılmış
tır, Kapatılış nedeni, çevresinin çok olumsuz bir
takım koşuıiarı vardı. Bu El Sanatları Merkezi çok 
kötü bir yönetim içindeydi. Öyle zannediyorum ki, 
Diyarbakırlı arkadaşlarım, siyasi parti farkı gözet-
meksüzin, hepsi kabul' edeceklerdir ki, o merkezi 
o noktada kapatmak gerekirdi. Çevresinin çok olum
suz koşulları vardı, bu kadarla yettünmek istiyorum* 

YSE îl Müdürü ile ilgili konulara gelince: Diyar
bakır YSE il Müdürlünün oradan alınıp Samsun'a ve
rildiği şeklindeki iddia şu aşamada yanlıştır. Böyle 
bir tayin yapılmamıştır. Ancak, Diyarbakır YSE 
il Müdürlüğü ile ilgili çeşitli tarihlerde bize ulaşan, 
bahsedilen il Genel MeclM Üyesinin müracaatı da 
dahil olmak üzere, şikâyetler vardır. fiuJsikâyeıtiler 
üzerine, müfettiş görevlendirilmiştir. Önce bir mü
fettiş ilk incelemeyi yapmış, daha sonra müfettiş 
kurulu oraya gönderilmiş olup konu incelenmekte
dir. Çeşütli iddialar vardır. Bu iddiaların İncelen
mesi sonucunda gerekli işlem yapılacaktır. 

Bu kişinin tayini ile ilgili, şu anda bir işlem ya
pılmamıştır; ama tahkikatın selameti halamından, 
müfettişlerden gelebilecek bir ikaz söz konusu olur
sa,, kuşkusuz görevden alınacaktır, alınır. Bun
dan ermin olmalarını dilerim. 

2 dozerin Bingöl illinde çalışıp çalışmadığı konu
sunda, şu sırada kesin bir bilgim yok; ama şunu 
belirteyim ki, dozerlerimizlin ıbir il ile öbür ili bağla
yan uç köyleri arasındaki yolların yapımına, bölgelerin 
yetkisi için de iiızin vermiş bulunuyoruz. BeM orada, 
Diyarbakır ite Bingöl'ün ruıdüt olduğu bir yerde, köy 
yolu ağını birbiriyle Mtünleştirmek için, böyle bir 
görev 2 dozere verilmiş olabilir; ama bu iddiayı ay
rıca inceleteceğiz. Eğer varsa bir usulsüzlük, onun 
da gereği yapılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Bakan. 
Sayın Sayın, sorularınızı sorunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ara

cılığınız ile suallerimin Sayın Balkan tarafından cevap
landırılması hususunda tavassutunuzu rica ediyorum. 
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1. Sayın Balkan, Balkan olduğu günden beri, 
Bakanlığı bağlı YSE, Topraksu, Toprak ve İs
kân işleri, Kooperatifler Genel Müdürlüklerine bağ
lı müdürlüklerde (kaç adet idareci, müsteşar, müs
teşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yar
dımcısı, il müdürü, ıil müdür yardımcısı, 'bölge mü
dürü, daire baışlkanı ve servis şefleri görevden alın
mıştır? 

2. Görevden alınan bu yöneticilerden kaç ade
di Danıştay'a müracaat ettmüiştiir? 

3. Danıştaydan alman yürütmeyi durdurma ka
rarlarından kaç adedi uygulanmıştır; uygulanmayan 
karadan nasıl izah edebilirler? 

4. Kaç aıdet memur tayinli yapılmıştır; daire 
amiri, mühendis gibi? 

5. Kaç kiişi görevimden istifa etmiştir? 
6. Kaç adet işçi tayin edilmiştir. 
7. Kaç adet işçinin işine son verilmiştir; 
al Tazminatlı, 
b Tazminatsız? 
8. Kaç tane yeni memur alınmıştır? 
9. Kaç adet yeni işçi alınmıştır. 
10. 22 Şubat 1979 Perşembe günkü Aydınlık 

Gazetesiinlde Kahramanmaraş YSE ti Müdürünün 
Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili bir bulgur fabrika
sını yakmakla suçladığı ve bununla ilgili olarak göz
altına alındığı yazılıdır. Bakanlık olarak bu memu
rumuz hakkında herhangi bir tahkikatta bulundu
nuz mu? 

11. 15 Kasım 1978 tarihli Tercüman Gazetesin
de, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in eşi 
Pakize Özdemir'in, Rahşan Ecevit ve CHP Kadın
lar Kolu Genel Başkanıyla birlikte Muş seyahatine -
iştirak ettiği ifade edilmektedir. Öğrendiğimize göre 
Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in eşi Paki
ze Özdemir, Bakanlığınız Toprak ve İskân işleri Ge
nel Müdürlüğünde! memurdur. Hal böyle olduğuna 
göre: 

a) Kendisi hangi sıfatla bu seyahate katılmıştır? 
b) Kendisine Bakanlığınızca izin verilmiş mi

dir? 
c) Raporlu mudur? 
d) izini lise ne maksatla izin verilmiştir? 
e) izinli veya raporlu değilse, kendisi hakkında 

ne gibi bir mıuaimele yapılmıştır? 
Suallerim bundan ibaret, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Saynı Bakan, halen Bakanlığınıza yöneltiHmiş 

'iki Gensoru var, sayın arkadaşlarımızın bilgisi içeri

sinde bu; içtüzüğümüzün 93/3 ncü fıkrası, daha ön
ce Başkanlığa gelmiş olan Gensorular konusunda 
sayın üyelerce soru sorulamayacağını amirdir. Bu 
çerçeve içerisinde soruyu cevaplamanızı rica ediyo
rum. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Defamla) — Sayın Başkan, YSE Ge
nel Müdürlüğü Kahramanmaraş İl Müdürüyle ilgili 
kısa bir cevap vermek istliıyorum. Kahramanmaraş 
YSE Müdürü benim zamanımda oraya tayin edil
miştir ve bir yıla yakın bir süredir orada görev yap
maktadır. Bu bir yıl içinde, son olaylar ortaya çı
kıncaya kadar kendisiyle ilgili hiçbir şikâyet Bakanlı
ğıma iletilmemiştir. Kendisi şu anda bir iddia üze
rine oradaki sıkıyönetim savcısı tarafından nezaret 
altına alınmıştır. Tahkikatı devamı etmektedir, so
nucu valilik bize ayrıca bıildirecekıtlir. 

Yalnız, bununla ilgili şunu söyleyeyim!: Kahra
manmaraş Valisinin, özellikle olaylardan sonra, bu 
müdürle ülgili çeşitli söylenlMer dolaştığı, valıi olanak, 
müdürün bu söylenitiMeri doğru kılabilecek bir eylem 
içinde olabileceğini sanmadığını da belirterek, bir 
tahkik heyetinin gönderilerek hakkında tahkikat ya
pılması istemi bize ulaşmıştır. Onun üzerine Ba
kanlıkta görevlendirilen bir müfettiş bu konuyu in
celemek için Kahramanmaraş'a gitmiştir. O sıra
larda da sıkıyönetim yetkiHileni tarafımdan il müdürü 
gözaltına alınmıştır. Bü konuyla ilgili bunun dışın
da bir bilgiyi şu sırada veremeyecek durumdayım. 

Bir küçük açıklama da Sayın Yerel Yönetim Ba
kanı Mahmut Özdemir'in eşi İle ilgili bir tartışmanın 
uzamaması ve bu konuda bir spekülasyona meydan 
verilmemesi için burada sözlü olarak cevap vermek 
istiyorum. Sayın Özdbmir'ıiın eşi Toprak İskân İşle
ri Genel Müdürlüğünde uzunca yıllardan beri görev 
yapmıştır. Bundan kısa bir süre önce kendi isteği 
ile oradan ayrılıp Tarım Bakanlığımda başka bir 
göreve geçmiştir. Sayın Özdemir'in eşi, bahsedilen 
haberlerin çıktığı zaman ve o olayların cereyan et
tiği günlerde Bakanlığıımızdan, zannedersem, yan
lış hatırlamıyorsam 10 gün mazeret izni alarak ay
rılmıştır. Bakan olan eşiyle birlikte belki o seyaha
te katılmıştır. Bunun bir tartışma konusu olarak 
silk sık Parlamento kürsülerine getirilnıesinin bir ya
rarı olmadığını burada belirterek, soruyu da cevap
landırmış oluyorum. 

BAŞKAN — Diğer soruları herhaldte Sayın Ba
kan, biraz evvel söylediğim İçtüzük muvacehesinde 
yanıtlayacaksınız. 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Diğer sorulara yazılı 
cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, buyurun efendim. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana soracağım sorular için delaletinizi ri
ca ediyorum. 

1. 1978 Büıtçe&i görüşülürken gerek Bütçe Plan 
Komisyonunda gerek Meclislerde, Sayın Balkan ke
sin ifadelerle ve tekrar tekrar hiç bir politik tayin 
yapılmayacaktır buyurmuştu. Biz de buna inan
mıştık. Sayın Balkan aoaJba bu prensiplerine uyabil
di mi? Bunun dışına çıkarak politik tayin yaptığı 
söyleniyor, doğru mu? 

2. İsparta YSE Bölge Müdürlüğünden Doğu (böl
gelerine kaç mühendis, kaç memur veya işçi atan
mış veya görevlendirilmiştir? Bunlar arasında bayan 
memurlar ve sekreterler mevcut mudur? 

3. İsparta YSE Müdürü, kendüslkıe iş için mü
racaat eden köy muhtarlarına ve belediye başkanla
rına, «bizim partiye verdiğiniz oy hiçtir, ne yüzle 
geliyorsunuz? gidin Cumhuriyet Halk Partisi Mer
kezinden kâğıt getirin» demektedir. Bu şahsın bu 
tutumundan Sayın Bakan haberdar mıdır? 

4. İsparta YSE Bölge Müdürlüğünde 1978 prog
ramları rafa kaldırılmıştır. 1977 programlarıyla baş
lanmış çoğu yollar okluğu gjifbii bırakılmıştır. Bu 
yollar bu yıl da mı olduğu gibi yerinde kalacaktır? 

5. Kendi kafasına ve gönlüne göre program 
yapan bu il müdürü hakkında bir işlem yapılmış mı
dır? Bu müdür kendi yandaşlarının -hatırı için yap
tığı söylenen; bağ yolu, su yolu ve inek yolu gibi 
yollar programın neresinde mevcuttur? 

6. İsparta YSE İl Müdürü ile ilgili, Bakanlığa 
yapılan şiikâyeterle ilgili ne gibi işlem yapılmıştır? 
Bu şahısla beraber çalışan valilerin bu şahıs hakkın
daki görüşü nedir? Bu 11 müdürü hâlâ bu makamda 
kalacaklar mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI> 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, büyük 
bir kısmına yazılı olarak cevaip vereceğim; fakat bir 
iki konuya da burada sözlü olarak cevap vermek 
gereğini duyuyorum. Bir kere Doğu bölgelerine 
çok sayıda memur, mühendis veya işçi nakledlilme-
&i meselesi bir ölçüde dJoğrudiur; bundan sonra da
ha çok gidecek. Yeni hazırladığımız çalışma progra
mı içinde Doğu, Güneydoğu ve diğer gelişmemiş 
bölgeler için hazırladığımız yeni uygulama projeleri 

içinde görev vermek üzere yetenekli ne kadar per
sonelimiz varsa, o bölgelere çekmek için biir poli
tika uygulayacağız, onun gereği olarak da pek çok 
insanı Batıdan alıp, oraya tayin edeceğiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sekreterler de 
dahil mi? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Sekreterlere eziyet etmek 
için böyle bir şey yapılmasını ben de hoş karşılamam. 
Öyle bir örnek varsa, verirsiniz; ama görevini kö
tüye kullanarak, bulunduğu yerde huzuru bozarak 
birtakım yanlış davranışlar içerisine girenler varsa, 
onlarla ilgili geçmiş dönemde sizlin yaptığınız orana 
pek yaklaşmamak koşuluyla, bir kısım şeyleri yapa
bileceğimizi de bilesiniz. CHP sıralarından Alkış
lar) 

İsparta İl YSE Müdürünün ne yapıp, ne yap
madığını bilimiyorum. (AP ve CHP sıralarında kar
şılıklı söz atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Lütfen. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — İsparta İl YSE Müdürü
müz; işte, «Cumhuriyet Halik Partisine oy verdiniz 
mi, vermediniz mi?» diyerek, hizmeti buna bağlı 
olarak götürüp, böyle konuşuyorsa, kuşkusuz yan
lış yapıyor; çünkü, geçmiş dönemde hep böyle ya-
püırdı, o yanlış işti. 

Şimdi Sayın Üstün, hakikaten yapmışsa, YSE 
İl Müdürümüzün, kendi dönemlerindeki yanlışı tek
rarlamış olduğunu burada söylemekle gerçekıten iyi 
bir noktaya gelmiş; kendisine teşekkür ederim; ama 
burada, bağ yolu, tarla yolu, hayvan yolu yapı
yor diye şikâyet ediyorsa, hiç şikâyet etmesin; çün
kü, İsparta'nın köy yolu bakımından o kadar ileri 
ibir durumu var ki, artık orada üretim yollarına doğ
ru yönelmek durumuyla karşı karşıya kalmışız; ha
dise 'bu. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Ulaşılamayan yol
lar var, ulaşılamayan köyler var. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Ulaşılamayan köyler için 
Sayın Üstün, varsa böyle bir şey, orası için bu se-
neki programımız içerisinde gereken önlemi alırız; 
ama, Sayın Üstün'ün İsparta'da... 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Geçen seneki prog
ramlar, olduğu gibi iptal edildi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Her yere gidilebi
liyor mu Sayın Bakan? 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Değerli arıkadaşlariîn, 
oturduğu yerden, «şuraya giidilebiliyor mu, bura
ya gidilebiliyor mu?» diyenlere ben buradan soruyo
rum: 27 yıldır bu ülkenin kaderine hâkim oldunuz; 
neden, gidilemeyecek halde bıralktınrz Türkiye'yi, ° 
köyleri? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunun hesabını bana burada sorma hakiki, siz
lerde yok maalesef. Şu kürsüden... 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — «İsparta'da gidi
lemeyecek yer yok» diye nasıl söylerisiniz? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Şu kürsüden mümkün 
olduğu... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, siz Balka
na soru' yönelttiniz Sayın Üstün, dinleme duru
mundasınız şimdi. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — «İsparta'da ydk» 
diyor efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Şu kürsüden mümikün ol
duğu ölçüde serinkanlı ve kimseyi ıtaişırtmamalk için, 
kimseyi üzmemek için özen göstererek konuşmaya 
çalışıyorum; ama suçlular güçlü oluyorlar, benden 
hesap sormaya çalışıyorlar. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 
Aleyhte: 
Sayın Recep Özel?.. 
Sayın Mehmet Çatalboş?.. 
Sayın Mustafa Rona?... 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?.. 
Sayın Müfit Bayraktar?.. 
Sayın İlhan Aytekin?.. 
Sayın İbrahim Topuz?.. 
Sayın İsmail Hakiki Köylüoğlu?.. 
Sayın Şener Battal?.. Yok. 
Sayın İbrahim Vecdi Afcsalkal?.. 
Sayın Kemal Bibenoğlü?.. 
Sayın Biberoğlu, buyurunuz efendim, süreniz 10 

dakikadır. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Bakkam, değerli miietveklili artadiaşlanım; 

Genellikle, ÜÇ yüzlüne ve detaylarına yeterince vâ
kıf olımaldığıtm tamularda söz almamayı prensip edi
nen bir adcjaldalşıınıiız ollairalk, Köy İşleri ve Koopenar 
tftıfiler Balkainlığı üzerindeki şalhsi görlüşlerıitrai arz etmelk; 
için huzurumuzu işjgallden kendliımli alaimadum. Bunun 

birçok: nedeni var; falkat en önemi nedeni şüphesiz, 
Tüılk MfflefctiLn büyük kesimlimi aluşjturain valtandaş-
ûaıımızın Söylerde oiıulr'ması ve bu Bakanlığın, bu bü
yük k|:ltleye hitap etmesidir. 

Diğer bir siebielbfi de, maalesef, kendilerini burada, 
c'Jnieılken son derece inandırıcı ve kendisi hakkında 
scyfementeli tekzip edici blir üslup ve orltam yaraitan 
Sayın Bakamın, bu Bakainlılkjtalki icraatı hakkında son 
derece yaygın hale gedmiş par&anlıik söylentileri ve 
bu hususta biziim de şahsen salhlibi bulunduğumuz 
bfJlIgiitedir. 

Şunu üzülerek ifade etmek zorundayım kö, bakan
lar, hangi partıimin üyesi olurlarsa olsıunıiiar, mutlaka 
her balkanın olumlu ya da dluimisuz, talkdfce veya ten
kide değer icraatı vardır, olmalıdır; alma, Köy İsteri 
Bakanlığı gibi, niülfusıumiuzun % 60|'nın üstlünde büyük 
ibir kitleye hûtap eden Balkıanüığun, başında bulunan 
ısûya&at adamla nmın, dalvramt'şlarında bültün müspet 
icraatlarımı bir kalemde gölgeleyen, geride bırakan 
davranışlardan kaçınmalarını bdkîamelk, özlemek, 
hem mOileliımiizlin, heimldıe onun temisJIcileri olarak 
tıizluii halklknmıız o&nalk laızıimldır. 

_ Sayın Balkan buiraldalki kjomulşmıaları sırasında, Köy 
İşleri Balkanılığımın çakşirnıaiarıma ilgi duyan parlamen-
ıter arikıaldaşlanımızın, bacadan, pencereden değil de, 
Bakanlığa kapıdan girmek, isterlerse, kendilerime her 
türlü kolaylığım gösterileceğimi söyl'eldÜler. 

Gerçelklten, hliçbir aikıilh injsan, hiçbir makul in
san, bir binaya, kapılsı varkjen. bacadan, pencereden 
girmek istemez. Eğer Sayın Balkan böyle bir izdenim 
'ödinımişste, eğer parlaimenlterjlleri kenldli Bakanlığına ba
cadan, pencereden gfirmıe hevesinde gönmıüşierse, lütfen 
(kaplılarımın, o kişilere ne denli kapalı olduğumu kabul 
buyulrs unlar. 
- 'Mulfrtısiram, arUcialdaşllarım, ben pöliltüka hayatımlda 
şaJhısliıyaltla uğraiş/maim ve yalkınen şahit olmadığım olay
ları da söiZİeriimıe mesnet kılmanı. Evvela şuradan: 
bafşüayaJyıımı: Sayın Köy İşleri Balkanına, benıilm par-
tüme miensup olma masına rağmen, Türküye Cu'mhııri-
yetlruin Balkanıdır diye 2 kalsafbam:ın yol işlini soran 
bir mıektüp taikidim etfoim,, aylarca önce, Umardım ki, 
belkjlıeırdüm, ki, Sayın Balkan, bu köy yıöllarımn, bu ka
saba yollarının yapıillmlaisıma imlkân olmadığını söyle
yecek, olsa bite, barua ilki satırlık bir cevap, bir yazı 
ile cevabımı iletime! idi; bu, en aızınldan,, icra mevik|iin-
de öturan'Baırıin, demetlimi meVikiinlde oturan mlMiet teim-
isiloilerine olan saygımın icabı idi; huig!üıne kadar ken
disinden cevap aljmadıim, Simidi söz buraya geHmişIken 
(kendilerine bir kere daha bu kürsüden soruiyioru!m: 
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Çorlum merkez incesine bağlı Narlı kasabasının ve. 
Osmlanıcıik ilçemilze bağlı Başpınar kasaıbaimızrn, sizjden 
önceki hükümet tarafımdan yapımına başlanan, VJ blri-
sllnide de Karayolllian i e protokolü imaallanan asMÜa-
ma işinlin, ne zaman ele alınacağı hususunda lütfe
dip bana bi'ligi versinler. Çiirtkıü, benlim. oraida oturan 
vatanldaş'lairıım, hemşehrilerimin her gidilişimde vteya 
bana yazdıktan her mıöklküplta acı acı sızılarım akta ve 
ıbaşliaJtitığımiiiz işin yarım kalmasınjdan, Mlildariar- de-
ğlşltikçe bu sonuçların ortaya çılkmasınldan duyduk
ları ısltıiralbı dile götirmıdkıteldirler. 

•Ş!im]d)i, mıulhtereim arlkaidaşlalrıım, bunun yanında, 
Sayın Balkanın bir parlaımientere karşı tutumu bu 
olunca, ötekileri yadırgamaya imlkân yok, bunu ka
bul ediyorum, Mesela, şajh'sen tanıımaldığum Y3E 
Genel Müdürünü, bir iş için, amme Jİşi iç'n günCcrce, 
defalarca tdelbnlla arıyorum; makamında bulmaya 
veya kjendiisiylle maıkanııınJda olsa bil© telefon irtibatı 
kurmaya imlkân bulunmuyor. Orada bir görevli - adı
nı da söyleyeceğim Sayın Bakana, Çünlkü bunlar mün
ferit oıliajyîar gaibi görünür; ama aslında zihniyeti, tu
tumu üebarüz ettiren hususlardır: bu aı'kadaş-mın aidi 
M^üin'idür, soyadını burtaya not etmemişim - telefona 

-çıkıiyor YSE Genel Müdürü yerline; son derece nazik, 
son derece inanldiincı bir üslupla, «'Beyefendi notumu
zu alialbSfe miyim, Sayın Genel Müdürüme ülaştırd-
malk üzere? Lütfen bana telefon numaranızı de ve
rin, size sonucu biıMirim.» diyor ve aradan aylar 
aylar geçiliyor; ne ses, ne nefes. 

Arkadaşlar, biz, milfetlvıelkiılleıii ve senatörler ola
rak, Türk Mffietiıniden tahsil edilen vergüleri kamu 
hizmetli gören dairelere talhsfe ederken, mliletıin veıktfî-

leni böyiesüne ait'Uaitılsın diiye vermliıyoruz. Kimsenin bu
na ha)k)kı yök, hatltıa saygısızlığı bu dereceye götür
meye de halklkı yolk, haldldi yok. 

Şimdli b)iz bunları görürsek, Sayın Balkanın veya 
Balkanlığın, yurdun en ücra kıöşesûnlde yaptığını İddia 
eMği işletilin gerçekten yapıldığına inanmialkta ne de
rede halhişkâr olabiliriz ve inanmamalkta nasıl mazur 
görülmiöyiiız? 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Balk andığının, 
köye ulaşım prjoje&i üzıeriinde çok durulduğu için kı
saca arz edleceğllm. Sankli köylüye ve köye Cumihuri-
yet tarflhimiizKie ilik defa bu projeyle uiaşlüyormıuş 
havası verteıek, abartılarak talkldim edıislimdştiir ve bu 
Hükümetten öncelkli tekimlil hükümetler - Halk Parti
si ve koalisyon hü!k|ümieitferti dahil - köylüye bir an 
önce ulaşmak içlin ellerüınldekii imlklânfları en iyi kul-
lanmaiya çalışmışlardır ve bu uğurda kimlin emeği geç

mişse, kendilerine elbette minnietitarız, şükran duy
gularıyla doluyuz; ama bütün bunlar yolk!muş da, 
Say;n Ali Topuz'un Köy İşleri Bakanı olduğu dönem
de Türlk kjöyünle ve Türlk köylüsünle ulaşım için bir 
'harilka prsnsüıp, bir hariilka sistem o; ilaya konulmuş, 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, lütfen bıRCninÜz 
erendim. 

KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) — Hay hay 
elendim. 

'Bir partlinlin, bir İktidarın propoganldlası götürül
mesi . samiilmjiıyeitfile isltense dajhi, o htomldtter böylesine 
abartılarak ve relkflalm edilerük ilan ödlir ve sonunda 
ortaya çıtan eserin muflöayesâsünlde, mfâM, inlkisarı 
Ihayalıe uğraitıllır|sa, şuna emıkı ollun ki, ne o bakan, ne 
o po'HiliIlkacı, partlisıine de, memleketline de kendûnli hiz
met ötimliş sayamaz. 

'Söyleyecek şey çok; ama süre bjiitl 
ıBen Sayın Köy İşleri Balkanuıldan, gerdk işçi çı

kartmalarda ve ajlImaHaırlda, gerekse hizmıet götürime-
lerlde, arılük parittilzaniLığı değil, anıdan vazgeçtik, ken!d!i 
ParUüsli içinde ve Iklendi parlamenterleri içönlde dahi 
«özü dinlenen, sözü dinılleinlmieyen, sözü geçebil:, söJa 
igeçarM ollmayan mliıllîıeltlvekljll'eıri aiyırıfmonldıan vazgeçsin. 
Ben/im İlimde anicalk bir Halk ParllJili mfJHdtyelkflühlden 
Ikart giderse iş görlülüır, ötdki mliltetvdkliilleri ve sena-
ıtörlerin asla sözlü geçımjez, 

KEMAL TABAlK {Adıyaman) — Yok öyle bir 
şey. 

KEMAL BİBBROĞLU (Devamk) — Bunu siizin 
de ıttılaımza arz ediyorum. 

Sayın arkaldaşılarım, «Köylü ef'enldümıizıdürı» dliyan 
Büyülk Ataltür|k'ün bu iirşaıdına gerçekten hepümliz gö-
:nlül vermeye, kuılaık venmeye mecburuz. «Köylü efen-
dimjiızt» demelk, kjöyılüye lalyuk ollduğu, insanca, müref
feh hajyalt seviyesimi sağllarmalktır; bunu herkes daha 
çok verebilmek, içlin birbiriliyle yarış etmvlidir. K'imse-
nin yaptığını irtkâr, ki'miseye 'bir şey kazandırmaz ve 
yapmadığını yapıyor gibi gösiterirnelk de kimseye bir-
şey kazanldıırmaz. 

iBüCçenfiin,, Köy İşlerli Bafkanlığ:ina ve klöyllülörimize 
ıhayırh ollmasını difer, saygi'lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekjkür ederdim Salym Bilberoğlu. 
Değeri arikjajdaşlaınm, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi 

üzıerlnJdeM görüşmeliler tamıaımlanmiiş bülunmaıktadır. 
ıBütçeniin böılümleriine geçümesind onayomza sunu-

yorumı: Kaibul edenler.. Kaıbul etmeyenler... Kalbul 
edilmlilşltlir. 

Böllüimleni okultuıp oyllairıınızı alacağım. 
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A) Köy İşler*; ve Kooperatifler Batnikanlığı Bifiçosi 

Bölüm l i r a 

101 Genıâl Yöneiıirn ve Destek hiz-
ımiatfesni 42 062 COQ 
(BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
suınuyoruımı: Kalbul adlanıler.... Ka
bul eltfmıayenfcr... Kalbul edilmöşiuir. 

111 Köy Yollarının Yapımı, İçmıasu-
la/rıınıın Temliınli ve Elektınilk Tesis-
ıteninlin Kurulması, 10 549 950 CıCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
sunuıyoruımı: Kabul ademler.... Ka
bul eltaayenllar... Kabul ödiılrnfişt'ir. 

112 Topralksu Hfematfei 4 929 685 CC|0 
(BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sumulyıorumı: Kalbul adlanılan... Ka
bul eitlmıeyenller... Kalbul edOlmıişıt'ir. 

113 Kooperat'ifçıilllk Hizımatıleri 1 175 78ü 00C| 
IBAŞKAN — Bölümü oylarınızla 
suınıuıyopum: Kajblul adanıler.... Ka
bul dtimıayetnlier... Kaıbui ödilmıişlCir. 

903 Oizımıöt Programlarına Dağıtıla
mayan Tııanlsifarlıar 10 8C(0ı CjCû 
ıBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuıyoruıin: Kalbul adanıler.... Ka
bul dtoııayerilıer... Kalbul adiılmişltiir. 

Köy İişllar, Baikaırilıığııraa bağlı Toprak ve İslkân Ge
nel Müdürlüğü Bıüitças'irıiin bölümlerine geçilmesi hulu

sunu oniaıynnıza sunluyoruım: Kalbul edenler.. Kmeycn-
ler.. Kalbul edillmiştlir. 

'Bütçemin bölümllleri'ınd okutuyorum efenidOrm: 

a) Toprak ve İskân İşleri Geme! Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

81 145 CCQ 

993 105 O0C 

2 440 000 

Gen'el Yönetim ve Ddslttelk Mim
leri 
IBAŞKAN — Böllümü oylarınuza 
suniuiyjorıum: Kalbul adanıler.... Ka
bul dttmiayanller... Kabul adilrniişieir. 

Mİ Toprak ve İslkân hizmiatlerfi 
'BAŞKAN — Bölümlü oylarınızla 
sunu'ylorıumi: Kalbul eldianöer.... Ka
bul etümıayanlier... Kalbull ejdillmiişltir. 

9CQ Hiiızmıat Prıogrtamiarına dağıiti'iıa-
mayan transferler 
ıBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyoruımı: Kabul edenler.... Ka
ıbul eitimıayanlıer... Kabul dd'i'limıişlCir. 

Değerli aülkaldaşlarım, bu süratle, Köy 1 silleni, Ba
kanlığı Bütçesıi M'eıclMimiizpe kabul adiiımü^ir. 

IBlüffiçcsnliırı, Balkanılığıın seçkin mıanuuipiaüiimıa. ve ulu
sumuza, hayırlı ve uğurlu ollmalsını d'İUyoraim. 

Değerli arkadaşlarım, öğleden evvelkü çalışma sü-
ramliız dollmaJk, üzıereldir. Bu nedenle, fcaılldığımız nok
radan göırüşmiöiarli ısürdürimelk için saat 14.CjO'lde top-
lanlmıalk üzıere bıirileşıime ara vetiiyöruım afenki'rn. 

Kapanma Saati : 12.48 

*>•' 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum : 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe görüşmelerine, 
kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Sıra, .Gıda - Tarım ve Hayavncılık Bakanlığı Büt
çesinde. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Söz alan sayın üyeleri sunuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adnıa Sayın Meh

met Çelik, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ah
met Hamdi Şam, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Cengiz Gökçek, Milli Selamet Partisi 
Grubu adına Sayın Korkut Özal. 

Kişisel olarak lehte: Sayın Hasan Ali Dağlı, Sa
yın Altan Tuna, Sayın Sami Gökmen ve Sayın Çağ
layan Ege. 

Aleyhte: Sayın İlhan Aytekin, Sayın Mehmet Ça-
talbaş, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali 
Sarıoğlu, Sayın Mehmet Emin Dalkıran, Sayın Re
cep Özel, Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi 
Aksakal ve Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu. 

Üzerinde: Sayın Ali Ak ve Sayın Burhan Garip 
Şavlı söz istemişlerdir. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Çelik'te; buyurun Sayın Çelik, süreniz 
20 dakikadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ÇELİK (Ay
dın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1979 Mali Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmeye çalışacağım; bu nedenle, Yüce 
Meclisi Grubum ve şahsım adına saygı ile selamlıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, yediğimiz ekmeği de temin 
eden tarım sektörü, günümüzde en çok sözü edilen 
ve emeğin yüce değeri olan sektörlerden birisidir. 
Sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde top

lam nüfusun yaklaşık % 60'dan çoğu kırsal kesimde 
ve çok zor yaşam koşullan içinde yaşamaktadır; buna 
dayalı olarak çalışan nüfusun bir o kadarı da geçimi 
tarımsal üretimden gerçekleştirmek zorundadır. 

Türkiye'deki toprakların mülkiyet açısından dağı
lımı oldukça dengesiz bir durum göstermekte ve çift
çi ailelerin büyük bir bölümü cüce işletmelerde iştigal 
etmektedir ve ataerkil ve ilkel ilişkiler içinde üretimde 
bulunmaktadır. Nitekim, resmi veriler, tarımla uğ
raşan ailelerin yaklaşık % 80'inin yeteri kadar top
rağa sahip olmadığını göstermektedir. Toprak ve 
buna dayalı olarak da gelir dağılımı, açısından var 
olan eşitsizlik, yalnızca çiftçi aileleri için değil, aynı 
zamanda kır - kent için de, hem de bölgeler arasında 
söz konusu olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünün planlan
masında ya da tarımsal üretimde ulusal ekonomimize 
gerekli doğrultuda ulaşılması zorunludur. 

Ülkemizde ekim alanları sonuna kadar işlenmiş 
gibi görünmektedir; ama bırakınız işlenmeyi, insan 
ayağının değmediği toprak parçaları binlerce dö
nümdür; örnek olarak, Aydın ve Selçuk'u verebiliriz, 
kendi yöremden de örnek olarak: Kırık'da 70 bin 
dönüm arazi bugüne kadar hiç işlenmemiştir. Mo
dern ülkelerdeyse, tam bizimkinin tersine, makine ve 
insan gücünün işlemediği toprak parçası bulamaz
sınız; elbekte ki, bu hatayı da bugünkü iktidara yük
lemek mümkün değildir. 

Geçmişte, Meclislerde tarım sektörünün değerlen
dirilmesi yapılırken, aşağı yukarı belirli ve bilinen 
yaklaşımlarla konu tartışılmıştır; çiftçiye kredi, trak
tör, gübre, ilaç ve iyi vasıflı tohumluk gibi tarımsal 
girdilerin, zamanında ve ucuz verilmesi vurgulanmış
tır. Bütün bunların tarım sektörüne, zaman içerisinde 
ve Devletin olanakları ölçüsünde verilmeye çalışıldığı 
açıktır; tarım sektörünü, başarıya ulaşmış bir sektör 
olarak görmek, elbekte ki, söylenemez. 
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Tarım kesiminde belirli bir gelişme ve aşama kıs
men sağlanmıştır. îlkel tarım uygulamasından mo
dern tarım yöntemlerine geçişte ziraat mühendisi, ve
teriner hekim, ziraat teknisyeni, sağlık memuru ve 
araştırma kurumlarının çok büyük rolü olmuştur. 
Tarım sektörünü, sadece insan beslenmesindeki öne
minin dışında, sanayi sektörünün hammaddesini sağ
layan bir sektör olarak da düşünmek zorundayız. 

Sanayileşmiş ve kalkınmasını tamamlamış tüm 
kapitalist veya sosyalist ülkeler, bu kalkınma mo
dellerini tarım sanayii üzerine oturtmuşlardır. 
Sanayileşmeyi tarım sektörü aleyhine kurmaya çalı
şan ve yanlış bir sanayileşme seçen birçok ülke, bu 
dengesizliğin ağır ekonomik ve sosyal bunalımı içine 
girince, bu kez bu dengeyi kurma çabasına düşmüş
lerdir. O halde, tarım toplumundan sanayi toplumu
na geçiş döneminde bu dengeyi iyi kurmamız gerek
mektedir. Ülkemiz için büyük bir potansiyel olan 
hayvancılık sektörünün, bu -sektör içinde ağırlık taşı
dığı açıktır. 75 - 80 milyon hayvan varlığı ile Tür
kiye, Orta Doğu ülkelerinin en başta gelen ülkelerin
den biridir. 

Hayvancılıkta başarının ilk göstergesi de pazarda 
oluşan fiyatlardır. Üreticinin, üretimini piyasaya 
göre ayarlaması, günümüzde kredi etkenine bağlı 
kalmıştır. Hayvancılık sektörü gerekli krediyi bula
mazsa, pazarlamayı yapamazsa, sonuç, zarardır. Tür
kiye'de tarımsal gelirler içinde hayvancılığın payı 
% 35 dolayında olmakla beraber, hayvancılık sektö
rünün, tarıma sağlanan kredilerin aldığı pay ancak 
% 8 dolayındadır. 

Anayasamızın 52 nci maddesi, «Devlet, halkın 
gereği gibi beslenmesi için gereken tedbirleri alır^ 
demesine rağmen, Devlet, üretime katkıda bulunma
dan bazı hizmetleri belirli kesime götüren bir güç 
olmuştur. Bugün Türkiye insanının yılda 268 kilog
ram tahıl, buna karşılık 1 7 - 1 8 kilogram et tükettiği 
ve dengesiz beslenen bir ülke olduğu apaçık meydan
dadır. Komşularımızla mukayese ettiğimiz zaman ne 
kadar gülünç bir durumda olduğumuz kendiliğinden 
meydana çıkar; diğer bir deyişle, nitel açıdan yarı 
açlığın hüküm sürdüğü bir ülkedir memleketimiz. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk 25 yılda 
yurtta 22 hayvan ıslah istasyonu kurulmuşken, son 
25 yılda ancak 8 ıslah istasyonu kurulmuştur; bu da 
üzücüdür. 

Cumhuriyetin ilk döneminde tohumlanan koyun 
sayısı 1 milyona yaklaşırken, daha sonraki yıllarda 
bu girişim duraksama noktasına gelmiş*; sığırların 

ıslahı alanında ise, yurt dışından kültür ırkları ya da 
dondurulmuş spermalar, yani tohumlar getirilmiş ve 
bu getirilen spermalar çok daha tutarlı olmuş; çünkü, 
burada doğan yavrular iklim şartlarına uymuştur. 
Yurt dışında Avrupa'dan stok fazlası damızlık boğa 
ve inekler getirilmeye başlanması da buranın iklim 
şartlarına ve oradaki bakıma uymadığı için, köylü ve 
çiftçi için daha faydalı olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz, çağdaş teknolojide 
tarımsal girdilerin başında modern bir tarım yapa
bilmek için traktör gelmektedir. Traktöre olan gerek
sinmeyi iç üretimle karşılayamadığımız için, büyük 
bir ölçüde dış alımla karşıladığımızdan, traktör fiyat
ları, orta ve küçük çiftçileri, kendi topraklarında üre
tim yapamaz ve kendi topraklarını işleyemez duruma 
düşürmüştür. 1978 yılında 10 246 adet yerli olmak 
üzere, 24 142 adet traktör; 600'ü yerli olmak üzere, 
845 adet biçer - döver ürticiye intikal ettirilmiştir. 

1973 - 1974 yılları 8 adet bir tarafa bırakılırsa, 
1975 - 1976 - 1977 yıllarında 32 marka ve 89 model 
gibi, dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen düzensiz 
bir traktör parkı Türkiye'mizde oluşagelmiştir. Bu 
aksak uygulama neticesi, ülkemiz kıt olan döviz kay
naklarından 465 milyon dolar ödemiş, hesapsız itha
lat sonucu, yedek parça temini, bakım, onarım gibi 
büyük sorunlar bugünkü yönetimin omuzlarına yük
lenmiştir. Bugünkü yönetimin omuzlarına yüklenen, 
sadece bu akıl almaz ithalatın parasal yükü değil, 
ayrıca onun kadar hatta ondan da daha büyük bir 
tarımsal ürün zihniyetinin ağır sonuçlarıdır. 

Tarım ve alet makineleri üretimi ülkemizde daha 
1940'larda görülebilmiş ve 1943'ten başlayarak birçok 
yararlı adımlar atılmıştır. 1946 yıllarında Marşal 
yardımıyla beraber Zirai Donatımın girişimleri ve 
Marşal yardımından sonra Fordsan gazlı ve onun 
teknolojisinin ilerlemesinden sonra Fordsan Majör ve 
Perkins motorları olaraktan bir anlaşma neticesinde 
Zirai Donatım, bu kurmuş olduğu müessesede, Türki
ye çapında acentalarıyla beraber satışlara başlamış ve 
kendi imkânları dahilinde, elemanlarıyla, basınıyla, 
gazetesiyle ve radyosuyla, Türk çiftçisine bu Ford 
traktörlerinin devamı olan traktörleri tutturmuş ve 
Türk çiftçisi tarafından benimsenmiştir. Bunlarla da 
kalmamış, Ford müessesesine % 30 dış, % 70 yerli 
montaj teklif etmiş, Ford firması da 8 . 1 . 1976 ta
rihinde bir yazı yazarak, Kuruma 2 seçenekli bir 
anlaşma önermiş, bu konuda çalışmalar yapılmasını 
istemiştir. Konu ile ilgili çalışmalar sürerken, aynı 
firma bu sefer 3 ay sonra, yani 23 . 4 . 1976 tarihin-
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de Kuruma, artık üzerinde anlaşmaya varılan konu
larda bile görüşmek istemediğini, bu arada bir özel 
Türk firmasıyla anlaştığını bildirmiştir. 

Hema Firması olan bu firmayla olan anlaşma 
Maliye Bakanlığından 2 gün içinde çıkarılarak, tama
men orjinal olaraktan, traktör ithalatına izin veril
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Demire! ve MC zihni
yetinin ulusal tarım sanayiimizde - Ford Firması ile 
özel Hema firması arasında - bugüne kadar sürdür
düğü bu anlaşma, köylümüzü özel şahıslar ile baş-
başa bırakmıştır. Hiç ortada yok'ken, Ford'un Hema 
ile anlaşması, çok gizli emellerin planladığı ve bugün 
tedavisi mümkün olmayan bir yaradır, çok acı ve üzü
cüdür; üzerinde durulması gereken bir olaydır. Sayın 
Başbakan Yardımcımız Faruk Sükan'ın teftişini yap
tırdığı dosyalar arasında, acaba bu soygun dosyası 
da var mıdır? 

Devlet kurumlarına karşı özel firmalarla anlaşma
lar yaptıran, köylümüzün, çiftçimizin ürünü ve eme
ğinden, bilinen çevrelere büyük servetler sunan zih
niyeti dikkatlerinize sunuyorum. Bu arada, kurumun, 
1943'ten bu yana gelişip, büyüyen atölyelerinde tah
minen 2 binin üzerinde kalifiye, yetenekli ve yetkili 
elemanlarıyla yurt çapına yayılıp, çiftçi ile bütünleş
miş örgütü bir anda âtıl bırakan zihniyeti dikkatleri
nize sunuyorum, tşte, bugünkü yönetimin sırtına yük
lenen, bu zihniyetin ağır yüküdür; bir tarım ülkesin
de, tarım ve çiftçiyi ulusun çıkarlarına aykırı olarak, 
sadece belli bir kesimin çıkarları uğruna perişen eden 
zihniyetin yüküdür. Türkiye Zirai Donatım Kuru
munda oynanan bu oyun, MC zihniyetinin tarım po
litikasının açık bir kanıtıdır; daha açığı ise, ülke tarı
mının bugüne dek içine düşürülmüş olduğu durum
dur. 

Hükümetin, traktör üretimi ve özellikle dağıtımı 
konusunda almış olduğu tutarlı, sağlıklı, cesur karar
lar, Türk çiftçisi için büyük önem taşımaktadır. Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, bu sorunun 
üzerine ciddiyetle gitmesini ve özellikle uygulamaya 
geçmesini Grup olarak istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, önemli bir konu olan ilaç so
rununa da kısaca değinmek istiyorum. İlaçların yal
nız hastalık ve zararlıları etki derecelerine göre değil, 
kalıntı analizi sonuçlarıyla birlikte ruhsatlandırılması; 
üreticinin, ilaçların kullanılma tekniği, bitkiye, kendi
sine ve doğaya olan zararları konusunda eğitilmesi; 
Türkiye'de kullanılan tarım ilacı niceliği ile verimin 
artışı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için ge
rekli önlemlerin alınmasını istemekteyiz. 
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Yukarıda belirttiğim önerilerden bazılarının ger
çekleştirilebilmesi için, yasal çalışma gerekli olduğu
nu Grubumuz bilmekte ve Bakanlığa bu konuda 
elinden gelen yardımı yapmaya hazır bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, gübre sanayii
nin üretim hedeflerine ulaşılamamış, Üçüncü Planın 
fiziksel hedeflerine göre 551 bin tona ulaşması öngö
rülen azotlu gübre üretim hedefi, % 36 oranında; 
455 bin tona ulaşması öngörülen fosfatlı gübre üreti
mi hedefi ise % 68 oranında gerçekleşmiştir. Amon
yum nitrat, amonyak, fosfat asidi, sülfat asidi için 
beklenen üretim düzeylerine ulaşılamamıştır. 

Dördüncü Plan hedefleri saptanırken, ekilebilir 
tarım alanlarının yaklaşık % 69'unun gübrelenmesi, 
gübre gereksiniminin % 71'inin yurt içinde üretimle 
sağlanması için gerekli yatırımların yapılması, doğal 
kaynakların değerlendirilmesiyle, gübre sanayiine 
hammadde sağlamak ve sanayinin dış bağımlılıktan 
kurtarılması temel alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Plan stratejisinde ve dör
düncü Beş Yıllık Planda, genellikle Senatoda ve Mec
lisimizde ve Bütçe Planda değinilmiş olan konuları 
tekrar huzurunuza getirip de, kıymetli vakitlerinizi 
almak istemiyorum; bilindiği gibi, ülkemizde tarım
sal üretim alanının özet başlarına değinerek geçmek 
istiyorum. 

Tarımsal üretim planlamasını doğrudan düzenle
yici ve uygulayıcı bir kuruluş bulunmamaktadır; fa
kat çeşitli kuruluşlar, kendi çalışmaları gereği gerek
sinim duydukları söker pancarı, tütün, çay gibi ürün
ler için zaman zaman veya sürekli bir üretim planla
ması yapmaktadırlar. Sadece tek ürün bazına oturtul
muş bu tip üretim planlamaların sonucunda, yukarıda 
belirttiğim gibi aksaklıklar meydana gelmektedir; bir 
taraftan da, diğer ürünlerin azalmasına neden olmak
tadır; dengesiz ve istenmeyen bir üretim, ortaya ken
diliğinden çıkmaktadır; bu da, üreticimizin faydasına 
değil, zararına bir durum yaratmaktadır. 

Bakanlığın bu konuda, diğer bakanlıklar ve üni
versitelerle girişmiş bulunduğu eşgüdüm çalışmalarını 
Grubumuz takdirle karşılamaktadır. Ayrıca, Bakan
lığın saptamış olduğu tarımsal üretim planlaması kav
ramına ve tarifine Grubumuz içtenlikle katılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kabul etmek gerekir ki, ta
rımla ilgili kamu sektörü çok dağınıktır ve Bakanlık, 
1937 yılında çıkarılmış bir yasa ile yönetilmektedir. 
Bir taraftan hayvansal üretim, - bir taraftan bitkisel 
üretim - 24 genel müdürlüğü olacak tahmin ederim 
ki, 24 genel müdürlüğün birbirini tanımayan memur-
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lan ve genel müdürleri bulunabilir, belki de yanılıyo-
rum - bu arada, tarım sigortası sorununa gereken 
önemin verilmesini ve anapoliti'ka olarak, tarım sigor
tasının, 'köylünün denetim ve yönetiminde olmasını, 
Devletin, ona bu alanlarda yol gösterici ve destek ol
ması ilkesine yeterli ağırlık vermesini bekliyoruz. 

Plan stratejisi ve Dördüncü Beş Yıllık Planın, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sonuna kadar 
destekleyicisi ve uygulamasında devamlı olarak ya
nındayız. Yukarıda da değindiğim gibi konu Parla
mentoda çok tartışılmış ve senelerce bu tartışma bu
güne kadar süregelmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 

MEHMET ÇELİK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, yeri ve önemi Yüce Heyetçe 
de kabul edilen bir Bakanlığın bütçesinin bu kadar 
dar bir zamanda görüşülmesi nedeniyle, özet olarak, 
satır başları olarak görüşlerimizi izah etmeye çalış
tım. 

1979 bütçesinin, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına, ülkemiz çiftçisine ve dolayısıyla Yüce Mil
letimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder; uygu
lamada bugüne kadar katkısı bulunan Tarım Bakan
lığı mensuplarına içten başarı dileklerimi sunar; Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Hamdi 

Sam, buyurun. 

AP GRUBU ADINA AHMET HAMDİ ŞAM 
(Ağrı) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlamadan önce hepinizi grubum ve şahsım adı
na saygı ile selamlıyorum. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
dolayısıyla Hükümetin ve ilgili Bakanlığın icraatıyla 
ilgili görüş ve temennilerimizi arza çalışacağım. 

20 dakikalık kısa bir sürede Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı gibi, ülkemizin sosyal ve ekonomik 
hayatında görevi ve yeri bir önemli teşkilatı ve çalış
ma alanı geniş bir Bakanlığın durumunu, bütçesini ve 
faaliyetlerimi kısa çizgilerle de olsa belirtmenin zor 
olduğunu kabul edeceğinizi ümit ediyorum. 

Önce, tarımın, milli ekonomjmizdeki yerine ana-
çizgileriyle belirtmeyi faydalı ve gerekli görüyorum. 

Birinci Beş Yıllık Plan dönemi başlarında (1962). 
tarım gelirlerinin gayrisafi milli hâsıla içindeki payı 
- 1968 fiyatları ile - % 38'in üzerinde iken, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan dönemi sonunda, 1977'de bu pay 
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- 1968 fiyatları ile - % 20,9'a düşmüştür; 1978 yılın
da ise, bu pay % 21,4 olmuştur. 

Yine 1978 tahminlerine göre, tarım sektöründe 
çalışan nüfus, toplam nüfusun c/c 61'ine tekabül eden 
bir oranla, 9,1 milyon kişidir. 

Türkiye'nin ihracatının % 75'i doğrudan doğruya, 
:(/c 15'i ise dolaylı olarak tarımdan sağlanmaktadır. 

Ülkemizde kurulmuş ve kurulmakta olan sanayi
nin önemli bir kısmı tarım ürünlerine dayanmaktadır. 
Gıda, meşrubat, şeker, et, süt, tekstil v.s. gibi endüs
triler bunların başlıcalarıdır. 

Tarım, bazı önemli sanayiler için çok geniş bir pa-
zar meydana getirmektedir, gübre, ilaç, makine, ulaş
tırma gibi. 

Böylece, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal haya
tında tarımın hâlâ belkemiğini teşkil ettiği görülmek
tedir. Tarım kesimindeki bu başarılar, Adalet Partisi 
siyasi iktidarlarının uyguladığı gerçekçi politikaların 
sonucunda elde edilmiştir. 

Eğer bugün Türkiye 156 dünya ülkesi içinde gıda 
maddesi ithal etmeyen 7 ülkeden biri olarak bulunu
yorsa, bu başarıda, çalışan ve vefakâr ve de cefakâr 
Türk çiftçisinin emeği ve alınteri yanında, AP si siyasi 
iktidarlarının tarımı modernize etme, birim sahadan 
daha fazla verim alma, bunun için gerekli tarım gir
dilerinin (gübre, traktör, iyi tohumluk, zirai ilaç, su
lama ve kredi gibi) köylünün emrine zamanında ve 
yeterlice vermesinin inkâr götürmez gerçeği vardır. 

Sayın milletvekilleri, tarımımızda ve tarım ekono
misinde hayvancılığın önemi fevkalade büyüktür. 

- Memleketimizde zirai işletmeler arazi varlığı iti
bariyle ekolojik ekonomik ve coğrafi özelliklerine gö
re çok değişik ve parçalı büyüklüklerde bir dağılış arz 
etmektedir. Aynı zamanda tarımsal işletmelerin c/c 70' 
inin arazi varlığı, bir aileyi geçindiremeyecek ve aile 
işgücünü kıymetlendiremeyecek durumdadır. 

Bu işletmelerin büyük kısmını ziraat arazisi temin 
etmek suretiyle gelir ve hayat seviyelerini artırmaya, 
arazi rezervlerimizin azlığı yüzünden imkân görül
memektedir. 

Küçük işletme sahiplerinin tarım dışı sektörler
den gelir temini ise, uzun vadeli ve çok cepheli 
komplike bir tedbirler manzumesini gerektirmekte
dir; fakat, entansif ziraat metotlarına başvurma im
kânlarının sağlanması, iyi vasıflı ve yüksek verimli 
hayvan ırkları ile yine iyi vasıflı ve yüksek verimli, 
ıslah edilmiş bitki çeşitleri yetiştirilmesi suretiyle, bu 
işletmelerin gelirlerini artırmak ve işgüçlerini kıy
metlendirmek daha pratik, daha gerçekçi ve daha 
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kısa vadeli bir yoldur. Buna, memleket toprak ve su 
kaynaklarından ve ekoloji şartlarından faydalanmayı 
sağlamak bakımından da ihtiyaç vardır. 

Hem artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak, 
hem de hayvansal protein açığını karşılamak için, süt, 
et, yumurta gibi gıda maddeleri üretimini şimdikinin 
çok üzerine çıkarma mecburiyeti vardır. 

'25 - 30 sene sonra takriben 80 milyonu bulacak 
olan nüfusun adam başına yılda 150 litre süt ve ma
mulleri ihtiyacı ve yılda adam başına 25 kg. et ihti
yacı dikkate alınarak, et, süt ve yumurta ihtiyacını 
karşılamak, hem ekonomik bakımdan, hem de verim
lilik bakımından mümkün görülmemektedir. 

Bunun içindir ki, iyi vasıflı, verim gücü yüksek 
bitki çeşitlerinin zıiraatıyla, mevcut potansiyelimize 
yakışacak olan bitkisel üretime muvazi olarak, yük
sek vasıflı ve verimli, yem değerlendirme kabiliyeti 
büyük ;hayvan ırklarının ıslah ve geliştirilmesinde 
zirai işletmenin entansitesi yükselmiş olacak; bunun 
neticesi, yukarıda belirttiğimiz gibi, tüm arazi varlı
ğımızda en çok gelir ve verim sağlanması mümkün 
olacaktır. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi için, yalnız hay
van ırklarını ıslah etmek, yüksek verimli ırkların ida
mesini temin etmek ve bunların sağlık kontrollarını 
ele almak gibi, direkt olarak hayvancılığı hedef alan 
tek cepheli çalışmalar kâfi değildir. 

Yurdun birçok yerlerinde hayvancılıkla ilgili, ile
riye açık olarak görülmeyen şeker sanayii, yağ sana
yii ve diğer gıda endüstrilerinden elde edilen posa, 
küspe ve kepek ile, diğer endüstri artıklarının kıymet
lendirilmesi, hayvancılığın gelişmesine paralel ve onu 
destekleyecek olan yem bitkileri yetiştirilmesinin bir 
program dahilinde yürütülmesi; yem sanayiinin ihti
yaca uygun bir şekilde geliştirilmesi; hayvani mahsul
leri işleyen ve pazarlayan et, süt, deri, yapağı, tiftik 
ve sair endüstrilerin hayvancılıkla birlikkte mütalaa 
edilmesi; zirai kredilerin bu amaca uygun şekilde ele 
alınması gibi konuların hep birlikte yürütülmesi gere
ğine inanmaktayız. 

Ağrı, Kars, Erzurum, Muş, Van, Bitlis ve benzeri 
Doğu vilayetlerimizin arazi varlığı geniş ölçüde çayır 
ve mera olarak değerlendirilmektedir. Mevcut iklim 
şartlarının tabii bir neticesi olan çayır ve mera arazisi, 
bugün bölgemizde asırlardan beri ihmale uğramış; 
ağır otlatma neticesi, verim ve besleme gücünü bü
yük ölçüde azaltmıştır. 

Bu vilayetlerimizde çayır ve mera ıslahı, verim 
gücünü artırma çalışmaları ve yem bitkileri üretimi 

çabalarını, bölge arazi potansiyeli ölçüsünde zaruri 
görmekteyiz. Bölgenin besiye dayalı hayvancılığının, 
damızlık, süt, yün hayvancılığına dönüştürülmesi za
ruretine inanmaktayız. 

Bölge halkının temel geçim kaynağını teşkil eden 
hayvancılığın ıslahı, çiftçinin gücünü ve geçimini ar
tıracağı gibi, çok yüksek olan bölgedeki üretimin ar
tırılması da milli ekonomiyi güçlendirecektir. 

Doğu Anadolu'nun et, süt, yün üretimi yanında, 
yurdun hiçbir bölgesinde bu vasatta olmayan büyük 
bir bal üretim potansiyeli mevcuttur. Arıcılığın bu 
bölgemizde daha da gelişmesi, çayır, mera ve yem 
bitkileri üretimiyle mümkün olacaktır. 

Bölge arıcılığının her türlü destekleme ve kredi 
teşvikleriyle geliştirilmesi, bu değerli gıda maddesi
nin bollaşması" ve arzu edilen seviyeye ulaştırılması 
- ve büyük bir ekonomik değer ve beslenme gücünü 
haiz balın önemi aşikârdır - geliştirilmesi şarttır. 

Sayın milletvekilleri, halen Bakanlığın görev ve 
fonksiyonu, çağdaş anlayışla, gelecekte gıda ve ham
madde ihtiyacı dikkate alınarak tespit ve ilan edilmiş 
bulunmamaktadır. Bakanlığın teşkilatı, merkez ve 
taşrada çok genişlemiş olmakla beraber, günün şart
larına göre beklenen dinamizme erişmemiş olup, 
kendi birimleri arasında merkez ve taşra hizmetleri
nin rasyonel şekilde ifası açısından koordinasyonu hiç 
sağlayamamaktadır. Bu hal, büyük ölçüde zaman, 
personel, ekipman ve finansman israfına sebep ol
makta, dolayısıyla hizmetler verimsiz, yapılabilen gö
revler de çok pahalıya mal olmaktadır. 

Bu Bakanlığın fonksiyonel esaslar üzerinden or
ganize edilmesi, geçmişte çeşitli heyetler tarafından 
hazırlanan ve yürürlüğe konan raporlar dikkate alı
narak mutlaka yapılmalı; - sizin deyiminizle - sa
vurganlıklar önlenmelidir. Fonksiyonel bir organizas
yona gidilirken, Bakanlığın seVk ve idare hizmetleri
ne öncelik verilmesi, çiftçinin yapacağı işler Devletçe 
yapıldığı takdirde çok pahalı olacağı tabii olan, yu
murta, tavuk, fidan ve saire üretimi yerine, damızlık 
tedarikinde Devletin yardımcı ve destekleyici olması 
halinde, esas hizmetlerin çok daha ucuza sağlanacağı 
tabiidir. 

Dünyamız nüfusu 4 milyardan, asrın sonlarında 
- tahmin olunan - 6 milyara doğru artmaya devam 
ederken, bu nüfusun ihtiyacı olacak gıda ve ham-

V madde ihtiyacının mümkün olan rasyonel imkânlar 
I içerisinde teminini bir kısım devlet ve kuruluşlar şim-
J diden planlarlarken, biz de şimdiden bu önemli ko* 
J nuyu ele alarak, gereğini yapmalıyız. 
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Bu konuda 1968 yılında yapılan ve uygulamaya 
sokulan, Türkiye'nin tarımsal projesi konu araştır
masının uygulamasına devam edilmelidir. O gün 
bunları tenkit edenlerin - doktriner de olsa - kendi 
planlarında, benzer çalışmayı getirmelerini de, bir 
uyanışa doğru gidiş kabul ediyoruz. 

Her alanda olduğu gibi, tarım gibi değişik fak
törlerin tesiri altında yürütülen tarımsal hizmetlerin 
ifa ve 'icrasında da yetişkin ve tecrübeli personelin 
bulunması, çağımızın büyük meselesidir. Tabiatiyle, 
bu hizmet, yetişkin, tecrübeli personelle olur. Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, özellikle geçen yıl 
bu lazımeye hiç de dikkat ve itina göstermemiştir. 
Yetişmiş elemanlar için olduğu kadar, mesleğe, Ba
kanlığa ve memlekete de büyük zararı olan bu uy
gulamaya 1979 yılında son verilmesini bekliyoruz. 

Personel kıyımında bu kadar acı davranan Ba
kanlık, ne yazıktır ki, köylü meselelerinde bir vur
dumduymazlık içinde kalmıştır. 

Türk çiftçisi 1978 sonbaharında bizzat bazı CHP 
milletvekilleri tarafından da ifade edildiği üzere, ya 
gübresiz tohum ekmiş veya yetersiz miktardaki güb
re ile ekimini tamamlamıştır; Konya, Erzurum, Trak
ya bölgesi bu duruma birkaç misaldir. 

Yine 1978 yılında Türk çiftçisine ancak 25 bin 
traktör dağıtılabilmiştir; 1977'de dağıtılan traktör 
sayısı 'ise 80 bindir. Bir yılda 2/3'ten daha fazla bir 
azaltmanın yapılmış olması, vatandaşı, karaborsacı
lara kul ve köle etmiştir. 1977 yılında 160 bin liraya 
alınabilen bir traktör, bugün 500 bin liraya alınama
maktadır. 

1978 > yılında Türk çiftçisi yeterli tohumluk ve 
kredi bulamamıştır. Türk çiftçisi için 1978 yılı, bir, 
yoklar ve eziyetler yılı olmuştur. Ürettiği buğdayı sa
tabilmek için günlerce ofis kapılarında beklemiş, 
buğdayını sattıktan sonra da parasını peyderpey ala
bilmiştir. 

Uygulanan yanlış taban fiyat politikasıyla Türk 
köylüsü ve çiftçisi, yakılmıştır; 325 kuruşa alınan 
buğday, bugün serbest piyasada, 5,5 liradır. Çiftçi, 
325 kuruştan sattığı buğdaya karşılık, 5,5 liradan ya
pılan ekmeği yemektedir. Taban fiyatlarında bir yıl 
öncesine nazaran % 10 ila % 25 artış yapmakla övü
nen Hükümet, Türk köylüsünün yediği, içtiği ve kul
landığı her türlü malın fiyatının !% 100 pahalılığını 
unutmuş gözükmektedir. 

1977 yılında 7 kilogram buğday satıp 1 metre bas
ma alan köylü, 1978'de 14 kilogram buğday satmak
la 1 metre basma alabilmiştir; 1977 yılında 15 ton 

pamuk satarak 1 traktör alabilen köylü, 1978 yılında 
23 ton pamuk satarak 1 traktör alabilmiştir. 

Bu mudur kalkınmayı köylüden başlatmak? Köy
den gelmeyenlerin, köylüyü tanımayanların, eli diren 
tutmayanların, saman altı nedir bilmeyenlerin, tezek
le aş pişirip yemenin eziyetini tatmamış olanların köy 
ve köylü politikasının sonucu bu olacaktır. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılında Doğu Anado
lu'muza götürülecek tarım yatırımları da yerinde say
mıştır. Mesela, Ağrı ilinin Eleşkirt ve Diyadin kaza
larında yapılması tasarlanan ve 1977 yılı programına 
alınan devlet üretme çiftlikleri yatırımları yapılma
mıştır. Evvelce etütleri yapılmış olan Eleşkirt. Ağrı 
merkez, Cumaçay, Diyadin ve Patnos, Taşlıçay ka
zaları baraj ve göletleri bugüne kadar alınmamıştır. 

Patnos, Tutak, Taşlıçay, Doğubeyazıt, Ağrı Mer
kez, Hamur ve Eleşkirt ovaları, sulama - kanal işleri 
aynen bırakılmıştır. 

Canlı hayvan alımı, köylü için bir eziyet olmuş; 
günlerce kombina kapılarında bekledikten sonra, 
sattığı malın parasını aylarca beklemiş ve zor durum
da kalmıştır. Kısaca, 1978 yılı, Türk köylüsü ve çift
çisi için eziyet ve yokluk yılı olmuş, karasabana dö
nüşe başlangıç yılı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçeyle Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına tahsis olunacak kaynakla
rın rasyonel bir şekilde adaletle tasarruf esasları içe
risinde, memleket ve millet yararına kullanılabilece
ğine inanmıyoruz. Bütçeriin yerine masruf olabilmesi 
için, Bakanlığın esas unsuru ve esas görevleri üzerin
de çalışmasını, Türk Milletinin gelecek yıllarda gıda 
maddesi ithal etme mecburiyetinde bırakılmaması 
için gerekli tedbirlere yönelmesini, teşkilatın fonksi
yonel esas üzerinde düzeltilmesini, aynı saha ve aynı 
yerde veya üçlü faaliyetlere meydan verilmemesini, 
merkez ve taşradaki kuruluşlar arasında azami orga
nizasyonun sağlanmasını, partizanca yapılan ve bu 
Bakanlık tarihinde görülmeyen tasarruf ve tayinlere 
son verilmesini zaruri görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe ve bu Hükümet ile, 
Türk köylü ve çiftçisine yeterli hizmetin götürüleme
yeceğine inandığımız içindir ki, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı bütçesine kırmızı oy vereceğimizi 
arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarız. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şam. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Cengiz Gökçek, buyurunuz efendim. 
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MHP GRUBU ADINA CENGİZ GÖKÇEK (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1979 yılı bütçesi 
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun düşün
ce ve görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Bütçe münasebetiyle, önce, Türk tarımının uzun 
ve kısa vadeli geçmişine baktığımızda, bugünkü ikti
darda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin, kısa ve 
uzun vade Türk tarımına etkili olduğunu görürüz. 
Evet, CHP, Türk tarımında ne zaman etkili olmuşsa, 
memlekette sefalet, açlık, karne, kuyruk olmuştur. 

1978 yılında Türk tarımında, Cumhuriyet Halk 
Partisi, yeniden iktidara geldiğini hemen belli etmiş
tir. 1977'den devreden stoklar, içeride ve dışarıda tü-
ketilm'iş; vatandaş yağ, şeker, et, ekmek, sigara kuy
ruklarında ömür tüketmeye başlamıştır. 

Çiftçiler, kendileri için lüzumlu her şeyin yoklu
ğunu tekrar çekmeye başlamıştır, tohum yoktur, ilaç 
yoktur, gübre yoktur, traktör yoktur, mevcut trak
törün mazotu yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet 1978 yılı içinde 
ne demiştir ve ne yapmıştır? Ecevit Hükümeti prog
ramında tarımla ilgili olarak, «Hükümetimiz tarım
da üretimi artırıcı, etkin ekonomik toplumsal ve tek
nolojik çözümlerin yanısıra, köylülerin gelirini artı
rıcı ve gelir dalgalanmalarının olumsuz etkilerini gi
derici, üretimi yönlendirici bir destekleme politikası 
uygulanacaktır. Bu politikanın gelir dağılımını, kü
çük ve orta çiftçi lehine değiştirecek biçimde uygu
lanması sağlanacaktır. Devlet desteği, yalnız destek
leme alımlarıyla değil, araç ve gereç yardımlarıyla, 
yeterli kredi kaynakları ve olanaklarıyla olacaktır. 

Çeşitli ürünlere ait taban fiyatları, ürünlerin eki
minden önce ilan edilerek, üretim ve pazar dengesi 
sağlanacaktır. 

Tarımsal araç ve gereçlerin yerli üretimi için ge
rekli sanayi yatırımları hızlandırılacaktır. Çiftçilerin, 
araçlarını ve gereçlerini aracısız olarak, peşin ödeme 
güçleri yoksa, uygun kredi ile almaları sağlanacaktır. 

Gübre ve ilaç, zamanında ve yeterli miktarda, uy
gun fiyatla aracısız olarak çiftçilere ulaştırılacaktır» 
denilmektedir. 

Ayrıca, • ;Türk tarımını yakından ilgilendiren top
rak ve tarım reformu için de, «Hakça bir toprak da
ğıtımına ve toprağın en verimli biçimde kullanımına 
imkân verecek Anayasaya uygun yeni bir toprak re
formu yasası, en kısa sürede Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacaktır» denilmiştir. 

İşte, Ecevit Hükümeti, 1950 yılından önce Cum
huriyet Halk Partisi ne yaptıysa, kendisi 1974 yılında 
ne yaptıysa; daha doğrusu, yapılanları nasıl bozduy-
sa, 1978 yılında da aynı yolu takip etmiştir. Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı, ilgili müsteşar
lık ve Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 8 ay 
önce Başbakanlığa verilmesine rağmen Başbakan ve 
Cumhuriyet Halk Partili Bakanların kurduğu komis
yonda unutulmuş, Türk çiftçisi de televizyon ekran
larında verilen beyanlarla uyutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin neler vaat edip, 
neler verdiğini, Türk çiftçisinin nasıl perişan edildiği
ni bir kaç konu üzerinde açıklamak kâfi gelecektir 
zannederim. 

1978 yılında memlekette meydana getirilen eko
nomik çöküntü, Türk çiftçilerinin, Türk köylüsünün 
omuzlarına yüklenmiştir. 

Türk parasının her gün değeri değiştirile değişti-
rile, gerek İMF, gerekse Hükümet tarafından ipin 
ucu kaçırıldığı için '% 100'e yaklaşan enflasyon ile, 
üretim için gerekli girdiler ateş pahasına yükselmiş
tir. Traktör gibi temel girdi maddesinde, teminindeki 
güçlüklerin yanısıra, 1977 yılına göre 1978'de '% 82 
giibi büyük bir artış olmuştur. Bu oran; 

Hububat mibzerinde 1% 119, 
Pullukta % 195, 
Kültivatörde '% 77, 
Motopompta ;% 65'e yükselmiştir. 
Tarımsal üretimi büyük çapta etkileyen bu geniş 

bir kullanma alanına sahip bulunan her türlü müca
dele ilaçlarında 1977 fiyatlarına nazaran, 1978 yılın
da ortalama >% 64 oranında artış olmuştur. Ancak, 
bunları normal yoldan temin etmek çok zordur; ço
ğu karaborsadadır. 

Bütün grup sulamalarda, 1977 yılına göre, 1978 
yılında % 500 - 600 zam yapılmıştır. 

Akaryakıt fiyatlarına !% 90'a varan zam yapılmış
tır. Buna karşılık, çiftçi, ne aradıysa bulamamıştır; 
Hükümetin tespit ettiği fiyatla bulamamıştır, istediği 
zamanda bulamamıştır, yeteri kadar bulamamıştır, 
tarım teknolojisinin gerektirdiği zamanda bulama
mıştır. 

Programında, tarımın, çiftçinin destekleneceğini 
vaat eden Hükümet, tarımda destekleme politikasının 
temeli olan; 

Alt ve üstyapı yatırım politikaları, 
Genel ve bölgesel 'işletme yapısı düzenlenmesi ve 

üretim planlaması politikaları, 
Girdi temini politikaları, 
Finansman politikaları, 
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Ürün değerlendirme ve pazarlama politikaları, 
Islah, sağlık, bakım ve araştırma politikaları, 
Eğitim, yayım, öğretim, hizmet politikaları, 
Dış rekabet ve koruma politikaları, 
Fiyat politikaları, 
Sosyal güvenlik politikaları, 
Gelir ve hayat düzeyi politikaları uygulanması 

konularında yaya kalmıştır. 
Büyüme hızının sıfır olduğu 1978 yılında, tarımda 

yatırımlar durmuştur. 
«Üretim planlaması» adı altında, sonu meçhul 

birtakım raporlar hazırlanmıştır. 

Girdi temini yapılamamış, finansman kör topal 
yürütülmüş, pazarlama tamamen perişan olmuş, fi
yat politikaları iflas etmiş; sosyal güvenlik konusun
da ne tarım sigortası, ne de çiftçinin sosyal güvenlik 
sigortasından söz dahi edilmemiş; teşkilatlandırma 
politikalarında, «demokratik kooperatifçilik» adı al
tında, rejimiyle uyuşması mümkün olmayan ve pa
zara dönük üretim yapan işletmeleri de yokluğa sevk 
edecek olan Marksist ülkelerin kooperatif modelle
rine özenilmiştir. 

Buğday, pamuk, incir, üzüm, tütün, haşhaş, canlı 
hayvan fiyatlarının hiçbiri, üreticinin alınterini kar
şılayacak seviyede olmamıştır. 

Buğdaya 1977 yılına göre :% 14 zam yapılırken, 
bir kilogram buğdayla bir kilo kepek alınabilmiş, 
keza bir kilogram süt yemi alabilmek için çiftçi 
1,5 kilogram arpa vermiştir; bir kilogram buğdayın 
karşılığı, bir kilogram samanla tartılır hale gelmiştir. 

Ayçiçeği fiyatı, çiftçinin değil, yağ sanayicisi ve 
tüccarların işine yaramıştır. 

încir, üzüm, pamuk, tütün fiyatları tüccarların ve 
düyunu umumiyenin yerini alan IMF'in emirlerine 
göre ayarlanmıştır. Bir misal olarak vermek gere
kirse, 6 227 köyde 540 812 ailenin 2,5 milyonu bu
lan nüfusunu geçindiren tütün üreticisinin 14 aylık 
emeği, alınteri, göznuru olan tütün umudu da, mil
letin umudu gibi sönmüştür. Bugüne kadar hâkim 
sınıfları tütün piyasasını düşük tutarak, ekonomik bu
nalım yükünü üreticinin güçsüz omuzlarına yükle
yip, üreticileri daha açlığa, sefalete sürükleyenler ede
biyatını yaparak kendilerini milletin umudu ilan eden
ler, geçmiş yıllarda, bilhassa 1974 yılında oynadık
ları oyunu tekrar tezgâhlamış, 1978 ve 1979 yılların
da tütün, üreticilerinin elinden Amerikan tüccarları
nın taleplerine uygun fiyatla alınmış, göstermelik baş-
fryat ortalama fiyata, 45,50ı liraya kadar düşürülmüş
tür. Çürük, toz, ıskarta bahaneleriyle, Tekelce mik

tar, kalite, fiyat düşürülerek, suç üreticiye yüklenmiş
tir. Bu sudan bahanelerle üreticiler Amerikan tüccar
larının kucağına, tütün ağalarının sömürüsüne itil
miştir. 

'Değerli milletvekilleri, Türk çiftçisinin alınterine 
biçilen bu fiyata, ocak ayında yapılan bir anlaşma 
ile Wells Fargo Bank da ortak olmuştur. Meşhur dü
yunu umumiyeyi yeniden canlandıran ve bu anlaşma 
ile rehnedilen malın fiyatını da Wells Fargo Bank 
tespit edecektir. Böylece, Cumhuriyet Hükümetinin 
destekleme fiyatları tespiti, ilan, yetki ve sorumlulu
ğu, 125 milyon dolar için, Wells Fargo Bank'a terk 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, memleketimiz dünyada pamuk üre
ten ülkeler arasında 5 nci, pamuk ihracatında 3 ncü, 
verim itibarı ile de 2 nci sırada bulunmaktadır. 

Pazar ekonomisine dayalı üretim yapan ve mem
leketimizi dünyanın sayılı pamuk üretici ve ihracat
çısı durumuna getiren çiftçilerimiz traktör, güibre, 
ilaç, kredi yokluğu ile perişan edilmektedir. Nitekim, 
Hükümet de bunu anlamış olacak ki, 1978 yılında 
683 bin hektar olan pamuk ekim sahasını, 1979 yı
lında 630 bin dönüm azaltarak, 620 bin hektara in
direcektir. 

1978 yılında devalüasyonlar, zamlar, gümrük ver
gileri, damga vergilerindeki artışlarla, traktör fiyat
ları, çiftçilerin ulaşamayacakları seviyelere yüksel
miştir. 

1977 yılında 70 bin traktör ihtiyacı planlanmış, 
ilk iş olarak 32 045 adedi yerli, 40 023 adedi ithal 
olmak üzere, programın da üzerinde 72 068 adet trak
tör Türk çiftçisine intikal ettirilmiştir. 

1978 yılında ise, 98 bin adet traktör programlan
mıştır. Hükümet işbaşına gelir gelmez traktöre % 82 
zam yapmıştır. Zamma rağmen, traktör bulmak 
mümkün değildir. 

1977 yılında program, 2 068 adet aşılırken, 1978 
yılında yurt içi ve ithal yolu ile 98 bin adet traktör 
programına yaklaşmak dahi mümkün olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türk topraklarına bere
ket saçan 400 binden fazla traktör 3 - 4 aydır kon
tak kapatmış, sivil mareşal Başbakan ve yardımcısı 
Sayın Bakanın teftişini beklemektedir. Evet, mazot 
yokluğundan 400 bin traktör tarlada, yolda, bağda, 
bahçede, mazot nerede bittiyse orada kalmış; hava 
muhalefetinden limanlara yanaşamayan 5 bin tonluk 
mazot tankerini beklemektedir. 

Türk çiftçisi 1950"den önce uyuttuğunuz çiftçi de
ğildir. 5 bin ton mazot gelse bile, kamyon ve oto-
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büslerden kalan mazotun, her traktörü ancak 5 km. I 
yürütebileceğini bilmektedir; çiftçi uyanmıştır; beyler, I 
lütfen siz de uyanınız. 

Gübre de, traktörden farklı değildir. Hükümet 
Türk çiftçisinin gübre ihtiyacını, miktarını, zamanını, I 
çeşidini dahi bilmekten, tespitten ve teminden aciz I 
kalmıştır. I 

il 977 yılında yurdumuzda suni gübre kullanma he- I 
defleri azotlu gübrelerde 2 860 O0Û ton, fosforlu güb- j 
reler 2 720 000 ton, potaslı gübreler 60 bin ton olmak I 
üzere, 5 640 000 ton olarak tespit edilmiştir. I 

1977 yılında gübre tüketimi bu hedefleri de aş- I 
mıştır. Azotlu gübreler % 11,8, fosforlu gübreler I 
!% 12,38, potasyumlu gübreler % 6,5; 1977 yılında 
toplam 6 577 0C7 ton suni gübre kullanılmıştır. Bu 
rakam 1977 yılı için tespit edilen 5 640 000 ton güb
reden, 1 milyon ton kadar fazla olmuştur. Böylece, 
1977 yılı gübre tüketimi hedeflerinde üzerinde % 11,66 I 
oranında gerçekleşmiştir. I 

1978 yılına bakarsak tarımda gübre, önemini da- I 
ha da artırmıştır. Her gün ayrı bir oranda yapıldığı 
için hesabı unutulan devalüasyon ve diğer zamlarla I 
1978 yılında hayat ı% 100' pahalanırken, üretim için | 
gerekli gübre temini mümkün olamamıştır. I 

Tarım Bakanlığı 1978 yılında; - yanlışsa bu ra- I 
kamlar düzeltilsin - azotlu gübreler de 4 264 000 I 
ton, fosforlu gübrelerde 3 908 400 ton, potaslı güb
relerde 30 100 ton olmak, üzere, toplam 8 209 000 
ton gübre tüketimini hedef almıştır. I 

«Gübre, Romanya'dan, Rusya'dan gelecek, geli- I 
yor, geldi» derken, gübrenin zamanı geçmiş; Bakan- I 
lık, programını gerçekleştirememiştir. 

1978 yılında gübre tüketimi: iktisadi rapora göre, 
tahminen 6 560 000 tonda kalmıştır. 1978 sonbaha
rında, tohum tarlaya gübresiz atılmıştır. Bakanlık 
bütçe raporlarında bu rakamlara da rastlanmamıştır. 
1979 yılında 10 238 000 ton gübrenin tedariki öngö
rülmüştür. Fiyat artışı olmazsa, bu gübrenin bedeli 
27 169 000 000 liradır. Bu kadar gübreyi, Hükümet 
de, temin edemeyeceğini anlamış olmalı ki, gübre fi
nansmanı için bunun ancak yarısını karşılayabilecek, 
14 600 000 000 Türk lirahik bir finansman ayırmış
tır. 

Saıyın milletvekilleri, sayın Bakanın belki haberi 
yoktur diye ayrıca belirtmeik istiyorum; devlet üret
me çiftlikleri, kıymetli yöneticileri idareden uzaklaş-
tırmış, yerlerine tayin edilen militanlar, tarlayı to
humsuz ve gübresiz bırakmıştır; hayvanlar hastalığa 
yakalanmıştır. Bütçesini görüştüğümüz devlet üret

me çiftliklerinin traktörleri de, mazot bulamadığı için 
yatmaiktadır. Devlet üretme çiftliklerinde traktör ça
lışmadığı için, ilkbahar ekimi sürümü yapılamamaCv-
tadır. Tohumlukta, zirai mücadelede, ilacında alet 
ve ekipmanda, damızlık hayvan dağıtımında, her 
türlü girdi temininde durum aynıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gıda Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odasını işgalle 
başlayan işgalcilerin, dernekçilerinin işgali altındadır. 
Kendi deyimleriyle «Türk tarımının sorunları üllke 
sorunlarından soyutlanamaz» diyen bu ekiple Türk 
çiftçisinin derdine deva bulmak değil, yanına bile 
gitmek mümkün değildir .Televizyon ekranlarından, 
radyo mikrofonlarından «tarımsal girdiler temin edi
lecektir, edilmiştir» demekle çiftçinin ihtiyacı görül
mez. Hem çiftçiyi, hem kendinizi aldatırsınız; ama 
bir defalık. Televizyon ekranından tarlaya gübre, te
levizyon ekranından tarlaya ilaç, televizyon ekranın
dan traktöre mazot, çiftçinin mahsulüne pazar, para 
ulaştırmanın yolu henüz bulunamamıştır. Tohum, 
gübre depodan tarlaya, ilaç aletten mahsule, mazot 
pompadan traktöre verilir; televizyon ekranından de
ğil; hele posta çeki yollar gibi, televizyon ekranında 
çiftçinin cebine 5 kuruş para koyamazsınız; olsa ol
sa, pantolona bir yama daha yamalatırsınız. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletinin beslenmesi 
ve ihrcata yönelik üretim için, Bakanlık ciddi, ehil, 
teknik kadrolarla, plan ve programlarla, milletin 
temsilcisi olan bizlerin huzuruna gelmelidir. 

Bakanlık bütçesi, cari harcamaları bol; iş ve üre
tim yerine, bol bol vaat dağıtan bir durumdan kur
tarılmalıdır. 

Bütün bu aksaklıklara rağmen, Türk tarımında 
ıbüyük potansiyel yatmaktadır. Bu hususta görüşleri
mizi kısaca •belirtmek isterim. 

Tarım, bir bütün olarak ele alınmalı, deate'klen-
melidir. Bu destek nasıl olmalıdır; tarım kesıiminin 
başlıca hedefleri ne olmalıdır konularına gelince; 

1. 1977'de, 1975 fiyatlarıyla 140 milyar olan ta
rım sektörü gayri safi milli hâsılası, yılda, ulaşılabilir 
c/c 6'lık bir 'büyüme ile, 25 yılda dört beş katına, yani 
630 milyar Türk lirasına çıkarılabilir. 

2. Tarım dışı gelir farkı, ancak tarımdaki nüfu
su bugünkü seviyede bırakmak ve tarımda yılda % 9 
büyüme hızı sağlamak kaydıyla, 30 yılda kapatıla
bilir. Büyüme hızı sağlamak kaydı ile ancak, sanayi-
leşecek tarım nüfusunu yılda % 2,5 azaltırsak, 10 
yılda denge sağlanabilir. 
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Tarım, sanayileşme için anâkaynak durumunda
dır; üstelik, sanayi mallarımızda, traktör, araba, güb
re, araç gereçlerde büyük bir payı vardır. Tarıma en 
iyi hizmet, tarımı modernleştirmekle mümkün olur. 

Tarım ürünlerinin fiyatları, üreticiye adil bir pay 
alacak ve tasarruf imkânı verecek şekilde tespit edil
melidir. 

Destekleme fiyatları, ürünlerin özelliklerine göre, 
ekim mevsiminden önce ilan edilmeli; üreticimiz böy
lece, önceden, ne yapacağını bilmelidir. Üretim plan
lamaları, sosyalist ekonomilerini iflas etmiş olan ekim 
sahalarının tahdidi ile değil, alternatif ürünleri teş
vik eden destekleme fiyatları, devlet, sübvansiyon po
litikalarıyla yapılmalıdır. 

Türkiye'nin en büyük tarım sektörü -.. buğdaydır. 
Buğdayın verimliliğini artıracak nadas araziler üre
tilme alınarak, buğday için sağlam dış pazarlar 
sağlanmalıdır. 

Hayvancılık, önümüzdeki iki plan döneminde, bu
günkümün iki katına ulaşacak bir üretim potansiyeline 
sahiptir. 

Yem üretimi ve dağıtımı, hastalıklarla mücadele 
ve hayvan ırklarının ıslahı esastır. 

Pamuk ,pancar, tütün, mısır, patates gibi sanayi 
ürünlerinin verim problemi yoktur; ancak, fiyat ve 
pazar problemleri vardır; bunlar temin edilmelidir. 

Kimyasal gübre kullanımı 20 milyon ton; sulu 
alanlar, 8 milyon hektar; traktör parkı 1 milyona çı
karılırsa, tarım kesimi modernleşmenin ancak başlan
gıcında olabilecektir. 

İhracatta, ham değil, mamul madde satışı ilkesine 
bağlı kalınmalıdır; katma değer, bu yolla ülkede 
alıkonulabllir. Tarıma dayalı sanayilerin dolaylı ve 
dolaysız yoldan büyük istihdam yaratma imkânları 
vardır, şeker, tütün ,deri kösele gibi... 

Tarım kredileri, tarımda sanayileşmeye ve pro-
düktiv alanlara yatırılmak üzere bugünkünün üç ka
tına çıkarılmalıdır. Türk tarımını ve Türk çiftçisinin, 
kbltuk takviyeisiyle Eoevit Hükümetinin palyatif ted
birleri değil; yukarıda arz ettiğimiz gibi, bu politi
kaların tatbikatı ancak kurtaracaktır. 

Sözlerime son verirken, Bakanlığın 1979 bütçesi
nin memleketimize, Türk tarımına, Türk çiftçisine ha
yırlı olmasını Ulu Tanrıdan diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Korkut 

Özal. 
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SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 
Temel Karamollaoğlu grubumuz adına konuşacaktır 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
buyurun Sayın Temel Karamollaoğlu. (MSP sırala
rından alkışlar) 

MSP GRUBU ADİNA TEMEL KARAMOLLA
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisinin kıy
metli üyeleri; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının 1979 yılı bütçesi üzerinde Milli Selâmet Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının mevzuu, milli ekonomimiz içinde 
en büyük ağırlığı taşıyan sektörleri içine aldığı için 
ve temel gıda maddelerinin üretimiyle de ilgili oldu
ğu için, büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Tarım, son senelerdeki büyük sanayileşme gayret
lerine rağmen, milli ekonomimiz içinde hâlâ en bü
yük yeri işgal edegelmektedir. Gayri safi milli hâsıla
mız, tarımda meydana gelen dalgalanmalardan de
vamlı etkilenmekte; tarım sahasında, üretimlerde cid
di bir gelişme olduğu zaman, o senek! gayri safi milli 
hâsıla artış hızı yükselmekte; tarımda menfi bir yıl 
geçirdiğimiz zaman, gayri safi milli hâsıla, diğer 
sektörlerdeki gelişmeyi küçültecek mahiyette rol oy
namakta, hatta ve hatta sıfıra kadar, bazan onun al
tına da düşülmekltedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yönüyle Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına büyük vazifeler düşmek
tedir. Gıda-Tan'm ve Hayvancılık Bakanlığı, isminin 
genişletilmesi nden de anlaşıldığı gibi, memleketin temel 
gıda maddelerini temin etmek, yeterince temin etrmek, 
kaliteli olarak temin etmek ve kendi geçimini tarım
dan sağlayan kimselerin de sağlıklı bir yaşayış tarzına, 
hayata kavuşabilmelerini sağlamak, teminat altına al
mak durumundadır. 

Bugün istihdamın % 75 - 80"i tarımdadır ve ha
tırımızda daima tutmak mecburiyetinde olacağımız 
bir husus da, sanayileşme yolunda memleketimizin 
atacağı her adım, tarımın sanayileşmesi yolunda ata
cağımız her adım, tarımda çalışan insanları işsiz hale 
getirecektir. O halde, bugünkü çalışmalarımız içinde, 
muhakkak surette, ileride bu sektörde meydana gele
cek olan işsizlere nerelerde, nasıl iş bulacağımızı da 
hesaba katmamız icap eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar büyük, ehem
miyetli vazifelerle yüklenmiş olan, yükümlenmiş 
olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu-
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günkü yapısına baktığımız zaman, ijzülerek ifade 
edelim ki, Bakanlığın, bir (kargaşalığın ,bir hercümer-
cin içindek olduğunu görmekten kendimizi alamıyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti işbaşına gelir 
gelmez, Gtda-Tarım ve Hayvancılı'k Bakanlığının için
de idari kademede bulunan bütün personeli bir kıyı
ma tabi tutmuştur. Bu personelin kalitesi, vasıfları 
hususumda en ufacık bir incelemeyi, bu incelemenin 
yapılabilmesi için gerekli zamanı dahi çok görmüş
tür. Sadece, bundan önceki hükümetlerin getirmiş ol
duğu elemanlar bizim işimize yaramaz, Türk tarımı
na bunların fayda sağlayıp sağlamaması bir tarafa, 
bizim militanlığımızı yapmaz» görüşü ile hareket edie-
rek, Bakanlığın içinde büyük bir kıyıma girmişlerdir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Takunyalıları güzel gü
zel doldurmuştunuz zamanında. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığının içinde yapılan bu kıyım neticesinde, 
bugün memleketin tarımı da bir hercümercin içine 
itilmiştir. 

Üzülerek ifade adelimiki, acele ile yapılan bu ta
yinler neticesinde , Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı, birçok kademelere getirdiği personeli kendi 
eliyle tekrar değiştirmek mecburiyetinde kalmış, üs
telik de şimdi Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının içinde olduğu söylenen 3 - 4 grubun biribirile-
riyl'e bir güç yarışması neticesinde, yeni bir tasfiyeye 
gidileceği, kendilerinin tayin ettiği personeli yeniden 
bir tasfiyeye gidecekleri şayiası da yaygınlaşmıştır; 
önümüzdeki günler bunun doğru olup olmadığını 
bize gösterecek. Hatta öyle ki, sayın Ba'kanın, birçok 
noktalarda, tutumu, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığının içinde yapılmış tayinleri hoş görmemekle 
beraıber, sayın Ba'kanın birçok noktalarda titizliğine 
rağmen, sayın Bakanın sözleri ve emirleri bir ke
nara itilerek, hareketler, icraatlar yapılmıştır, yapıl
maktadır; buna şahit olduk. 

Şimdi, sayın Bakanı da kendileri için çok militan 
görmediklerinden dolayı, sayın Bakanı da buradan, 
bu kademelerden tasfiye etme çalışmaları da vardır; 
olur mu, olmaz mı bunu bilemiyoruz, bunu önümüz
deki günler gösterecektir. 

Yalnız, şu bir gerçektir ki, bugün Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında, da odalardan gelen, der
neklerden gelen bir grubun sözü geçmekte veya bü
rokratik kadro içinde, çeşitli serelerin getirdiği in

sanlar bir bürokratik kadro; ama bugünkü Cumhu
riyet Halk Partisinin militanlığını yapan bir bürok
ratik kadro güçlenmekte veya başka 2 grup da bun
ların yanında, bunlara karşı bir - affedersiniz - çe
kişmenin bir itişmenin içine girmektedirler. Bunun ne
ticesinde Bakanlıkta meydana gelen huzursuzluk, Ba
kanlık personelinin hiçbir sebep gösterilmeden, çeşitli 
yerlere durmadan tayin edilmeleri ayyuka çıkmış ve 
üzülerek söyleyelim ki, - (birçok yerlerde, tayin edi
len personelin; demin arkadaşım bir söz attı, «takun
yalıları getirdiniz» diye, gayet tabii ki, bu memleke
tin içinde inanan insanlar hizmet edeceklerdir; ina
nan insanlar hizmet ettikleri zaman, bu memlekette 
gelişme olacaktır; biz buna geçmişte şahit olduk, bun
dan sonra da şahit olacağız) - siz, «takunyalılar diye 
itham ettiğiniz inanan insanları, dürüst insanları bir 
kenara iterseniz, bugün meydana gelen hadiseler, 
başınıza gelir; bunlardan siz de kendinizi kurtara
mazsınız. Bugün yolsuzluklar, bugün ahlaksızlıklar 
ayyuka çıkmıştır. 

Sizin kendi elemanlarınız, bazı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde meydana gelen ahlâksızlıklardan 
utanç duyduklarını ifade ediyorlar. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sizin döne
minizdeki rüşvet olaylarından bahsedebiliyor mu
sun? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 1,5 
senedir iktidardasınız, rüşvet olaylarını koyun ortaya; 
elinizde bütün deliller; fakat oturduğunuz yerde bol 
keseden atarak kimseyi itham altında bulundurma
yın; 1,5 senedir iktidardasınız, bütün devlet dokü
manları elinizde. 

Muhterem arkadaşlarım, çamur atmakla değil, 
isim söyleyerek de ortaya bir şey koymuyorum; yal
nız, bugün Kamu İktisadi Teşebbüslerinin içinde, Sa
yın Bakanın tahkikat açtırdığı meseleler var. Kimler 
hakkında? Daha dün sizin tayin ettiğiniz insanlar 
hakkında ve bunlar ne yapmışlar? Yolsuzluklar var; 
bırakın onu, ahlâksızlıklar var ve siz «Takunyalı» 
diye tahkir ettiğiniz, o inanmış insanları buralardan 
sürerseniz, gayet tabii ki, bunlara layık olacaksınız 
ve bunlar sizin başınızı yiyecekler. 

Muhterem arkadaşlarım, milli ekonominin için
de bu ekonomiye hizmet etme aşkında bulunan her 
insan, bu memlekete hizmet etmek isteyen her insa
nı her zaman görevde tutarız. Geçmiş iktidarlar dö
neminde, bizim iktidarımız döneminde, Bakanlığın 
içinde üst kademelerde bulunan, Halk Partisinden 
aday olmuş insanları biz yine aynı görevlerinde mu-
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hafaza ettik. Ancak, sizler, bu bakanlıkta vazifele
re geldiğiniz zaman, bu insanların bazıları sizler için 
kâfi derecede militan olmadıklarından dolayı, o in
sanları siz sürdünüz, siz tahkir ettiniz ve bugün, es
kiden sizi bilmeden destekleyen bu insanlar, sizin 
karşınıza dikiliyorlar ve bugün sizi çökertecek olan
lar da onlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısmı bu kadarcık ke
limelerle kapatıyorum, bunun üzerinde çok çok şey
ler söylemek mümkün; fakat daha fazlasını söyle
meye zamanımız müsait değil. 

Şimdi, esas «Bu Bakanlığın görevleri sahasına gi
ren konularda neler yapıldı, neler yapılıyor?» nokta
sına gelelim; zira «Ayinesi iştir kişinin, lafa bakıl
maz; görünüz rütbei aklı eserinden»! demişler; sizin 
eserlerinize şimdi bakmak icap eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 1978 yılını Türk çiftçisi 
gübresiz geçirdi çok yerde. 

CAVİTTİN YENAL (Edirne) — O laf, o laf. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Evet, laf olup olmadığını... Siz eğer bakanlığa gide
rek, üç yerde, dört yerde size gelmiş olan insanlara 
gübre bulduysanız... Ben bulamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, işte ithalat rakamları or
tada, işte üretim ortada. Burada gelip de sadece bir 
köyde, sadece bir kasabada eğer çiftçinin ihtiyacı kar- I 
şılanmışsa, siz bunu Türk tarımının, bütün çiftçinin I 
ihtiyacının karşılandığı şeklinde gösteremezsiniz. Bu- I 
gün ithalatın indiği rakamlar ortada. Ne getirmişiz? I 
Size şunu söylüyorum muhterem arkadaşlarım, 1979 I 
yılında çiftçi, geçen sene bulduğu gübreyi bulamaya- I 
çaktır. Bu 'ithalat programıyla, bu yatırım programıy- I 
la bunları temin etmeniz mümkün değildir. Bu mem
lekette Türk tarımının ihtiyacı olan gübreyi, yabancı I 
memleketlerden tesadüfen, her sene temin edilmek I 
mecburiyet inde bulunan, kapı kapı dolaşarak temin I 
edeceğimiz dövizlere bırakamayız. Bunun için de biz, I 
bu memleketin içinde 13 tane gübre fabrikasına ihti
yaç olduğunu tespit ettik, yatırımlara giriştik. Ne I 
yaptınız? I 

HASAN ALI DAĞLI (Manisa) — Niye yapma
dınız? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Evet arkadaşlarım, bazı insanlar kendilerinin on se- I 
nede yapamayacakları işi, Milli Selâmet Partisi bir I 
senede yapamadığı İçin, onlara takılırlar. Yalnız, size I 
çok görmüyorum; zira bizim hangi işleri yapabilece- I 
ğimizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz, görüyorsunuz; I 
ama onu takdir etmek işinize gelmiyor. Yoksa biz, bu | 

memleketin içinde hangi yatırımlara giriştiysek, on
ları bu Devlet, bu millet yapacak güçtedir; biz baş
lattık; siz yürütün; ama sizde o güç de yok. 

Muhterem arkadaşlarım, sözün kısası, bugün, 
1979 yılı içinde, burada laf atan arkadaşlarım çiftçi
lerle karşı karşıya kaldıkları zaman, onun cevabını 
onlara versinler; desinler ki, «Nasıl olur da sizin güb
reye ihtiyacınız olmaz? Biz temin ettik, radyolardan 
işittik, Tarım Bakanımız söyledi, Başbakanımız söy
ledi; gübre geliyor, yüklenmiş, işte Mersin'e indi» 
Siz bunları onlara söyleyin, bana değil. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci konu, traktör ko
nusu. Geçen sene, Türk çiftçisine 1 sene önce dağı
tılan traktörün yarısını ancak verebildiniz; bugünkü 
politikayla 1 sene sonra onu da zor vereceksiniz. Fa
kat ben şunu demiyorum, Tarım Bakanlığı tamamen 
bu işten mesul mu? Değil ama, Tarım Bakanlığının 
meselesidir. Bu traktörleri yurt dışından veya için
den temin edip, çiftçiye götürmek, Tarım Bakanlığı
nın vazifeleri arasındadır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Hep bu yanlış 
politikalarınız yüzünden. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, o «Yanlış politika» dediği
niz politika sayesinde, biz Konya'da 80 bin traktör-
lük traktör fabrikasını başlattık. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Yanlış poli
tika tabii. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, rica ediyorum... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Ve size şunu söylüyorum, rakamlar ortadadır: Bugün 
Türkiye'nin asgari traktör ihtiyacı yılda 150 bin trak
tördür. 1980'den sonra eğer biz Türkiye'deki ekile
bilir araziyi karasabanla değil, modern tarımın gere
ğine göre işlemek istiyorsak; eğer biz Türk çiftçisini 
modernleştirmek istiyorsak; Türk çiftçisine biz Av-
rupadaki standarlara göre - KİT Komisyonunda ve
rilen raporlar, yapılan konuşmalar ortadadır - bizim 
asgariden, senede 150 bin traktöre ihtiyacımız vardır. 
Çünkü, Türkiye'nin traktör parkı, bugünkü ekilebilir 
arazi üzerinden söylüyorum, Fransa'ya göre - Alman
ya'yı katmıyorum, çünkü 3 mislidir - İngiltere'ye göre 
alıp da mukayese ederseniz, 2 milyon traktör par
kına sahip olması gerekir. Ben hayret ediyorum, si
zin hakikaten hayaliniz bile almıyor; bu rakam sa
bittir arakdaşlarım, hesap işi. Bugün Almanya'daki, 
Fransa'daki toprak nasıl traktörle sürülüyorsa, bizde 
de aynı şekilde sürülüyor. O halde, o rakamlara gö
re Türkiye'nin traktör parkı 2 milyon olmak mecbu-
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riyetindedir; Almanya'ya göre alırsanız, daha yük
sek: rakamlar bu. Sizin, bu traktör parkını muha
faza edebilmek için, senede 150 binlik, bir değil, bir
kaç tane fabrikaya ihtiyacınız var; üretmek mec
buriyetindesiniz. Üretemezseniz, ya traktörleriniz 
çalışmaz veya çiftçi karasaban peşinde koşar veya 
2 kere süreceği araziyi 1 kere sürmek mecburiyetinde 
kalır. Gerçi, ona da ihtiyaç kalmadı, zira petrol 
olmadığı için traktörlerin çoğu zaten çalışmıyor. Bu 
bakımdan, tabii, Bakanlığa ben hak veririm, çünkü 
petrol olmadığına göre, Türk çiftçisine traktör temin 
ettiğimiz takdirde dahi, o traktörlerin işlemesine pet
rol getirip de imkân sağlayamayacağımıza göre, o 
çiftçiye traktörü vermemek gerekir. Bu düşünceden 
hareket edildiği zaman, bugünkü politika doğrudur. 
Yalnız, biz, bugünkü politikanın yanlış olduğunu söy
lüyoruz ve inşallah oraya geldiğimiz zaman bu eksik
likleri ve yanlışlıkları da düzelteceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sizin hayal edemediğiniz 
gibi, bir gün yine gelip onları düzelteceğiz; yapama
dığımız işleri de yapacağız; başladığımız işleri de 
bitireceğiz. Zira, onları size, inanmayan insanlara 
Allahü Talaa nasip etmez; ona inanmayan insanlara, 
bir traktör ftbrikasının bile 80 binlik kapasitesini ak
lına sığdıramayan insan, 20 binlik traktör fabrikasını 
kuramaz; hesap işidir, kitap işidir çünkü, sadece 
lafla olmuyor. Kürsülerde söylediklerinizle bu işler 
yürümüş olsaydı, bugün Türkiye'nin içinde anarşi 
durmuş olurdu, bugün Türkiye'nin sanayii kalkınmış 
olurdu, bugün pahalılık olmazdi; ama bir şey öğ
rendiniz iktidarda ki, lafla peynir gemisi yürümüyor. 

HASAN ALt DAĞLF (Manisa) — Yürüttünüz 
de ne oldu? 50'den 24'e düştünüz babam; biz ne ya
palım? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bundan sonraki konu, ilaç
lama konusu. Eğer Türkiye'de ciddi bir ilaçlama ya
pılmazsa, muhterem arkadaşlarım, Türk meyveciliği 
ve Türk tarımı hakikaten büyük çapta sekteye uğrar. 
Benim kasabam, küçük bir kasabadır, Sivas'ın Gürün 
kazası; benim kendi kazamdan söylüyorum, Gü-
rün'de 1,5 sene önce 24 tane ilaçlama motoru var
dı; «tamir edeceğiz^ diye hepsi alındı, 2 tane bı
rakıldı. Gürün, meyve üreten bir yerdir. Bugün ilaç
lamayı çok bahçeci yapamadı; önümüzdeki sene, bu 
ilaçlamanın yapılamamasının neticesini göreceğiz; o 
meyveler kurtlanacak, o ağaçlar kuruyacak veya 
meyve vermeyecek. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Karamolla-
oğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yem konusuna geliyorum. 

Yem konusunda, bugün Türk çiftçisinin, hele hele 
o doğudan gelen milletvekilleri, Erzurum, Kars'a 
gidin, oralardaki insanlara sorun, bana değil; hangi 
çiftçi, hayvanına verecek yemi bulabiliyor, bulduğu 
zaman kaçtan o yemi buluyor? 

Muhterem arkadaşlarım, şunu iyi bilin ki, bugün 
yem bir felaket haline gelmiştir. Bugün Türkiye'de 
hakikaten hayvan yeminin fiyatı üç misline çıkmış
tır; o da, bulabilirseniz. 

Bizim geçen dönemlerde başlattığımız süt fabrika
ları, et fabrikaları, yem fabrikaları, Zirai Donatım 
Kurumunun 1,5 sene içinde, sizin «yapamaz» dedi
ğiniz o Zirai Donatım Kurumu 1,5 sene içinde mo
toru da yerli olan ve o motorda yine sizin aklınızın 
ermediği, Sayın Necmettin Erbakan'ın başlatmış ol
duğu Gümüş Motorun motoruyla çalışan traktörü 
yaptı; % 100'e yakın yerli imalat. İstanbul'a gider
ken yol üzerinde görmeniz mümkün; gözünüzü ka
patıp da geçerseniz, bilmem. Zaten trafik kazaları 
belki ondan meydana geliyordur, bazı hakikatleri gör
mek istemiyor sayın arkadaşlarım. Bu fabrikalar bu
gün çalışıyor. 

AKİN SİMAV (İzmir) — Yok yahu? Temeli 
buraya gelmiş... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'a giderken yolun 
sağında, Adapazarı mevkiine geldiğiniz zaman gözü
nüzü kapatmadan o yerden geçerseniz, onu görürsü
nüz; fakat, bugün bu fabrikaları kuran kıymetli per
sonel darmadağın edildi; onun yerine militanlık ya
pacak insanlar getirildi; o militanları da beğenmedi
niz. Neden? Çünkü, herkesin ayrı bir çiftliği var, 
herkesin ayrı bir ekibi var; sizin adamınız gelirse 
öbürü beğenmiyor, onun için. 

Sözlerimi tamamlamadan önce şu noktaya da dik
katinizi çekmek istiyorum, bilhassa Sayın Bakanın: 

Muhterem arkadaşlarım, bugün tatbik edilen ta
ban fiyatları neticesinde, üç sene önce muhalefette 
iken bu kürsülere çıkıp da «Bu fiyat bile az» diye 
teklif ettiğiniz % 100 zamlı fiyatların altında fiyat 
veriyorsunuz bugün ve bugün, bilhassa bugünkü buğ
day fiyatları ile, ben size şunu temin edeyim, Sivas'ta 
arazinin yarısı ekilmiyor. Neden? Çünkü, geçimini 
temin edemiyor. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, 2 dakika geçir
diniz efendim; lütfedip bitiriniz efendim 
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• TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, son sözlerimi söylüyorum. 

Bugün et üretimi, evvelki seneye nazaran % 20 
düşmüştür. 

Şunu da tekrar söyleyeyim muhterem arkadaşla
rım, eğer o çiftçilerin o toprakları ekilmezse, yarın 
bu memleket dışarıdan bugün ihraç ettiği buğdayı, 
çok daha yüksek fiyatlarla almak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerle konuşmamı 
ikaıpatırken, Tarım Bakanlığı Bütçesinin milletimize 
hayırlı olmasını temenni eder; burada oturup da sa
dece laf atan arkadaşlarımın da inşallah bir gün ha
kikatleri görüp, gördükleri gibi hakikatleri ortaya 
koymalarına da vesile olur ümidiyle, hepinize selam
lar ve saygılar sunarım. («Bravo,» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla-
oğlu. 

Kişisel olarak, lehte Sayın Hasan Ali Dağlı; buyu
runuz Sayın Dağlı. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, Tarım Bakan
lığının seçkin yöneticileri; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Bugün ülkemizde en büyük istihdam kapasitesini 
oluşturan, milli gelire en büyük katkıda bulunan; 
ama milli gelirden en az payı alan, alınterini toprağa 
maya yapan, yoksulluktan ve çileden bir türlü kurtu
lamayan yoksul üretici köylülerin Bakanlığının büt
çesini konuşacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de devlet sektör
leri içerisinde en büyük sektör tarım sektörüdür. Ta
rım sektörü de bitkisel, bitki araç gereç, ormancılık, 
su ürünleri gibi birtakım alit'sektörlerle bütünleşerek 
tarım sektörünü oluşturur. Şimdi Türkiye'de en bü
yük kaynak, topraktır. Dünya tarihinde bütün mil
letler tarih boyunca ilk toplu yaşamaya başladığı 
günden bugüne dek toprakta yaptıkları sermaye biri
kimiyle gelişmelerini sağlamışlar, sanayi toplumu 
haline gelmişlerdir. Türkiye'de tarım potansiyeli ye
terince ve gereğince değerlendirilemediği için, ülke
mizin üretici insanları yoksulluktan kurtulamadığı gi
bi, özgür ve bağımsız bir sanayi oluşumu da ülkemiz
de maalesef mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
Karamollaoğlu arkadaşım «şu kadar fabrika yap
tık» dediler; ama, Türkiye'de toprak savurganlığına 
önderlik ettiniz. Sanayi Bakanlığı sizdedir. Benim 
ilimin en bitek topraklan Gediz vadisinin münbit 
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alüvyonlu toprakları, doğanın 2 yıldan beri oluştur
duğu, insanı ters diksen bitecek olan bu toprakları 
siz savurgan bir politikanızla kiremit ve tuğla fabri
kalarına yağma ettirdiniz: Sizi, bundan sonra gelecek 
nesiller lanetleyeceklerdir; bunu iyi bilesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de öyle bir oyun 
onyanıyor ki, Türkiye'nin bitek topraklan savurgan 
bir biçimde yok edilmektedir. Büyük kentler, en ve
rimli ve münbit toprakları bir oturum, bir inşa mer
kezi olarak kullanmaktadırlar. Benim ilçemin yer
leştiği kısımdaki topraklar, o ilçe üzerindeki insanla
rın yaşamını ve geçimini sağlayacak topraklardır; 
ama, ne yazık ki, onlar binalarla meskûn edilerek 
kapatılmıştır. Geçen, Adana yöresinde bir ilçemizden 
bir hanım arkadaşım şöyle söyledi, «Benim ilçem 
büyüyorı» dediler, ben ise «hayır büyümüyor, küçü
lüyor. Çünkü insanları besleyen o toprakları bina
larla kaplıyorsunuz» dedim. 

Tarım Bakanlığından ve Tarım Bakanlığı teknok
ratlarından rtica ediyorum; alınterini toprağa maya 
eden insanları kurtaracak siyasal kadrolar teknik 
kadrolardır; sizler halka dönük hizmet verdiğiniz tak
dirde, bu savurganlığı önleyici tedbirler aldığınız tak
dirde, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak
sınız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu kadar sa
vurgan olan toprak! Türkiye'de eskiden topraklar 
yetişmediği zaman, başka milletlerin topraklarına göz 
dikilir, istila edilirdi; artık, çağımızda bu olasılık kal
mamıştır. Bugünkü Misaki Milli hudutları içerisin
deki potansiyelimizi en yüksek düzeye çıkarmak su
retiyle sağlıklı bir sanayileşme, sağlıklı bir beslenme 
yapmak zorunda ve mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de üretim bir 
türlü artmıyor. Türkiye'de 77 milyon hektar arazi 
vardır; bu arazinin 27 milyon hektarı tarım arazisi, 21 
milyon hektarı orman, 25 milyon hektarı ise çayır ve 
meralardır. Bu çayır ve meraları, bu ekilen toprakları, 
gereğince ve yeterince değerlendirmediğimiz takdir
de, Türkiye'nin ekonomisi dışa bağımlı olmaktan kur
tulamayacaktır. Türkiye'de 8 milyon hektar arazi su
lanması gerekirken, bugün Türkiye'de 2 200 000 hek
tar arazi sulanabilmekte. Biz burada sen ben kavga
larını bırakıp, 8 milyon arazinin 2 milyon hektarını 
değil, bunun 8 milyonunu sulayacak gereksinmeleri, 
gerekenleri yapmamız gerekir. Bir zamanlar Namık 
Kemal şöyle demişti; «Memleket gitti, hâlâ bitmedi 
sen ben». Aradan yüzyıl geçtikten sonra memleket gi
diyor; hâlâ bitmiyor sen ben. «Sen yaptın ben yapa-
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madım; ben yaptım sen yapamadın» kavgası bu ülke
yi felakete götürüyor arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Namık Kemal, «Sa
na senden gelir biad» diyor. Bize, ne frenkin insanı, 
ne güneyin, ne kuzeyin insanından fayda gelmez; biz 
aynı kaderin insanları, bu ülkeyi beraber kurtarırız; 
buna içtenlikle inanıyorum. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım,- üretimi artırmak için 
Türkiye'nin çeşitli su kaynaklarına 500 tane barajın 
yapılması öngörülmüş; ama şimdiye değin ancak da
ha 60 baraj yapabilmişiz. Bu 60 barajı 500 baraj ha
line getirmenin çabasını, birlik ve beraberliğini göster
mek mecburiyetindeyiz. 

Yıllardan beri, ben bir köylü, çiftçi çocuğu olarak, 
gökyüzüne baka baka, bulutlara baka baka, başımız 
hep yukarıda kalır. Bulutlar çıkar, el açıp Tanrı'ya 
dua ederiz; ama bulutlar dağlara gider, yine biz hic
ranla köyümüze döneriz; yine yokluk; değişmeyen 
kaderidir bu. Türk köylüsünün, hep gök yüzüne bak
mak, bulutlardan medet beklemek. 

Dün bir konuşmasında Milliyetçi Hareket Partili 
bir arkadaşım, bir valinin Seyhan kenarında yağmur 
duasına çıkarken, «Bu nehir buradan akarken, ben 
sizinle yağmur duasına gitmem» dediği zaman; ben 
çocukluğumda, ilkokulda Falih Rıfkt Atay'ın «Gömü» 
isimli parçasını hatırladım: «Hacılarla, hocalarla dağ-
başma çıkıp, el açıp Allah'a yalvarmakla, acı, gözya
şıyla tuzlu alın terinden başka insan oğlunun eline ne 
geçer. Bunun için yeraltındaki suları yer yüzüne çı
karıp, topraklarımızı çatlamaktan kurtarmalıyız» di
yor. Doğruydu bu, doğruydu. 

Türkiye'nin büyük bir su potansiyeli vardır ar
kadaşlarım, 9,4 milyar metreküp, yerimizin altında 
su vardır; yer üstü sularıyla beraber 104 milyar met
reküplük su potansiyelimiz varthr; ama bu su akar 
gider, biz hep ona bakarız yıllar yılı; artık bakmaya
cağız, çatlayan topraklara su vereceğiz, kuruyan du
daklara su vereceğiz; o zaman ülkemizin insanlarının 
yüzü gülecek, milli gelirden yeterince, gereğince pay 
alacaklar. 

Muhterem arkadaşlarım, üretimin artması için 
traktör meselesi de bir sorundur ülkemizde. Ben köyü
me ilk önce örnek traktörü 1949 senesinde sokan in
sanım. Tüm köylülerim karşı çıkmışlardır, «Gâvu
run yaptığı yerde ot bitmez» diye; ama benim kö-
yürhde bugün 85 tane traktör var; ama benim köyü
mün tüm topraklarını 5 traktör sürebilir; birbiriyle 
iddia ederek almışlardır, üç dönüm, beş dönüm top

rağı olan. Bu büyük bir kaynak savurganlığıdır. Be
nim köyüm gibi 10 köyün traktöre yatırdıkları para
ları birleştirselerdi, bir traktör fabrikası kurarlardı bu 
ülkede; ama ne yazık ki, onlar bir özenti yaparak trak
tör aldılar, Türkiye'nin kaynaklarını savurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de potansiyel tam 
harekete getirilmelidir; Türkiye'de üretim düşüktür. 
Tetkik ettim, Türkiye'de hektar başına 1 328 kilo buğ
day alınırken, Fransa'da 4 336 kilo buğday alabili
yorlar. Türkiye teknoloji giderse, bürokrat arkadaşla
rım, masa başında tarım olmaz, Köye gideceksiniz, 
köylülere örnek olacaksınız; görmeden inandıramaz
sınız, köylülere, broşürlerle. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, lütfen bitiriniz efendim. 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Peki efendim. 
Onun için muhterem arkadaşlarım, Türk köylü

sünün üretimlerinin düşüklüğünün nedenlerinden bi
risi de kredi sorunudur. Kapitalist sistem öyle bir 
ayarlamıştır ki, meseleyi, üretim mevsimlerine ver
miştir kredileri. Köylünün malının hepsinin birden 
pazara dökülmesine, Türkiye'deki bankacılık sistemi 
sebep olmaktadır. Arz - talep meselesiyle, talebin üs
tünde, köylüler mallarını pazara iterler ve yeterli kre
di alamadıkları için satmak zorundadırlar; o ba
kımdan, her sene hüsranla biter; her yıl başka umut
lar.. Yok pahasına satar mallarını, yokluk ertesi yıla 
da devam eder.. Kredi düzeni, Ziraat Bankasının ye
ni Kredi Kanunuyla değiştirilecek, Türk köylüsün
den yana yeni kredi kaynakları artırıldığı zaman, 
Türk köylüsü artık kredi yetersizliğinden kurtulacak. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının Büt
çesinin, Dördüncü Beş Yıllık Planında 191 600 mil
yon öngörülen yatırımlarının, Plan hedeflerini aşa
rak, Türk köylüsüne büyük hizmetler getirmesini di
ler, Tarım Bakanlığı mensuplarına, Türk köylülerine 
faydalı olmak kaydıyla saygılar sunar, Bütçenin ha
yırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Hükümet söz istemiştir: Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanı Sayın Mehmet Yüceler; buyurun efen
dim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1979 
yılı bütçesiyle ilgili olarak Millet Meclisinin değer
li üyeleri tarafından yapılan konuşma, eleştiri ve öne
rileri dikkatle dinledim. Bu eleştiri ve öneriler tü
müyle Bakanlığımız çalışmalarına ışık tutacaktır. 

— 199 — 
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Parti grup sözcülerimizin değindikleri tüm tarım so
runlarına, şahsıma ayrılan kısıtlı zaman içinde cevap 
verme olanağını bulamayacağımı konuşmamın başın
da 'belirtmek isterim. Bu bakımdan, şu anda cevap ver
me olanağını bulamadığım tarımsal sorunlar için ar
kadaşlarımın beni hoşgörüyle karşılayacaklarını uma
rım. 

Yine Millet Meclisi üyelerimizin eleştiri ve öneri
lerine cevap vermeden önce, tarımın ülke ekonomisin
deki yeri, tarımsal üretim durumu ve sorunlarıyla, 
bunlara ilişkin Bakanlığımız çalışmaları hakkında kı
sa da olsa genel bir açıklama yapılmasının yararlı ola
cağı kanaatini taşıyorum. 

Değerli üyeler, Türkiye ekonomisi, bütün geliş
me çabalarına karşın, tarıma dayalı bir ekonomi nite
liğini sürdürmektedir. Tarım sektörü, ekonominin 
anasektörünü oluşturmaktadır. Nüfusumuzun büyük 
çoğunluğu halen kırsal kesimde yaşamaktadır. Türki
ye'de kırsal nüfus, 1962 yılın'da toplam nüfusun % 67' 
sini oluştururken, zamanla bu oran sürekli bir düşüş 
göstermiş ve şu anda % 57 dolaylarına inmiştir. Yal
nız, bu süre içinde kırsal nüfusun mutlak değeri azal
mamış, tersine % 25 kadar artmıştır. Ancak, kırsal 
nüfustaki artış oranı, kentsel nüfusun artış oranının 
çok altında bulunduğundan, kırsal nüfusun toplam nü
fus içindeki payı azalma göstermiştir. Tarımsal geli
rin ulusal gelir içindeki payı, tarımın önemini belirt
mede bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Tarımsal ge
lirin ulusal gelirdeki payı 1962 yılına kadar % 38'in 
üzerinde iken biraz önce Cumhuriyet Halk Partisinin 
'bir yıllık iktidarını tenkit eden ve uzun süre de Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan ar
kadaşlarıma sesleniyorum, bu rakamlara özellikle ve 
dikkatle dikkat etmelerini rica ediyorum, tarımsal 
gelirin ulusal gelirdeki payı 1962 yılma kadar % 38'in 
üzerinde iken 15 yıl içinde, yani 1977 yılında % 23 
dolaylarına düşmüştür. Nerede idi benim çalışkan ar
kadaşlarım? Dört beş yıldan beri Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında görev yapan arkadaşları
mın Türk tarımındaki yapmış olduğu gelişmenin öl
çüsü, bu rakamların altında yatmaktadır. 

Öyle tenkit etmek kolay; ama rakamlarla olayları 
konuşturmak gerekir; rakam verirken de mutlaka ha
kikatlere dayanmak gerekir. Yoksa, gelişi güzel ra
kamlar da bir şey ifade etmez. Bu söylediğimiz ra
kamlar, planlamanın ve gerçek bütün raporların için
de tespit edilmiş rakamlardır, kendimizin aklımıza 
göre tespit ettiğimiz rakamlar değildir. 

Bunun nedeni, sanayi ve diğer sektörlerdeki geliş
me hızının tarıma göre daha yüksek oluşudur. Bu 

farklı gelişmeye karşın, tarım, ekonomimizde Önemli 
bir sektör olma özelliğini hâlâ korumaktadır. K'işi ba
şına gelir bakımından, tarımsal sektörle, tarım dışı 
sektörler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu du
rum, az gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, gelişmek
te olan ülkeler için de söz konusudur. Kişi başına ge
lir bakımından tarımsal gelirler, diğer sektörlerde el
de edilen gelirin çok altında kalmaktadır. Bu durum, 
köyden kente akımı artırmakta ve kentleşmede, işte 
bugünkü gördüğümüz sosyo-ekönomik sorunları getir
mektedir. 

Tarımın dış ticaretimizdeki yeri ve önemi azım-
sanamayacak boyutlardadır. Ülkemizin 1 753 000 000 
dolar olan 1977 dış satım gerçekleşmesinde tarım ve 
hayvancılık kesiminin payı 1 041 000 000 dolardır. 
2 250 000 000 dolar olan 1978 gerçekleşme tahmin-
lerindeki payı da 1 490 000 000 dolardır ki, toplam 
ihracatımızın yaklaşık 2/3'sini tarımsal ürünlerimizin 
oluşturduğu görülmektedir. Yine bu rakama arkadaş
larımın dikkat etmesini Özellikle istirham ediyorum. 
1977'deki rakamlarla 1978 yılı gerçekleşen rakamlar 
arasındaki farkı görmek suretiyle, hangi iktidar za
manında bu gelişmenin daha iyi gerçekleştiği kendili
ğinden anlaşılmış olur. 

Dolayısıyla, ülkemizde kalkınma için gerekli döviz
lerin sağlanmasında tarım sektörünün yeri ve önemi 
çok büyük olmaktadır. Ekonomik kalkınmayla bu du
rumun değişmesi ve tarımın nispi öneminin azalma
sı beklenmekteydi; fakat planlı kalkınma dönemin
de henüz bu gelişmenin hissedilöbilir bir düzeye ulaş
madığı ve halen tarımın dış ticarette hâkim durumu
nu koruduğu ve gelecek yıllarda da aynı özelliği koru
yacağı tahmin edilmektedir. 

Özetlemek gerekirse, tarım sektörü, tüm halkımı
zı besleyen doğrudan doğruya veya tarıma dayalı sa
nayi yoluyla ihracatımızın % 90'ını sağlayan, sanayi
mize hammadde yetiştiren, sanayi ve ulaşım sektör
lerine pazar, olan nitelikleriyle genel ekonomimiz için
deki önemli yerini bu duruma göre de ısrarla koru
maktadır. 

Tarım kesimi, diğer kesimlerle mukayese edildiği 
zaman, kendisine has bazı özellikler arz etmektedir; 
bunların başında sınırlamalar gelir. Tarıma elverişli 
işlenebilen arazi miktarı 22 milyon hektar olmasına 
rağmen, planlı dönemde işlenen» arazi, buna da ar
kadaşlarımın dikkat etmesini istirham ediyorum, tekrar 
ediyorum, tarıma elverişli işlenebilen arazi -miktarı 
22 milyon hektar olmasına rağmen, planlı dönemde 
işlenebilir arazi 25 milyon hektara kadar ulaşmıştır. 
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Yani, tarım arazisi olmayan mera arazileri tarıma açıl
mıştır ve ülkemizde bugünkü hayvancılığın sıkıntısı 
da işte buradan gelmektedir. Esasen, tarıma yeni 
alanlar açılması mümkün değildir ya da çok azdır. Ay
rıca, çiftçi mülkiyetinde bulunan alanların da genişle
tilmesi olanaksız gibi görünmektedir. Dolayısıyla, iş
lenen alan, doyma noktasını aşmıştır. 

Bu nedenle, gerek ferdi ve gerekse milli üretimin 
artırılmasında anayol, birim başına ürünün, başka bir 
ifade ile, verimliliğin yükseltilmesi ile mümkün olabi
lecektir. Bu da, tohum, gübre, ilaç, makine, sulama, 
kredi vesair gibi girdilerin kullanılması ile sağlanabi
lir. 

Aslında, tarımda bugüne kadar önemli aşamalar 
gerçekleştirilmiştir. Hemen her üründe yeni ve daha 
üstün verimli çeşitler geliştirilmiş, gübre kullanımı, 
bitki ve hayvan hastalıklarının önlenmesi, mekani-
zasyon ve sulama gibi konularda olumlu sonuçlar alın
mıştır. 

Yalnız, bu, siyasi tercihlerin sayesinde değil, işte 
bu Tarım Bakanlığında, biraz önce, «Niteliksiz» de
nilen tüm tarım meslek erbabının çabaları ile gerçek
leşmiştir; fakat bütün bunlar, tarımın gerçek anlam
da modernizasyonunu sağlamamış ve birim alanından 
elde edilmesi gereken verimi, birkaç ürün dışında, ge
lişmiş ülkeler düzeyine çıkarmaya yetmemiştir. 

Kanımıza göre, bunun iki önemli nedeni vardır; 
gerçi ülkemizde tarımın geri kalmasının, yani tarım
sal gelişmenin arzulanan seviyeye çıkarılmamasının 
pekçok nedeni olmakla birlikte, burada zaman kifa
yetsizliği yüzünden iki önemli nedenine değinmek is
tiyorum: 

Birincisi, bugüne değin ülkemizde gerçek anlam
da tarımsal üretim planlamasının ve buna dayalı ta
rım politikasının uygulanmamış olmasıdır. «Tarım
sal üretim planlaması edebiyatı veyahut da gösterişi 
yapılıyor» diye burada iddia edilmektedir. 

Haklılar, çünkü bu ana kadar tarımsal üretim plan
lamasının, ülkenin tarımsal gelişmesinde bir numara
lı etken olduğu düşünülmemiştir. Onun için, işte bu 
muhayyile konusudur ve işte muhayyile böyle geniş
letilmiştir de, ülkemizde tarımsal üretim planlaması
nın yapılmasının zorunlu olduğu düşünülerek, bu ko
nuya bütün bakanlığımın mensupları bir yıldan beri 
en ;etkin çalışmaları yapmaktadırlar. 

İkinci önemli nedeni; yani birincisi, bugüne değin 
ülkemizde gerçek anlamda tarımsal üretim planlama
sının ve buna dayalı tarım politikasının uygulanma
mış olmasıdır; ikinci önemli nedeni, tarım sektörüne 
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gerekli yatırımların ayrılmamış olmasıdır. Uygulan
ması tamamlanan - tekrar ediyorum, Milli Selâmet 
Partili sözcü arkadaşım dinlesinler. Beş Yıllık Plan dö
nemlerinde tarımın kamu yatırımları içindeki payının 
sırası ile, % 17,7; % 15,2 ve % 11,7 gibi, devamlı 
düşüş gösteren hedefler olması, tarıma gerekli öne
min verilmediğinin en açık delilidir. Herhalde arka
daşım bunun günahını da bize yükleyemezler. 

Değerli üyeler, ülkemizde, hepinizin çok iyi bildi
ği gibi, tarımsal üretim sorunları vardır. Günümüz
deki tarımsal üretimin ve önümüzdeki yıllarda bekle
nen gelişmelerin yaratacağı sorunları dikkate alarak, 
her yıl ortalama olarak % 2,5 gibi bir hızla artan nü
fusumuzu dengeli ve yeterince besleyecek ve gelişen 
sanayimizin gereksinimini karşılayacak tarımsal üre
tim güvencesinin sağlanması, döviz darboğazını çöz
mek ve tarımsal ürünlerin ihracatını düzenliğe kavuş
turmak amacıyla Hükümetimizin yapmış olduğu orta 
ve uzun vadeli bağlantıların zamanında karşılanabil
mesi, tarımsal üretimimizin belirli ve dengeli üretim 
hedeflerine bağlanmasını gerektirmektedir. 

Tarımsal üretime açılabilecek arazi doyum nok
tasına ulaştığına göre, üretimde istenilen artış ancak 
verimle sağlanacak artışla karşılanabilecektir. Fiyat 
politikasındaki yapısal bozukluklar, - bizim zamanı
mızda olmadı - yıldan yıla üretimin miktar ve dese-
nindeki dalgalanmalara ve bazı ürünlerde aşırı stok
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şu anda dahi 
elimizde 150 bin ton stok tütünün bulunduğunu açık
lamakta mahzur olmasa gerektir ve buna paralel ola
rak daha pek çok ürünü burada saymak mümkündür. 
Örneğin: 1973 yılında yüksek fiyat bulduğu için pa
muk ekim alanlarının ve üretiminin sorun yaratacak 
kadar artması, fındık üretiminin yine fiyatlara bağlı 
olarak tabii ekolojisinin dışına kayması, çay üretimi
nin işleme kapasitesinin çok üstüne çıkması, patates 
ve soğanın bazı yıllar sorun yaratması ki buradaki 
büyük kayıpları da söylemeye gerek yok, binlerce 
ton patates çürütüldü ve Toprak Mahsulleri Ofisi, 
benim tespitlerime göre, 30 milyon liranın üstünde 
zarara sokuldu. Öte yandan, çeltik ve yağlı tohum 
bitkileri üretimlerinin istenilen düzeyde olmaması, 
tütünde aşırı bir stok durumunun bulunmaması., ülke
mizde yem bitkilerinden bahsedilmektedir; doğunun 
geniş çapta yem sıkıntısı çektiğinden bahsedilmekte
dir. İşte bu, yıllar yılı yanlış tarım politikasının uygu
lamasından ileri gelmektedir; ama biz bütün bunları 
bir yıl içerisinde aşmak için her türlü önlemi aimış 
bulunmaktayız ve nitekim biraz sonra arkadaşlarımın 
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bu konuda yapmış oldukları konuşmalara sırası geldi
ği zaman cevap vermeye çalışacağım. 

Plansız üretim ve buna bağlı fiyat politikasıyla ye
tersiz pazarlama ve işleme politikalarının yarattığı so
runların somut örnekleridir bütün bunlar. 

Sübvansiyon ve destekleme alımlarının finansman 
yükü 1970'lerde yarım milyar TL. iken, 1977 yılında 
30 milyar TL'na eriştiği görülmektedir. Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında, tarım sektöründe nü
fusun dengeli beslenmesi, sanayinin desteklenmesi, dış
satımın artırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlana
rak, işletilebilir toprakların sınırına yaklaşması nede
niyle, üretimin bu amaca uygun bir hızla artırılabilme
si, üreticilerin örgütlenmesi, kaynakların dengeli ve 
akılcı kullanımı, kredi, fiyat ve destekleme politika
larının düzenlenmesi, tarım teknolojisinin çağdaşlaştı
rılması ve yaygınlaştırılması, pazarlamanın geliştiril
mesi esas alınarak, tarım kesimi için °/c 5,5'luk 
bir gelişme hızı kabul edilmiştir. Bu hızın gerçekleş
tirilebilmesi için zaman yitirilmeden, tarımsal üre
tim planlaması çalışmalarına girmek ve sağlıklı ola
rak uygulamak zorunluluğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 

Değerli üyeler, ülkemizde tarımsal üretim plan
lamasını doğrudan düzenleyici ve uygulayıcı bir ku
ruluş bulunmamaktadır; fakat, çeşitli kuruluşlar kendi 
çalışmaları gereği, gereksinim duydukları şeker pan
carı, tütün ve çay gibi ürünler için zaman zaman ve
ya sürekli bir üretim planlaması yapmaktadırlar. Sa
dece tek ürün bazına oturtulmuş bu tip üretim plan
lamalarının da sonucu, daha önce belirttiğim gibi, 
ürünlerin üretiminde artış sağlarken, diğer ürünlerin 
azalmasına neden olmakta, dengesiz ve istenilmeyen 
bir üretim desenini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma
lar dışında, akademik araştırma niteliğinde olan yöre
sel optimum ürün bileşimleri saptanmaya çalışılmış
tır; fakat bu çalışmaların hiçbiri, Bakanlığımızca dü
şünülen tarımsal üretim planlaması kavramına uyma
maktadır. 

Hükümetimiz göreve gelir gelmez, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığında, üzerinde hassasiyetle 
durduğum konuların başında tarımsal üretim planla
ması konusu gelmiştir. Bakanlığım, diğer bakanlıklar, 
kurumlar ve üniversiteler ile uyumlu bir koordinasyon 
içinde bu çalışmaları sürdürmek üzere çalışmaya baş
lamış ve şu anda tarımsal üretim planlamasının kav
ram ve iş planı hazırlanarak, sayın Başbakanımıza da 
bir brifingle sunulmuş ve esasları da açıklanmıştır. 
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Bakanlığımızca öngörülen tarımsal üretim planla
masının tanımı ve amaçlarını özetlemek isterim. Ta
rımsal üretim planlaması; tarımsal üretim etmenleri
nin ekonomik, ekolojik ve teknik koşullarla en uygun 
şekilde bağdaştırarak, üretimin tüketime dayalı ola
rak planlanmasıdır. Geniş anlamda tarımsal üretim 
planlaması, ürünlerin nerede ve ne miktarda üretile
ceğini - biraz önce arkadaşım, bu Bakanlıkta görev 
alan kişilerin hangi ürünleri nerede ve nasıl gübrele
yeceğini bilmediklerine değindiler; müsaade ederse
niz bu konulara genişliğine temas edeceğim, eğer za
man kalırsa - ekonomik ve ekolojik koşullara göra 
saptamak, ürünlerden en yüksek kalitenin elde edile
bilmesi için, üretim yöntem ve tekniklerinin geliştiril
mesini sağlamak, ürünlerde çeşit standardizasyonunu 
geliştirmek, gerekli bütün araç, gereç ve maddeleri za
manında yeteri kadar ve uygun fiyatlarla çiftçiye 
ulaştırmak, elde edilen ürünleri belirli merkezlerde 
toplamak, işlemek, standardize etmek, saklamak ve pa
zarlamak, ürünleri değerlendirme ve ihracat olanakla
rı yaratmak ve üretimi denetim altına almak gibi çok 
yönlü önlemleri içeren ve sürekli olan dinamik yapı
da bir planlama çalışmasıdır. 

Amaçları : Tarımsal kaynaklarımızın ve üretim 
potansiyelinin ülke yararına ve uygun düzeyde kulla
nılmasını sağlamak, balkımızın daha iyi ve dengeli 
beslenmesini ve gelişen sanayimizin hammadde ge
reksinimini karşılayacak şekilde üretimi yönlendir
mek üretimde yıllara göre dalgalanmaları, gereksiz 
stokların ve bazı ürünlerin sağlanmasındaki güçlükler 
gibi, darboğazların oluşmasını önlemek tarımsal ih
racatımızı çeşitlendirmek, geliştirmek ve devamlılığını 
sağlamak; kamu yatırımlarının ve Devletçe uygulana
cak fiyat politikasının nerelerde, ne zaman, ne mik
tarda ve hangi tarımsal ürünlere uygulanması gerekti
ğini saptamak; tarımın ulusal ekonomiye katkısını en 
yüksek düzeye çıkaracak en uygun ürün bileşiminin 
veya deseninin gerçekleşmesini sağlamak; tarımda ça
lışanların gelir ve yaşam koşullarını daha iyi duru
ma getirmektir. 

Kaç dakikam kaldı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 6 dakikanız var Sayın Bakan. 

GİDA - TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben arkadaşlarımın konuşmalarına cevap 
verme bakımından, bu konuşmalarımı burada kesiyo
rum; kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. 

Adalet Partisi sözcüsü kardeşim, eli dirgen tut
mayanlardan bahsetti. 



M, Meclisi B : 62 

Benim hayatım, bütün fakülteyi bitirinceye kadar 
da tarlada geçti. 

İRFAN BlNAY (Çanakkale) — Sizin şahsınıza 
değil. 

GIDA - TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ede
rim, sağol; anlaşıldı. 

Doğuda ilk defa benim zamanımda özel ekipler, 
alım merkezleri kurulmak suretiyle canlı hayvan alım
ları yapılmıştır. Yine Doğuda ve dolayısıyla bütün 
Türkiye'de canlı hayvan fiyatlarına çiftçilerimizin ve 
dolayısıyla hayvancılığımızın geliştirilm£si ve çiftçi
lerimizin gelirlerinin artırılması için, fiyatlarda artış
lar yaptım ve bunun dışında da Doğuya özel fiyat, 
farklı fiyat tatbik ettik. O bakımdan, Doğulu arka
daşlarımın bu konuda özellikle teşekkür eetmelerini 
beklerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu alkışlar 
teşekkür anlamına gelir. 

GIDA - TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Değerli kardeşlerim, bir konuya daha burada te
mas etmek isterim. 

«Hayvan yemi bulamıyoruz» şeklindeki iddialar 
bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış, «Karma hay
van yemi bulamıyoruz» iddiaları yanlış. Şu anda Do
ğuda bulunan fabrikalarımızda yem stoklarımız var
dır. Hangi arkadaşımız, hangi seçim bölgesinde, han
gi çiftçinin ihtiyacı varsa, müracaat ettiği zaman, kar
ma yem vermemiz mümkündür. Ülkemizdeki yem sı
kıntısı, daha ziyade besicilerle ilgili olan küspe sıkıntı
sıdır. Küspe alımında zorluklar çekilmektedir. Bun
ları açıkça söylemekte hiçbir mahzur yoktur. Onun 
için, arkadaşlarım yemden bahsederken, bu iki konu
yu birbirinden ayırması gerekir. Bu da ilk defa bütün 
devlet üretme çiftliklerimizde ne kadar sap ve saman 
varsa, -Doğudaki ihtiyacı olan il ve ilçelere, köylere 
gönderilmek üzere hazırlattırdım. Bütün illere, vali
liklere genelgeler gönderdim. Şu. anda hâlâ balyalan
mış, alınmamış sap ve samanlar devlet üretme çiftlik
lerinde beklemektedir. Ayrıca, kış uzun sürebilir, çe
tin olabilir düşüncesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisinde
ki mevcut, olanaklarımız nispetindeki mevcut arpala
rı da besicilere ve dolayısıyla yem üreten fabrikalara 
tahsis etmek suretiyle, illere genelgelerle duyurmuş 
durumdayız. 

Milliyeteçi Hareket Partisi sözcüsü değerli arka
daşım toprak reformundan, tütünden filan bahsete-
tiler. 
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Tabii, bunları cevaplandırma zamanım yok, aynı 
zamanda da benim Bakanlığımın görevleri dışındadır. 
Yalnız, mazotsuzluk yüzünden 400 bin traktörün yat
tığını söylediler. 

Arkadaşlarım, ülkemizde mazot sıkıntısı olduğu 
doğrudur, saklamaya gerek yok; ama benim değerli 
genç kardeşim beni hoşgörsünler, şu anda 400 bin 
traktörün yattığı, işlemez hale geldiği yanlıştır. Çün
kü, ülkemizin iklim şartlan bellidir; belli bir sahada 
belki traktör göreve başlamıştır; ama ülkemizin bü
yük çoğunluğu hâlâ kış şartlan içerisindedir ve trak
törler geniş çapta görev yapmamaktadır; bu bir. 

İkincisi, ülkemizde şu anda dahi traktör parkında 
400 bin traktör yoktur; biraz sonra o rakamları vere
ceğim. 

Yine Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü arkada
şım, - gübre hakkında biraz sonra geniş malumat ve
receğim - «Sayın Bakanımın belki haberi yoktur, eh
liyetli elemanlar görevden alınıyor» dediler. 

Çok değerli arkadaşlarım, ben Ziraat Fakültesi 
mezunuyum, 11 yıl Tarım Bakanlığında çalıştım, 18 
yıldan beri de Parlamentodayım ve daha çok tarım
sal sorunlarla, mesleki sorunlarla ilgilendim, diğer 
sorunlarla pek ilgilenmek istemedim; onları da kendi 
meslek erbabına bıraktım ve birkaç defa Ziraat Mü
hendisleri Odası Başkanlığı yaptım. Birlik Başkanlığı 
yaptım; yani, meslektaşlarımdan hiçbir zaman alaka
mı kesmedim. Onun için, üst kademede göreve geti
receğim arkadaşları, benden daha iyi bildiğini iddia 
eden bir kimsenin bulunduğunu kabul edemiyorum 
ve inanarak getiriyorum. Buna, arkadaşlarımın inan
ması gerekir; çünkü benim ahlakımı, karekterimi bu 
Meclis çatısı altında bulunan pek çok arkadaşım bilir. 
Bana, politik maksatlarla üst kademelere ehliyetsiz 
insanı getirtecek bir kuvveti tanımıyorum, bunu ra
hatlıkla söyleyebilirim; ama şuna da arkadaşlarım hak 
vermesi lazımdır, çünkü Bakanlık, hem idari, hem de 
politik mevkilerdir; en üst kademede çalışan en ya
kın mesai arkadaşlarınızın da, mutlaka kendi görüş 
parelelinizde olması gerekir; ama onların içerisinde en 
ehliyetlisini seçmek kaydı şartıyla, ki ben bunu yap
tığıma inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bağlamak istiyorum. 

Bütün bu atamalarda, belki yanılgılarım olabilir, 
bu gayet tabiidir; ama yanıldığım zaman da, rahatlıkla, 
tekrar dönmesini ve yerine yeni atamaları yapmasını 
bilen bir insanım. 
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Sayın Başkan, bir hususu daha söylemek istiyo
rum. Değerli arkadaşım Milli Selamet Partisi sözcü
sü, 13 tane gübre fabrikasına ihtiyaç olduğunu tespit 
etmişler. 

Tespit etmek yeterli değil arkadaşlar. Tarım Ba
kanlığında uzun süre iktidarda kaldınız. 

Şimdi ben, mevcut traktör fabrikalarının çalışma 
kapasitelerini size sunduğum zaman, mevcut traktör 
fabrikalarının ne halde çalıştığını görerek, tahmin 
ediyorum üzülürsünüz, yeni yeni traktör fabrikasının 
yerini tespit etmek, ihtiyaç olduğunu söylemek kâfi 
değil, yeterli değil. Mevcut çalışan fabrikalarımızın 
üretim kapasiteleri % 33 ile en yüksek ;'% 63 arasın
da değişmektedir; başkasına gerek yok; evet, yeni 
fabrikaların kurulmasına gerek var, yanlış anlaşılma
sın; Önce, kurulmuş olan fabrikaların hiç olmazsa 
tam kapasiteye yakın olarak çalıştırılması gerekir. 
Maalesef, bu, şimdiye kadar yapılmamıştır. Son 5 yıl
da tedarik edilen gübre miktarlarıyla, yerli üretimin 
bu tedarik içindeki payını Yüce Meclise açıklamak 
isterim. En son, en büyük rakamdan bahsetmek isti
yorum; 1977'de 6 319 200 ton tedarik; bunun içeri
sinde yerli üretim 2 736 200 tondur. Yerli üretimin 
tedarik payı % 43,3'tür. Dikkat edilirse, uzun yıllar
dan beri ülkemizi gübre yönünden dahi dış ülkelere 
bağımlı durumdan kurtaramamışız. Onun için, yıllar 
yılı yalnız gübrede dahi ülkemizi bu hale düşürenler, 
bir yıl içerisinde bütün bunların vebalini bir partiye, 
bir bakana yükleyemezler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden rica edeyim 
efendim; belki arkadaşlarımızın soracağı sorulara ve
receğiniz yanıtlarda bu bilgileri Genel Kurula sunma 
imkânı bulacaksınız. 

Süreniz geçti efendim, rica ediyorum, lütfen biti
riniz efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Milli Selâmet Partili değerli kardeşimin acı acı 
tenkitlerini dinledim. 

Yalnız, Milli Selâmet Partili arkadaşım şunu iyi 
bilmelidir; «Türkiye'de 150 bin traktöre ihtiyaç var; 
bunun 2 milyon traktör parkına çıkartılması gerekli
dir» araştırmaları bizim kanaatimize göre yanlıştır; 
hatta, ülkemizde şu anda dahi traktör savurganlığı 
var ve bizim hesaplarımıza göre 1 milyon adet trak
töre ihtiyaç var ve yine bizim hesaplarımıza göre, 
yılda 80 bin ila 85 bin adet traktöre ihtiyaç var; fa
kat alınacak bazı önlemlerle, bu yıllık 80 bin ila 85 

bin traktörü daha aşağıya düşürmek mümkün; fakat 
maalesef yıllar yılı sayısı belirsiz, markası, belirsiz, 
güçleri ülke şartlarına uygun olmayan traktörler it
hal edilmiştir ve dolayısıyla bir çok sorunlar ülkeye 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, size yöneltilecek sorular 
arasında bunlar var sanıyorum; Sayın Bakan, rica 
ediyorum, lütfen son sözünüzü söyleyin, sorulara ge
çeceğim efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Son sözümü 
söylüyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşım idari kademede 
bulunan bütün personeli kıyıma tabi tuttuğumdan 
bahsettiler. Dinimize saygım var, din adamlarına dr-
saygım var; ama ülke çapında en büyük teşkilatı olan 
Tarım Bakanlığını Yenimahalle imamının idare etme
mesi gerekir. Ben bu zihniyetle bu atamalarda deği
şiklik yaptım ve hiç bir arkadaşımı da kıyıma uğrat
madım, müktesep haklarının üzerinde haklar verdim; 
şu anda dahi, ilkokul mezunu, en yüksek devlet me
muru maaşını alan ve arkadaşlarımızın getirdiği ele
man bende çalışmaktadır, üzüntülüyüm; ama, onları 
fazla hırpalamamak için bunları yapmak istemiyo
rum. Arkadaşlarımın bunları bilmesi lazım ve bana 
bilerek teşekkür etmeleri gerekirdi ve biz sayısız Da
nıştay kararlarını tatbik ettik, bir tarafa atmadık, 
şu anda Danıştay kararı almış arkadaşlarım ya var
dır, ya yoktur, varsa onları da yerine getireceğim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen ayrılmayınız 
efendim. 

Sözlü soru soracak arkadaşlarımın isimlerini alı
yorum: 

Sayın Çatalbaş, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Ka
ya. 

Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Çanakkale Milletvekili Sayın İrfan Binay'ın soru

ları : 
«1976 - 1977, 1978 seneleri itibariyle Bakanlığınız

ca çiftçilerimize temin edilen aynı ve nakdi yardım 
nedir? 

Gübre ve yabancı menşeli büyükbaş hayvan, 
traktör, ilaç miktarlar?... 

1977, 1978 seneleri fiyat artmalarına göre, yem, 
süt, gübre, et ve traktör fiyatlarını soruyor. 

3 ncü soruyu Bakanlığınızla ilgili görmediğim için 
yöneltmiyorum efendim, ekmek fiyatlarıyla ilgili. 

— 204 — 



M. Meclisi B : 62 24 . 2 . 1979 O : 2 

«4 ncü soru : ti ve ilçe seviyesindeki teşkilatları- ı 
nızda görevli teknik personel lojman ve daire tahsis 
edilmediği için merkezlerde toplanıyor ve hizmetleri
ni gereği gibi yerine getiremiyorlar. Bu hususta ne 
düşünüyorsunuz?» diyor Sayın Binay. 

Bunlara yazılı veya sözlü cevap verebilirsiniz. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Başkan 
müsaade edersertiz, gübre dışındaki diğer sorulara I 
yazılı cevap vereceğim. Müsaade ederseniz arkadaş- J 
larımın bilmesinde fayda vardır, gübre konusundaki i 
soruyu açıklamak istiyorum. I 

Değerli üyeler, 1979 yılı kimyasal gübre progra- I 
mı ve bu programın ilkbahar dönemi tedarik çalış- I 
malarını sizlere faydalı olur diye arz ediyorum. I 

1979 yılında 4 537 700 ton azotlu, 4 177 700 ton 
fosforlu, 38 700 ton potaslı olmak üzere toplam 
olarak 8 754 100 ton kimyasal gübrenin tüketimi ön
görülmektedir. Bu miktar tüketimin, 3 028 900 tonu 
azotlu, 1 538 500 ton fosforlu, 38 bin ton potaslı ol
mak üzere toplam 4 607 400 tonunun ilkbahar dö
neminde tüketileceği programlanmıştır. Bu tüketimi I 
karşılamak amacıyla 1,5 milyon ton yılbaşı stokumuz I 
vardı, yani ilkbahara girerken elimizde mevcut stok I 
idi. 1 400 000 ton yerli fabrikalarımızdan tedarik et
tik. 2 666 600 ton akreditife açılan gübre olmak üze- I 
re, toplam olarak 5 566 600 ton gübrenin ilkbahar I 
dönemi içinde tedariki kesinleşmiş bulunmaktadır. j 

20 . 2 . 1979 tarihi itibariyle rakamları veriyo- I 
rum : I 

1,5 milyon ton yılbaşı stoku, 275 500 ton yerli 
fabrikalardan alınan, 470 600 ton ithalden gelen, I 
150 800 ton tahliyede olmak üzere toplam olarak 
2 396 900 ton gübrenin tedariki gerçekleştirilmiştir. I 
Şu anda 630 120 ton gübre gemilerle gelmektedir, ay- I 
rica 422 200 ton da Mart ayı sonuna kadar yurda I 
gelmiş olacaktır. Buna ilaveten Mart ayı sonuna ka- I 
dar yerli gübre fabrikalarımızdan 434 900 ton gübre 
tesellüm edilerek ihtiyaç mahallerine sevk edilecek
tir. Böylece Mart ayı sonuna kadar toplam olarak 
3 884 120 ton gübre çiftçiye ulaştırılmış olacaktır. J 
Geriye kalan 992 300 ton gübre Nisan, Mayıs ve Ha
ziran aylarında başta pamuk olmak üzere sanayi bit
kilerinde kullanılmak üzere peyderpey yurda gelecek
tir. Bu miktar gübrenin temini için de gerekli her I 
türlü önlem alınmıştır. 

Şu anda hububatta üst gübreleme, yurdun sahil 
bölgelerinde Güneydoğu Anadolu'da yaygın şekilde 
devam etmektedir. Akdeniz Gübre Sanayi ve ÎKSAŞ' 
da bulunan gübre stoklan sevkiyatı hızlandırılmıştır. 

Hülasa sizi fazla yormak istemiyorum, ülkemizde 
ilkbahar döneminde bir gübre sıkıntısı olmadığını bu
rada ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yalan söylemeye ihtiyacım 
yoktur. Yeminli bir insan olarak yalan söylemeye ih
tiyacım yoktur. Bakan olarak yalan söylemeye ihtiya
cım yoktur. Bırakınız yeminli bir insan olmamı, ken
dimi bildiğim andan itibaren yalan söylediğimi ha
tırlamıyorum; bunu da rahatlıkla sizlere ifade etmek 
isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorunun diğer kısımlarını yazılı ola

rak yanıtlayacaksınız her halde? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

İRFAN BlNAY (Çanakkale) —' Sayın Başkanım, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, bakanlık 
bünyesinde Türk Milletinin ekmeklik buğdayını ofis 
aracılığıyla vermektedir. 

BAŞKAN — Efendim ben, şu yönden soruyu yö
neltmedim, sizin ekmek fiyatları konusundaki üçüncü 
sorunuzu, Yerel Yönetim Bakanlığı yanıtlar kanaa-
tıyla ve bu bakanlıkla ilgili görmediğim için Sayın 
Bakana yöneltmedim. 

ÎR FAN BlNAY (Çanakkale) — Yerel Yönetim 
Bakanlığıyla ilg)ili diyorsunuz ama efendim, benim 
sormak istediğim şudur : Türk çiftçisinin hamisi 
olan... 

BAŞKAN — Efendim, sizin sormak istediğinizi 
ben de sorarım Sayın Binay. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Sormuyorsunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, an
laşalım. Siz, bana «Yazılı olarak cevap verilsin» de
diniz. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Hayır, sorularım 
zaten yazılı. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum. 
Soru şu, bakın : «Türk çiftçisi tarım ürünlerinin 

gerçek üreticisidir. Çiftçimizin ürettiği ekmeklik buğ
dayı, çiftçimiz kilosuna 550 kuruşu ödeyerek yerken, 
nüfusumuzun % 65'ini teşkil eden şehir ve kasabalar
da oturan vatandaşımız 260 kuruştan yemektedir. 

Bu hususta ne düşünüyorsunuz?» 
İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Evet, sormak is

tediğim Sayın Bakan tarafından anlaşılamamıştır. 
Yazılı olarak cevap 'istemiştim; ama, şifahi olarak ce
vap verdiler. 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Hayır, müsaa
de ederseniz hemen söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, bakan
lığınızla* ilgili olan kısım varsa buyurun. 

GIDA - TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Arkadaşımız 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ortalama 325 
kuruşa alınan buğdayın ekmeklik için değirmenlere, 
fabrikalara 260 kuruştan verildiğini; ama ekmeği da
ha ziyade kentlerde yaşayanların yediğini ve dolayı
sıyla köylerde yaşayanların bundan yararlanmadığını 
ve bu konuda ne düşündüğümüzü sordular. 

Açıkça ifade etmek gerekirse, bu politikanın doğ
ru bir politika olmadığı kanaatine şahsen vardığımı 
ve bunun düzeltilebileceğini ifade etmek isterim. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Teşekkür ederim 
Sayın Bakan, sağolun. 

BAŞKAN — Soru yanıtlanmıştır. 
Efendim, Sayın Mehmet Irmak arkadaşımız : 
«1. Canlı hayvan ihraç edilmesinin Türk Milleti

nin gıdasının eksilmesinde rolü nedir? Son beş yılda her 
yıl küçükbaş, büyükbaş ne miktar hayvan ihraç edil
miştir, gıda olarak bunun değeri nedir? 

2. Hangi ülkelere tahminen ne miktar hayvan 
kaçırılmaktadır, - ki, tabii bunu siz ne "biçim yanıtlar
sınız bilmem - bunun önlenmesi için bakanlığınızca 
alınmış ve alınacak tedbirler var mıdır? 

3. Devlet Üretme Çiftliklerinin çiftçilere dağıtıl
masını düşünüyor musunuz, çiftliklerin kâr ve zarar
ları yıllar itibariyle ne kadardır, açıklar mısınız? 

4. Güney sınırlarındaki mayınlı arazin'in mayın
lardan temizlenmesini ve köylülere dağıtılmasını Türk 
tarımına yararlı buluyor musunuz, bu yolda Hükü
metçe çalışmalar var mıdır?» şeklinde sorular yönel
tiyorlar. 

Bakanlığınızla ilgili olan kısımları lütfen yazılı ve
ya sözlü olarak yanıtlayabilirsiniz efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, kısa
ca yalnız Doğu'dan bahsedeyim. 

Doğu'da, hepinizin gene bildiğiniz gibi, geniş çap
ta canlı hayvan kaçakçılığının yapıldığı iddia edil
mektedir. İşte bu kaçakçılığı önlemek için ilk defa 
Doğu'da alım merkezleri kurduk; çiftçinin ayağında 
hayvanları satın almak üzere alım merkezleri kurduk 
ve bir hayli de hayvan satın aldık. 

1979 yılı içerisinde, Et ve Balık Kurumunun nor
mal olarak almış olacağı koyun miktarı, ortalama 

1 900 000 kadardır. Bunun dışında ayrıca o kaçakçı
lığın yoğun olduğu, olması ihtimali olan mevsimlerde, 
yine alım merkezlerinde 600 bin koyunun alınması 
programlaştırılmıştır; ihraca dönük olarak program -
laştırılmıştır ve ihraç edilecektir. Nerelere, ne miktar 
hayvan ihraç edildiği ve diğer soruların hepsi bura
da hazır ama, ben bunlara yazılı cevap vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Emin Dalkıran arkadaşımın soru

ları : 
«Zeytinlikte verim ve hayatiyeti durduran kara-

koşnir için ne yapmayı düşünüyorlar ve taş çekirdek
lilerde tahribat yapan sanjolije hastalığı için ne dü
şünüyorlar?» 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, bun
lar, teknik sorulardır, kedilerine yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mustafa Eşrefoğlu 
arkadaşımız; «Türk çiftçisine verilen zirai krediler 
oldukça düşüktür, bunun artırılması düşünülüyor mu? 

Çiftçilerimiz, aradıkları gübreyi, zamanında ve 
yeterli miktarda bulamıyorlar. 1979 yılı için bir ted
biriniz var mı? 

Hayvan sağlık hizmetleri, köylünün ve çiftçinin 
istediği kadar yeterli değildir. Bu hususta yeni tedbir
leriniz nelerdir? 

Tarımsal üretim problemleri nelerdir? 
Türk çiftçisine verilmesi gereken traktör ve diğer 

tarım aletlerinin temininde bir kolaylık düşünüyor 
musunuz? 

Üreticilerin teşkilatlanması hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

Serbest pi>asa ile kombinaların verdiği fiyat ara
sında büyük farklar doğduğunda, besicilerin yeni fi
yat istekleri hakkında düşünceleriniz nelerdir. Besici
lerin fiyat istekleri ne safhadadır?» demektedirler. 

GIDA TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, Eş
refoğlu arkadaşımızın sorduğu sualler uzun uzun ko
nuşmayı gerektiren suallerdir. Yalnız, faydalı olur 
düşüncesiyle ben, kredi ile ilgili suale cevap verece
ğim. Diğerlerini de yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin programında olduğu gibi, çiftçilerimize bundan 
böyle projeye dayalı, proje esası getirilmek suretiyle 
kredi verilmesi düşünülmektedir ve bunun için bildi
ğiniz gibi yasa tasarısı Meclisten geçmiştir, Senato
dadır. Çıktığı zaman, toprak değer baremleri hem 
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çiftçilerimizin artmış olacak, hem de ürün bazında | 
değer baremleri artırılmış olacak; ayrıca, kredi alır- I 
ken arazi ipotek etme külfetinden büyük çapta kur- I 
tularak, proje esasına göre çitçilerim'ize kredi verile- I 
çektir. Kanaatime göre çiftçilerimiz için bu büyük 
bir aşamadır, büyük bir rahatlık getirecektir. 

Diğer sorulara yazılı cevap verilecektir Sayın I 
Başkanım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çatalbaş, buyurun efendim, sözlü sorunuzu I 

sorunuz. I 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, yüksek tavassutlarınızla Sayın Bakandan aşa- I 
ğıdaki sorularımın cevaplandırılmasını saygılarımla I 
arz ediyorum. I 

1. Her yıl erozyon - yoluyla ekilir biçilir tarım 
alanlarından 1 5 - 1 8 milyar civarında toprakların de
nizlere taşındığı istatistiklerden alınmıştır. Bu konu
da diğer bakanlıklarla bir koordine çalışma ve tedbir I 
düşünülmekte midir? I 

2. Tarımın en önemli girdilerinden tohum, güb- I 
re, teknik, tarım araç ve gereçlerinin özellikle yaz dö- I 
nemi içinde Türk çiftçisine zamanında verilebilme- I 
si için ne gibi tedbirler alınmıştır? I 

3. Bugün ülkemizde 79 milyon civarında büyük 
ve küçükbaş hayvan olduğu, gene istatistiklerden öğ- I 
renilmektedir. Ancak besi hayvancılığı, Tarım Ba- I 
kanlığı, Şeker Fabrikaları, Et - Balık Kurumu, Tarım I 
Üretme Çiftlikleri, TC Ziraat Bankası, Veteriner îş-
leri Genel Müdürlüğü ve daha birtakım kuruluşlarca I 
yürütülmektedir. Bu konuların bir elde toplanması- I 
nın, özellikle şeker sanayiinin besi projelerinin başa- I 
rıh olduğu görüldüğüne göre, böyle bir birleşme ve I 
vahdete girilmesinin yararlı olup olmayacağının açık- I 
(anmasını rica ediyorum. I 

Bugün et ve süt verimi diğer ülkelere göre ülke- I 
mizde % 30, 40 oranındadır. Bunun için ne gibi, ve
rimin diğer ülkelere yaklaşılması yönünden ne gibi I 
tedbirler alınmaktadır? I 

Meralarımız ı% 38 - 42 oranından bugün % 20 - I 
22'ye düşmüştür. Bu konuda Bakanlıkça alınan ted- I 
birler nelerdir? I 

4. Ülkemizde 4 ila 6 milyon nüfusu ilgilendiren 
ve 600, 700 bin pancar çiftçisinin kaderiyle ilgili şe- I 
ker pancarı taban fiyatlarının kilogram itibariyle 125 I 
kuruşa çıkarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakan- j 
lığıyla bir görüş birliğine varılarak, böyle bir teklifin I 
Bakanlar Kuruluna sunulup sunulmayacağı hususun- I 
da Sayın Bakan ne düşünüyorlar? j 
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5. Dünya Gıda Teşkilatı (FAO)'nun ölçüleri için
de, bir ülkenin insanlarının bir günde 200 gram et, 
bir yumurta, 200, 250 gram süt içmeyeninin ne be
densel, m fikri yapısından büyük oranda faydalanıl-
madığı anlaşılmıştır. Acaba, ülkemizde bu hususta et, 
süt ve yumurta olarak günde tüketim ne kadardır? 

6. Bugün Gümüşhane ilinde ve özellikle Kars, 
Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da da, Sayın Bakanın 
biraz önce ifade buyurmalarına rağmen, saman 4 ile 
4,5 lira, ot ise 7 ile 7,5 liraya ve buna oranla buğday 
3,5 - 4 lira ve hatırladığıma göre 5 liraya satılmakta
dır. Bu maddeler arasındaki *bu kadar bariz farklılığın 
nedenlerinin 'bildirilmesi? 

7. Et kombinalarında besicilerin şu anda birik
miş ve çok defa da uzun süre ödenemeyen alacakla
rının ne zaman ödeneceği, bilhassa Erzurum Kombi
nasında, Bayburt'tan gelen mektuplara göre 40 - 50 
çiftçinin 30 - 40 gündür alacaklarını alamadıkları ifa
de edilmektedir. Bu hususun da açıklanmasını say
gıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşımızın sualleri bir hayli çeşitli ve uzun. 
Bunlara burada cevap verilmesi, Yüce Meclisi geniş 
çapta işgal eder. O bakımdan pek çoğuna yazılı ce
vap vereceğim. 

Yalnız et kombinalarının satın almış olduğu hay
vanlara karşın ödenmesi gerekli borçların ödenmedi
ğini söylediler, sayın arkadaşım. Geçen yıl iktidara 
geldiğimiz zaman, Et ve Balık Kurumunun çiftçile
rimize borcu 1,8 milyar lira dolaylarıridaydı. Bir yıl
dan beri Et ve Balık Kurumunun 1,8 milyarlık bor
cunu tamamen, ki bundan bir aya yakın süre önce 
ödemiş durumdayız ve hiç/*borcumuz kalmamıştır. 
Son bir ay veyahut 20 gün içerisinde yeniden borç
landığımız doğrudur ve onları da en kısa süre içe
risinde ödeyeceğimizi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Karamollaoğlu, buyurun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla arz edeceğim sorularımın ce
vaplandırılmasını rica edeceğim. 

Sayın Bakan konuşmaları sırasında, tarım sektö
rünün gayri safi milli hâsıla içindeki payının düşme
sinin, bundan önceki Tarım Bakanları için başarısız
lık simgesi olacağını belirttiler. Buna göre birinci so
rum : 
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1. Sayın Bakan, geçmiş plan dönemlerinde ta
rım sektörünün gelişme hızının ve gerçekleşmelerinin 
ne olduğunu biliyorlar mı? Bu konuda bir fikir rica 
ediyorum. 

2. Önceki üç plan döneminde, beş yıllık plan
larda gayri safi milli hâsıla içindeki tarım sektörünün 
payının düşürülmesi hedef alınmıştır*. Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde de, yine tarım sektöründe gay
ri safi milli hâsıla payının düşürülmesi hedef alın
mıştır. Bu gerçekleşirse, Sayın Bakan kendisini başa
rısız mı, ilan edecektir? 

3. Sayın Bakan, Türkiye'nin sanayileşme politi
kasını 'biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? 

4. Sayın Bakan, yatırımlar için de aynı ifadeyi 
kullandılar. Tarım yatırımlarını yüksek tutarak, sa
nayiin düşürülmesini mi hedef almak istiyorlar? Zira 
Türkiye'nin yatırımlara ayıracağı miktar bellidir. Sa
yın Bakan, tarım yatırımlarından bahsederken... 

BAŞKAN — Şimdi bellidir, dediğinize göre, so
runun yanıtını da zatıâliniz vermiş mi oluyorsunuz, o 
zaman Sayın Karamollaoğlu? Yani, bunu bir konuş
maya dönüştürmesek, iyi olur. Usulüne uygun sora
lım 'Sayın Karamollaoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Hayır 
efendim. Benim sormak istediğim husus şu : Tür
kiye'nin sanayileşme politikasını biliyor mu, bilmi
yor mu? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) —.Ondan şüphe 
yok. Ben söyleyeyim, derhal. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Ondan 
sonra Sayın Bakanın, böyle bir gelişmenin tarımın 
aleyhine olacağını bilmesi lazımdır. Bu, kendi görü
şüne aykırıdır. Bunun burada mütalaa edilmesi gere
kir. 

5. Sayın Bakan, tarmı yatırımlarından bahseder
ken sulama projelerini; tarım alet ve makinelerine ya
pılan yatırımları, traktör fabrikalarını; gübre ve ilaç
lama tesislerini, pamuk, çırçır, iplik, süt fabrikalarını 
ve yağ, şeker, alkaloit gibi gıda sanayiine yapılan ya
tırımların hepsini tarım yatırımları içinde mi mütalaa 
ediyorlar? 

6. Bunlara ıgöre Avrupa'da, mesela Fransa, İn
giltere, Almanya ıgilbi memleketlerde birim arazi ba
şına düşen traktör adedi nedir, Türkiye'de nedir? Bu
na göre, Türkiye'nin bu seviyeye gelebilmesi için, 
hangi traktör parkına sahip olması icap eder? 

Son sorum : Mevcut traktör fabrikalarının birer 
montaj fabrikası olduğunu Sayın Bakan biliyorlar 

j mi? Zira bu fabrikalar, ithalatın yapılamaması sebe-
I biyle üretimlerini düşük gerçekleştirdiklerini ilan edi-
I yorlar. Bu konuda Sayın Bakanın fikirlerini rica edi-
I yorum. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GİDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
"MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Başkan, 

I biraz önce tarımsal konularda uzun süre çalıştığımı 
I söyledim, yaptığım konuşmanın ölçüsünü ve neyi kas-
I tettiğimi bilerek konuştum, yanlış anlaşılmış olabilir. 
I Türkiye'de kalkınma planlarında sanayileşmeye ön-
I çelik verildiğini bilen ve bu kalkınma planlarının ya-
j pılışında da uzun süre çalışmış bir insanım; ama ta-
I rım için gösterilen hedeflere ulaşılmayısın! da bir ba-
j şan gibi göstermek olanağı yoktur. Ben bunu kastet -
I mek istedim. 

I Türkiye'de sanayileşmede hayvancılığın, yalnız 
I hayvancılığın payının yahut tarımsal sanayide, özür 
I dileyerek söyleyeyim, sanayileşmede tarımsal ürün-
I lerin katkısının gelişmiş ülkelerde % 60 dolaylarında 
I olduğu halde, bizde % 6'nın aşağısında olduğunu da 
I arkadaşım bilmem biliyorlar mı? Onun için, Türkiye' 
I de tarımsal gelişmeyi arzu edilen şekilde gerçekleştir-
I dik diye bir iddianın yapılması mümkün değildir; ama 
I arkadaşımı tatmin etme bakımından sormuş oldukla-
I rı suallerin hepsine yazılı cevap vereceğim. Ne düşün-
I düğümü, ne kastetmek istediğimi yazılı olarak cevap-
I landıracağım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın Galip Kaya, buyurun efendim. 

I GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, be-
I nim soracağım suallerin kredi ve çiftçi ihtiyaçları ile 
I ilgili olanlarını arkadaşlarım sordular ve Sayın Ba-
I kan cevaplandırdı. Ben iki konuyu öğrenmek iste-
I mistim. 
I Devlet Üretme Çiftliklerinde üretilen yağ, peynir, 
j et gibi ürünlerden, mesela Şeker Şirketi gibi bazı 
I kuruluşların faydalanmakta olduğu bilinmekte, bu 
I normal. Mali durumları müsait olduğu halde, hari-
I cen, bu ürünlerden yararlananların da bulunduğu söy-
I lenmekte'dir. 
I Şimdi, şöyle bir durumun açıklanmasını istiyo-
I rum : Devlet Üretme Çiftliklerinden elde edilen mah-
I sülün kapasitesini bilemediğim için, acaba hiç olmaz-
I sa büyük merkezlerde diğer sektörlerdeki devlet me-
I murlarımız da ağır şartlar altında bulunduklarına gö-
I re, piyasadakilere göre daha saf ve daha ucuz olan 
I bu gıda maddelerinden o sektörde de birer tevzi sis-
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temi kurularak, onların da bu çiftlik mahsulünden 
yararlandırılmalarının düşünülmesi mümkün müdür? 
Birisi bu. 

İkincisi de; AP iktidarı zamanında başlatılan et 
kombinalarının inşaatlarının şu anda ne durumda bu
lunduğudur ve Sayın Bakanımız tarafından da yeni 
kombina inşaatlarına başlanmış mıdır? Canlı hayvan 
yerine, yüzde yüz kesilmiş hayvan ihracına ne zama
na kadar geçebiliriz acaba, zaman hedefimiz nedir? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, ar
kadaşıma yazılı cevap vereyim. Şimdi tekrar ediyo
rum, bütün bunların açıklanması uzun zaman alacak. 
Onun için hoşgörmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir efendim. Sayın Bakan yerinize 

buyurabilirsiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 
Son söz, aleyhte, Sayın ilhan Aytekin'indir. Bu

yurun Sayın Aytekin. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. Evvelemirde tor hususa temas edeceğim. 

Sayın Bakan, gayri safi milli hâsılamız itibariyle 
1962 yılında ;% 38 nispetinde olan oranın, 1977 yı
lında % 23 düşüş gösterdiği ifâdeyle bu yıllar ara
sındaki geçen süreyi başarısız göstermek istemiştir. 
Devamla «Bu düşüş, sanayimizdeki artış sebebiyle
dir» demiştir. Aradaki fark cümlenin malumu oldu
ğuna göre, ben Sayın Bakana teşekkürlerimi arz et
mek istiyorum. 

İkinci husus : Sayın Bakan 1978 yılında gerçekleş
tirilen ihracatın 2/3 nispetinde tarım ürünlerine taal
luk ettiğinden bahsettiler. Bunu da 1978'de kendi ik
tidarları zamanındaki üretime bağlamak istediler. Ben 
şu hususu tasrih etmek isterim ki, 1978 yılında ger
çekleştirilen ihracattaki başarı, 1978'de Hükümet ol
dukları zaman depolarda bırakılan ye tarlalardaki eki
li üründen dolayıdır. 

Bu hususu böylece kaydettikten sonra, memleke
timizin içtimai bünyesinde ve ekonomimiz itibariyle 
büyük bir yer işgal eden, hatta daiha geniş manada 
kendimiz demek olan tarım sektörü ve bu sektörde
ki insanımız, maalesef bugün büyük bir tehlikeyle 
karşı karşıyadır. 

Bu bakımdan müesses devlet nizamımızı değiştir
meyi hedef alan, Dördüncü Beş Yıllık Plandaki tarım
la ilgili kısımlara işaret etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Hükümetin bütün kesimlerde olduğu gibi, tarım
da da kollektif düzene doğru gitiğini katiyetle görü
yoruz. Esasen her vesileyle düzeni değiştireceklerini 
net bir tarzda ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticileri ve Hükümetinin bu sahadaki" faaliyetle
rini yadırgamıyoruz. Ancak Anayasa nizamına göre 
neyi yapamayacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. 

Samimi kanaatimiz şudur ki, hu anlayış Sayın 
Bakanın bünyesinden gelmemekte, harici güçler iti
bariyle Sayın Bakan da bu anlayışın içerisine sokul
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Engels'in ortaya koydu
ğu, Lenin'in tatbikçisi olduğu «Devlet gücünü ele ge
çirdiğimizde, büyük toprak sahipleri için yaptığımız 
uygulamayı tazminatlı, tazminatsız zorla mülksüzleş-
tirmeyi, küçük köylüler için düşünmeyeceğiz. Küçük 
köylüler için görevimiz, özel mülkiyetlerini ve teşeb
büslerini zorla kullanarak değil; örnek göstererek ve 
sosyal yardım sağlayarak kooperatif teşebbüs ve mül
kiyetine dönüşmelerini sağlamak olacaktır» şeklinde
ki Marksist rejimin temel prensipleri, Dördüncü Beş 
Yıllık Planda köylüye yönelik politikalar bölümünün 
1004 ye 101'8'ine aynen dercedilmiştir. 

Zamanın tahammülsüzlüğü bakımından planda 
işaret ettiğimiz hususları okumam mümkün değil. 
Komünist rejimi tehlike sayanların beyanımızı tetkik 
edeceklerine kaniim. 

Muhterem milletvekilleri, her köylü çiftçi değil
dir. O bakımdan Anayasanın konuyla ilgili 37 nci 
maddesi, çiftçi tasrihini getirmiştir. Planda Anayasa
ya rağmen, köylü denmiştir. Bununla hedef, militan
ları geçmiş tatbikatlarda görüldüğü gibi çiftçinin kar
şısına götürmektir. 

1949 yılında Mao, köylüye toprak dağıtmakla işe 
başlamış. 1950fnin 6 ncı ayında, yani 1,5 sene sonra 
bir karış toprağı olan tapulu kimse de kalmamış. 

Rusya köylüye 150 milyon hektar toprak tevzi et
miş. Şimdi sormak lazım; acaba, dağıtılan 150 mil
yon hektar toprağın tapusu nerede? 

Macaristan'da şahıs başına dağıtılan 2 dönüm ara
zinin üretimi, bütün Macar Devletinin üretimine eş. 
Neden? 

Yugoslavya üretim düşme sebebini tespit etmiş, 
100 dönümlük tapu anlayışına gelmiş. 

Komünist ülkeler ıbu sistemi bırakma faaliyetleri 
gösteriyor, bizdeki igerici düzen değiştiricileri de bu 
sistemi ihya etmeye çalışıyorlar. 
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Muhterem milletvekilleri, ekonomik işletme en 
çok rant bırakan işletmedir. Devletin amacı verimi 
artırmaksa, başka bir kasıt yoksa, Zaten verimli olan 
toprağı kamulaştırrnaz. Zira, matlup hâsıl olmak lı 
dır. Rant düşüren her işletmeye Anayasa tedbir ge
tirmiştir. İşletmenin büyüklüğü ne kadar artarsa, ve
rim o nispette düşer. En büyük işletme Kolhoz'dur. 
Kolhoz ülkesi Rusya, nüfusunun ancak ;% 7'si çift
çilik yapan Amerika'dan yılda 15 milyon ton buğday 
almak durumu ile karşı karşıyadır. Eğer bunu almaz
sa, Rusya açtır. 

Biz 'hesabı yaptık, böyle bir kollektivist tarım stra
tejisine dayalı bütçenin, mîlletimizi aç ve hem de mül-
kiyetsiz bırakacağı için gayet tabii karşıyız. 

Muhterem milletvekilleri, Meksika tipi buğday 
memleketimize getirildiği zaman, bir Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekili unundan ekmek yapmak suretiy
le Meclise getirmiş, tadının düşük olduğunu ispatla
maya çalışmış ve bu kürsüye gelerek, o tohumu ge
tiren zamanın Ziraat Vekili Sayın Bahri Dağdaş'ı 
«Amerikan uşağı» olarak ilan etmiştir. Bugünkü Gı
da.- Tarım ve Hayvancılık Bakanının da o gün Mec
liste olduğunu zannediyorum. 

1950 yılında 5 milyon ton olan hububatı, biz 1978 
yılı itibariyle 25 milyon tonla çıkarmışız. 1950 yılında 
60 bin ton olan pamuk, bizim devremizde 700 bin to
na çıkmış. 1950'de 70 bin ton olan şeker, bizim dev 
remizde 1,1 milyon tona çıkmış. 1950 yılında 66 bin 
ton olan zeytinyağı, 1978 itibariyle 200 bin tona çı
karılmış. Demokrat Parti ve Adalet Partisinin tarım 
politikasının neticesi budur, 

1950 yılında Türkiye'de bir avuç gübre yokken, 
5 milyon ton güibre üretecek fabrikaları biz kurduk, 
geliyoruz; ama siz hammaddelerini sağlayamadığınız 
için üretim yetmiyor, ithal gücünüz de olmadığı için, 
çiftçi bugün gübresizlikten kıvranmaktadır. 

Dün bir münasebetle Konya'nın kazalarında iken, 
dolaşabildiğimiz kazaların hepsinde kilometrelerce 
uzunluğunda ve 48 saattir gübre almak için bekleyen 
kuyrukları gördük. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Gübre almak 
için daha çok erken. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bu, kış kıya
mette Türk çiftçisine zulümden başka hiçbir şey de
ğildir. 

7 000 ton ihtiyacının ancak onda biri bile tahsil 
edilmeyen Kadırthan'da çiftçi gübreyi eline geçirirse, 
yemeğe serpilen karabiber gibi kullanacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, zamanınızda Türkiye' 
n'n traktör ihtiyacı olmadığı kararına varmış, gümrük 
muafiyetinden çıkarmışsınız. Demirel Hükümetinin 
170 bin liraya bıraktığı 165'lik Ferguson traktörü 
400 bin liraya çıkmış, çiftçi traktörü vitrinde ve ka
talogda seyretmeye başlamış. 

16 bin lira olan pancar motoru 40 bin liraya; met
resi 20 lira olan hortum 80 liraya, 20 sıralı hububat 
mibzeri, 21 bin liradan 80 bin liraya, 6 bin lira olan 
traktör lastiği 40 bin liraya çıkmış. 

Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği kredi oranını 
düşürmüş, dolayısıyla tarım girdilerine ı% 100 nispe
tinde - maharetiniz sayesinde - fark gelmiş. Buna 
karşılık üreticiye verdiğiniz taban fiyatları da açıkça 
köylüyü, çiftçiyi fukaralık zulmüyle başbaşa bırak
mış. Memleketimiz çekirge, sel, dolu, yer kayması, 
yangın afetlerinin de ötesinde ve büyüğünde bir afata 
duçardır ki, o da bugünkü Hükümettir. İstasyonlarda 
bir haftadır mazotlu vasıtalar kuyrukta bekliyor; çift 
zamanı traktör nasıl çalışacak, kara kara düşünülmek
tedir. Gübre yok, tohum yok, ilaç yok, traktör yok, 
traktör olsa da mazot yok; Türk çiftçisi eski devri
nizde karasabana, sonra da yine şanınıza yakışan aç
lığa sürükleniyor. 

Hükümetinizde bu milletin kaderi, has ekmeği ev 
ekmeğine katık etmektir. Çiftçiden 3 liraya aldığınız 
buğdayı şimdi üreticiye 5 liraya yediriyorsunuz. Bu 
kürsüden biraz önce Sayın Bakanın bu yanlışlığı tes
pit etmiş bulunduğunu, üstüne gideceğini ifade etmiş 
olması da memnuniyetimizi muciptir. 

Taban fiyatları, Devletin zahirecilik yapması için 
konmamıştır. Taban fiyatları üreticiyi ezdirmemek için 
getirilmiş bir esastır ama, bugünkü Türkiye'de gördü
ğümüz tatbikat, bunun tam aksi şekliyle tecelli et
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde ziraate 
elverişli arazi değerlendirildiği takdirde 200 milyon 
insanı beslemeye muktediriz. Ama kaderinde açlık, 
yokluk, kıtlık ve pahalılık olan bir hükümetin anla
yışı içerisinde değil. Biz 1965 - 1968 yılları arasında 
1 200 mühendis, 70 profesör tarafından hazırlanıl
mış 1968 - 2C00 yılları Türkiye'sinin Tarımsal Üretim 
Projeksiyonu isimli ilmi eseri Adalet Partisinin tarım 
politikasının esasını teşkil ettiriyoruz. 30 milyon ton 
gübreye, 1 milyon traktöre muhtacız diyoruz. 2000 
yılına kadar 4 milyon ton pamuk, 15 milyon ton pa
tates, 45 milyon ton hububat, 4 milyon ton şeker, he
defimizdir. Adalet Partisi olarak geçmişte gerçekleş
tirdiklerimiz aynı politika ile bizi bu hedefe götüre-
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çektir. Üretimimizi her kalemde 8 ila 10 misli artır
manın yollarını bilen politikanın sahipleri olarak, 
Cenabıtıak nasip ettiği takdirde, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu bugünkü sıkıntılar inşallah sona erecektir. 

Bütçenin hayırlı olmasını dilerim, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Değerli arkadaşlarım, Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup işlem yapacağım efendim. 

B) Gıda - Tanın ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destele hiz
metleri 175 254 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde verilmiş bir önerce var, okutuyorum -efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eklenen 

Düşülen 

Daire ve kurum 

Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 
Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 

Prog-

kodu 

101 

101 

Alt-

kodu 

02 

01 

Ödenek 
türü 
kodu 

1 

1 

Faaliyet 
türü 
kodu 

001 

C03 

Harcama kalemi 

Yüzler Onlar Birler 

300 370 — 

3C0 310 — 

Miktar 

1 000 000 

1 000 000 

Gerekçe : Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan'ığınca başlatılan ve 10 çalışma grubundan ve en az 30 
personelden oluşan Tarımsal Üretim Planlaması Projelinin çalışmalarının yer gereksinimini karşılamak üzere 
170 metrekarelik bir alanda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Fabrikasında ahşap bölme, banko, kapı cam 
ve yer döşemesi yaptırılması için teklif edilmektedir. Kabulünü arz ederiz. 

tşlem ödenek aktarılması olup gider artırıcı değildir. 

Niğde 
Burhan Ecemiş 

Yozgat Ankara 
Veli Zeren tsmet Çanakçı 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

Samsun 
Ahmet Altun 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA M. YÜCEL AKIN "I (Konya) — Sayın Başkan, tarımsal planlamanın ger
çekleşmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Hükümet?.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değişik biçimiyle bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul. edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Bitkisel ve hayvansal araştırma, üretim, kontrol ve pazarlamanın geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bu konuda bir önerge daha var, oku uyorum : 

6 552 771 000 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Prog- Alt- Ödenek Faaliyet Harcama kalemi 
ram program türü türü > 

Daire ve kurum kodu kodu kodu kodu Yüzler Onlar Birler Miktar 

Eklenen Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 111 02 3 264 900 940 — 4 100000 

Düşülen Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 111 02 3 . 251 9C0 940 — 4 100 000 

Gerekçe : Hükümetlimizle Birleşm'iş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan, «Sığır Hastalıkları 
Kontrolü Projesine», proje anlaşmasına dair, 10 . 11 . 1978 gün ve 7/16729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
gereğince katılma payı olarak tespit edilen ve 1979 mali yılı bütçesine söz konusu Kararnamenin 29.1.1979 
tarihinde yayınlanması nedeniyle konamayan ödeneğin, yukarıda teklif edildiği şekilde aktarma suretiyle kabul 
Duyurulmasını arz ederiz. (İşlem, ödenek aktarılması olup, gider artırıcı yönü yoktur.) 

Niğde Kahramanmaraş Yozgat Ankara 
Burhan Ecemiş Oğuz Söğütlü Veli Zeren İsmet Çanakçı 

Samsun 
Ahmet Alltun 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA YÜCEL AKTNCI (Konya) — Önemli bir projenin gerçekleş

mesine yardımcı olacaktır, onun için katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Aynı gerekçelerle 

katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, bir önerge daha var : Bu önerge hem 111 hem de 900 ncü program kodunu ilgilendirmektedir. 
Önergenin 111 nci bölümle olan kısmını okutuyorum : 

Millet Meclisi( Başkanlığına 
Prog- Alt- Ödenek Faaliyet Harcama kalemi 
ram program türü türü > 

Daire ve kurum kodu *kodu kodu kodu Yüzler Onlar Birler Miktar 

Eklenen Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 9Q0 04 3 422 900 - 950 — 2 Cüû 0C0 

Düşülen Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı 111 04 3 101 900 930 — 2 COOı 000 

Gerekçe : Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bütçesinde diğer dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve başka 
teşekküllere yardım faaliyetinden 2 milyon lirası Türkiye Ziraat Odaları Birliğine ve 1 milyon lirası da Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyine yardım olarak yer alan, toplam 3 milyon liralık ödeneğini Zi
raat Odaları Birliğine yardıma 2 milyon lira daha eklenerek 4 milyon liraya çıkarılmasını ve söz konusu har
cama kaleminde toplam ödeneğin 5 milyon liraya yükseltilmesini arz ederiz. 

Manisa İstanbul Antalya Erzincan 
'Sümer Oral Ekrem Ceyhun Kaya Çakmakçı Timuçin Turan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Ziraat odalarına yardım amacıyla ilgili tertibe eklenen 2 milyon lira, (111 -04-3-100) faaliyetindefci öde
nekten aktarılmak suretiyle sağlanmakta olup, bütçenin ödeneklerini artırıcı bir niteliği yoktur. * 
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BAŞKAN — Efendim, bu önergeye dikkat etti
niz elbette; 2 milyon liranın bu 111 nci kottan düşül
mesini istemektedir. Bu kısmına katılıyor musunuz 
Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA YÜ
CEL AKINCI (Konya) — Sayın Başkan, adı geçen 
kuruluşa yasalar ölçüsünde yeterli ödeneik konmuş 
durumdadır. Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) —Nisan - Mayıs 
1979 yılı içerisinde bütün dünya ziraat odaları birlik
lerinden gelecek delegelerin ülkemizde yapacakları 
çalışmalar ve karşılıklı zirai bilgi alış - verişinde bu
lunmak üzere bu parayı ziraat odaları istemektedir. 

Takdir, Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN— Siz, takdire bırakıyorsunuz. 
Komisyonun katılmadığı, Hükümetin takdire bı

raktığı önergenin bu bölümünü onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuş'tur. (AP sıralarından gürültüler) 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Vay çiftçi
den yana sahtekârlar sizi... 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Hadi ordan, çiftçi 
ile ne alakası var. 

BAŞKAN — Okuttuğum biçimiyle 111 nci bölü
mü onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 ncü bölümü okutuyorum efendim : 
Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 630 808 000 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz önce bil
gilerinize sunduğum önergede, 111 nci bölümle ilgili 
kısım kabul edilmeyince, 900 ncü bölümle ilgili kısmı 
da maalesef işleme koyma olanağım yok. 

Okuttuğum biçimiyle bölümü onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1979 Yılı Devlet Üretme^ Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. 
Meclsi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 318: C. Senatosu S. Sayısı : 872) (1) 

(1) 318 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

24 . 2 . 1979 O : 2 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; bağlı genel 
müdürlüklerden Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının madde
lerine geçilmesi hususunu onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmfştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(224 147 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELÎ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 105 708 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilrn'işlii'r. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması ve DÜÇ'de zirai mah
sul üretimi 105 781 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 DÜÇ'de zirai mahsullerin de
ğerlendirilmesi ve pazarlan-
ması 9 870 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştiir. 

90Û Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 788 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

Değerli arkadaşlarım; 1 nci maddeyi, bağlı bulun
duğu cetveliyle birlikte onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste-
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rildiği üzere (224 147 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 129 147 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilîniştlir. 

3 Özel gelirler 95 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ed'itoiştıir. 

Bağlı cetveliyle birlikte 2 nci maddeyi onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyoçum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bağlı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye* Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe bilahara açık oy
larınıza sunulacaktır. 

Bu suretle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı Bütçesi Meclis'imizce kabul edilmiştir. Bütçenin 
Bakanlığın seçkin mensuplarına ve ulusumuza hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

C) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız uyarınca sıra. Milli 
Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının görüşmelerine gelmiş bulunmaktadır. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri sunu
yorum : 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ne
cati Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Kemal Kayacan, Milli Selâmet Partisi Grubu 
adına Sayın Fehmi Cumalıoğlu, Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Ali Şevki Erek. 

Kişisel söz isteminde bulunan sayın üyeler; lehin
de, Sayın Fevzi Arıcı, Sayın Altan Tuna, Sayın 
Hasan Ali Dağlı, Sayın Recep Özel, Sayın Çağlayan 
Ege, Sayın Adem Ali Sarıoğlu. 

Aleyhinde : Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Şe
ner Battal ve Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. Üzerin
de : Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Çatalbaş ve 
Sayın Temel Karamollaoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı

na Sayın Necati Gültekin'de. " 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bendeniz konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, zatiâliniz mi konu

şacaksınız efendim? 
Buyurunuz Sayın Kösoğlu. (MHP sıralarından 

alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygı değer üyeler; Mil
li Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
arz ederken, heyetinizi Grubum ve şahsım adına say
gıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, milletler isteseler de istemeseler de 
mazileriyle birlikte varlıklarını sürdürürler. Yüklü 
bir geçmişe sahip olan milletler, bu tarihi birikimin 
gösterdliği istikamete ve ölçülerle istikballerini ger
çekleştirmeye çalışırlarsa muzaffer olurlar. Kendi 
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tarihlerine karşı hassasiyetlerini yitiren, körelen mil
letler için tarihi miras ağır bir yük olur, istikbal ko
şusunda onları tökezletir ve isteseler de bu yükten 
kurtulamazlar. Türk milleti için tarih denince, ön
ce ordu düşünülür. Çünkü biz, ordu millet diye 
tavsif edilen belki de yegane tarihi varlığız. Başka 
birçok milletlerden farklı olarak, iki bin yıllık tarihi
mizde ordumuz daima devletimizin kurucu unsuru 
olarak varlığını göstermiştir. Ordu millet bütünleş
mesi onu kurucu unsur ve devlet bekasının temel 
teminatı olarak yaşatmıştır. Tarihi devletlerimizin 
bütün teşkilatlanmaları bu bütünlüğün verdiği imkân 
ve ölçülerle olmuştur. Gerçekten ve inanarak söy
lüyorum ki, tarihimiz boyunca Türk Ordusu, en mu
kaddes bildiğimiz kavramlardan birisi olarak yaşa
mıştır. Bugün de, Silahlı Kuvvetlerimize aynı mu
kaddes kavramın tarihi perspektefinden bakmakta
yız. 

Değerli üyeler, bugünkü dünya ortamında güçlü 
bir orduya sahip olmanın zaruretini anlamak zor 
değildir. Zor değildir diyorum; ama bugünkü Hü
kümet anlamamış görünüyor. Bu bütçede Milli Sa
vunma Bakanlığının ödenek nispeti düşürülmüştür. 
Bu tutumun izahı yoktur. Ordu, milletin varlığı, dev
letin bekası meselesidir. Bunlar yeterince emni
yete alınmadıktan sonra, kasalarınız altınla dolu 
olsa ne ifade eder? Para varsa ordu olacak, para 
yoksa ordu da olmayacak mantığını biz anlayamıyo
ruz. Ordu, ilk ve tartışmasız zarurettir; ona para 
lazımsa bunu millet bulacaktır; başka yolu yoktur. 
Bu imkânlar için, NATO'yıı yahut bir başkasını suç
lamak safdilliğine düşmeyiniz. Düşünmek ve tedbi
rini almak; sadece ve sadece devletin milli mükellefi
yetidir. 

Muhakkak ki, askeri ihtiyaçlarımızın kendi harp 
sanayiimizin geliştirilmesi ile karşılanması, millet 
olarak heyecanla arzuladığımız bir seviyedir. Ancak, 
mevcut halimiz ve milletlerarası ilişkilerimiz içinde de 
bu ihtiyaçları yeterince karşılamak, hükümetlerin 
ihmal edemeyecekleri bir mükellefiyettir. Herkesçe 
bilinen bir keyfiyettir ki, uzun süre maruz kaldı
ğımız silah ambargosu, silahlı kuvvetlerimizin harp 
gücünü ciddi ölçüde etkilemiş ve sıkıntıya sokmuştur. 
Hiç değilse, yakın meselelerimiz olan bir kısım kom
şularımızla aramızdaki silah dengesinde önemli de
ğişmeler olmuştur. Sayın Başbakanın gezginci dış 
politikasının doğurduğu istikrarsız, güven vermeyen 
hava içinde, ambargo meselesinin halledilmiş oldu
ğunu söylemek zordur. Ambargonun şartlı olarak 

kalktığını veya şartlı olarak kalkmadığını söylemek 
mümkündür. Bu konuda çok oynak, tek taraflı tak
dire dayanan, tamamen sübjektif bir makanizma ku
rulmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin silah gücünü böy
le bir kaypak bir zeminde tutmak, bize emniyet ver
memektedir. Hükümetin meseleyi kamuoyuna hal
ledilmiş gibi takdim etmesi, her hadisedeki reklamcı 
gayretlerinden başka bir mana ifade etmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, Ordumu
zun ihtiyaçları konusunda silahlanma ve savunma ik
tisadi yapımızdan ayrılmaz gibi doğru bir hükümle 
başlayan ve fakat bunu saptırarak yanlış istikamet
lerde sonuçlandıran bir yol takip etmiştir. Hükümet 
yaptığı dış temaslarda kredi ve yardımı daima önpla-
na almış, askeri ihtiyaçları geri plana çekmiştir. Bu 
konudaki muhtemel imkânları yeterince değerlendir
memiştir. Savunmanın, iktisadi yapımızdan ayrılmaz
lığı muhakkaktır; ama buradan hareketle askeri ihti
yaçları ihmal ederseniz, bu kesinlikle yanlıştır. Hükü
met dış temaslarında askeri uzman ve yetkililerin gö
rüşlerini almamış, aldıklarına da itibar etmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Başbakanın yeni bir savun
ma kavramı geliştirmek mealindeki sözleri de, heves-
kâr bir reklam spotu gibi görünmüştür. Bu sözlerin 
söylendiğinden bu yana geçen süre içinde, bu kav
ramı açıklamamıza yarayacak herhangi bir gelişme 
olmamıştır. Mesele muhakkakki çok yönlüdür, ve ik
tidarın ideolojik tercihleri ile yakından ilgilidir. Aca
ba bu ifadenin altında, bir kısım solcu heveskârların 
yorumlarına uygun olarak NATO'dan ayrılma fikri 
mi yatmaktadır? Böylece güvenliğimizin ordu besle
yerek değil de, ittifak sistemleri arasında ortalama bir 
yol tutarak mı temin edilmesi düşünülmektedir? Sa
yın Ecevit Hükümetinin Bağımsızlar Blokuna karşı, 
hiçbir başarıya ulaşmamış da olsa izhar ettiği sempati 
gösterileri bu yeni savunma kavramı ile de ilgili mi 
idi? Orduyu yurt kalkınmasında kullanmak, gibi söz
ler de bu kavramın icaplarından mıdır? Bunu çok sa
kat bir zihniyet olarak telakki ediyoruz. Ordunun 
görevi yurt kalkınmasına doğrudan katılmak değil, 
yurt savunması için morali ve eğitimi ile savaş gü
cünü daima üstün bir seviyede tutmaktır. Türkiye' 
nin kalkınmak için Silahlı Kuvvetlerinin insan veya 
teknik gücüne şu anda ihtiyaç yoktur. Yeter ki, ikti
darlar basiretli tutumlarıyla Türk milletinin sivil im
kânlarını heba etmeden değerlendiröbilsinler. 

Değerli üyeler, bu hükümet geleneksel ordu - hü
kümet ilişkilerini ve Silahlı Kuvvetlerin kumanda zin
cirini zedelemiştir. Her ülkede milli savunmanın te-
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mel gücü, silahlı kuvvetlerdir. Her milletin milli sa
vunması, kendine has kanunları ve prensipleri olan 
bir ilim konusudur ve her ülkede, silahlı kuvvetlerin 
özel şart ve statüleri vardır. Askerlik, bir disiplin ve 
mahrumiyetlere katlanma mesleğidir. Özelliklerinden 
ötürü de, diğer meslek unsurlarıyla kıyaslamaya ko
nu olmamalıdır. Hükümet bu sade gerçeği kavraya
mamıştır. Bütün ikazlara rağmen, alelacele çıkartılan 
sağlık personeli hakkındaki Tam Gün Kanunu, bu 
idrak noksanlığının açı'k misali olmuştur. Her türlü 
iç ve dış tehlike karşısında, millerimizin, Allah'tan 
sonra tek emniyet dayanağı olan ve her türlü tahrik 
karşısında varlığını, birliğini muhafaza etmiş olan bu 
en güçlü müessesemize bu kanunla nifak sokulmak 
istenmiştir. O kadar ki, Genelkurmay Başkanı, bu 
kanunun, ordunun içinde huzursuzluk yarattığını 
kamuoyu önünde ifade etmek mecburiyetini duymuş
tur. Şimdi daha iyi biliyoruz ki, hükümet Genelkur
mayca ısrarla ikaz edildiği halde, sorumlu Milli Sa
vunma Bakanı Meclisler karşısında susmuş, Sağlık 
Bakanı ise yanlış bilgiler vererek parlamenterleri ik
na ötmeye ve kanunu çıkarmaya çalışmıştır. Bu sakat 
tutumu bu vesileyle ve esefle kınıyorum. 

Değerli üyeler, bugünkü iktisadi şartlar içinde her 
memur, hatta her vatandaş için ciddi bir sıkıntı olan 
mesken meselesinin, askerler bakımından ayrıca ele 
alınması gerekirdi. Hükümet bu konuda anlayışlı 
davranmamıştır. Askerler daha sık tayin edilen, bu 
sebeple de 'bu sıkıntıyı daha ağır çeken bir kesimdir. 
Ayrıca, birçok subay eşlerinin de çalışmakta olduk
larını bilmekteyiz. Bu tayinler sırasında subay eşle
rinin de tayini çok ciddi mesele ve sıkıntılar doğur
maktadır; bu bakımdan da yeni bir düzenleme ve 
anlayışın getirilmesi lüzumuna inanıyoruz. Ayrıca, 
bugün için artık komik olan yolluklara da işaret et
mek istiyorum. 

Değerli üyeler, bu Hükümetim Silahlı Kuvvetleri
mize ait 'bazı geleneksel tavırları ve kumamda zinciri
ni zedelediğini söylemişitim. Bunun çok va!Wim bir 
mesailini, halen sıkıyönetim sebebiyle nıüşahaide et
mekteyiz. Türk Devletini, ülkesi, milletli ve Cumhuri
yeti ile kollamak ve korumak, ordumuzun görevidir. 
Ancak mecbur kalınmadıkça, Silahlı Kuvvetlerin iç 
güvenlik meselelerinde kullanılmaması da onun gele
neğidir. Hükümet 'bu lüzumu takdirde büyük gaflar 
yapmıştır; şimdi İse, ikasıtlı bir tahrik hali içlinde gö
rülmektedir. 

Hükümet uzun süre, tırmanan anarşi olayları fcar-
şısımda sıkıyönetimi ilan etmekten kaçınmış; fakat 

askeri birilikleri valilerin emrinde olaylarıtı içine sok
maya çalışmıştır. Öyle ki, salahiyet ve sorumluluk 
idarede kalıyor, ancak idarenin inisi'yaltifinde askeri 
birlikler fiilen olayların içine sürülüyordu. Bu, ne
tice alıcı değildi, askerliğin yönetim geleneğine aykırı 
idi ve Silahlı Kuvvetleri yıpratıyordu, ilgili kanunun 
bu konuda valilere verdiği salahiyet, çok aruzu ve kı
sa süreli durumlar içindir Halbuki Hükümet, 'bu tu
tumu sürekli bir hal olarak devam ettirmeye çalışı
yordu 

Türkiye'mizdeki durum ne idi, bu tartışmalar niçin 
yapılıyordu? Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet ikti
darı devraldığında, ortam sükûnete ermiş değildi ve 
insanlarımız hâlâ ölüyorlardı. «Antik bir gün bile 
tahammülümüz kalmamıştır, bir insanın ölümü bile 
bir iktidarın çekilmesi için yeterlidir» sloganları ite ik
tidarı devraldılar. Reklam yapmakla Hükümet et
me sanatını karıştıranlar daha ilk gününden yüksek
ten atmaya ve anarşiye can çekiştirmeye başıladılaır. 
Onlar rejim düşmanı TRT'nin desteğinde reklamları
nı sürdürürken, anarşinin arkasındaki çirkin yüz her 
gün biraz daha artan cesaretle kendini açığa vuru
yordu, Devletin ve milletin birlik ve bütünlüğüne 
saldırıyorlardı. Ölümlerin grafiği yükseliyor, katli
amlara dönüşüyordu. Hükümet ne yapıyordu? Bir 
yanda, TRT va'sıltasıyla reklamlarını sürdürüp, «Anar
şinin kaynağına indik, kökünü kuratuyoruız>» diye 
'konuşurken, diğer yandan ordunun geleneğine aykırı 
bir biçimde, onu olayların içine sokmaya çalışıyordu. 

'Biz bu ortam içinde hemen sıkıyönetime gidilme
lini. asayiş konusundaki yetki ve sommlulukların Si
lahlı Kuvvetlere devrini istedik. İnisiyatifin valilerde 
bırakılıp askerin kullanılmasınıin netice alıcı olmadığı 
gibi, orduyu da yıprattığını 'söyledik. Hükümet bu be
yanımız k'arşısnda kıyametler koparmaya başladı; 
'MHP orduya davetiye çıkarıyor diye. Acaba niçin? 
Aslında bizim kullandığımız cümlenin 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun bir maddesinin aynen tekra
rından ibaret olduğunu, bir el koyma davetiyesi ol
madığını bilmiyorlar mıydı? 

Aziz arkadaşlaram aslında mesele açıktı. Hükü
met ve onun Sa'yın Başbakanı, Silahlı Kuvvetlerimi
zin vazife şuur ve gücünden tedirgin oluyorlardı. Da
ha açık ifadesiyle, Ordumuzun, tesirlerden uzak, teh
likeler karşısındaki idraki, vazife gücü ve şuuru Hü
kümetin işine gelmiyordu. Aslında Silahlı Kuvvetle
rimizin sıkıyönetim konusunda ciddi tecrübeleri ol
duğu gibi, sıkıyönetime yol açan bugünkü hadiselerin 
de ya'ba'ncısı değildi. Tehlikenin nereden geldiğini, 
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ne olduğunu ve onunla nasıl mücadele edeceğini bili
yordu. Çünkü bu hadiseler kaynak ve mahiyetleri 
itibariyle 12 Mart öncesinden farklı değil, onun ge
lişmiş 'bir uzantısı 'idi. Silahlı Kuvvetlerimiz ise, 12 
Mart sonrasında gayet başarılı bir tecrübe geçirmişti-
Bu vazifenin ifasından Türkiye'de memnun olmayan 
ve bunu beyan eden ilk insan, Sayın Ecevit olmuştur. 
Daha, (muhalefette ve Genel Sekreterken, bu hareke
tin ortanın soluna ve kendisine 'karşı başlatılmış bir 
hareket olduğunu söylemişiMr. Sayın Ecevit o gün 
bugündür, her vesileyle Silahlı Kuvvetlerimizin bu va-
tanperverane hareketini töhmet altında bıralkıcı 'be
yanlarından geri durmamıştır. Devlete, rejime ve 
millete karş î'silafhlı hareket yürüten sol eşkiyalar adı
na, 12 Mart döneminin aşırı solu ezdiğini söylemiş 
durmuştur. Tabii ki, o bu saldırılarında yalnız kalma- . 
mıştır. Birçok CHP'li parlamenter bu yıpratma kam
panyasında arzı endam etmişlerdir. Sokaklarda; 
«faşist ordu, faşist generaller»: 'diye bağıran eşkiyaların 
yanı sıra, komünist. gizli radyolar ve adı komünist 
olmayan Mao'eu veya L'enin'ci bir kısım" partiler ve 
gazeteler de bu koroya katılmışlarıdır. Silalhlı Kuv
vetlerimiz, bu saldırı ve töhmetlerle yıpratılmış ve 
kamuoyu karşısında müdafaasız bırakılmıştır. Kontr-
gerilla şamatalarını, orduda görev yapmış ve halen 
yapmaktia olan 'birçok şerefli 'subayın boy boy resim
leri, ev adresleri, telefon numaraları ile nasıl haka
retlere maruz bırakıldığını ve hedef gösterildiklerini 
ve hatta şehit edil'diklerini hepimiz gördük. 

Orduyu kim savunacaktı? Ordu kendisi gazete 
çıkarıp, radyolara beyanat vererek mi bu işi yapacak
tı? Değerli arkadaşlarım, Hükümet vazifesini yapma
dı; Orduyu savunmadı. Saldıranları 'susturmadı. Milli 
Savunma Bakanı ise, «Ordunun başkası tarafından 
savunulmaya ihtiyacı yoktur>x gibi komik ve sıradan 
bir cümle ile stozümona vazıyeti kurtarmaya çalıştı. 

ıişte değerli arkadaşlarım, bu tutum ve zihniyeti 
temsil edenler, gün geldi, sikıyföneltümi ilan etmek zo
runda kaldılar. Ancak meselenin geleneğini çiğne
yerek, birtakım zorlamalarla tesir imkânları aradılar 
ve işi yozlaştırmaya çalıştılar. Önce, sıkıyönetimin 
ilan gerekçesi olarak, Anayasamızın 124 ncü madde
si nde tadat edilenlerin en hafif ve en az şümullüsünü 
aldılar. Sıkıyönetim mahkemeleri tereddüde düşürül
dü. Türtk Devletinin varlığına, milMinin bölünmezli
ğine yönden tehlikeleri bu gerekçe kapsıyor muydu? 
Böyle 'bir tehlikenin Varlığından Hükümet haberdar 
değil miydi? Yoksa sol zorbaları himaye için, bu teh
likeler gözden mi kaçırılmak isteniyordu? 

Bu gerekçeyi gördükten sonra şimdi daha ısrarla 
soruyorum: Sıkıyönetim hiçin Güvenlik Kurulunda 
görüşülmeden ilan edildi? Başbakanımızın alay eder
cesine, «Hudult boylarındaki vatandaşlarımızın ka
çakçılıktan kurtarılmasını öngören iktisadi tedbirleri 
görüştük» yahut «Gübre meselesini görüştük», dediği 
Milli Güvenlik Kurulunu sıktyönıetüm ilgilendirmiyor 
muydu? 

Değerli arkadaşlarım, Ordumuzun tecrübe ve ka
biliyetine milletimiz güvenmektedir. Ancak bu Hü
kümet «Eşgüdüm» adı altında omla müdahale ve yön
lendirmeye çalışarak, güvensizlik belirtilmiştir. Ni
çin? Bugüne kadar, Cumhuriyet boyunca, yıllarca 
sürmüş olan sıkıyönetimlerde böyle bir müesseseye 
ihtiyaç duyulmamış, hiçbir müdahale yolu aranma
mışken, bu Hükümet neden buna ihtiyaç duymuştur? 
Aslında bu sorunun cevabını yukarda vermiş bulunu
yoruz. Bundan evvelki sıkıyönetimlerin de «Koordi
nasyon» diye b'ir meselesi olmuştur ve bu meselle Si
lahlı Kuvveterin bünyesinde kurulan bir daire yoluy
la halledilmiştir. Hiçbir Başbakan, Silalhlı Kuvvetleri 
kendi riyasetinde «Eşjgültme'yi» düşünmemiştir. 

Başbakanının sıkıyönetim uygulamalarından ötü
rü mec'islere karşı siyasi sorumluluğu vardır ve bu 
manada ilk sorumlu insan da Sayın EceVit olmamış
tır. Ama bugüne kadar hiçbir Başbakan Silalhlı Kuv
vetlerimizin sorumluluğuna terkedilen bir uygulama
da, fiilen bu sahaya müdahale etmeyi, yönlendirmeyi 
düşünmemiştir. Sıkıyönetimin Başbakana bağlı olması, 

Mkarar ve icraatında ondan emir alması, "onun tara
fından istikametlendirilmesi demek değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu tutum, sıkıyönetim mü
essesesini şiddetle rencide etmiştir ve onun esprisine 
aykırıdır. Sıkıyönetim idaresinin kamuoyumuzdaki 
asıl ağırlığı ve itibarı, asayiş meselesini Ordunun yük
lenmiş olmasındandır. Yani, onun tarafsızlığma, 
gücüne ve ölçülerine olan inançtandır. Bunun içindir 
ki, daha sıkıyönetim ilan edilir edilmez, bir ferah
lama bir güven duygusu gelmiştir. Şimdi bu güven 
çok tehlikeli bir biçimde sarsılmaktadır ve halk hak
lıdır. işin başında Sayın Ecevit ve Bakanları olduk
tan, karar ve uygulamalarda onların tesir ve zorla
maları görüldükten sonra niçin güven duysun? Sıkı
yönetim mahkemeleri hâkimlerinin seçimi konusun
da kamu oyuna intikal edenler, son derece tedirginlik 
yaratmıştır. Esasen, Sıkıyönetim bölgeleri seçilirken, 
Hükümet apaçık surette siyasi tercihlerini ortaya 
koymuştur. Devlete karşı hiçbir hareketin yeşereme-
'd!iği yerler anarşinin kaynaklanndan gösterebilmek 
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için sıkıyönetim sahasına alınırken, artık sokaktaki 
vatandaşın bile tehlikelerimi bildiği 'bölgeler dışarıda 
tutulmuştur. Hükümet, şimdi de siyasi tercüMerin'i 
sıkıyönetim idaresi ve mahkemeleri üzerinde hâkim 
kılmaya çalışmaktadır. Şunu biliniz ki, millet ordusu
na güvenmekte ve sizin bu tahrip çalışmalarımızı esefle 
kınamaktadı?. 

Bu bütçenin milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimi
zin şerefli mensuplarına hayırlı olması dileğiyle say
gılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Köisoğlu. 
Divan Üyesi Sayın arkadaşlarımızdan Genel Ku

rul saıomumda hazır bulunan var mı efendim?.. 
(Buyurun Sayım Özel. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Kemal Kayacan'da, 'buyurumuz Sayın Kaya-
can. (CHP sıralarından alkışlar.) 

CHP GRUBU ADINA KEMAL KAYACAN 
(istanbul) — Sayım Başkan, sayım milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grubu adıma Mlill Savun
ma Bakanlığı Bütçesi üzerimdeki 'görüşlerimi sun
mak için huzurlarınıza geldim. Grubum ve şahısım 
adıınıa hepimizi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, günümüzün her dalda geli
şen teknolojisinin hızla büyümesi, toplumları zorunlu 
bir dinamizme İtmekte ve bu teknolojik gelişmelerin 
çok kısa bir süre sonra Silahlı Kuvvetlere intikali de 
toplumlarda gerilim ve endişeler yaratmaktadır. 

Yalnız gelişmiş milletlerde değil, aynı zamanda 
gelişimekte olan veya geri kalmış ülkelerde de dik-" 
katlerin önemli bir bölümü, düşmanlarımdan, komşu
larından, hatta kendi halk kesimlerinden gelecek teh
ditlere çevrilmektedir. 

Bu nedenle, bugün dünya milletlerinin pek çoğu 
milli gelirlerinin önemli bir bölümünü milli savun
maya harcamaktadır. Gelişmiş ülkeler için bu bir 
sorun değildir, bunlarda bilimsel ve teknolojik geliş
meye neden olduğu gibi bu hareket, aynı zamanda 
silah satışı medeniyle de ekonomik bir kazanç sağla
makta ise de; geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler
de halkım refahına aykırı olarak milli savunmaya pa
raları ödemektedirler. 

Dış siyaset ve ekonomi, dün diyebileceğimiz tarih
lerde milli savunmanım en büyük yardımcısı idi. Bun
lar bugün geride kalmıştır. Bugün içinde bulunduğu
muz ortamda milli savunma, dış siyaset ve ekonomi 
ile aynı düzeydedir, hatta o kadar ki, çok defa eko
nomi ve dış siyaset milli savunmanın da önüne geç-
mektedh\ 

Günümüzün milli savunma konusunu incelerken 
ekonomi ve dış siyasetin ayrılmaz bir parçası olduğu
nu da hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Bunun ya
nı sıra, bazı toplumlarda bunlar kadar önemli olan 
içişleri ve sosyal yapının da aynı düzîeyde tutulması 
icap etmektedir. Günümüzün harpleri yalnız cephe 
lerde değil, 'ekonomi üzerimde, sosyal yapılarda ve dış 
ilişkilerde yapılmakta ve bunlar da anahedef olarak 
ele alınmaktadır. Biz Halk Partisi olarak, milli sa
vunma konumuzu bu esaslar içinde sizlere arz etmek 
istiyoruz. 

Türkiye'mizin coğrafyası çok önemli bir yerde bu
lunmaktadır. Avrupa ile Asya arasında bir köprü 
durumunda olan Türkiye'miz, Kuzeyle Güney ara
sında bir kilit durumundadır. Bu çok önemli ve 
kritik bölgede bulunan Türkiye'min varlığını koru
ması için, güçlü bir savunma sistemine gereksinme 
vardır. Amacımız Büyük Atatürk'ün koyduğu, «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» prensibine dayanmaktadır. Bu
nu yapmamız ve aynı zamanda Cumhuriyetimizi, öz
gürlükçü demokratik sistemimizi ayakta tutmak ve 
demokrasimiz için her türlü fedakârlığı yapmamız 
için de yine silahlı kuvvetlere ihtiyaç vardır. 

Türkiye kimseden bir karış toprak istemiyor, fa
kat kimseye de bir santim toprağını veremez. (CHP 
sıralarından «'Bravo» sesleri.) 

Bu anapren'sipleri yürütebilmek için Halk Parti
sinin ortaya koyduğu ulusal savunma kavramı, bazı 
kişilerde ve bazı yerlerde yanlış anlaşılması nedeniiy-
le olsa gerek, tartışmalara neden oldu. Şimdi açıkla
yacağım üzere, bu kavram Türkiye'miz için en uygun 
bir sistem olup, başlangıcı Atatürk'e dayanır. Ata
türk'ün söylediği şu sözler bu kavramın başlangıcı
dır; o da, «Türk Silahlı Kuvvetleri, halkın bölünmez 
bir parçasıdır.» sözüdür. 

Sayın milletvekilleri, kısaca açıklamak gerekirse, 
ulusal savunma kavramımda ulusal amaçlar ve sonra 
da koriseptier tayin edilir. Devlet evvela Ulusal ama
cını tayin edeoektir ve bundan sonra da başta askeri 
olarak sosyal, ekonomik diğer dallarda konserlerimi 
ortaya koyar. Bu komseptlerden askeri olanını aske
rin kumandanına verir, kumandan bu konSept içimde 
kendi hazırlıklarını yapar. Bu duruma göre, Kara, 
Deniz, Hava güçlerinden hangisini ne düzeyde tutaca
ğını, neler isteyeceğini yapmaya çalışır ve Hükümetine 
bildiri;. 

Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler aradan geçen 
uzun yıllarda ihmale uğramış, hemen hemen kaybol
muş durumdadır. Büyük Atatürk'ün koyduğu bir sis-
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tem bugün ve yarın için de geçerlidir; «Hattı müdafaa 
yoktur, saithı müdafaa vardır.»!, Yanü bir harpte yal
nız cepheler değil, bütün vatan sathı savunulacaktır. 
O halde milli savunmada alınacak tedbirler bütün 
yurdu (savunacak tarzda, Orta Anadolu'dan hudut ara
sında hiçbir fark gözetmeden yapmamız gerekli bir 
unsurdu;. 

Dünyamız bugünün ortamında yurt savunması 
için diğer devletlerle ittifaklar, içine girilmesini ge
rdeli görüyor. Ancalk bu anlaşmaların amacı, önce
likle yurdumuzun savunulmasına sekte vermeyecek 
tarzda olmalıdır ve ulusal savunma sistemimize uyar 
bir tarzda yapılmalıdır. 

Günümüzde ekonominin, milli savunmanın temelli
ni teşjkil eden unsurlardan bîri olduğunu arz etmiş
tim. Kuvvetli bir ekonomi olmadan, kuvvetli silahlı 
kuvvetler de olamaz. Kuvvetli bir silahlı kuvvetler 
yapalım, ekonomimizi sonra kalkındırırız veya aksi, 
ekonomimizi kalkınralıim, silahlı kuVveltleri'miz'i son
ra kalkındırırız, terimi de yanlıştır. Biz Türkiye 
olarak, bütün gücümüzle her ikisini bir düzeyde tulta-
ralk ilerletmek ve büyültmek mecburiyetindeyiz. 

îçinde bulunduğumuz ekonomik güçleri yenmek 
için, Silahlı Kuvvetlerim izin ekonomimize yardımı 
da elzemdir. Ancak bu yardım, hiçbir zaman Silah
lı Kuvvetlerin başta disiplin olarak, iç bünyesini de
ğiştirecek şekilde olamaz. Asker, Türk'e has ve ken
dine özigü sistemini koruyarak yurt kalkınmasına yar
dım eder. Bu konuda yapılan eleştiriler, tartışmalar 
yanlıştı;. 

Biraz geriye doğru gidelim. Acaba Türk Silahlı 
Kuvvetleri bugüne kadar Türk ekonomisine yardım 
etmedi mi? En besit olarak şunu arz etmek isterim : 
Cumhuriyetten bu yana Silahlı Kuvvetler bir eğitim 
bakanlığı gibi çalışmıştır. Bugün Türkiye'de eğer bir 
sanatkâr zümresi varsa, bunu yetiştiren Silahlı Kuv
vetlerdir. Silahlı Kuvvetlere bu memleketlin verdiği 
para hiçbir zaman heba olmamıştır, bu memlekete 
güzide sanatkârlar yetiştirmiştir. 

Gelelim 1958'e : Hepinizin bildiği Mütedavil 
Sermaye Kanunu çıkmıştır. Mütedavil Sermaye Ka
nunu, Silahlı Kuvvetlerin elindeki fabrika ve atölye
lerin boş kapasitelerinin özel kesime ve kamu ke
simine hizmet etmesini amirdir. 1958'den beri bu sis
tem çalıştı. 

En son 10 senelik bir rakamı vermek isterim, 10 
binlerce yapılan işin arasında. Deniz Kuvvetleri 
l^'ö^den bu yana özel ve kamu kesimine 30 gemi 
yapmıştır, şu esnada da 17 gemi inşa halindedir ve 
planlamadadır. Bu ekonomiye yardım değil mi? 

Bunun yanı sıra, dünyada nüfusu 3 ncü derecede 
artan bir devletiz. Şu anda 45 milyonuz. Silahlı Kuv
vetlerimize ihtiyacı olan, gerek yedeksubay Olsun, 
gerek er olsun, adedi malum. Ne yapıyoruz bugün 
asker almada? Üretimde çalışanı asker ocağına alıyo
ruz. Ve bu müeyyideler bugün ciddi bir noktaya ulaş
mıştır. Memnunlukla öğreniyoruz ki, bu ay yapılan 
Şûra toplantısında bu önemli konu ele alınmıştır. 
Acaba Silahlı Kuvvetler yapacağımız yasalardaki 
deği'şikllikîerle, Silahlı Kuvvetlerin bünyesine alama
yacağı miktardaki yedek subay ve erimi yurt kalkın
masında çalıştırırsa, kendi ocağındaki çalışmaya ter-
kederse ekonomiye yardım değil mi'dtir? 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
mevcudu üzerinde de laflar söylenmektedir. 'Bugün 
NATO içinde Amerika'dan sonra adet olarak en güç
lü kuvvet biziz. Bunu niçin ayakta tutuyoruz? Bunu 
ayakta tutmamızın iki nedeni vardır: Bir tanesi dış 
siyaset, ikindisi de ekonomi ve sanayii durumumuz. 
Eğer ekonomimiz güçlü ve harp sanayimiz de bizi 
tatmin edecek derecede olaydı, belki bugünkü mik
tarın daha altına inilebilirdi. Bir yerden bir yere 
kuvvetlerin nakli, otomatik .ateş eden silahlara sahip 
olsak, personel mevcudunu indirebiliriz. Bugün için
de bulunduğumuz duruma bakarsak, Türkiye'mizin 
diVanndaki siyaisal olaylar ve yurdumuzdaki olayları 
da dikkate alırsak, bugünkü asker mevcudumuz üze
rinde tartışma yapmamak lazımgelir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, milli savunmamızla da aynı 
düzeyde ele alınması gerekli harp sanayii konusuna 
da değinmek istiyorum. 

Birkaç senedir, bilhassa politik çevrelerde ve bazı 
basında harp sanayii kuralım diye bir tartışma zemi
ni açıldı. Kaniımca bu yanlıştır. Biz dünkü devlet de
ğiliz. Biz geri kalmış memleket değiliz. Bugün Türki
ye'ce b'ir harp sanayii Vardır. Bu terimin harp sana-
yiinıi geliştirelim tarzında olması lazımdır. Acaba bu
gün Türkiye'de Silahlı Kuvvetlerimizin yararlanaca
ğı sanayi dalının yüzde kaç olarak çalıştığını tahmin 
edersiniz? Ben arz edeyim, % 10 ite azami % 40 ara
sındadır 

Bir acaip sürtüşime neticesi, kuvvetlere ve bilhas
sa Kara Kuvvetlerimize eh büyük yardırrfı yapacak 
olan Malkine Kimya'nın Sanayi Bakanlığına bağlan
ması ve Silahlı Kuvvetler için yararlı olarak çalış
maması, bugün bizim için büyük bir kayıptır. 

Yine Türkiye'mizde kamu ve özel sektör sanayiini 
ciddi olarak incelediğimiz zaman, Silahlı Kuvvetle
rimize çok büyük işler yapacak müesseselerin mev-
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cut olduğunu, fakat bunların tam rantabilite ile ça
lışmadığını görmekteyiz. O halde evvela yapılacak iş, 
yurdumuzdalki harp sanayine dönük sistemi çalıştır
mak ve onların eksikliğini gidermek ve ondan sonra 
yeni fabrikalar kurultmasını sağlarniaktır. Hükümeti
mizin, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı 
'ile iyi bir koordine içinfde, Maikina Ki'mya'dan yeni 
yeni verimler almaya başladığını görmek, büzde mem-
nonhik yaratmıştır. 

'Sayın miiltetvekilleiri, Aralık ayı başında Sayılı Ge
nel Kurmay Başkanı, Senato ve Meclis Mü'lli Savun
ma Komisyonu üyelerini bir geziye davet ettli. Bri-
fingten sonra arkadaşlarla deniz, hava, kara mües
seselerinden birkaç t a neslini görebildik. Intiba'larımız 
kısaca şudur : 

Silahlı Kuvvetlerilmiz tamaımiyle tüfcetimli bırak
mış, üretime dönmüştür. Sizleri memnun edecek bir
kaç şey söylemek isterim. Bir müesseseye gittiğiniz 
zaman işçisinden kumanldanına kadar kişisel derdini 
söylemiyor; «beni bir yere tayin ettiler 3 bün lira har-
cirab verdiler, 20 bin lira kamyon istiyor», demiyor; 
işçisi de, kumandanı da, mühendisinin de söylediği 
şu; «eferidim, bunu yapıyoruz, aman buna devam 
edelim, bunu yaptığımızda silahımızın şu eksiğini 
giderdik.^ 

Makina Kimya gibi güçlü bir müessesenin elinden 
alınmasına rağmen Kara Kuvvetlerimiz kendi elinde 
'kalan müesseseleri ile çok olumlu işler yaptığını gör
dük. Hava Kuvvetlerimiz dışarıya bağımlılığını azami 
şekilde gidermiş, birçok onarım ve isterini kendi 
bünyesinde yapar hale geldiğini gördük. 

Deniz Kuvvetleri ise muhrip yapmış, güdümlü 
hücumbot yapmış ve dünyada pek az memleketin 
yaptığı denizaltını inşa eder tarzda rüştünü ispat et
miş durumdadır. Dileğimiz, bu müesseselerin yap
makta olduğu bu işlerde devamını sağlamaktır ki, 
Hükümetimizin bu konuda hassaslıkla davrandığını, 
Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız bir görüşmede 
öğrendiğimden buna da ayrıca sevinç duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin yıllardır alışılagel
miş bir şekli ile karşılaştık, genellikle Silahlı Kuv
vetler Bütçesi, anabütçenin 20'sinin üzerinde olurdu. 
Kritik dönemlerde bunun da daha çok arttığına he
pimiz şahit olduk. Bu sefer Meclislere gelen bütçe 
15,3'tü. Bütçe Plan Komisyonunda 4 milyar daha 
ilave edildi ve bazı arkadaşlarımızca bu bir tartışma 
konusu yapıldı. «Halk Partisi Hükümeti, Silahlı 
Kuvvetlerden parayı esirgedi.|» Yaptığımız incele
mede durum böyle değildi. 
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Plan Bütçe Komisyonunda ilave edilen 4 milyara 
ek olarak 40 milyarlık bir REMO projesinin parası 
da mevcuttur, bütün bunlar; hesaba katıldığı takdir
de Silahlı Kuvvetler Bütçesi % 20'yi geçer. 

Ancak şunu da size arz etmek isterim; kâğıt üs
tünde paranın 20 olması, 30 olması da bir mana ifa
de etmez. Bu paranın Silahlı Kuvvetlerimize veril
mesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan dövizin 
temin edilmesi keyfiyetidir. Bugün içinde bulundu
ğumuz ekonomk durumda, Hükümetimiz bütün gü
cü ile bunu:, yapmaya çalışacaktır; bunu azamı şe
kilde verdiği zaman Silahlı Kuvvetlerimizden istek
lerimiz daha iyi şekilde icra edilebilir. 

Bu nedenle, Halk Partisi Grubu olarak Silahlı 
Kuvvetler Bütçesini az görmüyoruz. Kaldı ki, yeni 
kabul edilen Kararname ile maaşların artması, Sıkı
yönetim masrafları ve mart ayında yapılack toplu 
sözleşmelerin praları da bunlardan ayrı olarak veri
lecektir. 

Bu arada, Silahlı Kuvvetlerimizin çalışmasını kı
sıtlayan bazı kanunlar vardı; 2490 sayılı Kanunun 
Silahlı Kuvvetlerin alış - verişini kolaylaştırıcı hale 
getirilmesi ve 1975'te çıkarıldığı halde tatbik edilme
yeni 601 ve 1904 sayılı kanunların Temmuz ve Eylül 
aylarında Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konması, 
Silahlı Kuvvetlerimizde bir ferahlık yaratmıştır. 

Bugün için Milli Savunma Bakanlığından isteği
miz, 1958'de çıkartılan ve bugünün şartlarına cevap 
vermeyen Döner Sermaye Kanununun değiştirilmesi 
ve bilhassa kaçakçılığı men ve ileride milli savunma
mız için büyük yararlar sağlayacak olan sahil savun
ma komutanlığının bir an evvel halledilmesi ve en 
mühim olarak da, lojman durumunun hallidir. Bu
günkü bütçemizle Silahlı Kuvvetlerde lojman duru
muna gerekli şekilde eğilmemiz mümkün değil. Bu
nun için Milli Savunma Bakanlığından dileğimiz, 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun bu işe de eğilmesi 
ve Sosyal Sigortalar Kurumunun da işçilerimize loj
man yapma durumudur. 

Sayın milletvekilleri, milli savunmamızla çok il
gili olan dışişleri konusunda da biraz değinmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kayacan, 2 dakikamz var 
efendim. 

KEMAL KAYACAN (Devamla) — Biz duygu
sal bir milletiz; yaptığımız anlaşmaları genellikle iyi 

I taraflarını almaya çalışmayız. Geçmişi biraz ince
leyelim : 
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1947'de Truman Doktrinini imzaladık,' NATO'ya 
girmeden evvel Kore'ye bir tugay yolladık, 700 küsur 
şehit verdik, bundan sonra NATO'ya girdik ve de
dik ki, «Biz Kore'de Amerikan kolordusunu kur
tardık, onun için bize ayrı bir muamele yaparlar» 
yasal hakkımız olmasına rağmen, Kıbrıs Harekâtın
dan sonra ambargo konduğunu gördük. Bu olaylar
dan ders alarak bundan sonra yapacağımız an
laşmalarda duygusallıktan uzak hareket etmek 
mecburiyetindeyiz ve bugün Dışişlerimizin dün 
verdiği izahata bakarak şu memnunluğa ka
vuştuk ki, Amerika ile olan anlaşma, Amerika'nın 
ambargoyu kaldırması şartlıdır; şartlı kaldırmanın 
bizim için faydalı olduğu inancındayız, çünkü biz de 
kendisine şart güdeceğiz. Bu noktadan da, bundan 
sonraki anlaşmaların da ulusal savunma kavramımıza 
uygun bir şekilde yürütlüeceğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerimizin bir 
ikinci görevi de, gerektiğinde yurt içi olaylara yar
dımdır. Sıkıyönetimin ilanından bugüne kadar bu 
konuda, bu kürsüde dahi tartışmalar cereyan etti. 
Eski adı «koordinasyon^ yeni adı, «eşgüdüm», ne 
olursa olsun, Anayasa Kanununun 5 nci maddesinin 
son fıkrasında bu yazılı; bugünkü eşgüdüm, kanu
nun bir maddesinin tatbikinden başka bir şey değil
dir. Kabul buyurursanız, Silahlı Kuvvetlerimizi bu 
tip çekişmelerin dışında birakahm. Biraz evvel 
burada Silahlı Kuvvetlerimize tatlı tatlı sözler söy
leyen Sayın Parlamenterin 3 - 5 gün evvel, bir sıkı
yönetim mahkemesi albayının rüşvet aldığını söyle
yecek kadar ileri gittiğini unutmadık. Lütfediniz üni
formalı olan bu arkadaşlarımızı - bunlar sizin evla
dınız bizim evladımızdır - bunlara cevap hakkı vere
meyen kendisini savunamayan bu kişiler - ki hepsi 
tertemiz necip Türk milletinin evladıdır - bunlara 
bu sözlerle hitap etmeyelim. Eğer bugün Türkiye'mi
zin Cumhuriyeti korunacaksa, eğer Türkiye ayakta 
kalacaksa, Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde ayakta 
kalacaktır. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mil
letin sinesinden çıkmış, Türk halkının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ve 
rejimin, en kuvvetli güvencesidir. Bu vesileyle, Milli 
Savunma Bakanının şahsında kahraman Türk Silah
lı Kuvvetlerimiz ve onun değerli komutan ve mensup
larına en iyi dileklerimizle selamlarımızı ve saygıla
rımızı sunar, Bütçenin memleketimiz ve Silahlı Kuv
vetlerimiz için hayırlı olmasını niyaz ederim. 

Sayın milletvekilleri, beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için şükranlarımı ve saygılarımı sunarım 
efendim. (CHP sıralarından «Bravq» sesleri, alkış-

. 1ar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayacan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Komisyon 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tabii buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grup 
sözcülerinin görüşmeleri sürerken araya girerek bir 
açıklama yapma gereğini duyduğum için beni bağış
lamanızı rica ediyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Sayın Nevzat 
Kösoğlu, yaptığı konuşmanın yazılı metnin 4 ncü 
sayfasında aynen şu ibareyi kullanıyor «Milletimi
zin Allah'tan sonra tek emniyet kaynağı olan ve her 
türlü tahrik karşısında varlığını, birliğini muhafaza 
etmiş olan bu en sağlam müessesemize bu kanunla 
nifak sokulmak istenmiştir». 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nevzat Kösoğlu'nun 
bahsettiği kanun, Tam Gün Çalışma Yasası'dır. Şim
di, bu tasarıda gerek üniversite mensuplarının bu 
kanunun kapsamına alınması, gerekse askeri doktor
ların bu kanun kapsamına alınması ne zaman, nerede 
gerçekleşmiştir? Evvela bunu tespit etmekte önemli 
yararlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet tasarısında ne 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri doktorlar 
vardı, ne de üniversite öğretim üyeleri bu kanun ta
sarısının kapsamı içinde değildi. Tasarı, Sosyal İş
ler Komisyonunda da görüşülmüş, bu çerçeve içinde 
geçmiş, askeri doktorlar da, üniversite öğretim üye
leri de tasarının kapsamı içine alınmamıştır. Keza, 
tasarı Komisoynumuzda görüşülmüş, yine askeri dok
torlar da, üniversite öğretim üyeleri de bu kanun ta
sarısının kapsamı içine alınmamıştır. Burada, Millet 
Meclisi Genel Kurulunda kanun tasarısı görüşülürken 
iki önergeyle gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli askeri doktorlar, gerekse üniversite öğretim üye
leri bu kanun kapsamı içine sokulmuştur. 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Sözcüsüne 
sormak istiyorum: «Bu kanunla Türk Silahlı Kuv
vetlerinin içine nifak sokulmak istenmiştin» diyerek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini tahkir etmek hak
kını bu sözcü nereden buluyor değerli arkadaşlarım? 
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(CHP sıralarından alkışlar) Osmanlı Meclisi Mebu-
sanından tutunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Cumhuriyet Senatosundan bu Millet Meclisine kadar, 
bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Meclisler Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle Türk Halkı arasında sıcak bir 
bağ ve anlayış kurmuşlardır. Hiç bir zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk Silahlı Kuvvetlerine ni
fak sokma eğilimi içinde olamaz; bu talihsiz beyanı 
bu sözcüye iade ediyorum, bu sözü söylediiğnden 
dolayı oturumumuzu yöneten Sayın Başkanın dikka
tinden kaçtığı için üzüntülerimi belirtiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

Komisyona bu konuda bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyona sual sorma 

hakkınız görüşmelerin bitiminde tabii var efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

bu konuda sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Görüşmelerin bitiminde var, size 

sorduracağım efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır, bu konuda 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabii efendim, «Size soru sorduma-
yacağım» demiyorum ki, «Görüşmelerin bitimindeı» 
diyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
bu mevzuda bir açıklama yapıldı. 

BAŞKAN — Efendim, size soru sorduracağım 
Sayın Ataöv; «sordurmayacağım» diye bir şey yok 
efendim. «Görüşmelerin sonundaı» diyor, onun için 
istical göstermeyiniz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanın bendenize ait sözleri tahrif 
şeklinde yorumlayarak söylemiştir. Bu tarzda bana, 
konuşmamı ve sözlerimi tavzih etmek hakkı doğmuş 
olmaktadır. Bu bakımdan ve sataşma nedeniyle söz 
istiyorum. 

BAHRİ DAĞ D AŞ (Kars) — Vermezse yoklama 
isteriz. 

BAŞKAN — Efendim, usulüne uygun her isteği 
yerine getiririm. Yoklama isterseniz yoklama ya
parım. 

Sayın Dağdaş, «yoklama isteriz» tehdidiyle be
nim yılmayacağımı bilirsiniz. 

Sayın Kösoğlu, zatiâlinizin konuşmasını Saym 
Komisyon Başkanı metinden okudu. Zatiâliniz de 
dikkat ettiğim kadarıyla metinden okudunuz konuş
manızı, yani metindeki konuşmanızın size ait olma

dığını veya o bölümü atladığınızı mı iddia ediyorsu
nuz? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) - Metindeki 
konuşmayı okudum, o sözler bana aittir, ama o mana 
kastedilmemiştir, tahrif edilmiştir. 

BAŞKAN — Aaaa... O ayrı, mana meselesi, yo 
rum meselesi Sayın Kösoğlu; mana işi, bir yorum 
meselesi, rica ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün konuşması 
konusunda sataşma sebebiyle ayrıca zatiâlinize yazılı 
istemimi bildirmiştim. 

BAŞKAN — O ayrı efendin», o ayrı. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Kastetme

diğim mananın tahrifi... 
BAŞKAN — O ayrı, elime tezkereniz şimdi geldi 

Sayın Kösoğlu. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, izin veriniz bir kelimenin ldtzen tahrif edilme
siyle mana itibariyle tahrif edilmesnde furk yoktur, 
manayı tahrif etmiştir. Bu bakımdan söz istiyorum 

BAŞKAN — Lamam efendim, bir dakika 
Efendim, size Cumhuriyet Haik Partisi Grubu 

Sözcüsünün sıkıyönetim hâkimi ile ilgili iddiası kor. ı 
sunda söz veriyorum, buyurunuz. 

Komisyon Başkanının beyanı ile ilgili değil Sa
yın Kösoğlu, rica ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) - Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Başkandan bendeni/3 ö/ellikle Ko
misyon Başkanının beyanlarından öturu söz vermesini 
arz ettim, ama uygun görmediler. Şimdi bir bışka 
vesileyle almış olduğum sözü istismar ederek Komis
yon Başkanına cevap vermek istemiyorum. Onun ce 
vabını inşallah başka imkânlar içeri »irine yine bu kür
süden vermek fırsatını bulacağız. 

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisinm çok değerli 
sözcüsü burada, bendenizin birkaç gün önoeki sıkı
yönetimle ilgili görüşmelerde ve bu k ü n ü l n bir 
sıkıyönetim mahkemesi hâkimi hakkında rüşvet iddi
asında bulunduğumu, ifade buyurdular. Sözünün 
başlangıcında, benim buradaki konuşmamda Silahlı 
Kuvvetler hakkında gayet övgülü jö^ier söylerken, 
onların yanında bunu söylerken, b rkaç gün evvel de 
bu beyanda bulunduğumu ifade ettiler. 

Şahsıma çok saygı duyduğum bu saym sözcüden 
bu konuşmasından ötürü af dilemesini isterim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

GÜN AY YALIM (Ordu) — Yok canim. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, ricx ediyo

rum. 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Çünkü, ben 
dün veya evvelsi gün, bir başka gün bu kürsü'-en 
sıkıyönetimle ilgili hiç bir beyanda bulunmuş değilim. 
Ne grubum adına, ne şahsım adına bu kürsüde söz 
söylemiş değilim. Sayın sözcü bu konuda kesin ya
nılgı içindedir. Bunu özür dileyerek beyan etmesini 
istiyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Grubunuz adı
na sözcünüz söyledi. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu, parla
mento içerisindeki asgari nezaketin ifadesidir, aranız
da bu nezakate sahip olmayan insanlar olsa bile 
(CHP sıralarından gürültüler) 

Benim burada mensup olan, mevcut olan Silahlı 
Kuvvetlerin şerefli mensupları hakkında övgüye de
ğer sözler söylediğime gelince; ben burada da, bugün 
de, bu kürsünün dışında da daima bu sözleri inana
rak tekrar ederim. 

Ordu müessesesi, benim tarihimin ve milletimin 
mukaddes kavramlarından biridir ve hâlâ o müesse
seyi öyle görüyorum. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır Sayın Kös-
oğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Siz bu müesseseyi tahribe yöneldikçe, karşınızda 
her zaman bizi bulacaksınız. (CHP sıralarından eu 
rültüler) 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa

yın Fehmi Cumalıoğlu'nda, buyurunuz Sayın Cumalı-
oğlu. 

MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
kahraman ordumuzun güzide temsilcileri, Milli Sa
vunma Bakanlığının 1979 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 
Milli Selâmet Partisi Meclis Grubunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Aziz milletimizin bölünmez bir parçası olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri devletimizin beka ve hükümranlı
ğının, Cumhuriyetin vatan ve millet bütünlüğünün 
şuurlu, güçlü, inançlı, canlı bir teminatıdır. 

Türk Milletinin sinesinden terekküp eden ordu, 
millet kaynaşması halinde gönüllere yerleşen milli 
şuurla perçinleşen kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, 
milletimizin güven kaynağıdır, 

I Bin yıllık şerefli bir tarih içinden gelerek zaferle-
I rin taçlandırdığı fazilet ve mefahir zincirine bağlı 
I olarak, asırlar boyunca manevi ananesini oluşturan 
I kahraman ordumuz; moral gücü, vatan ve millet sev-
I gisi, eğitim ve disiplini, cesareti, feragat ve asaleti 
I bakımından dünyanın en mümtaz örnek ordularından 
I biridir. Üstün yeteneklerini beynelmilel müsabaka-
I larda ve Kıbrıs Barış Harekâtında ispatlamıştır. 
I İç ve dış tehlikelere karşı ülkemizi, milli birlik ve 
I bütünlüğümüzü korumakla görevlidir. Türk Silahlı 
I Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 nci maddesi ge-
I reğince; Türk yurdunu, Türk Cumhuriyetini korumak 
I ve kollamakla yükümlüdür. 

I Hudutlarımıza vuku muhtemel bir düşman saldı-
I rısını karşılayıp defetmek, vatanın bütünlüğünü ve 
I milletin bölünmezliğini hedef alan iç saldırıları, dış 
I güçlerin tahrik ve desteğiyle meydana gelen ideolojik, 
I kanlı, anarşik olayları bastırmaya kolluk kuvvetleri-
I nin gücü yetmediği anlarda, ülkeye huzuru, sükûnu 
I getirmek, Silahlı Kuvvetlerimizin temel görevidir. 

I Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir. Bir bakı-
I ma milletimizin özüdür, kendisidir. Çünkü milletin 
I örfüne, ananesine, dini ve milli geleneklerine daima 
I saygılı kalmış, moral gücünü milletimizin manevi ve 
I tarihi mefahirinden almıştır. 

I Kahraman Ordumuz, milletin ordusudur. Bunun 
I içindir ki, milletimizin itimat ve sevgisine mazhar ol-
I muş, politikanın, günlük polemiklerin dışında kalma-
I sıyla da, demokratik rejimin bekçisi olarak varlığını 
I muhafaza etmiştir. 
I Sayın milletvekilleri, ülkemiz cağrafi, jeopolitik ve 
I stratejik mevkii, yeraltı ve yerüstü servetleri, ta

biat zenginlikleri bakımından maceracı ve emperya-
I Üst güçlerin iştah ve ihtilaslarını kabartan, yeryüzü-
I nün hassas bir bölgesini teşkil etmektedir. 

I Türkiye, Karadenize, Ege Denizine ve Akdenize 
I çepeçevre sahili bulunan, Asya ve Avrupa Kıtaları 
I arasında köprü olan, doğuya ve güneydoğuya ulaşan 
I yolları ve boğazları elinde ve kontrolünda bulundu-
I ran istiklâl ve hükümranlığını asker bir millet ol-
j makla koruyan bir devlettir. 
I Enerji sorunu ve petrol kaynakları dolayısıyla bu-
I gün bütün dünyanın menfaatlerinin çekiştiği, dikkat-
I lerin üzerinde toplandığı İran ve Ortadoğu ile güney 
I zincirinde bir muvazene unsuru durumunda olan 
I Türkiye'nin, genel bir çatışmada, harp sahası dışın-
I da kalabileceğini düşünmek, bir gaflet olur. Bütün 
I dünya devletleri, ekonomilerini ve bütçelerini zorla-
I yarak silahlanmaktadır. Çevrelerimizdeki komşuları* 
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mız da, mali takatlarının üzerinde bir gayretle, silah
lanma yarışına katılmışlardır. 

Yunanistan, Megalo - İdea hayali ve ENOSİS rü
yası peşindedir. Ege sahillerine ve Kıbrıs'a gözünü 
dikmiştir. Statüsünü, tekrar papaz Makarios'un dev
rine döndürüp, ENOSİS'i gerçekleştirmek, Kıbrıs'ı 
ilhak etmek niyetindedir. Bunun içindir ki, Rum yö
neticilerine, Federal Türk Devleti ile anlaşmamak için 
telkinler yapmaktan, Birleşik Amerika, Carter yöne
timi, Türkiye'ye Kıbrıs'tan gerekli tavizleri verip, 
Rumlar ve Yunanlılarla aramızdaki sorunu çözümle
yin, ondan sonra bizim vecibelerimizi yerine getir
memizi isteyin, direktifini verdiği için de, Kıbrıs so
rununu bir çıban başı halinde bırakmaktan fayda 
ummaktadır. 

Sayın Ecevit Hükümetinin Amerika ve Batılılar
dan biraz borç döviz alabilmek için, Kıbrıs'tan taviz 
vermeye hazır olduğu yolunda dünya kamuoyunda 
uyanan ümit ve görüntü, Birleşmiş Milletler, AET ve 
NATO ülkelerinin de t>u konuda baskılarını artırmış
tır. Büyük Türk Milleti, Kıbrıs'tan en küçük bir taviz 
verilmesine asla razı değildir. Gazi Magosa'nın, Ma-
raş bölgesi Türklerle iskân edilmeli, Rumların, Yu
nanlıların ve sömürgecilerin ümidi kesilmelidir. 

Kıbrıs Türk Federe Devle'ti, zaman kaybetmeden, 
bağımsızlığını ilan etmelidir. Şehit kanıyla elde edil
miş Kıbrıs topraklarından bir karış toprak feda edi
lemez. Yunanistan, tecavüzi bir silahlanma çabası 
içindedir. Ege Denizinde ve Akdenizde dengeyi ken
di lehine döndürmek için Yunan hava, deniz ve ka
ra kuvvetlerini hızla takviye etmektedir. Amerika ve 
Batılı müttefiklerimiz, silah ve malzeme yardımında, 
Yunanlılara gayet cömert davranmakta, Türkiye'ye 
ise, hâlâ kısmi ambargo uygulamaktadır. Amerika, 
Fan'tom uçaklarıyla, Fransa Mirage'lerle Yunan ha
va kuvvetlerini güçlendirmeye devam etmektedir. De
niz gücünü, yeni modern donanma ile, kara kuvveti
ni, silah ve sürati üstün tanklarla teçhiz etme çaba
sındadır. 

Yunanistan, Hıristiyan Batının haçlı zihniyetinden 
ve müsamahalı tutumundan cesaretlenerek, kendini 
dev aynasında görmektedir. Ege Adalarını, beynel
milel anlaşmalar hilafına italiktim etmiştir, modern 
uçak alanları inşa etmiştir. Ege sahanlığı, FIR Hattı 
üzerindeki haklarımızı tanımamakta, uzlaşmaya ya-
naşmamaktadır. Lozan anlaşmasıyla teminat altına 
almmış bulunan Batı Trakya'daki Müslüman Türkle
rin vatandaşlık ve iıısanhk haklarını hiçe saymakta, 
Türklerin arazi ve taşınmaz mülklerini zorla istimlak 
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etmekte ve istimlak bedelleriyle yeni bir taşınmaz 
mal almalarına müsaade etmemektedir. Kuzey sını
rındaki Türk köylerini, yasak bölge ilan ederek, bu
radaki dindaşlarımızın diğer şehir ve kasabalardaki 
akraba ve ırkdaşlarıyla irtibatlarını keserek, civar 
pazarlardan giyecek ve yiyecek temin etmelerine mani 
olarak, kardeşlerimize esaret hayatı yaşatmaktadır. 
Müslüman Türklerin cenazelerini, üzerinde haç bu
lunan Hıristiyan cenaze arabalarıyla taşımaya mec
bur etmektedir. Çeşitli baskı ve işkencelerle canından 
ve malından bıktırarak Türkye'ye, Anavatana göçe 
zorlamakta ve böylece Türkleri arazi ve nüfus bakı
mından Rumlardan düşük seviyeye getirme planını 
uygulamaktadır. 

Varşova Paktının üyesi olan Bulgaristan, Sovyet 
Rusya'nın bir ileri karakoludur. Modern Rus silah
larıyla teçhiz edilmiştir. T-34, T-54, T-55 tankları 
vardır, modern Rus silahlarıyla teçhiz edilmiştir. Ka
ra kuvvetleri zırh ve vurucu güç kazanmıştır. Hava 
kuvvetlerindeki 19 muharip filo MİG-19, MÎG-21, 
MİG-27 uçaklarından teşekkül etmiştir. 

Doğu komşumuz, kardeş İran, Şahı yurt dışına 
kovduktan sonra yeni bir kuruluş, yeni Islami bir 
rejime oturuş çabalan içindedir. Şahın ordusundan 
geride kalan 67 milyar dolarlık uçak, tank, silah, araç 
ve gereçlerle yeniden ordusunu kurmakla meşguldür. 
CENTO üyesi olarak müttefikimiz olan İran'la dost
ça münasebetlerimizin devamında büyük milli fayda
lar vardır. 

Frak ve Suriye; İsrail tehdidi ve Amerika'nın ya-
hudileri destekelmesi dolayısıyla Sovyet Rusya ile 
bir yakınlık içindedirler. Komşumuz İrak, Türkiye 
ile sınai, ticari ve kültürel ilişkiler kurmak, karşılıklı 
müşterek yatırımlar yapmak emelindedir. 

Lübnan, İsrail'in «Parçala, böl ve yut» planının-
kurbanı olarak, yıllarca sürmekte olan bir iç harp ile 
devamlı havadan ve karadan yahudi saldırıları ve 
bombardımanları yüzünden perişan bir ülke durumu
na gelmiştir. 

3,5 milyonluk İsrail, bütün dünyaya dağılan 35 
milyonluk Yahudinin, devletlerin siyasi ve iktisadi 
yönetimine yön veren mason localarına hâkim ol
maları dolayısıyla dünya hâkimiyetini eltine geçirmek 
çabasındadır. Dünya yahuıdilertinin ve Amerika'nın 
yardımlarıyla en güçlü silaharla donatılmış 140 bin 
kişilik vurucu, zırhlı, çevik bir kara .kuvvetini ve 
600 adet F-4, F-15, F-16 ve Mirage gibi üstün vasıf
lı uçaklarla ve modern ordonatlarla donatılmış bir 
hava kuvvetini idame ettirrndktedir. En modern uçak 
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ve tank fabrikalarını da kurmuştur. Topraklarını ge
nişletmek (için komşularına devamlı saldırmaktadır. 
Birleşmiş Milletlerin karar ve ihtarlarına rağmen 
Amerika ve Fransa'nın fiili desteğiyle zorla işgal 
ettiği Filistin topraklarından çekilmernekte, bu iş
gal ettiği bölgelerde yemi yerleşme ve iskân progra
mını tatbik etmektedir, israil Devleti Ahdiatik 
Talmut'daki hurafelere istinat eden siyon önderle
rimin protokolarımdalki çağdışı korkunç plan hedef
lerimi gerçekleştirme çabasındadır. Ortadoğu da 
bir çıban başı olan İsrail, Nil sahillerinden, Mezopo
tamya ve Toros'lara kadar uzanan petrol sahalarını 
da (içine alan bir imparatorluk kurmak emelindedir. 
Siyonizmin kurucusu Viyanalı haham yazar Thedor 
Herzl'in israil Enstitüsü önümdeki heykelinde uzat
tığı eliyle Türkiye'yi hedef göstermektedir. Merhum 
general Sami Sabit Karaiman'ın 1943'te neşrettiği 
«Yahudi Tarihi ve Siyon Önderlerinin Protokolları» 
isimli eserde siyonftzmin giızli plan hedefleri açıklan
maktadır. Yahudilerin mason locaları vasıtasıyla 
hemen bütün devletlerin dış ve iç politikalarına ve 
dünya iktisadiyatına nasıl hâkim oldukları aynı lo
calar kanalıyla basın ve kültür müesseselerini emir 
ve kontrollarına nasıl aldıklarını materyalist ve laik 
muharip programlarıyla mıilletön inanç ve ahlakları
nı nasıl soysuzlaştırdıklarını açıklıyor. İnsanlığın 
başına Marksizm, Darvinizm, Freudizm safsatala
rıyla nasıl bir bela getirdikleri, övünülerek itiraf 
ediliyor. Dünyadaki anarşik olayların, demokratik 
rejimleri yıkmaya yönelik iç saldırıların, dünya genç
liğinin uyuşturucu maddelere ve alkollü içkilere ip-
tiîasının sebepleri bu protokollarda açıklanıyor. 

Yurdumuzda anarşi; ideolojik, siyasi, kanlı ölüm 
vakaları, münferit soygun olayları sıkıyönetime 
rağmen durmamıştır. Dış entrikalara Marksizme 
bağlı yeraltı örgütleri, Leninizm ve Maoizm grup
larının liderlik kavgaları, çekişmeleri ve birbirlerini 
temizleme hareketleri henüz tasfiye edilememiştir, 
Gençlerimizin yabancı ideolojilere, despotuk rejim
lere saplanma'larının günahı, materyalist felsefeye 
bağlı, manevi ve milli değerlere yer vermeyen, 
yarım asırdır ısrarla uygulanan maarif programla -
ritimdir. 

Gençlerimizin dimağına ve vicdanına vatan, mil
let, ordu, bayrak, sancak ve mukaddesat mef
humlarını oturtmayan bir maariften başka ne bek
lenebilir? 

Komünizmin, anarşizmin, mosanizmin, Şama
nizm'in panzehiri, ahlak ve maneviyattır. Sıkıyö

netim, 2 aylık süresini doldurmaktadır. Sıkıyöne
tim mahkemelerine intikal eden yüzlerce dosya henüz 
sonuçlanamarnıştır. Hükümet, sıkıyönetimün 2 ay 
daha Uzatılması teklifini Yüce Meclise getirmiştir, 
Adalet Partisi, Sayın Başbakanın müdahaleleri yü
zünden, sıkıyönetimin layikiyle vazife yapamadığını 
iddia etmektedir. «Eşgüdüm*» tabirimi, iddialarına 
mesnet göstermektedir. Bizce bu ithamlar, Sayın 
Ecevit'in, kanunundaki hukuki taibirleri bırakıp, bu
nun yerine uydurukça «eşgüdüm» ibaresini kullan
malarından dolayı bu ithamlar gelmektedir. 

1979 yılı üçüncü dünya savaşına gebedir. Orta
doğu bir kibritle infilak edecek barut fıçısı haline 
gelmiştir. Vietnam'a saldıran Komünist Çin ile Sov
yet Rusya'nın münasebetleri gerginleşmiştir. Sov
yet Rusya, Birleşik Amerika'yı, Carter yönetöiimıini 
bu tecavüzden haberi olduğu halde saldırıyı önle
mek teşebbüsünde bulunmadığı isnadıyla suçlamak
tadır. Rusya, Çin sularına en büyük diretnıotunu 
göndermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, iki dakikanız 
var efendim. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Viet
nam'la aralarında imzalanan ittifak anlaşmasının 
gereğini yapmak zorunda kalacağım, yani silahlı mü-
daheleye geçeceğini tehdiden açıklamıştır. 

Türkiye, ikinci Dünya Harbini müteakip gü
venliğini tahdit eden tehlikeler karşısında, bilhassa 
Sovyet Rusya'nın saldırılarından duyduğu endişe 
içinde 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye olmuştur. 

Kuzey Atlantik Paktı, kollektif savunma ve 
caydırıcı gücü sayesinde dünya barışına hizmette bü
yük görev yapmıştır. Komünist blokuna dahil dev
letler de Varşova Paktını kurarak dengeli bir silah 
gücü ortaya koymuşlardır. Konvansiyonel silahlar 
ve asker sayısı itibariyle Varşova Pafctı'nın NATO 
kuvvetlerinden üstün olduğu kabul edilmektedir. 
Nükleer silah bakımından Amerikanın üstünlüğü bu 
ana kadar komünist blokun NATO ülkelerine sal
dırısını önlemiştir. 

İki süper devlet Birleşik Amerika ile Sovyet Rus
ya, nüfuz bölgelerini aralarında bölüşmüş durum
dayken, şiimdi bir üçüncü süper güç olarak Komü
nist Çin ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Komünist 
Çin, Asya ve Üçüncü Dünya ülkelerini kendi blo-
kunda henüz toplamamış İse de, Vietnam harbin
den sonra daha ciddi teşebbüslere girişmesi muhte
meldir. 

NATO, kurulduğundan bu yana stratejisinde de
ğişiklik yapmıştır. İlk strateji, «topyekûn muka-
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bele» idi. Amerika nükleer bomıbayı mütecavizin 
tepesinde patlatacaktı. Sonra, «esnek mukabele» 
stratejisi ortaya kondu. Saldırıya uğrayan ülke 
kendi fconıvansiyonel silahlarıyla savunacaktı. Bu 
arada NATO'nun «çevik kuvvet» denilen seyyar 
birilikleri yardıma koşacak, saldırı püsıküıtülemezse 
önce nükleer taktik «ilahlar, sonra da stratejik si
lahlar kullanılacaktı. Esnek mukabele stratejisini 
bir kısım çevreler baştan beri (kuşku ile karşılamış
tır. 

Türkiye NATO'ya olan vecibelerini bugüne kadar 
noksansız yerine getirmiştir. Amerika garantör bir 
devlet olarak, Kıbrıs'a yaptığımız müdahaleyi söz 
konusu yaparak, NATO'nun emrindeki silahları te
cavüz için kullandığımızı iddia ederek, Türkiye'ye 
silah ambargosu koymuştur. NATO'nun Avrupa 
kanadı ülkeleri de aynı ambargoyu uygulamıştır. 

İsrail Amerika'nın verdiği silahları devamlı teca
vüz için kullandığı halde ona ambargo koymak dü-
şünülmemektedlir. Görülüyor ki... 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, süreniz geçti. 
Elinizdeki sayfayı uzun sürede lOkursunuz sanıyo
rum efendim, rica edeyim lütfen. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Hayır, 
bağlıyorum, sayfa bitti. 

Görülüyor ki, milli güvenliğimizi, varlığımızı 
devam ettirebilmek, haysiyetli bir devlet ve millet 
olarak tarihi vakarımızı muhafaza edebilmek [için 
silahımızı, uçağımızı, tankımızı, deniz filomuzu 
kendimiz yapmak zorundayız. 

Milli Selâmetin başlattığı ağır sanayi hamlesi 
tekrar ele alınıp hıziandırılmahdır. Ağır sanayi kurul
madıkça milli harp sanayii gelişemez. TUSAŞ 1974'te 
faaliyete geçebilse idi, Cumhuriyet Halk Partisi 
hükümeti bırakıp çekilmese idi, uçak sanayii çoktan 
kurulmuş olacak, jetlerimiz bugün kendi semaları
mızda uçacaktı. 

1976'da İtalyanlarla imza safhasına gelmiş olan 
uçak fabrikalarının kuruluşu yan tesirlerle önlenme
miş olsa idi, ihtiyacımız olan 50 adet yakın destek 
uçağına verilecek dövize bu fabrikalar kurulmuş ve 
bu 50 uçak da bu fabrikalarımızda yapılmış olacak
tı. Çok iyi, iyinin düşmanıdır. 

Milli harp sanayiini kamu kuruluşları ve özel 
sektör yapmalıdır. Ordumuz tüccar değildir, eğitim
le stratejik planları hazırlamakla görevlidir. İstediği 
uçağın ve silahın tipini, evsafını bildirir ve teminini 
hükümetten ister. 
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Üslerin durumu hakkında Sayın Bakandan müm
kün olan izahatı rica ederiz. 

NATO'nun dışında bir milli ordumuzun kurul
ması lüzumuna inanmaktayız. 

Ordu akaryakıt ve lojistik ihtiyacını depolama-
lıdır. Petrol sıkıntısı daha da artacaktır. 

Subay ve assubayların lojman ihtiiyacı en kısa za
manda tamamlanmalıdır. 

Kahraman ordumuzu rencide eden kontrgerilla 
isnat ve çekişmelerinden de vazgeçilmelidir... 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, süreniz hoş
görü sınırını da zorladı efendim, rica ediyorum. 

FEHMt CUMALIOĞLU (Devamla) — Bitti 
efendim. 

Paramızın % 70 oranında değer kaybetmesi top
tan eşya ve ihtiyaç maddeleri rideki aşırı pahalılık 
gözönüne alınarak, Silahlı Kuvvetler maaş baremin
de acil bir ayarlama yapılmalıdır. 

Milli Savunma Bakanlığının 1979 Mali Yılı Büt
çesinin Bakanlık mensuplarına; şerefli, kahraman 
Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hayırlı -ve uğurlu 
olmasını temenni eder, Yüce Meclisi saygı ile se
lamlarım. (MSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ali Şevki Erek. 
Buyurunuz Sayın Erek. (AP sıralarından «Bra

vo» sesleri, alkışlar) 

AP GRUBU ADINA ALİ ŞEVKİ EREK (To
kat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mümtaz temsilcileri; siz
leri Adalet Partisi Grubu adına saygı ile selamlıyo
rum. (AP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Milli Savunma Bakan
lığının Bütçesinde Yüce Meclise maruzatımızı arz 
ederken, artık bugüne kadar periyodik hale gelmiş 
bir kısım meselelerin teferruatına girmemeye gayret 
sarf edeceğim. Hangi teferruata? NATO'nun Türki
ye için lüzumlu olduğu teferruatına. Türkiye'nin 
jeopolitik durumunun dünyanın en sıcak bölgesinde 
bulunmasının gerektirdiği tedbirlerin alınmasının te
ferruatına ve Türkiye'de ağır sanayie bağlı bir harp 
sanayiinin gelişmesinin nelere bağlı olduğu teferru
atına sadece kıssa başlıklarla temas edeceğim. 

Dokunmak istediğim husus şudur saygıdeğer mil
letvekilleri: Özellikle bugün işbaşında bulunan Hü
kümet, işbaşına geldiği tarihten itibaren bir pren
sibi ilan etmektedir. Bu prensip, milli güvenlik, eko
nomiyle ve dış politikayla iç içedir." Esasında bunun 
aksi, bugüne kadar hiçbir surette ve hiçbir zaman 
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söylenmemiştir. Hükümet bir mevcudu icat etmek
tedir. Ben de bunun bu icadına uyarak, gerçekten 
dış politikayla milli savunmanın İlişkisini, ekonomiy
le milli savunmanın ilişkisini ve biz de bir şey ila
ve ederek, iç güvenlikle milli güvenlik arasındaki 
kesin rabıtayı ortaya koyacak: ve bugünkü Hüküme
tim takip ettiği dış, (iç ve ekonomik politikanın kendi 
sözleriyle milli güvenliğe zarar mı, fayda <mı getirdi
ğini Yüce Mecliste ortaya koymaya çalışacağız. 
(A'P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlarım, madem ki dış politi
ka milli güvenlikle yakından ilgilidir, evvela Hükü
metin muhalefettekii ve hükümetteki tutumlarına bir 
ad koyalım. Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti muha
lefetteki tutumuyla, iktidardaki tutumu arasında de
vamlı 180 ve 90 derecelik zikzaklarla yürümektedir. 
Dün söyledliği beyaza bugün daima kara demeyi 
bir itiyat halline getirmiştir. Bunu sokaktaki adam 
söylese muhaıkkalk ki Türkiye Cumhuriyetinin milli 
güvenliğine bir zarar olmaz; ama bunu söyleyenler 
sorumlu kıişilerse ve Türkiye Cumhuriyetıinde söz sa
hibi olan kinmselerse, bunun zararını milletçe biz çek
mekteyiz. 

Onun için bu eleştirilerimde yapılan zikzakları 
milli yarar çizgisine çekmede bir katkım olursa Ada
let Partisi olarak, şahsım olarak, kendimize iftihar 
payı çıkarmaya çalışacağız. 

Saygtdeğer arkadaşlarım, dünyada tek bir ölçü 
vardır. O ölçü, her milletin (kendi milli yararıdır. 
Her milletin, her devletin takip ettiği politikanın 
tek şaşmaz ölçüsü, budur. 

Biz eğer NATO'daysak, bunda Türkiye Cumhuri
yetinin milli yararı vardır. Eğer biz savunma ittifak
ları gereğince, yapamadığımız silahı Türk milletinin 
yararına ala'biliyorsak, almak istiyorsak, bunda Tür
kiye Cumhuriyetinin yararı olduğu içindir. 

Bakınız ambargo konusunda Sayın Hükümet han
gi politikayı takip etti. Sayın Hükümet Başkanının 
1976 tarihinde verdiği bir beyanat var. Bu beyanatta 
Sayın Hükümet Başkanı aynen şöyle söylüyor : . 

«Amerika'yla olan anlaşma ortadan kalkmıştır. 
Üslerin yeniden açılması Meclis önüne gelmeyen, ya
sal dayanak olmadan mümkün değildir.» 

Sayın Ecevit bu beyanını 1978 yılı başında yeni 
Hükümet olduğu zaman da tekrarlamıştı. Sonradan 
ne görüyoruz sayın milletvekilleri Sonradan Amerika 
üslerinin yasal bir dayanak olmadan alelacele açıl
masını görüyoruz. Henüz daha yasal dayanak ortada, 
görünürlerde yok, Meclise sevk edilmiş bir tasarı da 
henüz söz konusu değil. 

I Muhalefetteyken NATO aleyhtarlığı, ütopik tam" 
I bağımsızlık beyanlarıyla ortaya çıkıp, sonradan söyle-
I diğinin tersini yapmanın Türk siyasi politikasına ve 
I Türk milli yararına bir katkıda bulunduğunu söyle-
I mek imkân dahilinde değildir. 
I Hükümet sadece yasal dayanağı kâfi görmemiş 
I olacak ki, yani üsleri yasal dayanaksız açmayı kâfi 
I görmemiş olacak ki, bir de bakıyoruz Kıbrıs Türk 
I Federe Devleti ağzı ile, anlamlı ve önemli tavizlerin 
I verileceği, Maraş'ın Kıbrıs'h Rumlara açılacağı beyan 
I ediliyor ve bu beyan Washington Büyükelçisi tara-
I fından, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde, hani şu 
I eskiden «tu kaka» olan Amerika Birleşik Devletleri 
I nezdinde teyit ediliyor. O taviz de kâfi görülmemiş 
I oluyor. 

I Sadece bununla kalmıyoruz saygıdeğer milletve-
I killeri, gazetelerden öğreniyoruz ki, (Türk basının çok 
I güzel tabiri ile) Konya'da kurulması mutasavver olan 
I bir yeni üs silsilesine balıklama - basının tabiridir -
I giriyoruz. AWACS projesine bugünkü Hükümet im-
I za atmış bulunmaktadır. 
I Komisyondaki müzakerelerde, Hükümetin AWACS 
I hakkındaki beyanatı şöyle : Efendim biz AWACS'ı 
I kabul ettik ama, Norveç gibi milli güvenliğine çok 
I titiz, bugüne kadar hiçbir üs yaptırmamış Norveç 
I bile bu üsse imza attı. Demek ki bundan sonra, Nor-
I veç milli güvenlik politikasını takipte yeni bir izle-
I nim edinmiş bulunuyoruz. (AP sıralarından «Bravo» 
| sesleri, alkışlar) 

I Sadece, Hükümetin Komisyonda bir beyanı daha 
I var : «Efendim AVVACS üssü bildiğiniz üslerden de-
I ğil. Üslerin tam tersi» deniliyor. 
I Benim bildiğim, Cumhuriyet Halk Partisi Hü-
I kümetinin, muhalefette söylediğinin tam tersini yap

tığıdır. Yoksa AWACS üssü bildiğimiz üslerin tersi 
değildir sayın milletvekilleri. 

I Saygıdeğer arkadaşlarım, bu konudaki çelişkileri 
saymak için, benim 20 dakikalık müddetim yetmeye-

I çektir. NATO meselelerinde gayet teenni ile hareket 
ettiği izlenimini verip, NATO aleyhtarlığını bayrak-

I tarlık şeklinde ele alıp, sonradan Yunanistan'ın NA-
TO'da bıraktığı boşluğu doldururuz demek; milli sa-

I vunma için alınacak gerekli fantomlar için evvela 
«Alınmasına gerek yoktur, Yunanistan ile böyle bir 
silah yarışına girmemize imkân yoktur» deyip de 

I «Fantomların alınmasına lüzum vardır» demek, bağ
lantısızlara çok büyük ümitler bağlayıp da Dışişleri 

I Bakanımızın Hindistan'a gittikten sonra, müşterek 
I deklerasyonda çok olumlu izlenimlerle döndüğünü 
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belirtmek, Yugoslavya ziyaretinden sonra, Yugoslav
ya'nın Kıbrıs meselesine büyük katkısı olacağını ayan 
beyan ilan edip, ondan sonra Belgrat'taki bağlantı
sızlar toplantısında Hindistan ile Yugoslavya'nın ver
diği müşterek öneıigenin ittifakla kabul edilip, Kıb
rıs'taki işgalci kuvvetlerin çıkarılmasının kararını al
dıktan sonra, Barış Gazetesine ,«Evet, bağlantısızlar 
toplantısındaki girişimlerimiz hakikaten umut kırıcı 
oldu» demek, eğer dış politika ile milli güvenlik bir-
'biri ile ilişkili ise, eğer dış politikanın milli güvenliğe 
etkisi var ise, bu derece zikzaklı bir dış politikadan, 
milli güvenliğimizin müstefit olduğu iddia edilemez 
ve bu müstefit olmamayı yaratan, bugünkü Cumhuri
yet Halk Partisinin, maalesef dün söylediğinin bugün 
tam tersini yapan, zikzaklarla dolu olan siyasetidir. 
(A'P sıralarından «Bravo» sesleri) 

Benim aramak istediğim nokta şudur : Bir hükü
met ne söylüyorsa onu yapmalıdır. Bir hükümet sö
zünün eri olmalıdır. Sözlünün eri olamayacaksa, mil
li yararlara ters düşen imajları ve beyanları, gerek 
muhalefette, gerek iktidarda vermemelidir sevgili 
arkadaşlarım. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» ses-

.leri, alkışlar) 

Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, mil
li savunma kavramına burada temas etti. Esasında 
milli savunma kavramı, 1969'dan beri Cumhuriyet 
Halk Partisinin devamlı, artık konuşmaktan usan
madığı bir kavram haline geldi. 1969 bildirgesinde 
var, 1976 izlencesinde - kendi tabirleriyle - var, sa
yın bakanların beyanatı var, Sayın Ecevit'in beyana
tı var, sayın sözcülerin beyanatı var, en sonunda da 
Sayın Ecevit'in 23 Mart 1978 tarihinde Cumhuriyet 
Senatosunda, (<<Ulusaİ savunma kavramımız için ge
rekli bütün tedbirler alınmış, çalışmalara başlanmıştır. 
Tahmin ediyorum ki en kısa zamanda ortaya çıkarı
lacaktır» beyanı var. Bugüne kadar bütün beyanları ile 
aldık, evvela herkes kendine göre bir şey koymuş ve 
devamlı bir oluşum manzarası arz etmiş. Nitekim, Sa
yın Bakan Cumhuriyet Senatosundaki konuşmasında, 
ulusal savunma kavramını metinden okudu, şifahi 
olarak da, «Daha bu henüz oluşacak, bu konuda, 
işte hep beraber yardım ederek bu konuyu oluştura
cağız» dedi. 

Bir; evvela Cumhuriyet kurulduğundan beri 1976' 
sında, 1978'inde, Türk Ordusunun ve Türk Devleti
nin bir ulusal savunma kavramı, benim dilimle, bir 
milli savunma stratejisi var mıdır, yok mudur? Biz
ce vardır. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Eğer bu savunma kavramı değişecekse, ne

yini, nasıl değiştirecekseniz lütfen artık meseleyi ge
tiriniz; 1960'dan beri süregelen bu meseleyi getiriniz. 
Bu kadar hassas bir konuda, bu kadar değişik beyan
larla, bu kadar, isteyenin istediği biçimde, istediği yere 
çekebileceği şekilde, bu kadar önemli bir meseleyi 
halletmenize imkân yoktur. 

CHP sözcüsü eski emekli orgeneral sayın arka
daşımız buyurdular; «efendim, büyük Atatürk'ün 
«Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır» pren
sibi vardır, bu bir zamanlar unutulmuştur» dediler. 
Ne zaman unutulmuş? Bunun unutulduğunu söyle
mek Türk milletinin harsına, tarihine ve ideallerine 
aykırıdır. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Esasında söylenecek söz, söylenen şey o kadar bel
lidir ki, gayet açıklıkla söylüyorm, bugün tek bir mil
li savunma stratejimiz olmasa dahi, Türk milleti her
hangi bir tehlike anında yedisinden yetmişine kadar, 
Ordusuyla beraber, kendisine musallat olacak düş
manı defte kararlıdır, azimlidir; tarihinden aldığı 
huy, haslet bunu gerektirir. Neyi icat ediyorsunuz? 

Esasında milli savunma kavramını ben 2 kısma 
ayırdım. Arkadaşlarıma şunu özür dileyerek söylüyo
rum; 'bunları açmamızın sebebi, sen bunu dedin, ben 
bunu dedim meselesi değil; gerçekleri ortaya koya
lım, bu yanlışları bir daha yapmayalım, beraberce, 
milletin kaderi üzerinde, milli güvenlik meseleleri üze
rinde lalettayin, alelusul söylemiş olmak için, incit
mek için, şurada veya burada sorumlu veya sorum
suz ağızlarda beyanat verip de ortalığı toza dumana 
bulamamak için ben bu meseleleri ortaya atmaya ça
lışıyorum. 

Milli savunma kavramını 2 kısma ayırabildim : 
Birisi, mevcudu icat; yani belli olanı, bugüne kadar 
söyleneni tekrar. Ne o? Sayın Milli Savunma Baka
nımız Senatoda çıkıyor, «Ekonomiyle milli savunma 
birbiriyle iç içedir, ayrılamaz» diyor. Kim demiş ak
sini; gayet tabii, bundan tabii bir şey olabilir mi? 
«Harp sanayiimiz geliştirilmelidir.» Kim geliştirilme
sin diyen? Bunlar mevcudu icat sözlerdir... Bu ve bu
nun gibi diğer sözler. 

Benim burada Yüce Meclisin huzurunda açmak 
istediğim konu, Sayın Ecevit'in 21 . 2 . 1978 Bütçesin
de ve ondan evvel de 1976 izlencesinde söz konusu 
ettiği milli savunma kavramıdır. Bu kavramda, «Ar
tık kapalı ve sınırlı değil, açık ve sürekli, tüm yurttaş
ların ve tüm kamu ve özel kuruluşların katılacağı bir 
ulusal savunma kavramı oluşturulacaktır» deniliyor. 

Adalet Partisinin kanaati odur ki, bu ifade, «Hattı 
müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır» tabiri ile, 
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birbiriyle eşdeğerde tutulamaz. Bu, doğrudan doğru
ya, eğer kötü bir niyetle icra haline sokulursa, kamu 
kuruluşunda da özel kuruluşta da, her mahallede de 
Ordu yanında, her türlü tesire açık bir milis kuvve
tinin oluşmasına kadar gidilecek bir yolun başlangıcı 
olabilir; eğer kötü riiyetle ele alınabilirse. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri) Bizim işaret etmek istedi
ğimiz tehlike budur. 

Sayın Bakan ve Sayın Hükümetten artık, bu milli 
savunma konseptini ne zaman kavuşturacaklarını sor
mak istiyoruz; mevcudu ilamların da ne zaman ihmal 
edildiğini sormak istiyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, ütopik bağımsızlıktan 
bahsettim. Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyet Hükü
metleri dışarıdan silah alıyor diye «bağımsızlığını kay
beden hükümet» olarak itham edilmiştir. Bu Kahra
man Ordunun elinde yabancı silahlar var diye, milli 
ordu olma vasfını kaybetti diye tavsif edilmiştir. Bu
gün ne noktaya geldik? Bugün şu noktaya geldik : 
Bugün artık 1978 Bütçesinde olsun, başka bütçelerde 
olsun, sayın savunma bakanlarımız; «Amerika, Rus
ya bile dışarıdan silah almadan yahut dışarıdan tek
noloji almadan milli savunmalarını yürütemiyorlar. 
Biz içeride ne kadar yapsak, dışarıdan silah almaya 
mecburuz» demeye gelmişlerdir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Silah aldı diye değil, 
yabancı komutaya girdi diye. (AP sıralarından gürül
tüler) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Türk Silahlı 
Kuvvetleri hiçbir zaman yabancı Komutaya girme
miştir. Çok yanlış biliyorsunuz, bühtan ediyorsunuz. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Silahlı Kuv
vetlerimize ve milletimize bühtan ediyorsunuz. Türk 
Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman yabancı komutaya 
girmemiştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yalancı. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Türkiye Cum

huriyetinin bağımsızlığı, esasında dünyada bugün 
aklı başında olan her devletin bağımsızlığı, sizin Mil
li Savunma konseptinizde öngördüğünüz, «Çok ulus
lararası ittifaklarla temin edilir» de yatar. Siz onu 
söylüyorsunuz. Ben ona diyorum ki, mevcudu icat 
diyorum o. Gayet tabii bugün eğer siz hürriyetinizi, 
bağımsızlığınızı teminata almak istiyorsanız, bugün 
dünya ortasında çırçıplak ve yapayalnız kalmaya 
gönlünüz razı olmaz. Gönlünüz razı olmadığı içindir 
ki, Türkiye bugün NATO'dadır. Yararı olduğu müd
detçe NATO'dadır. Yararı varsa AWACS üslerine 

I «evet» diyecektir. Milli yaran var ise. Bundaki hedef 
I sizin bildiğiniz gibi, bağımsızlığı katletmek değil, bi-
I lakis dosta ve düşmana ve Türk Milletine göz diken-
I lere karşı, ebediyete kadar sürecek bağımsızlığı daha 
I kavileştirmek, daha tahtı teminat altına almak için-
I dir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Saygıdeğer arkadaşlarım... 

I BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Türkiye Cum-

I huriyetinin silah ve harp sanayiine, vaktimin müsa-
I ade ettiği nispette dokunmaya çalışacağım. Bir gerçe-
I ği ifade etmeden geçemeyeceğim. 
I 1967'de bu kürsüde Adalet Partisi Sözcüsü aynen 
I şöyle demiş : «İttifaklara ve dışarıdan gelecek yar-
I dımlara ilelebet güvenmek kesinlikle sözkonusu de

ğildir. Bu yardımlar azalabilir ve bir gün kalkabilir. 
I Hükümeti tebrik ediyorum ki, eski harp sanayiine ila-
I veten ilk defa bir program hazırlamış ve 553 milyon 
I liralık bir programın 170 milyon liralık, ki, o zama-
I nın parasıyla bugüne göre 5 milyar lira eder, bir 
I programını yürütmüştür» demektedir. 

I Yine 1971'de o zamanın Sayın Bakanı Topaloğlu, 
aradan geçen 4 yıl zarfında harp sanayii için 1,5 mil-

I yar liraya varan bir para sarf edildiğini ve bununla 
I büyük bir merhalenin katedildiğirti söylemiştir. Baka-
I lım bu merhale nasıl katedilmiş? Bu merhalenin ka-
j tedildiğini şunlardan öğreniyorum : 

I Sayın Başbakanımız Ecevit, 1978 senesi başında 
I Gölcük Tersanelerini ve Gölcük Elektronik Tesislerini 
i ziyarete gittiler. TRT*de yayınlanan beyanlarında ay-
I nen, «Hayretler içinde kaldım, tahminlerimin ötesin-
I de bir aşamaya vardığımızı gördüm» diyebiliyor ise 
I ve eğer sayın bir m'illi savunma bakanımız, bir oto 
I fabrikasının tevsii töreninde, «Artık ,% 100 Türk 

imalatı olan bir motor yapmaya vardık, bundan son-
I ra bu fabrika büyük nispette askeri araç ve gereç ya-
I pabilecektir» diyor ise ve çok saygıdeğer Bakanımız 
I Senatoda, «Bugün Türkiye Cumhuriyetinin askeri 
I fabrikaları elektronik sanayiinde çağdaş bir düzeye 
I ulaşmıştır» diyebiliyor ise, Sayın Bakanımız, «Bugün 

Türk orduları tank yapabilir duruma gelebilir» diyor 
I ise ve ben buna ekliyorum, bugün Türk orduları 
I uçaklarını tam manasiyle revizyon edebiliyor ise, ro

ketini yapabilir duruma geliyor ise, gaz maskesini 
I yapabilir duruma geliyor ise, işte bu başlatılan bir 

programdan ileri gelmiştir. Şüphesiz ki kâfi değildir. 
I Çok daha büyüğü yapılacaktır. Çok daha önemlisi 
I yapılacaktır. Önemli olan şudur : Kendimize güve-
I nelim, milletimize güvenelim. Sadece birbirimizi yık-
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mak için milletin yaptığını, kahraman ordusunun yap
tığını inkâra yetinmeyelim. Bugün hep beraber ifti
har ediyoruz. Sayın Kayacan Paşa iftihar etmedi mi? 
iştirak ediyorum. Gayet tabii, elbirliğiyle yaptık. 
Onun için bühtana, iftiraya, kırmaya lüzum yok, ger
çekleri tahrif etmeye lüzum yok. Çünkü, gerçekleri 
tahrif, kötülerin ağzında sakız oluyor ve onun ceza
sını milli güvenlik çekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Erek, süreniz bitti. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başka

nım, sağolun. 
EMİN ENGİN TANRI VERDİ (Balıkesir) — 

6 dakika Cumhuriyet Halk Partisine verdiniz. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Kaya-

can'ın ve Sayın Cumalıoğlu'nun kullandığı hakları... 
BAŞKAN — Hiç böyle bir şey yapmadım ben, ne 

yaptığımı bilirim ben. (AP sıralarından gürültüler) 
Ben ne yaptığımı bilirim. Arkadaşlarımızdan beni iz
leyenler bilirler; rica ediyorum.' Zaman konusunda 
hiç kimseye müsamaha etmem efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Saygıdeğer 
Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; 

Tahmini söylüyorum, bugün önünüzde olan büt
çe, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bütçeleri içinde 
yeri en düşük olan bütçedir, Komisyona % 15,3 ile 
sevk edilmiştir. Komisyondaki artırım kâfi değildir. 
Yalnız, burada dikkati çeken nokta şudur : Sayın Ba
kanımız, Senatoda; bu bütçenin büyük bir bütçe ol
duğunu, önemli rakamlara ulaştığını, dolayısıyla Mil
li Savunma bütçesine verilen önemin bu rakamlarda 
görüleceğini söylemiştir. Halbuki, Komisyondaki Hü
kümetin beyanı şudur : «Biz bu bütçeyi düşük tut
tuk; imkânların verdiği en az seviyede tuttuk. Sebep? 
Biz gaspçı bir devlet değiliz, biz saldırıcı bir devlet 
değiliz, ordunun yanına yapacağımız barış ve güven
lik anlaşmalarıyla bu eksiğimizi tamamlayacağız.» 
Komisyonda Hükümetin beyanı, «İmkânların verdi
ği en düşük düzey» dir, Sayın Bakanın beyanı; «En 
yüksek düzeydir.» 

Bizim kanaatimiz : «Bugünkü bütçe, 50 yılın en 
düşük bütçesidir. REMO'yu eksik tutarsanız veya 
REMO'da biriken 40 milyon lira buna ilave edilirse 
bütçe 100 milyon liraya ulaşır» lafı, iktisadi kaidelere 
aykırıdır. 

1975 bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü, «REMO planının eksiğini bütçeye ilave 
edemezsiniz, çünkü bütçe dengesini bozarsınız ve bu
nu harcayamazsınız» demiştir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, TürMye Cumhuriyeti
nin güvenliği mükemmel hale getirilmelidir. Türk or

dusu, Türkiye Cumhuriyetinin gözbebeğidir. Bugün 
Türkiye bir iç kaos içindedir; Türkiye, kazan halin
de kaynatılmak istenmektedir. Türkiye üzerine üşüş
müş karanlık ve kötü emeller vardır. Bu emellere kar
şı Cenab-ı Allah'tan sonra en büyük güvencemiz or
dumuzdur. (AP, MHP ve MSP sıralarından «Bravo». 
sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin maruz kaldığı tehlikelere karşı bu
rada elbirliği ile Sıkıyönetimi Yüce Meclis ilan etti. 
Sıkıyönetim, düşünülebilir çarelerin en sonudur. Sı
kıyönetimi çare olmaktan çıkarıp, çaresizlik haline 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Çaresizlik, sıkıyö
netimin çaresiz bir tedbir olduğu, - Allah muhafaza 
etsin - memleketin mukadderatına tesir eden netice
dir. 

BAŞKAN — Sayın Erek, tüm siyasi partilere ta
nıdığımız hoşgörü sinirini zorluyorsunuz efendim; 
rica ederim, bitiriniz. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başka
nım, son cümlelerimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim, evet. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Affınıza teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Tayın bedeli 

konusundaki verilen nispet uygun değildir. Facia ha
lini alan hayat pahalılığı karşısında, Silahlı Kuvvetle
rimizin her şeyden önce önceliğe sahip olan Silahlı 
Kuvvetlerimizin büyük bir sıkıntıda olduğunu biliyo
ruz. Tam Gün Tasarısının bir huzursuzluk getirdiği
ni, Sayın Başbakanın, Sayın Genelkurmay Başkanı
mızın ve sayın her iki Bakanımızın beyanından öğren
miş bulunuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, ölümle mu
kavele akdetmiş bir kuvvettir. Hepsinin üstünde, Tür-
'kiye, huzur ve huzursuzluğu ve istikrarsızlığı defet
meye mecburdur ve Türkiye kaynayan kazan halin
den çıkarılmaya mecburdur. 

Büyük Türk Milleti, Ordu - Millet hasretiyle bu
güne kadar maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan ka
çınmamıştır ve kaçınmayacaktır. 

Bu bütçenin, Türk Milletine, Silahlı Kuvvetlerimi
zin bütün mümtaz temsilcilerine ve üyelerine ve Yüce 
Meclisimize hayırlar getirmesini diliyor; Sayın Baş
kanın gösterdiği müsamahadan dolayı size ve kendi
lerine Adalet Partisi Grubu adına saygı ve şükranla
rımı arz ediyorum. (AP, MHP ve MSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
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Lehte Sayın Fevzi Arıcı, buyurunuz efendim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

FEVZİ ARICI (içel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım, Türk Ordusunun değerli 
temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada Milli Savunma Bakanlığı Bütçe
sini görüşürken böylesine şerefli bir ordunun her tür
lü im'kândan yararlandırılması için gereken her şeyin 
düşünülmesi ve tatbik sahasına konulması gerektiği
ne inanıyorum. Çünkü, bu ordu, Doğudan Batıya, 
Güneyden Kuzeye yurdumuzun her köşesinden kopup 
gelmiş, gerektiğinde vatanı için canını esirgememiş 
kahraman 'Mehmetçiklerin ordusudur. Çünkü bu or
du sarsılmaz imanıyla Türkiye Cumhuriyetinin yetiş
tirdiği Atatürk çocuklarının ordusudur. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — îlkokul hocan mı 
hazırladı bunu? 

FEVZİ ARICI (Devamla) — Sana da öğreteyim 
gel de. Konuşma isteğin olursa gel, ben sana yazıve-
reyim. 

Çünkü bu ordu tarih boyunca tek güven kayna
ğımız olmuş, kahraman Türk Milletinin Ordusudur. 
Ne yazıktır ki, varlığıyla, güven ve öğünç duyduğu
muz ordumuz için Cumhuriyet tarihinin en az tahsi
satı bu yılkı bütçede konmuştur. Nereye gidiyorsu
nuz, ne yapmak istiyorsunuz beyler? Adalet Partisi 
her zaman asker ocağına ve millet bütünlüğüne mut
lak inanmış bir partidir ve Adalet Partisi o ocağa 
«faşist uşak» diyen rejim düşmanlarıyla mücadelede 
bu ocağın daima yanında olmuştur ve daima olacak
tır. (AP sıralarından alkışlar) 

Bugün Türkiye, dünyanın en zor şart ve problem
lerinin bulunduğu, değişik menfaat kaynaklarının 
sürdüğü bir bölgede ve kendi iç problemlerinin kritik 
boyutlara ulaştığı bir dönemde yaşamaktadır. Çev
remizde vukübulan ve ne yönde gelişeceğini henüz 
kestiremediğimiz olaylar, ülkemizde de arzu edileme
yecek olaylara yol açma istidadındadır. Bu gayrimü-
sait şartlar altında milli birlik ve beraberliğimizi ko
ruyabilmemiz Silahlı Kuvvetlerimizin daha yüksek 
bir savunma gücüne sahip olmasıyla mümkündür. 
Müşterek savunma anlaşmalarının savunma gücümü
zün artırılmasında fazlaca müessir olamayacağını ya
kın geçmişteki tecrübelerden öğrenmiş bulunmakta
yız. Zor günlerde Türk'e Türk'ten başka dost olma
dığına göre, savunma gücümüzü mümkün olan en 
yüksek seviyede milli kaynaklara dayandırmak zorun
dayız. Bir başka deyişle, milli harp sanayiimizi kur
mamız gerekmektedir. Milli harp sanayii faaliyetleri-
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mizin hedefi Silahlı Kuvvetlerimizin harp malzeme
siyle ikmal maddeleri ihtiyaçlarının karşılanmasında 
milli imkânların optimum seviyede kullanılması ve 
ülkemizde ağır sanayiin yanısıra savunma sanayiinin 
de gelişmiş olması lazımdır. 

Milli savunma sanayiini, ülkemizin teknolojik im
kânları ve gelişme potansiyeli içinde mütalaa ederek, 
uzun ve kısa vadeli olmak üzere, 2 gayeye mütevec
cih olmak üzere özetleyebiliriz, kurabiliriz : 

Uzun vadeli savunma sanayii politikamızı Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla temin 
ve idame ettirebilecek imkânlara kavuşmak ve mo
dern silah sistemlerinin imalatını mümkün kılacak 
savunma sanayii kompleksini kurmamız lazım. 

Kısa vadeli savunma sanayii politikamızı ise, milli 
sanayiimizde imali mümkün olan, Silahlı Kuvvetleri
mizin hareket kabiliyeti ve atış gücüne direkt tesiri 
bulunan ve kritik durumlarda temininde güçlük çekil
mesi muhtemel olan silah, araç, gereç ve mühimma
tın imalatına öncelik vermek olarak tespit edebiliriz. 

Savunma sanayii politikamızın tatbikinde döviz 
sarfını azaltacak askeri imalat programlarının geliş
tirilmesine, mümkün mertebe uzun vadeli ve büyük 
çaptaki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak savun
ma sanayii tesislerinin kurulmasına, askeri ihtiyaçlara 
ve bunların tamamlayıcısı olan kamu ihtiyaçlarını 
karşılamak için kamu ve özel sektör sanayi yatırım
larının teşvik edilmesine, savunma sanayii faaliyetle
rinde görev alacak teknik kadronun yetiştirilmesine 
mümkün olan en yüksek öncelik verilmelidir. 

Savunma sanayii faaliyetlerinde görev alacak per
sonelin yetiştirilmesine öncelik verilmesini, sıralama
da bilhassa en sona aldım. Çünkü, bugüne kadarki tat
bikatınızda bu husus daima ihmal edilmiştir. Hal
buki Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu ihtisas 
dallarındaki teknik personeli yetiştirmeden ne savun
ma sanayiini kurabilirsiniz, ne de avuç dolusu dö\!z 
ödeyerek satınaldığımız silahlan müessir bir biçimde 
kullanabilirsiniz. 

Bana öyle geliyor ki, siz eğitime harcanan parayı, 
günün moda deyimiyle, savurganlık olarak kabul edi
yorsunuz. Halbuki iyi yetişmiş bir mühendisin, yal
nız bir fantom uçağının kullanma ömrünü % 5 ora
nında uzatmakla sağlayacağı tasarruf, 25 Türk gen
cinin, hem de Amerika'da yüksek mühendislik eği
timi için gerekli kaynağı sağlayabilmektedir. Buna 
benzer örnekleri silah sistemlerinin seçiminde, kul
lanımında, bakımında istediğiniz kadar bulabilirsiniz, 
bulabiliriz ve söyleyebilirim. 
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Geçmiş yıllardaki bütçe görüşmelerinde, savunma 
sanayiinin kurulmasıyla ilgili temennileri daima duy
duk. Adalet Partisi, partimiz, sınırlı kaynaklarımıza 
rağmen, Silahlı Kuvvetlerimizin taleplerini karşıla
maya her zaman aşırı hassasiyet göstermiştir. Diğer 
bakanlıkların aksine, Milli Savunma Bakanlığının 
Bütçesi yalnız bu yıl hariç, her yıl tatminkâr olmuş
tur, 

Yüce Meclisin bu gayretlerine, halkımız da ka
rınca kaderince katılmış ve her 3 kuvvetimizin güç
lendirme vakıflarına katkıda bulunmuşlardır. Ama 
şunu kabul edelim ki, vatandaşlarımızın beklediği sa
vunma sanayi tesislerini henüz kuramadınız ve kura
mayacaksınız. Bu kafa ile kurmak mümkün değil. 
Bunun tek sebebi, yeterli ve ehil personele sahip ol-
mamanızdır. Teknik kadroları yetiştirmede ihmal gös
terirken, elde mevcut personeli de hizmette tutma bir 
yana, ayrılmaya zorlar bir gayret içindesiniz. 

Halbuki Silahlı Kuvvetlerimizin kadrolarına giren 
yeni silah sistemleri, çok daha yüksek sayıda teknik 
personele ihtiyaç göstermektedir. Teknolojik gelişme
ler durmayacağına göre, teknik personele olan ihti
yacımız günbegün artacaktır. O halde bu teknik kad
roları oluşturmak ve mevcutları da hizmette tutmak 
için ne gibi bir tedbir alınması lazımsa hemen alınız. 
Yok eğer teknik personelde benim zannetiğim kadar 
ihtiyaç yoksa, bırakınız böyle kalsın mı diyelim, ve
yahut da diyeceksiniz? 

Sanırım teknik personele olan ihtiyacı inkâr ede
cek bir arkadaşımız yoktur. Bırakalım inceldiği yer
den kopsun demenin mesuliyetini kabul edecek arka
daşımız olmayacağı gibi, buna rağmen bir tedbir al
mama veya bir çözüm yolu getirmeme hali de, dürüst 
bir davranış olamaz. Bu yöndeki eksikliğinizi görme
niz için illa milli felaketlerin vuku bulması mı gerekli?. 
Bu konuda göstereceğimiz ihmalin sebep olacağı kötü 
sonuç, ne tren kazaları kadar kolay unutulabilir, ne 
de onarılabilir beyler. 

Teknik personeli yetiştirmek için gayret sarf et
meyi, uzun vadede sonuç verecek diye bir yana bıra
kıyoruz diyelim, bırakıyorsunuz diyelim, eldeki per
soneli kaçırmamak ya da yetişmiş personeli Silahlı 
Kuvvetlere cezbetmek için de bir şey yapamaz mı
sınız? Doktorlara, daha çok hizmet versinler diye 
Tam Gün Yasasını çıkarıyorsunuz, veterinerleri de 
aynı yasadan yararlandırıyorsunuz, hâkimlere veya 
bu sınıftan sayılan personele bazı imkânlar tanıyor
sunuz, teknik personel için hiçbir şey yapamıyorsu
nuz^ 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, lehinde söz aldı arkadaş. 

FEVZİ ARICI (Devamla) — Beyefendi, ben or
dunun lehinde konuşuyorum, ordunun âli menfaat
leri çin konuşuyorum. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmasını bitiriyor efendim Sa
yın Arıcı. 
Süreniz de bitti Sayın Arıcı. 

FEVZİ ARICI (Devamla) — Milyarlık projelerle 
uğraşan mühendis subaylar, mastır yapmış, doktora 
yapmış, hepsi yüksek tahsilli birer kıymet olan mü
hendis subaylara, maalesef ortaokul mezunu bir 
hemşire kadar maaş verememektesiniz. Ne acıdır ki, 
ordunun elindeki bu güzide elemanlar, özel sektörde 
buldukları büyük maddi imkânlarla ordu saflarından 
kopup gitmektedirler. Bugün Türk Ordusunda par
makla sayılabilecek kadar mühendis albay kalmıştır. 
Şayet bu konuya bir çözüm ge'tiremezseniz... 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, süre bitti. Kişisel ko
nuşmalara hiç toleransım yok. 

FEVZt ARICI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
. . . Yüce Mecliste dile getirilen savunma sanayii

nin kurulması, dilekler, teşebbüsler, temenniler olarak 
kalır. Daha uzun yıllar aynı havanda çok su döver
siniz. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Bütçenin lehinde' 
söz alıp aleyhinde konuşmak hangi ahlaka sığar? 

FEVZİ ARICI (Devamla) — Ahlakı bana siz öğ
retmeyin beyefendi. Aldığım aile terbiyesi benim ah
lakımı teessüs ettirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, karşılıklı konuşmayı bı
rakın da son sözünüzü söyleyin efendim. Sözünüzü 
kesmek zorunda bırakmayın beni. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Arıcı, size 
hiç yakışmıyor. 

FEVZİ ARICI (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
bir Milli Savunma Bütçesi görüşmesini tamamlamak 
üzereyiz. Bu da, «Orduya selam her şey tamam» ol
masın. Kendisi de bir teknik personel olan Sayın Ba
kan, yukarıda dile getirmeye çalıştığım problemlerin 
çözülmesinde sizden yardım bekliyorum. Gelişmekte 
olan bir ülke olduğumuzdan, hep kaynaklarımızın sı
nırlı olduğundan söz ediyorsunuz. Kaynaklar sınırlı 
olduğundan, bunların rasyonel olarak kullanılması da 
daha önem kazanmaktadır. Bu işi ancak güçlü bir 
teknik ikadronun varlığıyla sağlayabilirsiniz. Ne is
raf edecek kaynağımız... 
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BAŞKAN — Sayın Arıcı, ben bu sözünüzü kese
ceğim sizin. 

FEVZt ARICI (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

-BAŞKAN — Bitiriyorsunuz, ama ne zaman biti
receksiniz bilmiyorum ki. 

FEVZt ARICI (Devamla) — Ne israf edecek 
kaynağımız, ne kaybedecek zamanımız olmadığına 
göre, gerekli tedbirleri hemen almalı ve tatbik saha
sına koymalısınız. Bu hususları kapsamına alan be
nim ve arkadaşlarımın tarafımızdan hazırlanan, Grup 
olarak hazırlanan kanun teklifimiz Sayın Meclis Baş
kanına takdim edilmiştir. Yüce Meclisin bugüne ka
dar esirgemediği Silahlı Kuvvetlerimize karşı olan 
yakın ilgisini, bu kanun teklifiyle... 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, ben sizin sözünüzü kes
tim efendim. 

FEVZt ARICI (Devamla) — Benim sesim mü
saittir, mikrofonsuz konuşurum. 

Bu bütçenin milletimize, Ordumuza hayırlı, uğur
lu olmasını diliyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, sizin sesinizin müsait ol
ması önem taşımıyor ki, önemli olan İçtüzüğe saygı. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Ses değil, söz kesildi 
Sayın Arıcı. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet söz istiyor mu? 

MİLLt SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMAN-
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Milli Savunma Bakanı Sayın Neş'et 
Akmandor, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

MİLLt SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMAN
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Milli Savunma Bakanlığının 
1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde açıklamaları
ma başlamadan önce, hepinizi Silahlı Kuvvetler adına 
ve şahsım adına saygı ile selamlarım. 

Dünyanın içinde bulunduğu siyasal ve askeri or
tam ile ülkenin koşulları ve zorlukları ne olursa olsun, 
Silahlı Kuvvetlerimiz vatanın savunmasında daima 
görevi başındadır. 

Bütçe ile ilgili konuşmalarımı 3 noktada toplamak 
istiyorum. 

Birincisi, dünya koşullarına bağlı olarak savunma 
politikasını oluşturan uluslararası dengeler, 

tkincisp, savunma hizmetlerinin ekonomiyle ilişki
leri ve buna bağlantılı olarak savunma endüstrisi; 

Nihayet, bütün bunlar karşısında oluşan ve oluş
turulan ulusal güvenlik kavramı. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, şimdi bu 
çok geniş olan konuları, zamanın elverdiği ölçüde, 
özetleyerek sunmaya çalışacağım. 

Avrupa'dan Asya'ya ve oradan da Uzakdoğu'ya 
kadar uzanan geniş bölge içinde yeni yeni olaylar, 
ikili anlaşmalarla ortaya çıkan önemli bir siyasal .de
ğişiklik görülmektedir. Bu görüntü içinde uluslarara
sı güç dengeleri de değişmekte ve yeni güç odaklan 
oluşmaktadır. 

Avrupa Birliği içindeki çelişkilere karşın Ameri
ka Birleşik Devletleriyle Çin Halk Cumhuriyeti ara
sındaki ikili ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Üçüncü 
Dünya Ülkeleri ise varlıklarını kabul ettirme çabası 
içindedirler. Bu görünüm içinde Ortadoğu, büyük çı
kar çatışmalarının doğurduğu olaylarla doludur ve 
dünyanın en duyarlı bir bölgesi haline dönüşmüştür. 
Bu bölge içinde stratejik noktaları kontrol eden Tür
kiye'nin savunmasını başkalarının kararlarına bağlı 
tutamayacağı açıktır. Bu anlayış, artık yurt içinde 
ortak bir kavram olduğundan kıvanç duyuyoruz. 

Bir ülke, kendi hak ve çıkarlarını kendisi korur 
ve bu davranış egemenliğinin ilkesidir. Türk Ulusu, 
egemenliğini, hak ve çıkarlarını korumasını bildiği
ni yakın tarihimizdeki olaylarla bütün dünyaya ka
nıtlamıştır. Bundan sonra da benzer zorluklarla kar
şı karşıya kalırsa, kuşkusuz bu değerleri korumasını 
bilecektir. Savunma konuları aslında dış ilişkilerden 
soyutlanamaz, uluslararası ilişkiler gözönünde tutul
madan oluşturulamaz ve savunmaya şekil verilemez. 

Sözü edilen dış olaylar ve silah teknolojisindeki 
gelişmeler yakından izlendiği zaman, bu bilgilere da
yalı olarak dinamik savunma modelleri oluşturulur. 

Çevremizdeki ülkeler yıllarca tepeden tırnağa si
lahlanmışlar ve silahlanmaya devam etmektedirler. 
Bütün-bunların nasıl kullanılabileceğini, bunu Türki
ye'yi nasıl etkileyebileceğini çok iyi hesaplamak ve 
bunlar karşısında caydırıcı gücümüzü idame etmek 
zorundayız. Şüphesiz, Silahlı Kuvvetlerimiz bu değer
lendirmeyi sürekli biçimde ve çok iyi düzende yap
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Batı'da eski dost ve mütte
fikimiz Yunanistan, davranışlarıyla başka bir görü
nüm içindedir ve bu nedenle aramızda çözüm bekle
yen önemli sorunlar vardır. Öyle sorunlardır ki, bun
lar haksız, gereksiz ve zoraki yaratılmış niteliktedir
ler. Bunlar NATO içinde bazı teknik konulardan 
oluşturulmuş-, komşumuz tarafından yapay olarak 
yaratılmış sorunlardır. 
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Şöyle ki : NATO çalışmalarının ilk döneminde 
Yunanistan'ın radar ve dinleme tesis gücünün yük
sek olduğu dönemde, haber alma ve uyarı sisteminin 
sınırı olan FIR hattı Ege ortasından değil, Batı Ana
dolu kıyılarına yakın biçimde geçirilmiştir. Gerçek 
olmayan, kâğıt üzerinde olan bu sınırı, iki ülke ara
sında hudut kabul etmeye imkân olmadığı gibi, Ege' 
deki bu FIR hattını Yunanistan bir hudut gibi kul
lanma eğiliminde görülmüştür. 

İşte, bu nedenle FIR hattı anlaşmazlığı doğar; 
işin tekqik yönü budur. Yine bu dönemde, yani an
laşma döneminin ilk başlangıç döneminde Ege sa
vunma görevinin dağıtımında Türkiye Ege'nin kuze
yinde ve Yunanistan'da güneyinde görev almış, bu 
görevden yararlanarak Yunanistan'ın Lozan Anlaş
masına da ters biçimde adaları silahlandırdığı görü
lür. 

İşte ikinci sorun buradan doğar. Yani, Lozan An
laşmasına riayeti sağlamak ve silahlanmaktan bu 
adaları korumak. Bu, peşinde başka bir sorun sürük-
Jer getirir. Bu da, «Kıta Sahanlığı» sorunudur. Su 
düzeyinde ve su altındaki 'kaynakların kullanılması, 
yani Türkiye'nin haklarının korunması sorunudur. 

İşte 2 komşu ülke arasında, böylece çok ciddi bir 
mesele oluşmuştur. Sözü edilen konular nedeniyle 
Ege kıyılarımızın güvenliği son derece duyarlı bir 

•duruma gelmiş bulunmaktadır ve bu nedenledir ki, 
Ege Denizi artık Türkiye'nin kalbinin attığı bir de
nizdir. Buna Kıbrıs'ı, Trakya'yı, onların çok duyar
lı durumunu da eklersek, sorunların boyutunu anla
mamak imkânsızdır. 

Türkiye'nin, bu sorunların çözümüne yaklaşımı 
gerçekçidir. Yani anlaşmazlıkların görüşmelerle ve 
barışçı bir yolla yapılması .önerilmektedir. 

Geçmişte karşılaşılan sorunların bu yolla çözül
müş olduğu gözönünde tutulursa, bu yaklaşımın ger
çekçiliği ıbir kere daha İyice anlaşılır. 

Şunu söylemek gerekir ki; Yunanistan'ın Türki
ye'nin tutumunu değerlendirememesi yüzünden Ege' 
de sorunların çözümü gecikmekte ve buradaki sını
rımızın güvenliğe kavuşması da o ölçüde gecikmek
tedir. 

Eğer Yunanistan gerçekçi tutuma gelirse, Ege De
nizi, tekrar bir barış denizi haline dönüşebilir ve bu 
sonuçtan hem Yunanistan hem Türkiye büyük ya
rarlar sağlar. 

Türkiye bütün sınırlarını barış sınırı olarak gör
meyi isleyen, bunun yollarını sürekli biçimde arayan 
ve bulan bir ülkedir. Türkiye tarihte yurt bütünlüğü 

ve özgürlüğü üzerinde daima titremiş ve bu varlık
lar üzerinde duyarlı olmuş bir ülkedir; bugün bu du
yarlılığını sürdürmektedir. 

Güçlü, caydırıcı bir silahlı kuvvetlere sahip olma
sı da bunun bir gereğidir; nedeni de budur. 

Değerli milletvekilleri, ülke savunmasının çekir
değini ve esasını kendi askeri gücümüz sağlar; savun
ma buna dayanır. Ancak, bu devirde savunmanın ge
reken ölçüde tek başına sağlanması düşünülemeyece
ği gibi, devletlerin çok kere etraflarında bir anlaşma
lar halkası oluşturarak güvenliklerini pekiştirdikleri 
bir gerçektir. Bu gerçekler bizi ortak savunma gere
ğine götürür. Ancak, anlaşmalar sözü edilen amaçla 
kullanılırken, anlaşma hükümlerini yurt çıkarları ve 
'haklarımızın korunmasını sağlayacak biçimde kullan
mak, buna büyük özen ve dikkat göstermek gerekir. 

İşte çeşitli konuşmalardaki ayrımlar bu noktadan 
doğmaktadır. Türkiye bugünkü NATO anlaşması için
de kalarak yurt güvenliğinin korunması ilkesini be
nimsemiştir. Bunu yaparken üyelerin anlaşma hüküm
lerini Türkiye'ye karşı kullanmak istemelerine olanak 
vermeyerek ve onlara karşı çıkarak bu konuda çok 
duyarlı olacaktır. Anlaşmaların ulusal güvenliğimize 
sağladığı katkılar ölçüsünde değerli olduğunu artık 
biliyoruz. 

Bu konuda önemli olan diğer bir nokta da, anlaş
maların geçerliliği, güçlüğü ne olursa olsun anlaşma
lar o ülkenin güvenliğini tümüyle sağlamaktan çok 
uzaktırlar. Çok kere de işlerlik hızları yetersizdir. 

'Kuşkusuz kollektif savunmaların boşlukları ülke 
etrafında ikili anlaşmalarla güvenlik çemberleri oluş
turularak kapatılır ve bugün böyle yapılmaktadır. Bu
nunla birlikte tekrar edersek, güvenliğin esası gene 
de silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücü üzerinde 
oluşur. Diğer sistemler bunun v etkinliğini artırıcı ni
teliktedir. 

Ulusal güvenliğin aslında gerçek güvencesi tümüy
le ulustur. Bu güvencenin oluşturulmasında her kuru
luşa, her müesseseye görev düşer. Bunu zedelemeye 
'hiçbir kişinin, hiçbir kuruluşun hakkı yoktur. 

Yalnız silahlı kuvvetlerin bu konuda çok özel 
bir yeri ve rolü vardır. Ulusal güvenliğin boyutları
nın saptanmasında, amacının iyi belirlenmesinde dün
ya durumu ve güç dengelerinin iyi saptanması gerekir. 
Türk Ulusunun bu konuda şaşmaz amacı, hiç şüphe
siz, Atatürk Cumhuriyetinin değişmez ilkesi olan ba
rıştır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin çabalarının da bu amaca 
yönelik olduğu kuşkusuzdur. Barış artık ulusların tek 
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tek kendi iradelerine» bağlı olmaktan çok, büyük ölçü
de dünya koşullarının 'etkisi altındadır. Bugün dün
ya yumuşama süresi içinde olsa da barış, bloklarara-
sı silahlanma, silah dengesine dayanmaktadır. 

Buna ek olarak özellikle 'bölgemizde aşırı bir si
lahlanma görüldüğünden, ülkelerarasıridaki karşılıklı 
güven ve saygıya verdiğimiz büyük değere rağmen, 
çevremizde görülen düzeyde bir silah gücüne sahip ol
mamız, denge yönünden kaçınılmaz bir gerektir. 

Sayın milletvekilleri, savunmayı oluşturan kuv
veti yalnız anlaşmalardan sağlanan yardım ve kolay
lıklara güvenerek kuramayız ve kendi olanaklarımızla 
orantılı bir büyüklükten daha büyük ölçüde tutmak 
olası değildir. Aksi halde, Amerika'nın uyguladığı bir 
ambargo olayında olduğu gibi, sözü edilen kolaylık
lardan yoksun kalınca kendi gücümüzle taşıyamaya
cağımız bir güvenlik sistemiyle karşı karşıya kalırız. 
Ambargo uygulaması bu yönden uyanmamız için çok 
önemli bir ders olmuştur. Bu ambargo konusunu zan
nediyorum ki bu yönden değerlendirmenin hepimiz 
için yararı büyüktür. Bu olaydan alınan derslerle 
oluşturulan güvenlik kavramındaki gereksinmelerle 
olanaklar arasında uyum sağlanması gereği, büyük bir 
önem kazanmıştır. 

«Yeni bir ulusal savunma yahut güvenlik kavramı 
oluşturuyorsunuz, keşfediyorsunuz» diyor sayın ko
nuşmacılar burada. Evet. Çünkü olaylar bunun oluş
turulmasına neden olmuştur. Savunmanın gereksinme
lerinin, ülke teknolojisinin elverdiği ölçüde, ülke üre
timiyle karşılanması gereklidir. Anlaşmalarla sağlanan 
savunma desteklerini de tümüyle savunmanın tüketi
me dönük gereksinmelerini karşılamaya ayırmayıp, 
bunun önemli bir kısmını da savunma endüstrisinin 
kurulmasına ayırmanın gereği artık bütün açıklığıyla 
anlaşılmıştır. -

Değerli milletvekilleri, savunmamıza kaynak ayı
rırken, ülke bütünlüğünün ve bağımsızlığının önce
likle gözörtüride tutulduğu bir gerçektir. Ancak, savun
manın büyük ölçüde mali, ekonomik güce dayandı
ğını bilerek, ekonomimizi savunmamızın bir parçası 
olarak alıyoruz. Zannediyorum ki bunu da isabetli, 
çok yerinde bir karar olarak görmek gerekir. Savaş 
gücünün ekonomi ve endüstrinin potansiyeli dışında 
oluşturulamayacağı artık anlaşılmıştır. Hep beraber 
bu ortak anlayışa gelmemiz lazımdır. 

Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, yok denebile
cek ölçülerde bütçelerle bu millet yoktan var etmeyi 
bilmiştir, bu gücü göstermiştir. Türk Ulusu zorunlu 
durumlarda sözü edilen savaş gücünü daima göster

miş bir ulustur ve gelecekte de kuşkusuz gösterecek
tir; ama savunma gücüne süreklilik verilmesi ise başka 
bir kavramdır. 

Savunma gücüne süreklilik verilmesi : 
Ekonominin yarattığı, sürekli sağlayabildiği kay

naklara dayanır bu süreklilik. Endüstri ürünlerine da
yanır bu süreklilik. 

Bu nedenle savunma ile ekonomi arasındaki iliş
kilere büyük önem vermekteyiz. Karşıt olarak, Ordu
muzun ekonomiye büyük ölçüde katkısının olacağına 
da kuşkumuz yoktur, savunma endüstrisine bu ne
denle çok önem veriyoruz. Özgürlüğü, bağımsızlığı 
her şeyin üstünde tutan milletimizin, savunma konu
sunda öncelikle kendi gücüne dayanması doğaldır ve 
bunun olanaklarını yaratması da gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle büyük ekono
mik zorluklara karşın, 1979 Mali Yılı Milli Savunma 
Bütçesi, bir önceki yıla göre 11.9 milyar Türk Lirası 
fazla ile 64 793 000 000 lira ile bağlanmıştır. Böylece.. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — % 70'e 
göre mi? 

MİLLt SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Yüzde 22,5'luk bir artış vardır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — % 70lik 
devalüasyona göre mi? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Davalüasyon sizin hayalinizde 
beyefendi. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz Sayın Bakan, buyu
runuz efendim; sıralardan yapılan sataşmalara cevap 
vermeyiniz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Eğer REMO planındaki 3 milyar 
liralık (belli bir programa, belli bir yasaya göre ay
rılmış 3 milyarlık) miktar bu karşılaştırmaya katılırsa, 
bütçedeki artış % 29,9'dur. İşte bundan dolayı di
yoruz ki, 1978 yılına göre daha çok büyük ölçüde 
bir feragatla bütçeye olanak sağlanmıştır. 

Aslında ulusal hak ve çıkarlarımızı gereğince ko
ruyabilmek, egemenliğe yönelebilecek saldırıları defe
debilecek ve nihayet bu çeşit olasılıklara karşı caydırı
cı gücü sürekli harekette tutabilmek için, Silahlı Kuv
vetlerimizin kendi öz kaynaklarımıza dayanması ge
rekir. 

Bütçede konulan miktar azdır - çoktur; mesele, şu 
bardaktaki su gibi; bardak yarı dolu; bardak yarı 

boş, Bu bardak yarı boş alınmış, ona göre bütçe kon
muştur. (CHP sıralarından alkışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Siz de ek
siğinizi su ile dolduruyorsunuz. 

235 — 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Esaslı olan savunmanın sağlıklı 
bir ekonomi ile beslenmesidir. Bunun için ekonomi
mizin üretken ve güçlü tutulması gereklidir ve buna 
özen gösteriyoruz. Bunun karşıtında, savunmanın da 
böyle bir ekonomiye güvenceli bir ortam sağlaması 
esastır. Bu karşılıklı ilişki dengeli biçimde sürdürül
dükçe savunma politikamızın gerçekçi bir temele da
yalı, sağlıklı bir yolda olduğu söylenebilir. Diğer 
yönden savunma politikamızın dinamiği içinde, bazı 
an yatırımlar azaltılır, bazı an da çoğaltılır. Bu, o di
namik içerisinde oluşturulacak bir oluşkudur. 

Bütün bu düşüncelerin ışığı içinde milli savunma
mıza binbir zorluklarla ayırdığımız bu ödenekleri sa
vunma amaçlarından ayrılmadan ulusun kalkınması
na katkıda bulunacak doğrultuda yararlı olacak bir 
biçimde sürdürme olasılığı vardır. Savunma amaç
larından bir sapma olmaksızın Silahlı Kuvvetlerin sa
vunma sanayiine eğitim yoluyla katkıda bulunması, 
kamu çalışmalarını desteklemesi olanakları ile ekono
miye katkıda bulunması varittir ve bu olanaklar bun
dan evvel de kullanılmıştır. Şüphesiz bu katkılar mil
li hâsılayı artırdığı sürece diğer senelerde, gelecek se
nelerdeki Savunma bütçelerine daha büyük ölçüde 
katkıları da oluşturacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız var efen
dim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANİ NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, bugün birikmiş teknolojik 
güç tesisleriyle ordumuzu sanayi atılımlarının içerisin
de kabul etmek yanlış değildir. Bu yıl düzenlenen ge
zilerde, - biraz evvel Sayın Kayacan da ifade buyur
dular milletvekillerimiz Silahlı Kuvvetlerimizde olu
şan bu teknolojiyi ve tesisleri yakından görmek olana
ğına sahip olmuşlardır. Savunma sanayii olarak nite
lendirdiğimiz bu tesisler ve çalışmaların geliştirilme
siyle modern silah ve mühimmat ve teçhizat üretimi 
sağlanabilir ve bunların daha geniş boyutlarda üreti
me geçmesi sağlanabilir. İşte bunu oluştururken, el-
betteki teknik kadronun da çok özenle yetiştirilme
sine ve kullanılmasına dikkat edileceği de muhakkak
tır. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar açıkladığım 
uluslararası güç dengeleri, savunma ve savunma en
düstrisi durumunun bizi yeni bir ulusal savunma 
kavramına götürdüğünü ifade etmiştim. Şimdi, bu 
ulusal savunma kavramını kısaca bir kere daha özetle
mek istiyorum. 

Değişen dünya güç dengeleri ve ekonomik koşul
lar, ülkemizin stratejik durumu yeni bir savunma 
kavramı oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye' 
nin ulusal güvenlik kavramı, uluslararası yönden de 
barışçı bir biçimde oluşturulmuştur. Güvenlik sadece 
silah gücüne değil, aynı zamanda çevremizdeki ülke
lerle karşılıklı dostluk, ekonomi ve güven ilişkilerine 
ve kolektif güvenlik sistemine dayattırılmıştır. Bu sa
vunmanın diğer bir niteliği de, savunma gereksinme
leriyle ekonomi olanakları arasında gerçekçi bir den
genin oluşturulmuş olmasıdır. O halde, ulusal güven
lik kavramımızın esaslarını şöylece özetleyebiliriz: 
Ulusal güvenlik, en geniş anlam'da uluslararası alan
da Türkiye'nin haklarının ve çıkarlarının korunması, 
bunun olanak ve araçlarının sağlanması, özgürlükçü 
demokrasi, barışçı ve insancıl bir ortam içerisinde, ül
kenin bağımsızlığını, Milli Misak esasları ve amaçları
na göre toprak bütünlüğünü, sosyal ekonomik gelişi
mini dış ve iç tehditlere karşı koruyan ve güvence 
sağlayan ve bu tehditlere karşı caydırıcı önlemler al
mayı, tehditin saldırıya dönüşmesi halinde bunun için 
etkin bir biçimde bunu karşılamayı amaçlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efendim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Devamla) — İzin verirseniz toparlayayım efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz efendim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Devamla) — Sözü edilen bu ilkeler: 
Ulusun savunması bir diğer ülkeye veya anlaşmaya 

bırakılamaz. Savunmanın birinci ilkesi. 
2 ncisi; Savunma İle ekonomi, hiçbir zaman ikisi 

birbirinden ayrılamaz. 
3 ncüsü; savunma için ülkemiz hep alıcı durum

da bırakılamaz, savunma için gerekli araç, gereç, teç
hizat ve mühimmat en büyük ölçüde kendi endüstri
mizden sağlanmaya çalışılmalıdır ve artan oranlarda 
bunu sağlamak için de savunma endüstrisi geliştiril
melidir. 4 ncüsü, bu anlaşmalardan yararlanırken, 
bunlara katkımız oranında yararlanmayı esas tutma
lıyız. 

5 nci olarak da; başta çevre komşularımız olmak 
üzere çok uluslu dostluklarla anlaşma yapılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, vaktin doluşu nedeniyle Sa-
yın konuşmacıların değindikleri konulan açıklaya
mıyorum; ama sorular sırasında onlara da gerekli 
yanıtları vermeye çalışacağım. 

Milli Savunma Bakanlığının Bütçesinde eleştirile
riyle ışık tutan bütün milletvekillerine teşekkür evler, 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yerinizi lütfen terk etmeyin efendim. 

Sözlü soru soracak arkadaşlarımın isimlerini alı
yorum: Sayın Özel, Sayın Eşrefoğlu, Sayın Turan, 
Sayın Karamollaoğlu, Sayın Ahmet Çobanoğlu, Sa
yın Irmak, Sayın Yurtseven, Sayın Kocal. 

Soru soracakların kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Bakan: Sayın Mustafa Güzelkılınç arka

daşımız; ««Dış devletlerde çalışan işçilerimizin asker
liklerinin bir kısmını döviz karşılığı ve çalıştığı dev
letlerin parasını ödemek suretiyle yapmaları için Yük
sek Askeri Şûranın karar aldığı malumdur» beyanın
da bulunduktan sonra, derler ki: «Sayıları 10 bin' 
lerin üstünde ve yüksek tahsilini bitirmiş olan geçleri
mizin de bir defaya mahsus kısa devre veya bedel 
karşılığı askerlik görevlerini yapmaları için Bakanlı
ğınızca geliştirilmiş bir husus var mıdır?» 

Buyurunuz efendim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Devamla) — Sayın Güzelkılıç'ın bu sorusuna 
sözlü olarak cevap vereceğim. Yüksek Askeri Şûra
da yüksekokul, üniversite ve dengi okullardan mezun 
olanların da durumu, yedeksubaylık durumu görüşül
müştür. Bu konuda fikir oluşturulmasını sağlamak 
üzere Savunma Bakanlığı bu konuyu derinliğine, ge
nişliğine araştırmak üzere görev almıştır, hazırlık yap
maktadır. Bu nedenle, bugün 36 500 dolaylarında 
olan yüksekokul mezunu, yedeksubay olmak üzere 
bekleyen gençlerimizin bu sorununa bir çözüm ge
tireceğiz. Ancak, Yüksek Askeri Şûrada bir çözümle 
ortaya çıkılmamıştır. Bu nedenle, zannediyorum ki, 
Sayın Güzelkılıç'ın bu sorusunu bir süre sonra; fa
kat çok kısa zamanda cevaplandırmaya imkân vere
cek bir oluşum geliştirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Etem Ezgü'nün sorusu: 
«Kıbrıs harekâtı sırasında Türk jetlerinin, deniz 

kuvvetlerinin fahiş bir hatası neticesinde Kocatepe 
Muhribinin battığı, Adatepe Muhribinin yaralandığı 
bilinmektedir. Memleket evlatlarının şehit düştüğü bu 
elim olayın mesulleri ıhakkın'da bugüne kadar her
hangi bir işlem yapılmış mıdır?» 

•MİLLİ/SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, bu konuyu yazılı 
olarak da cevaplayacağım; ancak şunu söyleyeyim ki, 
bu konu burada çok kere görüşülmüş bir konudur. 
Kendilerine gerekli yazılı cevabı vereceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, yazılı da verebilirsi
niz. 

Buyurun Sayın Özel. 

j RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, Yük
sek Başkanlık marifetiyle Sayın Bakan, tarafından so
rularımın cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Çıkartılan Tam Gün Yasasıyla Silahlı Kuvvet-
lerîmizdeki hiyerarşik durum, para yönünden büyük 
ölçüde bozulmuştur. Bu mukaddes ocağımızdaki ra
hatsızlık, Ordumuzun en yetkili makamı Sayın Ge
nelkurmay Başkanımız Kenan Evren Paşa tarafından 
dile getirilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Sayın Başkanı ise, Silahlı Kuv
vetlerimizin kapsam alanına değinerek, Hükümet ve 

j Komisyon teklifi olmadığını söylediler. 
Şunu öğrenmek istiyorum: Bu Kanun görüşülür

ken Millet Meclisi Genel Kurulunda, hangi partiye 
mensup milleetvekili arkadaşlarımız Tam Gün Kanu-

I nunun Orduya tatbikini isteyen önergeyi vermişler
dir ve imzalamışlardır? 

BAŞKAN — Bu soru değil efendim, Sayın Ba
kana yöneltmiyorum. (GHP sıralarından gürültüler, 
«Tutanaklara bak» sesleri) 

Anlaşıldı efendim, bendeniz yanıt vermeye çalışı
yorum. 

RECEP ÖZEL (istanbul) — İsimlerini istiyorum. 
I Sayın Komisyon Başkanımız açıklarken, «Komisyo

nun ve Hükümetin teklifi değildir» dediler. 
BAŞKAN — Anladım efendim, siz benden zabıt 

soruyorsunuz. Sayın Özel rica ediyorum, başka so
runuz varsa geçin efen'dim. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Adalet Partisini zım
ni de olsa tasvip etmediğimiz bir icraatın içerisinde 
gösteren bir sözün açıklığa kavuşturulması için soru
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar tutanaklarda var, 
i zatıâliniz Divan Üyesisiniz de Sayın Özel. 

Buyurunuz öbür sorunuzu sorun. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — 2. Yurt savunmasın
da milli güvenlik stratejimizin tatbikinde görev alan 
kuruluşlarımızdan bir parça olan Silahlı Kuvvetleri
mizin bünyesindeki Özel Harp Dairesi, günlerce po
lemik konusu yapılan kont-gerilla sözünün muhatabı 
mıdır? 

a) Kahraman Silaihlı Kuvvetlerimizin bünyesinde 
bu sözün muhatabı olan bir kuruluşumuz var mı
dır? 

b) Yoksa, «Yurt savunmasında büyük görev ya
pan milli bir kuruluşumuzdur» ifadesine Sayın Bakan 
katılırlar mı? 

j 3 Sayın Bakan biraz önceki 'konuşmalarında ya-
| kın komşumuz Yunanistan ile bazı problemlerimizin 
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olduğundan bahsettiler. Bu problemlerimizi sayarken 
FIR hattı, Ege sahası ve adalar gibi problemlerimi
zin olduğunu söylediler. 

Bundan bir müddet önce Sayın Hükümet Başkanı 
verdikleri bir beyanat ile «Yunanistan ile aramızda 
hiçbir çıkar çatışması yoktur» ifadesini kullandılar. 

Sayın Bakan, bu Meclis kürsüsündeki ifadele
rinde Sayın Hükümet Başkanıyla ters düşmüyor mu? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özel. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, yurt savunmasın
da Özel Harp Dairesi konusunda çok konuşmalar ol
muştur. Bu konuyu yazılı olarak cevaplandıracağım. 

FIR hattı konusunun teknik görünümünü anlat
tım. Bu konu çok görüşülmüş bir konudur, hepimiz 
biliyoruz ve burada bir ayrı ters düşme içinde oldu
ğumuzu zannetmiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eşref oğlu, buyurun efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın Milli Savunma Bakanı Neş'et Âkman-
dor tarafından aşağıdaki sorularımın cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ediyorum: 

8 Ocak 1979 tarihinde İstanbul Sıkı Yönetim Ko
mutanlığınca 7 ve 8 No. lu bildiri yayınlanmıştır. 

Bu bildiriyi TRT'nin ilgilileri komutanlık emrine 
rağmen yayınlamamış ve bildiriyi yayınlamayan yet
kililer nezarete alınmıştır. Daha sonra bu kişiler yet
kisi olmayan bir kişi tarafından emir verilerek ser
best bırakılmışlardır. 

Niçin buna müdahale edilmiştir? Bunu Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Sayın Bakan, yazılı mı, sözlü mü yanıtlayacaksı

nız? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, yazılı olarak ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Turan, sorunuzu «Komisyon
dan soracağım» dediniz. 

Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını rica ediyorum: 

Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama 
Teşkilatı bugün Türkiye'de % 70 devalüasyon oldu
ğunu resmen tescil etmiştir. Buna göre 1978 yatırım
larında enflasyonun tesiri ne olmuştur? 

Biraz evvel Sayın Bakana oturduğum yerden 
«% 70'ini hesap ettiniz mi?» dediğim zaman «O, si
zin hayalinizde» dedi. 

Esasında sormak istediğim şudur: Enflasyonla 
son zamanlarda sözü edilen yeni bir devalüasyon 
kelimesini mi Sayın Bakan karıştırmaktadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu soruyu yöneltmiyorum 
Sayın Bakana. 

Sayın Karamollaoğlu, buyurun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla sorularımın Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Önceleri yönetim kurulunun teşekkülü geciktirilen, 
sonraları anlaşmalarına mani olunarak, şimdi de 
Dördüncü Beş Yıllık Planda yetersiz yatırım harca
maları konularak uçak sanayiinin kurulması engellen
miştir ve engellenmektedir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, uçak sanayiinin kurul
masına en büyük engellerden birisi de Milli Savunma 
Bakanlarının menfi tutumları olmuştur. 

Yetkili bir insan olarak uçak sanayiinin kurulma
sına, kurulabileceğine inanıyor musunuz; bu husus
taki tutumunuz ne olacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Sayın Bakan, buyurun. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, uçak sanayii sa
vunma endüstrisinin önemli bir unsurudur. Bu ko
nuda izin verirseniz yazılı cevap vereyim. Ama şunu 
söyleyeyim, bu konu zannediyorum ki, şim'di hemen 
cevaplanması mümkün olan bir konu da değildir. Çün
kü, henüz ne uçak endüstrisinin yeri, ne de tipi se
çilmiş değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak sunacağınız 
cevaplan «Yazılı cevaplayacağım» derseniz zaman 
kazanmış oluruz Sayın Bakan. 

Sayın Mehmet Irmak arkadaşımızın sorulan : 
1. Milli harp sanayii kanunu konusunda daha 

önceki hükümetler döneminde başlatılmış olan teşeb
büslerin halihazır durumu nedir; Hükümetinizin bu 
konudaki ek teşebbüsleri neler olmuştur? 
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2. Uçak sanayii konusunda Silahlı Kuvvetleri
mizle Hükümetimiz arasındaki görüş ayrılıkları gi
derilmiş midir; halen bu konudaki teşebbüsleriniz ne
lerdir ve bu teşebbüslerin bütçe içindeki mali portesi 
nedir? 

3. Askerliğe bedel getirilmesi konusunda sadece 
yabancı ülkelerde olan vatandaşlarımızı mı düşün
mektesiniz, yoksa bu mükellefiyet tarzı yurt içindeki 
vatandaşlarımıza da teşmil edilecek midir; edilecekse 
bunun tarzı ne olacaktır? 

4. Hâlen Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde bulu
nan makine ve silah bakım atölyelerinin ciddi imkân
larla takviye edilerek imalata dönük bir faaliyet tar
zına getirilmesi düşünülmekte midir, düşünülüyorsa 
bu konuda bütçeye koyduğunuz imkân nedir?» 

Zaten bütçede olduğuna göre son kısmı cevapla-
masanız da olur, tasarıda var çünkü, konulmuşsa. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Efendim, 1 ve 2 nci maddeleri 
yazılı olarak cevaplayacağım. 

3 ncü konu, bedel konusu, aslında dış ülkelerde ça
lışan işçilerimizin kısa süre askerlik yapmaları bir be
del konusu sayılmaz, kısa süre askerlik konusudur. 
Bunu böylece tavzih ettiğimiz zaman, zannediyorum 
ki konu bütün açıklığıyla anlaşılır. Bu ,nedenle de, 
yurt içindeki askerlik görevini yapacak kişiler için 
böyle bir şey bahis konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, halen 5 sayın 

arkadaşımız soru sormak için bekliyorlar; bir arkada
şımızın da aleyhte söz hakkı var. Sonra, bütçenin oy
laması var. Bütün bunların sonunu 5 dakikada ala
mayız sanıyorum. Onun için, bu bütçenin sonuna ka
dar oturumun uzatılması hususunu onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çöbanoğlu, buyurunuz. 
AHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş

kan, Başkanlığa soracağım soruyu, aracılığınızla Sa
yın Bakanımızın cevaplamasını rica ederim. 

Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, Milliyetçi Ha
reket Partisi adına Grup sözcüsü olarak konuşan Sa
yın Sadi Somuncuoğlu, zabıtlarda şöyle bir cümle 
kullanmıştır: 

«Sonradan hâkimler listesine alınmak..» 
BAŞKAN — Sayın Çöbanoğlu, bir hususu suna

yım bilginize izin verirseniz: Bu konu, sataşma mev
zuudur, Başkanlıkça halledilecektir. Özel bir sorunuz 
varsa bu konuda, devam buyurun; ama bu konuyla 
ilgiliyse Başkanlıkça halledilecek efendim. 
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AHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — Kıymetli hâ
kim... 

BAŞKAN — Anladım efendim, bu konu, bu ko
nu... 

AHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — .. Sevinç'in 
12 Mart Sıkıyönetimi döneminde rüşvet aldığı dedi
kodusunu söylemiştir, zabıtlara geçmiştir. Şerefli Türk 
Ordusunun bir üyesi hakkında, iftiradan ileri geçme
yen bu düşünce hakkındaki Sayın Bakanımızın gö
rüş ve düşünceleri nedir? 

Sorum bu efendim; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, soru olarak si

ze yöneltilen bu hususu yazılı veya sözlü cevaplayı
nız efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, bu soruyu sordu
ğunuzdan dolayı teşekkür ederim. 

Silahlı Kuvvetlerin hiçbir uvzuna, hiçbir kişisine 
bu şekilde bir iftirada bulunulması doğru değildir. Si
lahlı Kuvvetlerin saygınlığını zedeleyen bir konudur. 

Zannediyorum ki bunu yapmamak lazım gelir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yurtseveri, buyurunuz. 
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Başkan, 

benim soruma benzer sual soruldu; ama bendeniz bir 
açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — İsterseniz o zaman vazgeçin efendim. 
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Hayır, bir so

ru fazla getiriyorum. 
Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan 2 

soru soracağım. 
Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin 2 aylık hizmet

ten sonra 18 aylık askerlik için döviz karşılığı ödeme 
yapılacağı bu suretle askerlik vazifesi yapmış sayıla
cağı belirtilmektedir. Çok yerinde bir karardır. Aca
ba, yurt içinde bulunan gençlerimiz için 12 aylık hiz
metten sonra, 8 ay için yurt dışındaki işçilerimize ta
nınan haklardan faydalanmaları düşünülüyor mu? 12 
aylık hizmetten sonra zaten bu devrede 8 aylık hiz
mette, 2 aylık bir izin veriliyor. Ama ben 8 aylık dev
renin.. 

BAŞKAN — O süre için bedel.. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa) — .. Yurt için
deki gençlerimize de, yurt dışındakilere tanınan hak
ların tanınmasını istiyorum. Hak tanınmayan gençle
rimiz 6 ay kaybediyor. 

BAŞKAN — Evet, «Yani bu konuda Bakanlık ne 
düşünüyor» diyorsunuz?. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Evet. 
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BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurunuz. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AK-

MANDOR (Devamla) — Sayın Başkan, bu konuda 
bir fikir oluşturulmadığı için, bu suale bir cevap 
vermek bugün için mümkün değildir. 

BAŞKAN — Tabii efendim. Teşekkür ederim sa
yın Bakan. 

Sayın Kocal, buyurunuz. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, kı

saca şu sorularımın sayın Balkan tarafından cevap
landırılmasını arz ve istirham ederim: 

1. Genelkurmay Balkanımız Sayın Orgeneral Ke
nan Evren'in, (basında çıkan, «Tam Süre Çalışma 
Kanunuyla orduda sağluk personeline ödenen para
dan dolayı huzursuzluk ve ödemede eşitsizlik yara
tılmıştır» sözleri, acaba, bu söylenmeden basına yan
sımış bir ifade midir? 

Bunun Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

2. Hükümetçe hazırlanan ve Meclisin komisyo
nunda bulunan ve bizlerin de haklı gördüğümüz As
keri Personel Kanunundaki bazı değişiklik teklifi, 
ödeme dengesindeki farklılıkları düzeltmek için mi 
getirilmiş ve hazırlanmıştır? 

3. Şerefli Ordu mensupları için bazı basın ve 
siyasi kişiler beyanatlarda bulunmak suretiyle «faşist 
generaller» demişler, itham etmişlerdir. Bu işi yapan
lar kimlerdir? Sayın Balkan bunlar hakkında ne diye
cektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AK-
MANDOR (Devamla) — Sayın Başkan, Tam Gün 
Yasası 2162 sayılı Yasa 9 Temmuz 1978'de çıkarıldı. 
Buna ek olarak bir de kararname vardır. Bu karar
name 28 Ağustos 1978'de yayınlandı. Bunun 3 ncü 
maddesinde Silahlı KuVvetler bünyesindeki sağluk 
pefsoneli için ayrıca bir kararname çıkarılacağı, bir 
düzenleme yapılacağı kayıtlıdır. Bununla, bu düzen
leme yapılmıştır, 3 ncü maddeye uygun olarak. Zan
nediyorum ki bugünkü halde önemli ölçüde aksak
lıklar önlenmiştir. Fakat 'bir tasarıyla da, bazı bu 
(kararnameyle düzeltemedi ğimiiz hususların kanunla 
düzeltilmesi yoluyla Tam Gün Yasası aksaksız bir bi
çime getir ilecektir. 

Şimdi bununla ilgili olarak değildir, askeri per
sonelin kanunu bunu düzeltmek için getirilmemişitiır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz teşekkür ederiz. 
Sorular bitmiştir, buyurunuz. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Sayın Ataöv ve Sayın Turan'in soruları komis

yona değil mi efendim?... 
Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Ko
misyon Başkanı arkadaşımız biraz önce kürsüde, 
Tam Gün Yasasında ordu personelinin bulunmadığını, 
bumun Mecliste ele alındığını ifade ettiler ve meseleyi 
Meclisi'm malı olarak öne sıürdlüler. Simidi Komisyon 
Başkanıma soruıyorum: 

1. Burada önerge veren, iktidara mensup 9 tane 
parlamenter arkadaşımız bu önergeyi verdiği zaman 
komisyon bu önergeye katıldı mı? Hükümet bu öner
geye katıldı mı? 

2. Tam Gün Yasası hakkında Parlamento da... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum izin veri
niz, ben de izliyorum. Çok rica ediyorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tam Gün Yasası 
hakkında Parlamentoda Hükümet görüşünü savun
mak üzere yalnız Sağlık Bakanının görevli olduğu 
Başjbakan tarafından Senatoya yazılmıştır. Milli Sa
vunma Bakanının bu konuda komisyonca görüşü alın
mış mıdır? 

3. Sağlık Bakanı Senato da, «Başbakanlık konu
tunda Sayın Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanıyla 
beraber görüştük, bu yasa hakkında mutabakata var
dık» diye beyanatta bulunmuştur. Bu beyanına rağ
men komisyon hâlâ bu yakanın Hükümetin iştiraki 
olmadan, iktidarın iştiraki olmadan çıkarıldığına kani 
midir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizin sorunuzun 1 ncisi 
zabıtlarda yanıtlanıyor: «Katıldı mı, katılmadı mı 
meiselesii.» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Fakat burada, ar
kadaşlarının önergede imzası var. 

BAŞKAN — Efendim 2 nciyle 3 ncüyü rica ede
yim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ko
misyonun «katıldım» veya «katılmadım» demesinde 
de mahzur var? Açıklasın burada. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, buyurunuz, 
İçtüzük müsait olsa sorarım efendim. 

Buyurunuz Sayın Başkan. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim 2 nci 
soruyu maalesef tespit edemedim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, «2 nci soruyu tespit 
edemedim» diyorlar.... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi Sayın Baş
kan, 1 nci soruya cevap verilmediği için 2 nci soruyu 
tespit edemediler 1 nci soruya cevap verseydiler, 2 nci 
sorunun cevabını lütfederdiler. 

BAŞKAN — Yani 2 nci soruyu da sormayayım 
mı Sayın Ataöv?... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başbakan, Hü
kümet adına yazılan bir yazıda, bu yasa çı'karken yal
nız Sağlık Bakanının yetkili olduğunu beyan ekliyor, 
Parlamentoya. Yani, Hükümeti Sağlık Balkanının temsil 
edebileceğimi beyan ediyor. Milli Savunma Bakanına 
bu konuda herhangi bir şey sorulmadığına göre, Or
duyla ilgili kısım Meclis huzurunda ve Senato hu
zurunda 2 nci plana atılmış ve mesele, Ordunun 
haberi olmadan geçiyor. (CHP sıralarından «Böyle 
soru olur mu?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim rica edi
yorum. 

Sayın Ataöv .şimdi tasarı olarak gelmiştir veya 
teklif olarak getoiştlir. Tasarı olarak gelmişse, tasa
rının muhtevası tüm üyelerce belli biliniyor, çünkü 
dağıtılıyor. Teklif olarak gelmişse de belli. Bu soru
yu nasıl yöneteyim, rica ediyorum? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclis... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın Ata
öv, anlaşılmıştır. Mesele anlaşılmıştır efendıim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, size 
bir soru soruyorum, mademki yöneltmiyorsunuz size 
bir soru soruyorum. Yani ortada var olan bir du
rumu... (CHP sıralarından «Maksat soru sormak de
ğil, selam göndermök» sesleri) 

BAŞKAN — İstisnai olarak soruyor. 
Evet. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu
rada verilen önergede 9 iktidar mensubunun imzası 
olduğuna göre, 'buna komisyon ve Hükümet katıl
dığı takdirde,, «Yasanın Hükümet tarafından sevk 
edilmedi;» lafı havada kalır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı teşek
kül < -lerim. 

Sayın Turan, buyurunuz efendim. 

I TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sorumun Sayın Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Yılmaz Alpaslan tarafından cevaplandırılmasını is
tirham ediyorum. 

j Sayın Komisyon Başkanı, 'biraz önce burada bir 
sayın üyenin yapmış olduğu konuşmadaki bir cüm
leyi kendisine göre yorumlamak suretiyle; «Tamgün 
Yasası uygulaması nedeniyle Silahlı Kuvvetler men
supları arasına nifak sokulduğu sonucuna varıldı. 
Hiç kimsenin; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Si
lahlı Kuvvetleri mensupları arasına nifak sokucu bir 
karara neden olduğunu iddia edemeyeceğini» âdeta 
feryat ederek söylediler. 

Sayın Komisyon Başkanı, acaba gieçten yıl Türk 
Silahlı Kuvvetleri değerli menısuıplarına hakarete va
ran, onların arasına «kontrgerilla» gibi, çirkin iddia
larla gerçekten nifak sokulması amacına matuf beyan
larda bulunan üyelere karşı, Başkanı olduğu Komis
yonda neden suspus oturmuştur? Neden aynı hassa-

| siyeti göstermemiştir? (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

O zaman susması ve şimdi feryat etmesinin, ken
disinin samimi olmadığını gösterdiğinin acaba farkın
da değil midirler? (CHP sıralarından «Feryat edenler 
belli» sesleri) 

BAŞKAN — Bu da bir yorum. Bunu da yönelt
miyorum efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan)— Sorumu bu şe
kilde soruyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, siz soru sordu
nuz, ben de Başkanınız olarak meseleyi hallettim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misliniz cevap arz edeyim? 

BAŞKAN — Gerekmiyor Sayın Alpaslan. 
Sayın Kayacan, Başkanlığımıza gönderdiğiniz tez

kerede, Sayın Kösoğlu'nun konuşması ile ilgili ola
rak sataşmadan söz istiyorsunuz. 

Ben zabıtları tetkik ettim. Zatıâliniz beyanınızda 
diyorsunuz ki: «Silahlı Kuvvetlerimizi bu tip çekişme
lerin dışında bırakalım. Biraz evvel burada Silahlı Kuv
vetlerimize tatlı tatlı sözler söyleyen sayın parlamen
terlerin 3 - 5 gün evvel bir sıkıyönetim mahkemesi 
albayının rüşvet aldığını söyleyecek kadar ileri git
tiğini unutmadık.» Zabıt bu efendim. 

Sizin bu beyanınız üzerine Sayın Kösoğlu, bana 
şunu gönderdi. Diyor ki, «Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın sözcüsü benim bir hâkim binbaşı hakkında rüş-
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vet iddiasında bulunduğumu söyledi. Benim bu Mec
lis çatısı altında böyle bir konuşmam olmadığı gibi 
sıkıyönetim hakkında da konuşmam olmamıştır.» 

Şimdi, Sayın Kösoğlu'nun bu tür bir beyanı var 
ve siz de diyorsunuz ki, «siz konuştunuz» diyorsunuz, 
«parlamenter» diyorsunuz, grup deseydiniz Sayın 
Kösoğlu'na söz vermezdim. Çünkü, Sayın Sadi So-
muncuoğlu'nun, Başbakanlık bütçesi sırasında, «Son
radan hâkimler listesine sokulan Ankara Sıkıyönetim 
Mahkemesi Kıdemli Hâkimi Hamdi Sevinç hakkın
da biraz bilgi vererek ne yapılmak istendiğini, sade
ce bir misalle de olsa açıklamak isterim. Hamdi Se
vinçlin Cumhuriyet Gazetesinde yazıları yayınlanmak
tadır. Aşırı solcu görüşlü milliyetçilere kafa taşçı diye 
saldıran bu hâkim fikrini belli etmiştir. 12 Mart dö-
nem'inde Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinde gö
revli iken rüşvet aldığı yolunda dedikodular olmuş, 
almış yürümüştür» şeklinde beyanı var Sadi Somun-
cuoğlu'nun MHP Grubu adına. 

Zaitıâliniz doğrudan doğruya Kösoğlu'nu hedef 
alarak, ki bir yanılgı eseri olabilir bu, Sayın Kös
oğlu'nu hedef alarak söylememiş olsaydınız, ben Sa
yın Kösoğlu'na söz vermezdim. Çünkü, grubu adına 
konuştu Sayın Sadi Somuneuoğlu Onun için, olay 
da açıklığa kavuşmuştur. MHP Grubu adına bir hâ
kim binbaşıyla böyle bir şey söylenmiştir; ama söyle
yen Sayın Kösoğlu değildir. 

Olay açığa kavuşmuştur, teşekkür ederim. 

KEMAL KAYACAN (Ankara) — Ben de bunu 
tavzih etmek için, kendilerinden özür dilemek içlin 
(konuşacaktım. Bu lafları yine bir Milliyetçi Hareket 
Partili tarafından ifade edildiği için tavzih ihtiyacını 
duydum. 

BAŞKAN — Tamam, açıklığa kavuşmuştur Sa
yın, Kayacan, teşekkür ederim. Size bu bakımdan 
söz verme olanağım yok. 

Aleyhte Sayın Müfit Bayraktar, buyurunuz efen
dim. (AP sıralarından alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Milli Savunma Bakanlığı 1979 
mali yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar konuşmuş 
bulunan bütün konuşmacı arkadaşlarım devletin be
kası içiin, milletin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvet
leri mertsuplarımızin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi 
ve daha çok araç, gerece sahip olması hususundaki 
görüşlerini arz etmiş bulunmaktadır. 

Yine bugüne kadar Hükümet olarak işbaşına gel
miş olan kişilerde Ordunun meselelerini münakaşasız 
şekilde halletme imkânını bulmuşlar ve halletmiş
lerdi. Bunun yanında, Ordunun ihtiyaçlarını en yük
sek seviyede karşılayabilmenin gayreti içine girmiş
lerdir ve karşılamışlardır. Personel hakları açısına 
bakacak olursak bu iyi niyeti, bu başarıyı orada da 
görmek mümkündür. 

Bunun yanında her türlü özlük haklarının veril
mesinde Ordunun hiyerarşik durumu gözönüne alın
mıştır ve kırgınlıklara sebep vermeyecek şekilde, eşit 
ilkelere dayanmak suretiyle, gerçekler ele alınmak 
suretiyle kanunlar çıkarılmıştır. 

Gelin görün ki Ecevit Hükümeti zamanında sa
vunma ihtiyaçları stratejisi ve gerekse bütçe daima 
münakaşa edilir hale getirilmek suretiyle önümüze 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim zamanımızda Milli 
Savunma Bakanlığı için ayrılmış bulunan ödenekleri, 
1978 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
konuşma yapan sözcü bu kürsüde az bulmuştur ve 
«MC Hükümeti zamanında yapılmış olan fiyat ar
tışları bu farkı götürmüştür, bu para azdır ve silin
miştir»' demiştir. 

Bunu söyleyen grup sözcüsü, bugün bu çatının 
altında yeni hizmet etme imkânını bulmuştur. Bunu 
söyleyen bu sözcünün partisi de bugün Hükümettir. 
Elimizdeki bütçeye bakacak olursak, Hükümet tasa
rısında bütçenin tümüne göre Milli Savunma Bakan
lığının payı 'r/c 15.3'tür. Plan Komisyonunda 4 mil
yar ilave edilmiştir, c/c 16 olmuştur. Bu ı% 16'Jık pa
yı c.'c 70 fiyat artışlarına vuracak olursak, dolayısıyla 
64 milyar lira tutarında olan paranın 19 milyar lira
ya düştüğünü görürüz. Yani MC hükümetleri za
manında 19 miyar lirayla alınan araç, gerecin değeri 
bugün 64 milyar lirayla alınacak demektir ve budur. 
Nasıl oluyor da o zaman daha fazla para ayrılması
na rağmen, o parayı az görüyorsunuz, daha az fiyat 
artışları görülmesine rağmen o hükümetleri suçluyor
sunuz? Bugün görünen % 70; bazı mallarda % 500, 
bazı kalemlerde % 300 fiyat artışları olmuştur. Bu 
fiyat artışlarının olmasına rağmen buraya geliyor ve 
diyorsunuz ki bu bütçe yeterlidir. 

Bu bütçe aldatmacadır, bu bütçe Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir 
bütçedir. Bu bütçe enflasyon bütçesidir. (AP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra bu 
arada "bir de konut sorununa gelmek istiyorum. Türk 
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Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları bugün gecekondu
larda oturmaktadır.* Aldığı maaşın karşılığında ev 
kirası ödemek zorunda bulunan ordu mensubu, ger
çekten, politika yapmamaksızın konuşuyorum, gece
kondu mıntıkasında oturmaktadır ve büyük illerden 
tayinini istemekte, göçe razı olmaktadır. (CHP sıra
larından gürültüler)' 

Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partilelere ses
leniyorum, 4,5 milyar lira 'koyduk. 4,5 milyar liralık 
önergeyi vermek suretiyle konut sorunu halledilsin 
dedik. Bu yıla kadar Türkiye'nin hiçbir devrinde ko
nut kiraları böylesine yükselmemiştir. Böylesine fi
yat artışları olmamıştır. Ordu mensuplarımız bu yıla 
kadar kirasını öderken sadece bu yıl ödeyemez duru
ma düşmüştür. 

Ne yaptınız?.. Ne yaptınız?.. Cumhuriyet Halk 
Partisinin oylarıyla bu önergeyi reddettiniz. Bunun 
yanında sus payı olmak üzere 500 milyon lira koy
dunuz, ödeneği 1 milyar liraya çıkardınız 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) Ne demek sus 
payı? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Soruyo
rum size şimdi, bu 1 milyar lirayla metre karesi 10 
bin liraya olan bir inşaat 100 metrekare daireler he
sap edersek bin tane konut zor yapılabilir. 25 b'n ko
nuta ihtiyaç vardır; bu »tempoyla 25 yıl ister. 

tşte sizin görev anlayışınız budur. Sizin ordu men
suplarına karşı tutumunuz budur, samimiyet derece
niz budur. (CHP sıralarından gürültüler). Siz o pa
rayı verin, o tahsisatı koyun, onlar varsın yapama-
sınlar. Bak görün yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Çi
mento, demir bulunuyor mu 'bulunmuyor mu? O za
man gelin hesabını isteyin, biz de size yolunu göste
relim. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce de söylediğim 
gibi, Cumhuriyet Halk Partisi devrinde özlük hakları 
dalma eşitsizlikle neticelenmiştir. Tam Gün Yasası 
bunun aynasıdır, ta kendisidir. Plan Komisyonu Baş
kanımız demiş ki, «Hükümet olarak bulasanyı getir
medik» Ya ne yaptınız?... 2 tane Cumhuriyet Halk 
Partili önerge vermek suretiyle Meclis kabul etti. Ki
min oylarıyla kabul etti? Çoğunluğu teşkil eden Hü
kümete mensup Cumhuriyet Halk Partililerin oyla
rıyla kabul edildi. Niye karşı çıkmadınız? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — tyi etti. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Mademki 
öyle, bundan pişmanlık duyuyorsunuz, o halde bunu 
iptal edecek olan kanun teklifini getirin, Adalet Par
tisi Grubu olarak 24 saat içinde çıkaracağımızı ta

ahhüt ediyoruz, oy vereceğimizi taahhüt ediyoruz. 
Samimi iseniz, Hükümet olarak bu tasarıyı getirin, 
iptal edelim. Bu eşitsizlik de gitsin. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar 2 dakikanız kaldı. 
Kişisel konuşuyorsunuz, değil mi efendim? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunun ya
nında Sayın Ecevit'in suskunluğuna diyeceğimiz kal
madı. Cumhuriyet Halk Partisinin Senatörü çıkıyor, 
Özel Harp Dairesinin Başkanlığını yapmış olun eski 
bir generale CIA ajanı diyor, Ecevit'ten ses yok. 
Kontrgerilla deniliyor, yine ses yok. Olsun mu olma
sın mı diyor, bir Adalet Partisinin milletvekili çıkı
yor - Müfit Bayraktar - «Bu memlekette kontrgeril
la varsa, gerilla olacaktır ve mubahtır» diyor, ondan 
sonra Ecevit 180 derece dönüş alıyor, virajı içten alı
yor. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi geliniz buraya, samimiyseniz, samimiyeti
niz var ise, Ordu mensuplarının zedelenmesini iste
miyorsanız, o senatörü içinizde barındırmayınız, Hay
siyet »Divanına veriniz, içinizde tutmayınız. Bir taraf
tan söyleteceksiniz, bir tarafta Orduya göz kırpa
caksınız, onun yanında da güzide Ordumuzun renci
de olmasına çanak tutacaksınız. (AP sıralarından al
kışlar) 

Solculara prim verdiniz, çanak tuttunuz, Ordunun 
haysiyetiyle oynar duruma geldiler, hâlâ daha ceza
landırmadınız. Önlemek için kurulmuş bulunan bu
gün örfi idareyi dahi, bu inanç ile, bu amaç ile su
landırdınız ve dolayısıyla solculara... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen bitirin efen
dim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın 
Başkan, burada sözlerimi kesmeden önce, şunu dx 
ifade etmek istiyorum : 

Bugünkü Hükümet, Milli Savunma Komisyonu
na bir tasarı sundu. Silahlı Kuvvetler Mensuplarının 
maaşlarıyla ilgili bir tasarı idi. Bunu sonradan geriye 
aldı. Şimdi de Milli Savunma Bakanımızın ifadesine 
göre, kararname ile 1 Martta halledileceği ifade edil
mektedir. Mademki kararname ile halli mümkündü, 
tasarıyı niye getirdiniz, niye şevkettiniz, niye alıyor
sunuz? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Görüyor musunuz, işte Cumhuriyet Halk Partisi 
budur. İnançsız kişilerin toplumudur, hizmet yapa
mamıştır ve bir bütçe getirmiştir, enflasyondur. Ge
tirdiğinden çok götüreceği vardır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hele inançsıza bak 
,, Allahını seversen. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bu bütçe 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hiçbir ihtiyacını karşı
layamadığı gibi, ne Yunan ile, ne Suriye ile, ne Iran 
ile, ne Rus ile bu şartlarda başarılı bir mücadele et
memiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sözünüzü kestir
mezsiniz inşallah bana, 

MÜFtT BAYRAKTAR (Devamla) — Buna rağ
men bütçenin memleketimize hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Sağ olun. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. . 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Komisyonumuzun değerli üyesi Sayın Müfit Bayrak
tar, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konan Milli 
Savunma mensuplarının konut gereksinmeleriyle ilgili 
ödeneğin azlığından, yetersizliğinden söz etti. Bu ko
nuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Bütçelerde, Milli Savunma Bakanlığı bölümünde 
konut ödeneği, 1962 yılından itibaren konulmaya baş
lanmıştır. 1962 yılında 54 milyon, 1963 yılında 54 mil
yon, 1964 yılında 53 milyon, 1965 yılında 33 milyon, 
1966 yılında 46 milyon... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — O zaman inşa
atın metrekaresi 300 liraydı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — 1967 yılında 47 
milyon, 1968 yılında 42 milyon, 1969 yılında 28 mil
yon, 1970 yılında 14 milyon, 1971 yılında 20 milyon, 
1972 yılında 17 milyon, 1973 yılında 65 milyon, 1974 
yılında 83 milyon, 1975'te 82 milyon, 1976'da 90 mil
yon, 1977'de 130 milyon, 1978'de 379 milyon; 17 yıl
da Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulan ko
nut ödeneği toplam 1 241 000 000 liradır. 17 yılda 

1 241 000 000 liralık ödenek konmuştur. 1979 yılın
da ise Sayın Başkanım, sadece bir yılda bu bütçeye 
Komisyonumuz, Hükümet tasarısıyla birlikte 1 mil
yar 500 000 000 lira ödenek koymuştur. 

Arz ederim efendim. (CHP sıralaından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Milli Savunma 

Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu ona
yınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : 

C) Mille Saıvuıııına Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

102 Milli Savunma hizmetleri 61 663 626 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nı sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

106 Silahlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilatlanması, Silah, Araç 
ve Gereçlerinin yenileştirül-
mesi (REMO) 3 100 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nı sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Milli Savunma 
Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Bütçenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kahraman mensuplarına ve Mülli Savunma Bakanlığı
nın seçkin mensuplarına ve ulusumuza hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Değerli arkdaşlarım, 1979 Mali Yılı Bütçesinin 
görüşmelerine kaldığımız noktadan devam etmök için 
saat 21.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 20.27 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkarivekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı üztorun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Mıillet Meclisinin 62 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — 1979 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 
görüşmelerine kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 
Sıra, Gümrük ve Tdkel Bakanlığı Bütçesinde. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri sunuyo

rum : Adalet Parti Grubu adına Sayın Adem Ali Sa-
rıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Erkin Topkaya, Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Lütfi Göktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Nevzat Kösoğlu. 

Kişisel olarak lehinde : Sayın Akın Simav, Sayın 
Sami Gökmen, Sayın Altan Tuna, Sayın Çağlayan 
Ege. 

Aleyhte: Sayın Mustafa Rona, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın İlhan Aytekin, Sayın İbrahim Topuz, 
Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal ve 
Sayın Âdem Ali Sorıoğlu. 

Üzerinde : Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Zeki Okur 
ve Sayın Mehmet Çatalbaş söz istemişlerdir. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Âdem 
Ali Sorıoğlu'nun; buyurunuz.Sayın Sarıoğlu. (AP sı
ralarından alkışlar). 

Süre 20 dakika efendim. 

AP GRUBU ADINA ÂDEM ALİ SARIOĞLU 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 1979 Mali Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızda bulunu
yorum. Konuşmama başlamadan evvel hepinizi say
gıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (AP sıralarından alkış
lar). 

Değerli milletvekilleri, bu Bakanlığın başında bu
lunan zatın kişiliğini ve ruh yapısını yüce huzurlarınız
da izah etmeden, Bakanlık bütçesini tenkit etmek ve
ya Osmanlı Devletinden bu yana kaçakçılığın, vurgun

culuğun ve hırsızlığın en büyük boyutlara ulaştığı bu
günkü Türkiyemıizin veya bakan ismiyle kaçak sigara
ların sokaklarda satıldığı bugünkü Türkiyemizıin içine 
düştüğü bu en çirkin manzarayı ve bataklığı, bilerek 
düşürdüğü bu adi manzarayı başka şekliyle anlatmak 
mümkün değildir. 

Sayın Mataracı, hatırlayacaksın, Adalet Partisi 
Grubunda beraber çalıştığımız sıralarda, Sayın Ömer 
Barutçu, Sayın Kemal Aykurt, Sayın Muhammet Kel
leci, Sayın Zeki Efeoğlu ve benim beraber oturduğu
muz sohbet toplantılarında, hep bakan olmak arzusu 
içindeydin. Özellikle hep Gümrük ve Tekel Bakanı 
olma arzusu içindeydin. Maalesef bu Gümrük ve Te
kel Bakanlığı başka bir siyasi partiye verilince, aynı 
toplantılarda Sosyal Güvenlik Bakanı olma düşüncesi 
içerisine kaptırdın kendini. 

Bakanlığın başındaki kişi Adalet Partisinden isti
fa etmişti. Çok iyi hatırlayacaksınız, o konuşmalar
da ayrıca köşelerden bahsediyordun; köşeyi dönmek
ten bahsediyordun. (CHP sıralarından gürültüler). 
Şimdi köşenin ve köşeyi dönmenin ne mana ifade 
ettiğini daha iyi anlayacağınızı umuyorum. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bu
nun bütçeyle ne alakası var? 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — İstifa 
etmiştiniz; bir Karadenizli olarak üzüldüğüm için ne
den istifa ettiğini sormak için evinize gitmiştim; bir 
saatlik bir konuşmadan sonra aynı duygularla Sa
yın Hüseyin Özalp, Sayın Ömer Barutçu ve bir müd
det sonra değerli arkadaşımız, AH Külink isimli bir 
arkadaşımız odaya geldi. Konuşmalar devam etti ve 
salonunuzun söl köşesinde bir büfe vardı. Büfenin 
üzerinde bir gümüş çerçeve ve onun içerisinde Sa
yın Demirel'in portresi ve altında da sizin resminiz 
vardı. Sohbet ilerlediği zaman, en galiz küfürlerle 
oradan, evinden Sayın Ecevit'e saldırıyordun ve aya
ğa kalktın o gümüş çerçeveyi aldın ve aynen şöyle 
söyledin Sayın Mataracı... 
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BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakikanızı ala
bilir miyim efendiim? 

ÂDEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — «Bu adam 
benim babamdır.»,.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu... 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — «Bu be

nim babamdır, bu...»t. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu... 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — «... Bu

nun için kimse hiçbir şey söyleyemez, adamdır o 
adamdır...». (Başkan, hatibin mikrofonunu kesti). 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakikanızı ben 
alabilir miyim efendim?.. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — «... Adam
dır o...»;. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu?.. 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — (Kürsü

ye ellerini vurarak) Neden müdahale ediyorsunuz 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica ©derim, ben 
size «Sayın Sarıoğlu»! diye bahsediyorum... (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler), 

Efendim, üzerinde görüştüğümüz bütçe... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sözümü 

niçin kesiyorsunuz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakikanızı al

mak istiyorum efendiim, rica ederim. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Lütfen 

saat tut Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, şimdi, Sayın Mata-

racı'nın kişiliğini elbette eleştirmeyeceğinizi sanıyo
rum, bir. İkincisi, Sayın Mataracı'nın Bakanlığa gel
dikten sonraki tutum ve davranışlarını eleştireceksi
niz bütçe üzerinde, rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Eşşoğlu eşşek. 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Evet, o 

resmi 'aldınız; Ecevit'e anaavrat (küfrediyordunuz. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Eşşoğlu eşşek. 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — ... Ve, ne 

acı tesadüftür ki Sayın Mataracı, ne acı tesadüftür 
ki, Bakanlığınızın ilk 15 nci gününde, «Bana afyon 
yutturdular» diyebilecek kadar menfaat potasına ve 
karakter zaafına uğradın. İyi olmuştur; çünkü, seni 
yanlış yere mert tanıyan insanlara karşı, seni yanlış 
yere mert tanıyan insanlara karşı karakterini ve hay
siyetini bir kırmızı plaka uğruna ve köşeyi dönme 
uğruna ve menfaati uğruna satan kişi olarak tarihin 
kara sayfasında kara isimle yerini almış oldun. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

„ ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Eşşoğlu eşşek. 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, yatırım deyince, hemcinslerinle bera
ber olmayı, taban fiyatı deyince gümrüklerdeki ka
çakçılığın, vurgunun ve hırsızlığın en alt sınırını 
anlayan, Bakan deyince de namuslu devlet memur
larını sürgüne gönderip yerlerine «Mafia»ı çetelerini 
atamayı amaç edinen bir bakanlığın bütçesi üzerinde 
konuşma bahtsızlığına ermiş olmama rağmen, üze
rinizdeki bu kirlenmiş bezi yırtıp, maskenizi tarumar 
edip gerçek çehrenizi yüce millete anlatmak da bi
zim bir milli görevimiz olmalıdır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, önce bu Hükümetin Baş
bakanına, Köy İşleri Bakanına ve Gümrük Bakanı
na tevdi edeceğim şu sorulara cevap vermenizi isti
yorum : 

Elimde İstanbul ve civarı bir kaçakçılık krokisi, 
bir haritası bulunmaktadır. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Galiba yönelt
mek istiyorsun kaçakçıları. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Trakya bölgesinde bir tek islkânın bu
lunmadığı, bir tek Allah'ın kulunun bulunmadığı 
Ağaçlı, Kısırkaya, Kemerburgaz, Gümüşlü, Kilyos, 
Çatalca'nın bu ıssız bölgelerindeki yollan 1978 ba
şında kim yaptırmıştır? Ayrıca, şurada gördüğünüz 
gibi 30 ila 60 metre genişliğindeki kum şeritlerine, 
devletin ormanları kesilmiş, kütüklerle kumların üze
rinden yollar yapılmış, üzerine stabilize dökmek su
retiyle bugün YSE standartlarında olmayan yepyeni 
kaçakçılık; yolları yapılmıştır. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Kaçakçıya ula
şım projesi. 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
soruyorum : YSE haritasına işlenmemiş olan bu yol
ları kim yaptırmıştır? Böylece, Trakya bölgesindeki 
devletin işletmeye mecbur olduğu linyit yataklarının 
neden kamulaştırılmadığını çok daha iyi anlıyoruz. 
Böylece Romanya'nın Goras ve Köstence'sinden Bul
garistan'ın Varna ve Burgaz'ınldan milyarlarca lira
lık Madaracılar, Mataracılar, silahlar ve mermiler 
yurdumuza rahatlıkla girmektedir. Boğazlar bir mem
leketin namusudur, şerefidir ve haysiyetidir. Sen Sa
yın Mataracı İstanbul'daki Büyükdere Gümrük Mu
hafaza Müdürlüğünü, Amirliğe indirdin. Burada se
nin bir kaçakçılığını ortaya Ikoyduğumuz zaman, ba
na verdiğin cevapta, «onu amirliğe indirdim» dedin; 
ama, ne acı tesadüftür ki, şurada Türkiye'nin Cum-
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huriyet Senatosunda söylediğin bir sözle «kadro ki-
yafetsizliği nedeniyle kaçakçılığı men ve takip yapa
madığını» söyledin. Bu nedir biliyor musun?.. Orada 
«gümrükteki botların 7 mil sürat yaptığını» söyle
din. «Kaçakçı botları 40 mil sürat yapıyor» dedin. 
Bu nedir biliyor musun; kaçakçılığa sinyal vermek
tir. «40 mil süratle giden botlarınızla kaçakçılığa de
vam edin» demektir ye böylece devletin en haysiyet
li, en namuslu, en iffetli olan Boğazını 'kaçakçılarına 
peşkeş çektirdin, peşkeş çektirdin. (AP sıralarından 
alkışlar). 

Dünyada en ucuz sigara 30 İ r a ile Türkiye'de 
satılıyor. 1977 senesinde bu sigaranın 60 lira, 70 li
ra olduğunu hatırlarsanız, gazete manşetlerine bakar
sanız Türkiye'de yaptığınız eserinizle övünebileceği-
nizi söyleyebilirim sizlere. Evet, 3 bin ton Madaracı 
giriyor, Türkiye'ye her sene, 3 bin ton Mataracı gi
riyor, sigara olarak giriyor ve 1978 senesinde İçişle
ri Bakanlığının yaptığı tahminlere göre 2 miyar do
larlık, yani 50 milyar liralık silah kaçakçılığı yapılı
yor Türkiye'de. Bunlar hiç tekzip görmedi? Bunlar
dan Sayın Bakan, hiç haberin yok mu senin? Yok... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Var. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sen ne 
yapıyorsun biliyor musun Sayın Bakan; patlamaz 
mermileri, işe yaramaz silahları, geçen 4,5 milyon li
ralık olanını yakalattın. Bu milleti kandıracağını mı 
sanıyorsun sen? 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sen deme. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Kandı

ramazsın bu milleti. E, peki bunlardan haberin yok 
yani öyle mi? Haberin yoksa orada niye oturuyor
sun? Haberin varsa, ki her yerde söylendiği gibi, or
taksın diyorum, ortak olmaya devam ediyorsun di
yorum. (AP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar). 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Yahya Demirel' 
den haberin yok mu? 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Müez-
zinoğulları sanıyorsun sen. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Genel Kurula ve 
Başkanlığa hitaben konuşun efendim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bay Ba
kan, 1978 Mayısında İstanbul'a gittinüz. Doğruca 
Gala Kulübe gidiyor. Oranın sahibi Behlül Beydir. 
İlk galasında Gönül Yazar orada söylüyordu, size 
5 tane masa ayırdılar. Büyük haşmetle, gururla ora
ya girdin. Bir müddet geçti, bir tane şartkı istedin. 
Sanatkâr bunu söylemedi, ısrar ettin, söylemedi; ıs

rar eltin, söylemedi ve kalktın orayı terk ettin, çek
tin gittin ve Gönül Yazar bak sana ne söyledi; «Cum
huriyet Hükümetinin Bakanıdır, öyle mi? Cumhuri
yet Hükümetinin, heyhat!», Dikkatinizi çekerim de
ğerli arkadaşlarım, Gönül Yazar «Evet sen gerçek
ten milletin dediği gibi Mataracı değil Madaracı 
imişsin» diyor. Cumhuriyet Hükümetinin Bakanı da 
orada oturuyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sizden öğren
miş. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Yahu biraz terbiyeli konuş. Terbiyesiz herif. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — ... Ve 
çıkarken Behlül Bey sana şunu söyledi: «parayı öde, 
defol git. Bir daha da buraya gelme.» 

Cumhuriyet Hükümetinin Bakanı; güle güle kul
lanın. 

İstanbul'da 34 FC 406 plakalı Anadol arabaya 
binen Adalet Partisi Afşin İlçe Başkanı ile arabanın 
sahibi şoför münakaşaya girişiyorlar, konuşuyorlar: 
«Yahu kardeşim» diyor, «eskiden kral bir tane idi. 
Biri yiyordu. Şimdi herkes kral oldu kardeşim.»' İl
çe Başkanı soruyor «Nedir bu kardeşim?» Efendim, 
dün şuradan 50 bin liralık avizeyi Mataracı'nın kız 
arkadaşının evine getirdim» diyor. Cumhuriyet Hü
kümetinin Bakanı... 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Bu serserinin ne 
işi var burada? Özel hayatından bahsetme. (Gürül
tüler). 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bay Ba
kan, ocak ayının ilk haftasında, mesela ayın 4'ünde 
İstanbul'a gittiniz mi Sayın Bakan? Peki, orada Şiş
hane'ye uğradın mı, soruyorum?... (CHP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, rica ediyorum efen
dim, oturunuz yerinize. Bu konuşmaların hepsi zap
ta geçiyor, tutanağa geçiyor. Rica ediyorum, siz otu
runuz efendim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — ... Uğra
yıp uğramadığını merak ediyorum. Kapıkule, TIR 
Müdürlüğü için 3 ayda da bir pazarlık yapıldığı söy
leniyor. Ben inanmıyorum; ama, 5 kartvizrt zarf ku
tusu gazete kâğıdına sarılıp sizin masanıza 15 mil
yon lira bırakıldığından bahsedilmektedir. Ben buna 
inanmak istemiyorum; ama, inanmak istediğim bir 
tek şey vardır, acaba 15 Nisan 1979 tarihinde bu Ka
pıkule TIR Müdürünün nöbetinin değiştirilip değiş
tirilmediğimi merak ediyorum. Bekliyorum, bakayım 
değiştirecekler mi? 
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Buradan şunu anlıyoruz. Böyle büyük meblağlar
la, kaçakçıların adamlarını böyle Kapıkule'sine, Ha-
bur'a göndermek suretiyle milyarlar vurulmaktadır. 
Böylece yurdumuz milyarlarca liralık döviz kaçakçı
lığına uğramaktadır. Bay Bakan, Almanya'da «Üç 
Karadenizli» adlı bir şirket kurmuştun, inşaatçılıkla 
iştigal eden bu arkadaşlarımıza bugün Tekelin üret
tiği rakı ve içkilerin satışı için teminat verdiğin söy
lenmektedir. Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 31 Ocak 1978 tarihinde İs
tanbul'da hepinizin bildiği bir Bolero kaçakçılık ola
yı olmuştur. Biliyorsunuz, Sayın Bakanın akrabala
rının, Kalkavanlar'ın 250 bin liraya aldığı bu gemi
nin üzerinde durmuyorum. Yalnız bildiğim bir tek 
şey varsa, o da şudur : Bu geminin içerisinde 8 522 
şişe viski, 975 250 paket sligara olduğunu biliyorum. 
Şu anda Galata Rıhtımının 20 No. lu ambarındadır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Başında mı idin? 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi bu 
gemi yanlışlıkla Romanya'ya gidiyormuş, rüzgâr çık
mış, fırtına olmuş, şilep karaya oturmuş, Kalkavan-
lar da bu gemiyi kurtarmış; bu kaçak malları depo
ya koyuyorlarmış meğer. Şimdi bunun resminin üze
rinde oyun oynanıyor; ama şunu söylüyorum ki, bu
radan, sizin resminin üzerinde oynamaya çalıştığınız 
bu evrakın aslı bende Sayın Bakan. 

62 900 000 lira tutan bu malı size yedirtmeyece
ğimi buradan söylemek istiyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Bay Bakan, 26 - 30 Ocak 1978 tarihleri arasında, 
Tarabya Otelinde kalıp, ödemeniz lazım gelen 5 778 
lira 50 kuruş parayı Adapazarı Kuzuluk Maden Su
yu Fabrikasının neden ödediğini merak ediyorum. 
Bu ayın ve gelecek ayın başında kardeşiniz adına de
ğeri 160 milyon lira 2 adet geminin, Haliç Tersane
sinde denize indirileceği söylenmektedir. Eğer doğru 
ise, merasimine iştirak edip etmeyeceğinizi de merak 
ediyorum. 

Bay Bakan, Bakanlığından önce, bizzat Çayeli'ne 
gittim, Rize'liyim, Çayeli'nde doğdum, hemen Bü-
yükdere'nin yanında senin sadece 1 500 ton/gün ka
pasitede bir kompresörün vardı, bir de kulüben var
dı, bizzat gördüm. Bakanlığının 25 nci gününde, 
2 adet 955 L paletli yükleyici, 1 adet 988 yükleyici, 
2 adet uzun mesafeli sallama transkavatör kepçe ve 
4 kamyonun da bu 25 gün içerisinde buraya nasıl 
geldiğini de merak ediyorum. 

Sayın Bakan, Bakanlığının ilk haftasında, Çay 
Banka olan 400 bin lira borcu nasıl ödedin? Çay -

i Kur Tüketim Kooperatifine olan 280 bin liralık bor-
) cu da nasıl ödediğini hep merak ediyoruz? 

Çankaya'da 4 milyon liraya 2 tane daire almış
sın, şimdi onu birleştiriyormuşsun, güle güle kullan. 
Bunu nasıl aldın? Oğlunu, 13 bin lira ayda ödeyerek 
yurt dışında okutuyorsun; bu nasıl oluyor? Oğlunun 
kullandığı 1979 model Müstangmış, Mastengmiş bil
miyorum, 1,5 milyon lira değerindeki aracı kim aldı; 
sormaya hakkımız yok size bunu? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hacı Ali vermiş. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Ev kiran 
dahil eline geçen ayda 8 bin lira para ile, günde 
1 5 - 2 0 bin lira masrafı nasıl yapıyorsun acaba? Ne
reden geliyor bu? 

HASAN CERİT (Adana) — Yahya Demirel gön
deriyor. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığından bir memure Güm
rük Tekel Bakanlığı Özel Kalemine gitmiş, maaşını 
TPAO ödüyor, altına da Sayın Bakan bir makam 
arabası vermiş. Geçenlerde Kızılcahamam'a dinlen
meye .gidiyorlarmış ve kaza yapmışlar, sonradan ra
por da almışlar bu memureye, bu da çapraşık bir şey, 
nasıl olduğunu da merak ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Senatörü Sayın 
Bahri Cömert, Tekelin İş Bulma Kurumu haline gel
diğini söylüyor ve 50 bin liraya Bafra tütün tesisle
rinde adam alındığı çok rahat söylendi; ama tekzip 
edilmedi, niye tekzip edilmediğini de merak etme 
hakkımız var her halde. 

Bay Bakan, haftanın 4 günü İstanbul'da geçiyor. 
Yemeğin, içkin ve ziyafetin hariç, otelin bir geceliği 
değerli milletvekilleri 1975 liradır, bu paraları kim 
ödüyor; sormaya hakkımız yok mu bu yüce kürsü
den? 

Değerli milletvekilleri, yolsuzlukları, usulsüzlük
leri, vurgunları, hırsızlıkları anlatmak için saatler ge
reklidir. Bay Bakan Adalet Partisinden m'illetvekili 
olduğu sıralarda geçim sıkıntısı içinde olduğunu bü
tün arkadaşlarına söylerdi. Birtakım elbiseye ihtiyacı 
olduğunu, yemek parasına ihtiyacı olduğunu söyledi
ği zamanlan hatırlıyorum da, şimdi bu lüks hayatın, 
bilmiyorum şurada Sayın Bakanını Rafella Carra ile 
göbek atışının, nasıl karşılandığını da bilmiyorum, 
merak ediyorum. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Yemek parası
nı sen mi verdin? 

HASAN CERİT (Adana) — Kaç takım elbise al
dın? 
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ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Ve arka- t 
dan sayın arkadaşlarım, bu Bakana Bütçe Plan Ko
misyonunda şu resmi takdim ettim. Sümer Oral, Mü- j 
fit Bayraktar ve Nihan llgün arkadaşlarım da şahit
tir. Bu resmi gösterdiğim zaman, «Bu gece yine ona 
bilmem ne yapacağım» diyebilecek kadar karakter 
zaafı ile sözleri söylemişti; işte arkadaşlarım burada ] 
oturuyor. (Gürültüler) I 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Allah belanı ver
sin. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İt oğlu it. | 
ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, Çay - Kur bugün, menfaat grupları 
ve Bakanın at oynattığı bir çiftlik ve hara haline gel
miştir. (Gürültüler) 

Evet, ÇAY - KUR bugün... 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Tü, Allah be

lanı versin. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Senin bacın 

mıydı? 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... | 
Değerli arkadaşlarım... (Giirüilüler) 

ADEM ALİ SARIOĞL'J (Devanla: — Hazr.e 
demezsiniz... Sizin Hükümetinizin Bakanı... Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Buradaki konuşma kamuoyu önünde 
yapılmaktadır ve tutanaklara bir değerli grub'imu/ıın 
sözleri olarak geçmektedir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ulan senin ba
cını mı altına aldı? I 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Senin bacın-
mıydı?.. (Gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ananı mı gö
türdü orospu çocuğu? Şerefsiz... 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) —. Lütfen 
susturun Sayın Başkan... (Gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Senin gibi mil
letvekiline yazıklar olsun... 

EMİN ALTINBAŞ .Gaziantep) — Bakanlıktan 
bahset... 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Türk Milletinin 
yüz karası... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Sakin olalım. . Ri
ca ediyorum.... Çok rica ediyorum... (Şiddetli gürül 
tüler) 

Efendim, rica ediyorum, beyefendiler... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Adınıza söylü

yor, hepinizin namına söylüyor. 
ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Sonra 

konuşuruz, dışarıda konuşuruz... (Gürültüler) | 
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Sayın Başkan, lütfen susturıırsanız konuşacağ-m 
Saati de durdurun. 

BAŞKAN — Efendim, siz de... Sayın Sarıoğlu, 
siz de sadece Sayın Bakanın kişiliğini eleştiriyorsu
nuz... 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Ruh ve 
karakter yapısından bahsettim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim. . (Gürültüler) 
ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — E, tabii 

böyle büyük hırsızlıkları anlatınca çok değerli I-Ia*k 
Partili arkadaşlarımın da hazımsız olacaklarını bili
yordum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, ÇAY - KUR bugün menfaat grupları 
ve Bakanın at oynattığı bir çiftlik haline gelmiştir. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında 
- rapor elimdedir - beyan edilmiş olduğu gibi, alman 
yanlış personel, sürgün ve kıyım yüzünden üretim 
menfi yönden etkilenmiştir. 1 - 4 dereceye... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bakan onun se
viyesine inmeyecek. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — . . . 195 
kadro atanmış, 362 memur sürgün edilmiş, 240 ye-ı 
memur atanmak suretiyle bugün burası hara haline 
getirilmiştir. Önündeki, TEK - GIDA İŞ Rize Mer
kez Birliklerinin bildirisine göre, ÇAY - KUR Genel 
Müdürlüğünde bugün menfaat pazarlıkları ve adam 
pazarlıkları beyan edilmiştir. Rapor burada var. 
rapor burada, ezbere konuşmuyoruz. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sizde iyi, namuslu idi 
de bizde mi kötü oldu? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu çukura in
me Sayın Bakan. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — İstan
bul'da kendi yakınlarına çay ihracat... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu çukura in
me... 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, iyi dinle iyi... İyi dinle. 

İstanbul'da bu Bakan, kendi yakınlarına çay ih
racat şirketi kurdurmuştur, 35 milyon lira da sermaye 
verdirtmiştir. 1976 ve 1977'de bizim çay ihracatımı
zın ortalama rakamı 69 lira idi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sakın bu 
şerefsiz çukura inme Sayın Bakan. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yahya'yı Türki
ye'ye getirin. 
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ADEM ALİ SARIOGLU (Devamla) — Şimdi 
bu Bay Bakanın emriyle ÇAY - KUR Genel Mü
dürlüğüne talimat veriliyor, 1,32 dolar karşılığında, 
yani - iyi dinle, iyi - 32,5 liraya bu paravan şirkete 
çay satılması emrediliyor; işte burada. 

Bugün Hollanda çay borsasında çayın değeri 
107 liradır Sayın Uysal, 107 lira. Peki 37,5 liradan 
107 liraya çıkan farkın avantajının ne mana ifade 
edeceğini sormak hakkımız değil midir bizim? Bu 
vurgundur, bu hırsızlıktır, bu yolsuzluktur. Bu, Dev
leti soymaktır, başka bir şey değildir. (AP sıraların
dan alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakan, 
bu çukura inme, bu sana yakışmaz. 

ADNEN KESKİN (Denizli) — Ulan, sen kendi 
içinizdeki hırsızları söyle. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Adam
larını korumaya devam et. Ama bir gün bu Yüce 
milletin saygıdeğer milletvekilleri, hangi siyasi parti
nin insanı olurlarsa olsunlar, senden bu hesabı sora
caklardır ve millet de sana bu hesabı soracaktır ve 
bir gün isminle batağa saplanacaksın. (CHP sırala
rından gürültüler) 

En son İstanbul dönüşünde uçağa binmişti bu Sa
yın Bakan, bu Bay Bakan; hostesler ikaz etti kendi
sini değerli milletvekilleri, ikaz ettiler kendisini; ke
merlerini bağla, bağlamam, bağla, bağlamam, bağla, 
derken kaptan müdahale etti değerli arkadaşlarım, ve 
kimdir bu kemerlerini bağlamayan «nokta, nokta 
nokta» adam, dedi. Bunun üzerine bu Bakan çıkıp 
ben... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoglu, 2 dakikanız var 
efendim. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

«Ben Cumhuriyet Hükümetinin Bakanıyım» de
yince, kaptan cevap verir; «önce Cumhuriyet Hükü
metinin Bakanı ol, otur yerine, ondan sonra kemer
lerini bağla, sonra konuşurun» deyince, uçak da 
yarım saat rötar yapıyor. Orada hosteslere söylediği 
çirkin sözleri burada anlatamayacağım; ama Bakana 
yakışttrabiliyorum bunları. (Gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de 
1978 yılında 1173 ölüm olayı olmuştur, 5 680 yara
lanma, 5 binden fazla saldırı, devlet kasaları soyul
muş, cinayetler işlenmiş, Müezzinoğullan devreye 
girmiş, ülkenin her yeri hemen hemen alev alev yan
mış, insanlar kaçırılmış, Kahramanmaraş katliamı 
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i sergilenmiş, vahşet dolu bir yıl geçirdik. Peki, bu 
vahşet dolu yılı bu Bakan (şu resimle) kadehle karşı
lıyor kadehle. 

ADNAN KESKİN, (Denizli) — Yahya'dan bah
set Yahya'dan. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Acaba 
akan kanların şerafine mi bu kadehi kaldırıyorsun? 
Acaba 1979 yılında da böyle vahşet dolu, adi bir yılın 
olmasını mı istiyorsun Sayın Bakan? 

I Kardeşinle dudak dudağa, kadeh kadehe Cum-
I huriyet Hükümetinin Bakanı, bu sana yakışır an

cak... (Gürültüler) (AP sıralarından alkışlar) 
Türkiye'deki bu acı vahşetin devamını mı istiyor

sun? Bu resimler milletle alay etme manasına değil
dir de nedir? İşte karakteri böyle belli bir Bakanın 
bütçesi üzerinde ancak bu kadar konuşulur. 

I BAŞKAN — Sayın Sarıoglu, lütfen bitiriniz, sö
zünüzü keseceğim yoksa. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Bakanı küçültmek için değil, bunu ve 
bunun gibilerini buralara getirenleri lanetlemek için 
kamuoyuna gösteriyorum, zihniyetlerini kınamak 
için gösteriyorum. Aslında bir şeyin değişeceğini de 
sanmıyorum, içinizdeki bu zihniyetin devletin bu 

I Bakanlığını küçülttüğünü söylüyorum. 
•BAŞKAN — Sayın Sarıoglu, son sözünüzü söy

leyin, keseceğim efendim sözünüzü. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Osmanlı 
devri dahil, hiç bir dönemde erişilmemiş hızsızlık, 
rüşvet ve irtikâbın vardığı bu adi oyunların en büyü
ğünü bugünkü Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoglu, sözünüzü • kestim 
efendim. Kestim sözünüzü. (Hatibin sözü başkan 
tarafından kesildi) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sayenizde oldu bun
lar. 

j ADNAN KESKİN (Denizli) — Yahya'dan bah-
I set, Sağlık Bankasından bahset, Mıgırdiç'ten bah

set. (CHP sıralarından «Sayın sarhoş in aşağıya» 
sesleri) v 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kürsüye saygı 
göster, in aşağıya. 

BAŞKAN — Beyefendi, süreniz doldu geçti, sö
zünüzü kestim efendim. Sayın Sarıoglu, sözünüzü 
kestim efendim, bitirdim, sözünüzü, kestim. (AP 
sıralarından «Sözünü kesemezsiniz!» sesleri) 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Devamla) — Saygıla-
j rımı sunup, ineceğim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, nasıl saygı sunuyorsunuz. 
biliyor musunuz Sayın Sarıoğlu? Rica ediyorum, 
lütfen terk edin kürsüyü. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İn aşağiya ah 
laksız adam. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Otur lan 
yerine. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen kürsüyü terk 
edin efendim. 

ESAT KİRATLIOĞLU (Nevşehir) — Lütfen 
Sarıoğlu, tamam artık. (Kocaeli Milletvekili Adem 
Ali Sarıoğlu'nun kürsüden inmesi sırasında AP sıra
larından alkışlar, CHP sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, tutumu ben biliyo
rum rica ediyorum. Efendim, tutumumu ben de bili
yorum, rica ederim lütfen oturunuz yerinize. Tutu
mumu ben de biliyorum. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sizin 
bilmeniz yetmiyor, Yüce Meclisin bilmesi lazım. 

BAŞKAN — Tutumumu ben de biliyorum, lütfe
diniz oturunuz efendim, rica ediyorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Siz böy
le adamı müdafaa ediyorsunuz, böyle birisinin mü
dafii oldunuz. (CHP sıralarından AP sıralarına yü
rümeler ve «Sus ulan, it,» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica ediyorum, söy
lediniz söyleyeceğinizi. 

CHP Grubu adına Sayın Erkin Topkaya, buyu
runuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O çukura inme 
Topkaya, Partini, Parlamentoyu, demokratik rejimi 
düşünerek konuş, Cumhuriyet Halk Partisinin gele
ceğini düşünerek konuş. Raporlularla uğraşma, tü
tüncünün derdini anlat. O çukura inme Erkin, Cum
huriyet Halk Partililerin karakterini düşünerek ko
nuş. 

CHP GRUBU ADINA ERKİN TOPKAYA (Ma
nisa) — Sayın Başkanı ve Sayın milletvekillerini say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün konuşmasından, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesini mi konuşuyo
ruz, ya da Sayın Tuncay Mataracı'nın bütçesini mi 
görüşüyoruz, bizim için anlamak mümkün olmamış
tır. 

Adalet Partisinin değerli sözcüsü arkadaşımın ko
nuşmasını. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Ne değerlisi be? Haysi
yetsizin biri. 

ERKİN TOPKAYA (Devamla) — . . . Gerek üs
lûbu bakımından, gerek içeriği bakımından siyasi ha
yatımızda talihsiz bir konuşma olarak kaydetmekle 
yetineceğim ve Grubumun Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ve bağlı kuruluşları bütçesi üzerindeki görüşlerini 
sunmaya geçeceğim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; devletin, ülkenin ve demok
ratik rejimin geleceğiyle ilgili etkileri olan bir bakan
lık bütçesini görüşüyoruz. İki yoldan birini seçmek 
durumundayız: Ya gümrüklerdeki, çaydaki, tuzdaki, 
sigara ve tütündeki darboğazlara objektif, yol göste
rici, yön verici, yardım edici bir yaklaşımla bakaca
ğız. Böylece ulusal sorun haline gelmiş bu dertleri 
demagoji ve siyasi istismarla artırmayacağız, ya da 
ulu orta, ekonomik açıdan değerli olmayan sözlerle 
ve demagojilerle bu önemli konuyu istismar etme ve 
bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışacağız. Biz bi
rinci yolu seçeceğim. 

'Böylece, yıllardır sürdürülen kısır söz çekişmele
rini bir yana bırakarak, yapacağımız bir özeleştiri ile 
sorunlara objektif esaslarla yaklaşıp, ilgili bakanlık 
ve kuruluşlarına yön verici, yol gösterici, yardımcı 
olmaya çalışacağız. Ancak, şu kadarını söylemek is
terim ki; benden önce konuşan Sayın Adalet Partisi 
sözcüsünün bizi çökmek istediği mindere çıkacak 
olursak, onlar için, geçmiş iktidarlar için söyleyecek
lerimiz, onların şimdiki iktidara söylediklerimden kat 
ka!t fazla olur. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüde yıllarca siya
sal anlamda tartıştık. Konuşmamı hazırlarken, son 
10 yıllık görüşmelerin zabıtlarını inceledim, bu Ba
kanlıkla ilgili, hernen helmen, iktidarda olsun, muha
lefette olsun, siyasi partiler ve sözcüleri aynı şeyi söy
lemişlerdir. Sorunlara ve dertlere hep siyasal çerçe
veli gözlüklerle bakmışlardır. Geliniz gözlerinizdek'i 
siyasal çerçeveli gözlüğü çıkartıp, kimisi ulusal sorun 
haline gelmiş, kimisi gelmek üzere olan bu sorunla
ra ekonomik çerçeveli gözlükle objektif olarak baka
lım. Devletin ve ülkemizin, milyonlarca üretöci ve 
tüketici yurttaşlarımızm sorun Ve dertlerine çözüm 
bulalım, başarı tümümüzün olsun. 

Sayın milletvekilleri, gümrükler için dün, geçmiş 
iktidarlar zamanında neler söyleniyorsa, aşağı - yu
karı aynı şeyleri bugün de söylemek mümkündür. 
Gümrüklerde olduğu söylenen yolsuzluklar, kaçak
çılık ve rüşvet olayları, yolcu ve turistlere yapılan 
fena muamele, çıkarılan zorluklar ve bürokratik en
geller, bu alanın yıllardan beri sürüp gelen hastalık
larıdır. Bu hastalıklar Devleti Ve ülkeyi bir kanser 
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giihi çok eskidenden beri büyük zararlar vererek ke
mirmektedir, bunu yadsıyamayız. Bu hastalıkların üs
tesinden mutlak gelinmelidir, ancak bunların ortaidan 
kaldırilmasını, sadece ve sadece Gümrük ve Tekel Ba-
kanlığnıdan böktemelk gerçekçilik sayılmaz; bu bir 
Devlet sorunudur. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu 
geniş kapsam içinde yetersiz, eğitimsiz kadro ve ola
nakları ile görev yapmaya çalışmaktadır. Geçmişte bu 
görev çok kötü bir şekilde yapılmıştı, bugün ise, çok 
iyi bir şekilde yapılıyor demeye olanak yoktur. 

Bakanlığın personel yetersizliği ve hizmet içi eği
timde görülen noksanlıkları gidermek için yürürlüğe 
koyduğu yönetmeliği ve akademi bünyesinde «Güm
rük» bölümünün kurulması çalışmalarını takdirle kar
şılıyoruz. Gümrük Mu'haifaza örgütü, başlta insan un
suru olmak üzere, tesis, araç ve gereçlerle donatılma
lıdır, bu örgüt yeni bir düzenleme ile Devlet ve ülke 
yararına işlevini noksansız yerine getirir hale konul
malıdır, bu yolda yapılan çalışmaların hızlandırılma
sı ve bir an önce uygulanması yararlı olacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, gümrüklerde ve gümrük ka
pılarında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, rüşvet, yol
suzluk, suiistimal ve kaçakçılık söylentilerini artık 
duymak istememektedir. Artık buralarda, - geçmişte 
olduğu gibi - politika nedeniyle atanmış öğretmen 
muayene memuru, mühendis muayene memuru, avu
kat muayene memuru İstememektedir. Böyle atama
ların yapılmadığına inanıyoruz. Ama geçmişten de
vam öden kalıntılar, buram buram örgütlü 'Soygun, 
kaçakçılık ve rüşvet şebekesi kokan bu kalıntıların 
hızla tasfiyesini istemekteyiz. Bunun adı hiçbir za
man kıyım olmayacaktır. Aksine, Devletin ve halkım 
çıkarlarının kıyılmasını önlemek olacaktır. 

Değerli arkadaşlariim, Tekel Genel Müdürlüğü ve 
çalışma alanı ile ilgili Sorunlar hakkındaki düşünce
lerimiz ise özetle şudur : 

Bu Genel Müdürlük, gerek işlevi ve gerekse Türk 
ekonomisine katkıları ile son derece önemli bir ge
nel müdürlüktür. Tütündeki, sigaradaki, içkideki, 
çay ve tuzdaki, uzun yıllardan beri sürtüp gelen dar
boğazların bir türlü aşılamamış olması nedeniyle de, 
sokaktaki yurttaştan, üretici, tüketici tüm vatandaşj 

lara kadar siyasi partilerin deştirilerine ve suçlama
larına hedef olmaktadır. Özellikle tütün piyasasının 
açılması, zamanlama bakımından bütçe görüşmele
riyle aynı tarihe geldiğinden ve ekonominin can ve kan 
damarlarından biri olduğu için, tütün, bütçe görüşme
lerinin en önemli konusu olagelmiştir. 

Tümümüzün bildiği gibi, 1978 tütün piyasası 
12 . 2 . 1979 günü 70 lira başıfiyaJtla Sayın Bakan ta-
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rafından açıldı. Konuşmamın başında açıkladığım 
gibi, tütüne de bakış açımız ekonomik, gerçekçi ve 
objektif olacaktır. Böylece yapacağımız bir özeleşti
riyle milyonlarca tütün üreticisinin son piyasa nede
niyle gösterdiği sağduyuya uygun hareket edeceğiz. 

Ülkemiz dünyanın bellibaşlı tütün üreticisi ve ih
racatçısı ülkelerinden birisidir. Buna rağmen, bugü
ne kadar somut, bilinen, ülke ve halk çıkarlarına uy
gun ulusal bir tütün politikası saptanmamış otaması 
hüzün vericidir. Halbuki evrensel bir üründür tütün. 
Ülkemizde ve dünyada milyonlarca aile üretir, mil
yarlarca birey tüketir tütünü. Nedir bu evrensellik 
içinde ülkemizin tütün politikası ve ne olmalıdır? Ön
ce bunun saptanması gerekir. Bunu yapabilmek için 
dünya ekonomik ve tarım konjonktürü içerisinde tü
tün ve Türk tütününün yerini gözden geçirmek zo
runluluğu vardı t. 

Değerli milletvekilleri, dünyada son 15 yılın or
talamasına göre 5 milyon ton civarında tütün üretil
mektedir. Bunun yaklaşık 900 bin ton kadarı bizim 
ürettiğimiz şark tipi ve yarı şark tipi tütün türlüdür. 
Bu miktarın ancak 300 bin tonu dünya sigara üreti
minde kullanılmaktadır. 1976 yılı itibariyle şark ti
pi tütünde üretim artışı ortalama % 6 civarındadır. 
Diğer tiplerde ise berhanigi bir üretim artışı görülme
mektedir. 1972 yılına kadar üretim seviyesi dünyada 
aynı kalmıştır. Bu arada sigara tüketimi % 13 ora
nında artmıştır. Dünya sigara sanayii tütünsüz kal
ma tehlikesiyle karşılaşıinca, alıcılar tüttün fiyatlarını 
yükseltmişler, bunun sonucu olarak dünya üretimi 
büyük ölçüde artmıştır. 1976 yılına göre tütün artış 
oranı dünyada % 17,3'tür. Buna karşın, kanser ve 
benzeri propagandalar ile sigara üretimi % 13'ten, 
önce % 4'e; 1975 t̂e % 2,2'ye; 19761da % 2*ye düş
müştür . Bu nedenlerle dünya tütün stoklan sön yıl
larda devamlı artmıştır. 

ÂET ülkelerinde üretimde az da olsa azalma olur
ken, tüketim aynı seviyede kalmıştır. 

(Dünya tütün üretimi ve tüketiminde en fazla söz 
sahibi olan ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Bu 
ülkede 1977'de 1976'ya nazaran üretimde azalma 
görülmüştür) 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi ülkemizde, 
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ile birlikte şark 
tipj tütün üretilmektedir. Son yıllarda Amerika Bir
leşik Devletlerinin ithal ettiği şark tipi tütündeki ar
tış c/c 12,8 iken, diğer tipîerdeki bu oran % 4,11'e 
yükselmiştir. Bunun temel nedeni içim zevki kadar, 
bu tiplerin, Amerikan menşeli tütüne göre çok ucuza 
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ithal ediiebilmesidir. Son yıllarda Amerika Birleşik 
Devletlerinin şark tipi tütün ithalinde Türkiye'nin pa
yı % 70ten % 63'e düşerken, Yunanistan'ınki 
% 20'den % 15'e düşmüş, buna karşın Yugoslavya 
c/c lO'dan % ll'e, Bulgaristan sıfırdan % M'e yük-
selmliştir. Bu olgu içinde şark tipi tütün- üreticisi ra
kip ülkelerin durumunu incelemek bir zorunluk olu-

iBunlardan Bulgaristan ve Yugoslavya'da, son yıl
larda tütün ekilen saha ve aile sayısı artmamakta; üre
timi, tüketimi ve ihracatı birbirlerini dengelemekte-
•dir. Ayrıca tütün stokları da bulunmamaktadır. 

Yunanistan'a gelince; 1977 yılına göre tütün üre
ten sayı'sı % 9,3 azalmış; eklim sahası % 9,8 daral
tılmıştır. Sigara üretimimde ve tüketiminde artış ora
nı c/c 4 dolaylarındadır. Geçmiş yıllarda azalan ih
racatı e^ki seviyesine yükselm'iştir. Bilinde bulunan 
stoku ise 'ihraç kabiliyetinin bir misli kadardır. 

Değerli arkadaşlarım, son 6 yıl itibariyle ülkemiz
de durum şudur: Üretici sayısı aile olarak 342 bin 
dolaylarından 550 bin dolaylarına yÜkseltaişltir. 
1970 - 1975 yıllarında ortalama 175 bin ton olan üre
tim son yılların ortalamasına göre 300 bin ton civa
rıma yükselmiştir. 1971 - 1974 ortalaması olanak 
75 bin ton olan ihracatımız, önce 1!17 bin tona yük
selmiş, İhraç fiyatlarının yükselmesi ve kalitenin düş
mesi sonucu ihracatımız 1976 - 1977 döneminde 40 
bin tona düşmüştür. Bu miktar kırık tütünlerle bir
ilikte 50 bin ton civarındadır. 

(Stoklarımıza gelince: Şu anda küçük bir kısmının 
bağlaritısı yapılmış olarak; 298 bin ton civarındadır. 
1978 - 1979 dönemi ihracatımız 70 ila 80 bin ton 
riivarında tahmin edildiğine göre, bu ihracat dönemi
ne yaklaşık 4 misli stokla girmiş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, bu tablonun başlıca ve an
laşılabilir sonucu şudur: Dünya üretimi, tüketimi, it
halat ve ihracatı rakip ülkelerde tam bir denge için
de iken, bizde anormal çarpıklıklar ve dengesizlik
ler içindedir. Onların aksine bizde ürettiğimiz tütün, 
tükettiğimiz tütün -I- ihraç ettiğimiz tütünden çok 
fazladır. 1979 piyasası, sanırım 400 bin ton civarında 
stokla açilalbilecekitiir. 

Değerli milletvekilleri, tütünümüzdeki sorun şu 
benzetmeyi anımsatıyor : Küçük bir Ikartopu yuvar-
lana yuvarlama tütün üreticilerinin ve ülkenin üzeri
ne doğru büyüyerek geliyor çığ olup büyük tehlike
ler yaratması beklenemez. Ulusal tütün politikamızın 
esaslarının kararlı ve kesin bir şekilde saptanması ge
reklidir. Di'siplinize edilmiş ve planlanmış, yeterin-
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ce ve kaliteli üretim, böl çeşitli kaliteli sigara üreti
mi, sadece piyasadan piyasaya değil, ürefliımün ilk ba
samağından, fideden itibaren yön verioi ve yardım 
edici bir Devlet desteği, bu politikamın genel esas
ları olmalıdır. 

İhracatın artırılması, yeni pazarların bulunması 
ve mevcut pazarların elden kaçıırırnıaması marifeti 
m ultlaka gösterilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalar ışığında gö
rülmektedir ki son senelerde geçmiş iktidarlar tütünde 
gerçekçi bir politika saptamamışlardır. Ülke ekonomi
sine çok büyük katkıları olabilecek tültün, bugün ne
redeyse bir sorun haline gelme yolundadır. Bunun 
temel medeni, (bugün değil, 30 yıllık süreç içinde) 
ekonomik ve tarımsal ürün olan tütünün politik bir 
ürün haline dönüştürülmüş olmasıdır. Ülkemiz eko
nomisi için nimet, milyonlarca üretici için ekmek, 
milyonlarca tüketici için vazgeçilmez zevkli bir tutfku 
aracı olan tütün, politikacılar ve siyasi paııttiler içün 
'bir oy aracı olarak kalbul edilmiştir, istismar edilmiş
tir. Böyle olunca, demagoji, uluorta konuşmalar ve 
'siyasa! istismar, tütünümüzü sorun haline getirrn%t!ir. 
Bu hususu vurguladıktan sonra bir tütün bölgesi mil
letvekili olarak sorumluluk duygusuyla bir konuyu 
saptamak istiyorum. 

En büyük yanılgı, tütünde tarihsel yanılgı «tütün 
sorunu eşittir piyasa ve fiyatlar» anlayışıdır. Tütüne 
vs tütün üreticisine ihanet edenler de 'bu anlayışın sa
hip! eridiı*. 

Değerli arkadaşlarım, tütün piyasası ve fiyat, bir 
dizi sorunun sonucudur. Bu bir dizi sorun üze
rinde hiç durmayacaksınız, yıllarca iktidar olup dur
mayacaksınız ve sonra muhalefete düşünce Sayın Ba
kanın şahsına duyduğunuz allerjiyi, yalnlış muhalefet 
anlayışıyla birleştirip veryansın edeceksiniz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Olmuyor, doğru olmuyor. ÜJke ve tütün üretici
lerinin yararına olmuyor arkadaşlar. Ege tütün piya
sasında Hükümet tarafından saptanan 70 lira başsfii-
yat, başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere bazı 
çevrelerce az bulunarak eleştirilmiştir. Tütün üreti
minin yoğun bir şekilde yapıldığı bk ün m'Metvekü-
liyim; tütün üretiminin ne kadar çileli bir İş olduğu
nu iyi bilirim; elbette üreticilerin emeMeıMn karşılı
ğı en üst düzeyde karşılanmalıdır. Ancak açıklama
ya çalıştığım, tütündeki darboğazlar karşısında, tütün 
ve tütün üreticilerinin yarınını da bugünü kadar dü
şünmek sorumluluğu ile tütündeki 70 lira fiyatı, eleş
tirenler kadar kötümser karşılamadığımı söylemek 
zorundayım^ 



M. Meclisli B : 62 24 . 2 . 1979 O : 3 

Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Partisi Ge
nel Başkanı, bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuş
malarında iki canavardan uzun uzun bahsettiler. 
Bunlardan birisi anarşi idi, diğeri ise «enflasyon» de
diler; doğru. Doğru olmayan İse, hemen sözlerinin 
arkasından, tütüne 100 lira başfliyat 'Memeleridir. 
Hem enlflasyonu bi canavar olara'k göreceksiniz, hem 
de tütüne 100 lira başfiyat isteyeceksiniz. Bunun tak
dirini sizlere bırakıyorum. Ancak şunu söylemeden 
geçemeyeceğim: Devlet ve siyaset adamları, en az tü
tün ür'etii'di'leri kadar Devletin çıkarlarıyla tütün üre
ticilerinin çıkarlarının sentezini yapalbilmdidMer. Bu 
sentez sayın lideririüe yapılmayınca, sözcülerince ya
pılmasını beklemek bizim içiln mümkün değildir. 

Bu yıl Ege tütün piyasasında elbette bazı sıkıntı-
lar olmuştur, her zamanki sıkıntılaradır bunlar. Alımım 
çok kısa sürede büyük ölçüde tamamlanması takdir 
olunacak bir husustur. Tütün piyasasında (lokal ol
sa da) bazı şikâyetler vardır. Bu şikâyetlerin başın
da; bazı yerlerdeki tütünlerin düşük fiyatla alınma
sı, tüccar ile Tdkdl arasılndaki düşük randımanlı tü-
tünleride görülen fiyat çelişlkisildir. Kanımca bu şikâ
yet ve sızlanmaların temelinde randıman saptanıma-
sındaki usulün yanlışlığı gdlmdktedir. Bilindiği gibi, 
tütündeki randıman tütün dksperleri taraflından sap
tanmaktadır. Bu muamdle son derece ilkel usullerle 
ve kişisel bilgi, becerilere dayalı bir muamele ol
maktadır. Eksperlerin biligl, özlem ve duyguları za
man zaman üreticiler aleyhine, zaman zaman Tekel 
aleyhine sonuçlar vetfdbilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Topkaya, lütfen bitirin efen
dim. Zamanınız bitiyor. 

ERKİN TOPKAYA (Devamla) — Saptanan ran
dımana üreticilerin itiraz halkları belki kâğıt üzerinde 
vardır; ama uygulamada işlerliği yoktur. Üreticilere 
verilen avansın bu yıl için 2 liradan 4 liraya çıkarıl
ması olumlu bir adımıdır. 

Değerli arkadaşllarım bugün de dün gibi, ülke ça
pında filtreli sigara silkintisi vardır. Hatta hu silkin
ti ve darlık son zamanlarda filtresiz sigaralara da 
yansımıştır. ıBunu olumsuz bir gdişme olanak; kay
detmek zorundayım. Tiryakilerin en yakın ve daya-
namadık'îarı ihtiyaçları sigaradır. Bu hepimiz için ge-
çerJllJdÜr. Bu gereksinmeler4! karşılayamayan yurttaş
lar hiçbir mazeret kabul etmezler; haklı olarak, bu 
ihtiyaçlarının mutlak surette giderilmesini İsterler. 
Tekel idaresinin bir yükümlülüğüdür bu. Geçmiş dö
nemlerdeki ihmallerin sonucu da olsa, sigara darlığı
nın her türlü çare ile giderilmesi gerekmektedir. Bu
nun için başlayan ve planlanan yatırımların sonuç

larını bdklemek mümkün değildir. Bu konuda söyle
yebileceğim fazla bir şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarıım, şimdi de çay ve Çay - Kur 
konusundaki düşüncelerimle geçiyorum. Buradaki ana
forun çay ve çay ürdtli'minddki plansızlık ve hesapsız
lıktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir tarım ürünü 
yurttaşlara toplattırılıp bedeli ödendikten sonra % 25 
oranında işletme masrafı da yapılıp, sonra çürütülüp 
denize dökülmez. Yıllardır ekonominin en İlkel ve ba
sit kuraları dahi göz önünde tutulmamıştır. Bazı sa
nayi ürünlerimizde yapılan plansız üretimin politik 
amaçlarla pompalanması tütünde olduğu gibi çayda 
ıda bir ürdtim darboğazı yaratmıştır. Bugün çay 
üretim sahalarının alabildiğine genişlemiş olması ve 
daha da genişleme ihtimali bu darboğazın ta kendi
sidir. Bakınız rakamlara : 

Ülkemizde T976'da 300 bin ton, 19771de % 32 ar
tışla 396 bin ton, 1978'de % 14 artışla 450 bin ton... 

BAŞKAN —• Sayın Topkaya, süreniz geçti efen-
di'nv 

ERKİN TOPKAYA (Devamla) — Bitiriyorum 
eîendirr\ 

... Yaş çay yaprağı üretilmiştir. 2 yılda meydana 
gelen üretim artışı °/c 46'idır. Dünyanın gelişmiş, ge
ri kalmış, ya da az gelişimiş hiçbir ülkesinde bir tarım 
ürünündeki üretim artışı bu boyutlarda değildir de
ğerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, tütünde, çayda, tuzda, siga
rada sorunlar ortada. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşlarıyla ilgili bu sorunları ve darbo
ğazları "açıklamaya çalıştım. Bu sorunlara ve darbo
ğazlara geliniz birlikte çözüm bulalım. Devletimizin, 
ülkemizin, rejimimizin ve halkımızın yararına olacak-
tiı bu. 

Bu içten dileğimle, bütçenin tüm Türk ulusuna ve 
İîgil iBakanlık ve kuruluşlarına hayırlı olmasını diler, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (OHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurunuz efendim. (MSP sıralarından al
kışlar.) 

MSP GRUBU ADİNA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 
Milli Selâmet Partisi Grubunun görüş ve temennile
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüee 
Meelisi saygılarımla selamlarım. 

— 254 — 



M. MecMı B : 62 24 . 2 . 1979 O : 3 

1931 yılında kurulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
bütçeye büyük gelir sağlayan, üretici ve tüketiciyi 
büyük çapta ilgilendiren, dış ticarette, turizmde önem
li rolü olan, istihdam sorununu geniş manada sağla
yan, büyük kuruluşlarımızdan birisidir. Bu Bakanlı
ğın bünyesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü, Güm
rük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Mü-
dürüğü, Çaykur Genel Müdürlüğü gibi 4 büyük ku
ruluş yer almaktadır. 

Bu geniş teşkilatı ile Bakanlık önemli hizmetler 
görmekle karşı karşıya bulunmaktadır. Ancak, bu 
Bakanlık kendinden beklenen hizmetleri gereği gibi 
ifa edememektedir. 

Esasen, işbaşında bulunan CHP Hükümeti çok 
büyük iddialarla işbaşına gelmiştir. Anarşiyi önleye
ceğini, ucuzluk getireceğini, kaçakçılığı, karaborsa 
ve rüşveti, partizanlığı önleyerek her sahada huzur 
ve kardeşliği sağlayacağı vaadi ile Hükümet olmuş
tur. Hükümet bu büyük vaat ve iddialarla 14 aydır 
işbaşındadır. 

Bu hükümet ülkemizin hiçbir ciddi meselesini 
halledememiş, aksine düzelteceğini söylediği aksak
lıkları çok daha büyük boyutlara ulaştırmıştır. Bu 
hüküme1!:, Cumhuriyet devrinin her sahada en başarı
sız hükümetidir. Bu başarısız hükümetin bir bölümü
nü oluşturan Gümrük ve Tekel Bakanlığının gördüğü 
hizmetlerde başarılı olması mümkün olamazdı ve 
olamamıştır. 

Bugün ülkemizi bir uçtan bir uca saran tedhiş 
olayları, Devletimizi ve demokratik rejimimizi yık
maya yönelik anarşik olayların tezgâhlayıcısı ve ya
pıcısı, her çeşit militanların kullandıkları silah, araç 
ve gereçler bu Bakanlığa bağlı gümrük kapılarından 
yurdumuza girmektedir. 

Bazı imtiyazlı kişiler, bu Bakanlığın zaaflarından 
istifade ederek, çeşitli silah ve kaçak eşyayı yurda 
sokarak kısa zamanda büyük kazançlar elde ediyor
lar. 

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Deniz
lerden motorlarla, karadan tır kamyonlarıyla, geniş 
bir kaçakçılık sahası ile karşı karşıya bulunmaktayız. 
Diğer yönden, sanayileşmiş ve kalkınmış ülkeler, imal 
ettikleri birçok malları kaçakçılık yolu ile geri kal
mış ülkeleri kârlı bir pazar yeri olarak seçiyorlar. 

Bizim ülkemiz de bu bakımdan seçilen en önemli 
bir pazar yeridir. Bu yüzden, ülkemiz büyük döviz 
kaybına maruz bırakılmaktadır. 

Ancak, şu hususu da belirtmek isterim ki, gümrük 
kapılarından ülkemize kaçak eşya girmesi olayı sa-

| decc bu yılın olayı değildir. Bu durum eskiden beri 
olmaktadır. Ne var ki, kaçakçılık olayları gittikçe ar-

I tr.n bir seyir takip etmektedir. 
I Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bugünkü yapısı ve 
I teşkilatı ile büyük boyutlara erişmiş olan kaçakçılığın 
I üstesinden gelemez. Edindiğimiz bilgilere göre, ka-
I çakçıların bu işlerde kullandıkları motorlar 40 mil 
I hızla seyretmekte, onları yakalamada kullanılan jan

darma muhafaza motorları ise 10 mil hızla seyredebil-
I mektedir. Bu da gösteriyor ki, gerek teşkilat, gerekse 
| araç ve gereç bakımından Gümrük ve Tekel Bakan-
I lığı kaçakçılığı önleyecek imkânlara sahip değildir. 
I Bu mesele Bakanlığın boyutlarını aşarak en azından 
I hükümet meselesi halini almıştır. Hükümet, Parla-
I mentosu ile bu konuyla ilgili tedbirlerin tespitine çalı-
j şarak gerekli ciddi önlemleri almalıdır. 

I Gümrük kapılarında durum perişandır. Gümrük -
I lere ilişkin rüşvet ve suiistimal şikâyetleri gün geçtik-
I çe yoğunluk kazanmaktadır. Gümrüklerle ilgili bazı 
I önemli mevkilerin rüşvete konu olacak tarzda pazar-
I lık konusu edildiği yaygın bir şekilde söylenmektedir. 
I Bu konu üzerine ciddi şekilde gidilerek, bilgili ve ye-
I tenekli, güvenilir kişiler işbaşına getirilmelidir. 

I Yurt dışında bulunan işçilerimiz, yurt dışına gi-
I diş gelişlerinde gümrük kapılarında günlerce bekle-
I tilmektedirler. İşçilerimiz yurda gelirken hudut kapı-
I larında pasaport kontrollerinde, pasaportları arasına 
I muayyen ölçüde mark veya başka ülke parası koyma-
I dan geçmeleri imkânsız olduğu da çok yaygın bir şa-
I yiadır. İşçilerimiz bu sıkıntılardan kesinlikle kurtarıl-
I malıdır. 
I Sayın milletvekilleri, memleketimizde Ege, Kara-
I deniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde tak-
I riben 3 milyon vatandaşımızın en önemli geçim kay-
I nağı tütün ürünüdür. Tütün mahsulü aynı zamanda 
I ülkemize döviz sağlayan önemli bir ihraç maddesi-
I dir. Bu bakımdan, bu .mahsulün taban fiyatları tespit 
I edilirken teşviki esas alınmalıdır. Ülkemizin yaklaşık 

6 300 köyünde 270 000 hektarlık tütün ekimi yapıl-
I maktadır. 600 OOO'ne yakın aile geçimini tütündea 
I sağlamaktadır. 

Piyasa araştırmalarına göre, bir kilo tütünün ma
liyeti 70 lira civarındadır. Bu durumda bir ailenin 

I g:çinebilmesi için, tütününün kilosunu 100 liraya sat-
I ması gerekmektedir. 

Bu hükümet zamanında Türkiye'de hayat paha
lılığı endekslerinin korkunç artışı, tesbit edilen 70 

I lira başfiyatın ne derece komik olduğunu ortaya koy-
[ mak'tadır. 

15 — 
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MSP olarak, tütün başfiyatının 10O lira olması
nın teminini bir zaruret olarak görmekteyiz. Daha 
düşük fiyat tütün üreticisinin mağduriyetine, tütün 
bölgesinde huzursuzluklara ve tütün tarım rekoltesi
nin düşürülmesine sebep olacaktır. Bu da, bir ihraç 
maddesi olan tütünün döviz getirme imkânını azalta
caktır. 

Bütün bu mahzurları gözönünde tutarak, Marma
ra, Karadeniz ve Doğu Anadolu tütünlerinin taban 
fiyatlarının tesbitinde daha dikkatli davranarak, üre
ticilerin mağduriyetlerine sebep olunmamasını te
menni ediyoruz. 

Ülkemizde filtreli sigara karaborsası problem ol
maya devanı etmektedir. Bir paket sigara, büyük şe
hirlerde metrelerce kuyruklarda iki saat bekledikten 
sonra 25 - 30 liraya temin edilebilmektedir. Köşebaş-
larında-açıkça karaborsa yapılmaktadır. Sigara yok
luğu karaborsayı doğuruyor. Bunun önlenmesi için 
yeni sigara fabrikaları devreye sokulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu Bakanlığa bağlı, ülkemize 
döviz sağlayan önemli ürünlerimizden birisi de çay 
mahsulüdür. Doğu Karadeniz bölgesinde 140 bini aş
kın ailenin yegâne geçim kaynağı çay ürünüdür. Yıl
lardır, uzun vadeli teşvik tedbirleri ile Çay üreticileri 
diğer mahsullerini çayın yanında yok ederek ekono
mik kaderlerini Çaydan alacakları paraya bağlamış
lardır. Çay üreticileri % 85 gelirlerini bu mahsûlden 
sağlamaktadırlar. Bu bölgede arazi mahduttur, diğer 
mahsuller yetiştirilemiyor. 

Tekel Bakanlığına bağlı Çay - Kur Genel Müdür
lüğü teşkilat ve çalışma bakımından bir türlü isteni
len düzeye ulaşamamıştır. 

Çay üreticisi, hergün artan hayat pahalılığı karsı
sında çaydan para alacağı zamana kadar 8 ay banka, 
esnaf kooperatifleri ve tefeciye bağlanmaktadır. B;-
lâhara çaydan aldığı para da bu borçlara yetmemek
tedir. 

Ülkemizde gelişen çay istihsaline paralel olarak 
yıllardır geliştirilmeyen ve yapımı ihmal edilen çay 
fabrikalarının üretimin çok gerisinde seyretmesi, her 
yıl binlerce ton yaş çay yaprağının çürütülüp, imha 
edilmesine ve döviz kaybına sebep olmaktadır. Bu 
zararın önlenmesi için çay bölgesinde yapımı düşü
nülen çay fabrikalarının hizmete uygun biçimde sü
ratle ikmali sağlanmalıdır ve günlük mubayaa edilen 
çay yaprağı normal işlenir hale getirilmelidir. 

Ülkemizde en iyi cins çay yetiştiği halde, fabrika 
yetersizliği ve organizasyon bozukluğu yüzünden bir 
türlü kaliteli çay üretimine geçilememiştir. 

Çaycılığımızın en önemli sorunlarından birisi de 
içte ve dışta satışının normal hale getirilmemesidir. 

Çay - Kur ambarlarında ihtiyaçtan fazla kuru çay 
olduğu halde, memleketimizin çeşitli bölgelerinde tü
ketici çay bulamamakta, sıkıntı çekmektedir. Tekel 
Bakanlığı çayın pazarlama işini gereği gibi yapama
maktadır. Bu yüzden bazı bölgelerimizde kalitesi ve 
rengi yerli çayımızdan düşük olduğu halde, sırf am
balajları sayesinde sürüm temin eden kaçak çaylar 
piyasada görülmektedir. 

Yerli çayımızın içte ve dışta pazarlama imkânları 
sağlanarak kaçakçılık önlenmelidir. 

Diğer bir yönden, çay paketleme tesisleri teknolo
jiye uygun ve özellikle çay bölgelerinde çay fabrika
larının yakınında inşa edilerek ihtiyaçları karşılaya
cak hale getirilmelidir. 

Çay fabrikalarının yönetimlerine ve işçi alımla
rına politika karıştırılmamalıdır. Geçmişte bunun acı 
örnekleri görülmüştür. Bundan memleket ekonomisi 
zarar görmektedir. Çay müstahsiline zamanında lü
zumlu gübre sağlanmalıdır. Çay alımlarında, özellikle 
mayıs ayında izdihamlar mutlaka önlenmelidir. 

Bu yıl, çay fiyatlarının tesbitinde artan hayat pa
halılığı, çayın maliyet fiyatları iyice hesap edilerek 
müstahsili memnun edecek bir fiyat tesbit edilme-
lkt"r. 

Bugün ülkemizde alkollü içkiler yurttaşlarımızın 
sağlığını tehlikeye sokmaktadır, birçok hastalıklara 
sebep olmaktadır. Alkollü içkiler yüzünden birçok 
trafik kazaları, boşanma olayları, cinayetler meydana 
gelerek nice yuvalar yıkılmaktadır. Yurttaşlarımızın 
sağlığına karşı alkollü içkilerin teşvik edilmesi devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. 

Bu mahzurları nazara alarak, evvelce kurulmuş 
olan alkol imal eden yerlerin, yurttaşlarımıza vitamin 
sağlayacak reçel, marmelat, glikoz gibi gıda madde
leri imaline dönüştürülmesini zorunlu görüyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı üzerindeki sözlerimizi 
tamamlamış bulunuyorum. 

Bütçenin Milletimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclis üyeleri
ne saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nev-

z?'t Kösoğlu, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
yetinize grubum ve şahsım adına saygılarımı suna 
rım. 
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Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gümrük ve Tc I 
kel Bakanlığı, bu hükümetin en popüler bakanhkla- I 
rının başında gelmektedir. Bu bakanlık kadar hak- I 
kında söz söylenen, gazetelerde uzun uzun tefrikala- I 
ra konu olan, polisiye hikâyelerle birlikte adı anılan I 
bol bol gayet ilgi çekici resimlere konu olan bir baş- I 
ka bakanlığımız yoktur. Bu, kadar popüler olmak iyi I 
midir, kötü müdür, bilemiyorum; ama umarım bu I 
sözlerimden müspet bir değerlendirme çıkaracak ka- I 
dar saf olanımız yoktur. I 

Geçen sene bu Bakanlığın bütçe görüşmelerinde I 
partimizin sözcülüğünü yine bendeniz yapmıştım. O I 
konuşmamda biraz mücerrette kalmış, rüşvet ve yol
suzlukların tarihi gelişmesinden, bunlara karşı alın
ması gereken ted'b rlerin prensiplerinden bahsetmiş, 
yeni hükümetin bu yeni bakanına dokunmayı uygun I 
bulmamıştım. Rüşvet konusunu ise, bir espiri ile ge- I 
çiştirmiştim. I 

Sayın Bakan, iyi hatırladığım, pek hoş olmayan I 
tavrı içinde ve hışımlı kürsüye geldi. Elindeki dosya I 
lan havada sallayarak «MHP sözcüsü rüşvetin ede- 1 
biyatını yaptı, şimdi ben ona MHP'lilerin bu Bakan- I 
hkta aldıkları rüşvetlerin belgelerini göstereceğim» 
dedi. 

Bu konuşma karşısında, şeref ve haysiyetleri or- I 
taya koyarak, belgeleri göstermesini istedik. Hiçbir I 
şey gösteremedi. O görüşme de böylece kapandı gitti. I 
Ancak, bu görüşmelerden bir ders aldık ki, herkese I 
anlayacağı dilden anlatmak lâzım. Ben o zaman hata I 
etmiştim, şimdi aynı hatayı tekrar etmemeye çalışa- I 
cağım. I 

Değerli milletvekilleri, bu Sayın Bakanı popüler I 
yapan bir iki meseleye dokunarak konuşmamı sür- I 
dürmeye çalışacağım. Geçenlerde gazetenin birinde I 
yanyana iki resim çıktı. Birbirine benziyorlar gibi I 
geldi bana. Fotoğrafların altını okudum, biri Saym I 
Bakanın halihazır resmi, diğeri de olması gereken I 
resmi; yani bıyıksız, matruş çehresi. Dağdaki çoba- I 
nımız bile bu hikâyeyi bildikten sonra, herhalde be- I 
nim size tekrarıma gerek yok. Diyeceksiniz ki, «Efen- I 
dim, şimdi her şey bitti de Bakanın bıyıkları mı kal- I 
di; bunun da üstüne varılır mı?» Esasında doğrudur; . I 
kimsenin bıyığı bir başkasını ilgilendirmez. Ancak, I 
bizim buradaki ilgimiz bir hükümetin ciddiyeti, hu- I 
kümetliğinin seviyesi bakımındandır ve tabii ol i.îUı I 
kadar da zaruridir. I 

Bazı kimseler bazı yerlerde iddialarının teminatı I 
olarak bıyıklarını gösterebilirler. Her argonun bir I 
muhiti vardır, ama bir hükümet mensubunun, vaat | 
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ettiği bir imkâna, şahsiyetini, gayretini, iyi niyet ve 
kabiliyetini değil de, bıyıklarını teminat olarak gös
termesi. Sayın Ecevit Hükümetinden başkasında gö
rülmemiştir, sanırım bundan sonra da görülmeyecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar küçük gibi görünen, 
ama ciddi birtakım gerçekleri işaret eden göstergeler
dir. Ancak, Hükümetimiz içinde bu bakımdan bir 
uyumsuzluk olduğunu sanmıyorum. 

Bir başbakan ki, sözünde istikrar olmaz, bugün 
söylediğini yarın rahatlıkla tekzip edebilir, hiçbir 
ciddi başarısı olmadığı halde, televizyonda spikerden 
sonraki adam diye vasıflandırılacak kadar çok konu
şursa, dünyayı idare ediyor havasında kıtalar, derya
lar aşıp, elleri boş, seyyahı fakir unvanıyla geri dö
nerse, bu hükümetin bakanı da Sayın Mataracı gibi 
olacaktır. 

Bu üslubu Hükümet kendi içinde kınayamaz; ama 
millet kınıyor; bunu biliniz. Milletin hükümet mües
sesesine olan güvenini yıkmaktasınız. Bu kürsüye çı
kıp, «Bana afyon içirdiler, beni on yıl uyuttular»' di
yor. 

Bunu hükümet arkadaşlarınız hoş karşılayabilir; 
ama millet beğenmiyor ve biz hoş karşılamıyoruz. 

Bu durumda size denilebilir ki, «Sayın Bakan, 
sizde bu uyuma kabiliyeti olduktan sonra, siz daha 
çok uyursunuz; hükümet ortaklarınız da uyutur, yeni 
dostlarınız da uyutur ve hatta kaçakçılar size ninni 
söylerler.» 

Öfkelenmeye hiç mi hiç hakkınız yok. Siz, bir 
hükümet üyesisiniz ve Türk. Milletinin sorumluluğu
nu yüklenmiş olanlardansınız ve evinizin balkonunda 
değil, her hareketinizle bütün bir kamuoyu önünde-
s>iniz. Halinize, tavrınıza ve sözlerinize dikkat etmek
le mükellefsiniz. Bu, sizin şahsi ahlâkınızla ilgili ol
maktan çok, hükümet olma ciddiyetiyle ilgili bir 
şeydir. 

Bir yılbaşı gecesi hatırası olarak gazetelerde çıkan 
fotoğrafınızı bazı insanlar tebessümle seyretmiş, ba
zılarının da başları önüne eğilmiştir. 

Yeğeniniz veya oğlunuzun polisle olan macerası 
tek başına önemli bir hadise değildir; ama bilahara 
bu polisin başına gelenler, tçişleri ve Adalet bakan
larıyla birlikte bütün hükümeti utandırmalıdır. 

Sayın Bakanın hadise dolayısıyla gazetelere inti
kal eden beyanatı ise bir felakettir. Ihkakı hak iddia
sında bulunuyor ve «Biz Karadenizliyiz, kendi hesa
bımızı kendimiz görürüz» mealinde konuşuyorsunuz. 
Keşke gazeteler yazmasaydı da bir bakandan bu söz
leri duymak felaketini yaşamasaydık. 
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Bu zihniyeti bünyesinde taşıyan hükümet mi hu
kukun üstünlüğünü, kanun hâkimiyetini sağlayacak, 
bu hükümet mi vatandaşa kanunların tahtı emniyetin
de olduğu teminatını verecek? Ne diyeyim, milletin 
bahtı utansın. 

Ben sadece bu sözlerden bütün vatandaşlarımızı 
tenzih ederim. Onlar bir gadre uğramışlarsa, hakla
rını kanun yollarından almasını bilirler. 

Komisyon müzakerelerinde bir sayın üye, Sayın 
Bakanla ilgili olarak bir sekreter meselesi anlattılar; 
ben o kadarına giremeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Tekele ait maddelerin he
men cümlesi şimdi uzun ve sürekli kuyruklarla temsil 
edilmektedir. Sayın Ecevit Hükümetinin amblemi ha
line gelen kuyruk, Tekel için evleviyetle geçerli bir 
işarettir. 

Belki de Sayın Bakan kürsüye çıkıp, istihsal ve 
istihlake dair bir kısım rakamlar verecektir. Hiç zah
met etmesin, vereceği rakamların hiçbir mana taşı
madığını kendisinin de bilmesi gerekir. 

Bu kuyruklar öylesine sert ve uzun bir biçimde 
gerçeği dile getiriyorlar ki, rakamlarınız ve hele (in
şallah bulunmazsınız) vaatleriniz bu manzaralar kar
şısında komik kalıyor. Üstelik sözlerinizin artık bir 
teminatı da kalmamıştır. Bunu dilediğiniz gibi izah 
edebilirsiniz; ama vatandaş pek iyi yorumlamış du
rumdadır. 

Bu Bakanlık, partimizin sorumluluğunda olduğu 
zaman sigara meselesi ciddi ölçüde rahatlamıştı. Her-
gün kaçak sigaraların fiyatları hakkında gazetelerde 
haberler çıkardı ve hep bu fiyatların yukarı doğru 
çıktığını görürdük. Sonra hükümetiniz geldi, kaçak 
sigara fiyatlarının düştüğüne ve Samsun gibi yerli 
sigaraların fiyatlarının yükseldiğine şahit olduk. 

Paranın değerinin düşmesine rağmen kaçak siga
raların da fiyatı düşüyordu; bu ne demektir? Ne de
mek olduğunu gerçekten anlamayanınız varsa, her
hangi bir vatandaşı çevirsin, sorsun veya köşe başla
rında «Kent var, Mariboro var» diye bağıran çocuk
lardan öğrensinler. 

Bu gerçekleri inkâra mecaliniz yoktur. Eğer «İyi 
niyetle çalışıyoruz, önlemeye uğraşıyoruz» diyorsanız, 
demek ki gücünüz yetmiyor, kabiliyetiniz elvermiyor; 
bu da bir mazeret değildir. 

Gazetelerde aylarca tefrika edilen gümrük ve ka
çakçılık hikâyelerinin yumuşak izahları yoktur. On
ların ifade ettiği mana gayet sarihtir ve nettir. Ve si
zin Bakanlığınız, bu kaçakçılık olaylarının üstüne 
yürüyememiş, Bakan olur olmaz, yani uyandığınızı 

iddia ettiğiniz andan itibaren, bir hışım gibi, gümrük
lerdeki ve Bakanlık bünyesindeki vatanperver, idea
list insanların üzerine yürüdünüz. «Bunların siyasi 
kanaatleri benim dönüşümü yapmamış olsa da başa
rılı bir çalışma içindedirler» denediniz. Yeni dostla
rınızın her işaretini emir telakki ederek şaibelere yol 
açan kıyımı sürdürdünüz. Gerçi yabancı sigaralara 
alışmış olanlar, bir başka kısım insanlarla beraber bu 
işten kârlı çıktılar; ama sizin vazifeniz bu değildi. 
Yaptığınız yeni tayinlerde, hiç de bu konuda müca
deleci bir insanın hassasiyetini göstermediniz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi izninizle bu yeni ta
yinlerden birkaçıyla ilgilenelim. 

Kars Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde mü
hendis olan bir zatı Habur Gümrük Memurluğuna 
kendi imzanızla tayin ettiniz. 

Sayın milletvekilleri, ne dersiniz? Bu bana biraz 
düşündürücü geldi. Acaba, gümrük memurluklarına 
tayin edilen, mesela doktorlar, yahut işleri iyi gitme
yen esnaftan kimseler de var mı? 

Teşkilatınızda, kaçakçılıkla mücadelesiyle tanınan 
birçok memur ve üst derece görevlisini harman gibi 
savurdunuz. Biz, yeni tayin ettiklerinden bahsedelim. 

«Esnaftan işleri iyi gitmeyenlerden gümrük me
murluklarına tayin ettikleriniz var mı?» diye sormuş
tum. Elimdeki belgelere bakıyorum, varmış. Birisini 
ben söyleyeyim : 

Amerikan Pazarı işleten birisi, daha iyi iş olur 
ümidiyle olsa gerek, müracaat etmiş, 27 . 1 . 1978 
günlü tayin formunu bizzat Sayın Bakan imzalaya
rak, 6071 sicil numarasıyla Alanya Gümrük Muha
faza Memurluğuna tayin etmiş. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Kaynakla
rınız da sağlam ha, biliyor musun? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Mamafih bu 
meseleyi. Amerikan pazarcısı olduğuna göre kaçak
çılık işlerini iyi bilir, dolayısıyla mücadeleyi de iyi 
bilir diye de yorumlayabilirsiniz. 

Elimde Sayın Senatör Niyazi Ünsal'a ait bir not 
var : 

Ceval Yaver, İstanbul Kapıkule'den Bartın'a ta
yini çıkan Gümrük Muhafaza Kısım Amiri, tekrar 
İstanbul dahilinde bir göreve alınmasını istemiş; «da
ha önceden not var» diyor. Sayın Senatörün, «daha 
önceden not var» dediği zat hakkında daha önce de 
bir müfettiş raporu var; tetkik buyurdunuz mu? Bu 
zatın kumar ve vazifede ihmal sebebiyle ayrıca iki 
kere ihtar almış olduğunu biliyor muydunuz? Bu Ba
kanlıkta bizim sorumluluğumuz olduğu devrelerde, 
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haklarında bu kabil müfettiş raporu olan görevlileri 
sınır bölgelerinden alıp, dedikodulara daha az imkân 
vereceğini düşündüğümüz orta bölgelere verirdik. Siz 
Sayın Bakan, nasıl bir yol takip ediyorsunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Rize) — Emekli oldu, emekli oldu evla
dım, emekli. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Ba
kan, dikkatli konuşun; Sayın Bakan, «evlat» diye 
hitap etmeyin, ayıptır, utanın, oturduğunuz kürsüde 
Hükümeti temsil ediyorsunuz. (CHP sıralarından gü
rültüler) Sayın Bakan, burada yapılan... 

MALİK YJLMAN (Hatay) — Asıl utanacak olan 
sensin, köpek! 

BAŞKAN — Sayın Yılman, rica ediyorum efen
dim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Burada ya
pılan bir görüşmede şöyle... (AP ve CHP sıralarından 
karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan,.devam edeyim mi? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Ba

kan, burada yapılan bir görüşmede şöyle söylemiş
ti : «Bizden evvelki Hükümet zamanında Büyükde-
re'de gümrük muhafaza amirliği varken, bölge mü
dürlüğü kurulmasındaki hikmet anlaşılmıştır.» Cümle
leri düzelterek okumaya çalışıyorum, ancak her za
man mümkün olmuyor. 

«İlgili kendi kadrolarına bıraktıkları ilgili kadro
lardan arkadaşlar geldiler; burada gümrük müdürlü
ğünün başına getirilen arkadaş, Ali Balkan denilen 
arkadaş, öğretmenlikten ayrılmış. Özel olarak geti
rilmiş. Biz bu arkadaşı buradan aldık. Bu buraya ka
sıtlı olarak getirilmiş. Orada büyük silah kaçakçılı
ğının 'bunlar tarafından yapıldığı ihbar edilmiştir.» 

Şimdi müsaadenizle, deve gibi olan bu sözlerin 
bazı eğrilerini düzeltelim ve sorular soralım. 

1. Bir kere, Büyükdere Gümrük Muhafaza Amir
liği, bizim iktidarımızdan önce müdürlük haline ge
tirilmiştir. 

2. Buranın müdürlüğüne getirilen zat öğretmen 
değildir; Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde 
Muhasebe Şefliği yapmış, uzun süre hizmeti olan 
birisidir. 

3. Bu görevlinin sürgününe sebep olan asıl fak
törlerin Büyükdere'de CHP'li kodamanların da de
vam ettiği bir sosyete mahallinde külliyetli miktarda 
kaçak sigara ele geçirmesi, Top'kapı'da kaçak Rus 
malları satan bir pazarı ortaya çıkarması ve kaçak-
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çılığı destanlaşan Hikmet Müezzinoğlu'nu takip ede
rek Aksaray'da kaldığı evi tespit etmesi olduğu ba
sında ileri sürülmüştür. 

4. Bu görevlinin silah kaçakçılığı işine karıştı
ğını bu kürsüden beyan ettim. Hakkında yapmış ol
duğumuz müfettiş tahkikatında, basına neden beya
nat verdiniz diye sorduruyorsunuz da, neden kaçak
çılıkla ilgili herhangi bir soru sordurmuyorsunuz? 
Kaçakçılık iddianız hakkında ne işlem yaptınız? Bir 
Bakan kendi memuru hakkında iftira eder mi? Ay
rıca, sözü geçen görevli meşhur Bolero gemisi ola
yını takip ve tahkikatını yapmıştır. Şimdi konu ile 
ilgilenenler şu soruyu sormaktadırlar... 

ERTOZ VAHİT SUÎÇMEZ (Trabzon) — Kusu
yorsun. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Susuyorsun, su içi
yorsun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, ikaz ediyor musunuz? Ben mi cevap vereyim? 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — «Susuyorsun, su içi
yorsun» dedim. 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurunuz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — O zaman 
lütfen ikaz edin. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sen ikaz 
edemezsin, senin o yetkin yok. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Konuştuğu 
laf, «kusuyorsunuz.» Şimdi kustuğunu... 

BAŞKAN — «Susuyorsunuz» dediler efendim, 
rica ederim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu gemiden 
indirilerek kalanların çoğunda, 20 numaralı ambarın 
4 ncü kısmına teslim edilen 8522 şişe viskiyle 17.53 
bask muhtelif kaçak sigara ne oldu? Bu mallar ha
len nerededir? 

Yine bu görevlinin, deri sanayiinde kullanılan ka
çak yağ yüklü Yunan bandıralı Agios Rigios adlı ge
miyi suçlularıyla birlikte yakaladığı doğru mudur? 

Değerli üyeler, Bütçe Plan Komisyonu görüşme
lerinde bir Cumhuriyet Halk Partili sayın üye şun
ları söylüyor : «Üzülerek ve inançla söyleyeyim ki, 
kaçakçılıkta değil mücadele ve azalma, yerine daha 
ağır ve pahalı kaçakçılık başladı. Gümrüklerden ge
çen ve dillere pelesenk olan fabrikalar, vinçler, silah
lar, sigaralar, İtalyan mobilyaları yanında işler o ka
dar ilerledi ki, sizden evvelki Hükümet zamanında 
geçen TIR'lar sizin zamanınızda gün ışığında, gece 
değil gündüz geçmeye başladılar.» Ve sayın Cumhu
riyet Halk Partili üye devam ediyor : «Rize'ye yap-
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tığım bir seyahatta lehinize bir konuşma yapmıştım; 
fakat kısa zaman içinde sizin bu güç ve şahsi yapıda 
olmadığınızı ortaya koyduğunuzu üzüntüyle müşahe
de etmiş bulunuyorum.» 

Değerli arkadaşlarım, aynı sayın üyenin bir id
diası daha var. 1973 yılında Samsun bölgesinde para 
karşılığında Tekele işçi alındığını ve konu ile ilgili 
dosyanın af dolayısıyla kapandığını söyledikten son
ra şöyle devam ediyor: «Şimdi geliyorum 1978'deki 
sizin uygulamanıza. Esefle ifade edeyim ki, siz daha 
kötü bir yönetim uyguladınız. İşçiler üçer, beşer kişi
lik gruplar halinde Ankara'dan özel rumuzlarla tayi
ne başlandılar. Şu anda Bafra'da 50 bin liraya tekele 
işçi koyma örgütleri kuruluyor. Paralar toplanıyor. 
1973'teki rüşvet örgütü tekrar kuruldu. Paralar top
lanıyor, iş yapılmazsa iade edileceği teminatı verili
yor, 50 bin lira alınıyor. Bütün bu örgütlerin kurulu
şuna stizin tutumunuz sebep oldu. Parası olmayan bir 
kadın kapısındaki ineği satarak rüşvet olarak vermiş
tir. Rüşvet olayları özel kaleminize kadar dayanmış
tır. Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu haline getir
diniz. Bunu da ilkel bir biçimde yüzünüze gözünüze 
bulaştırdınız.» Okuduğum satırlar Sayın Cumhuriyet 
Halk Partili üyeye aittir. 

Değerli üyeler; konuyu daha fazla uzatmama ge
rek yok; her şey açık. Ben sadece ne manaya geldiği
ni yeterince anlayamamış olabileceğim bir mektup 
fotokopisini bilgilerinize sunuyorum; isimleri mah
fuz kalmak kaydıyla. (CHP sıralarından «Oku, oku» 
sesleri) 

«Değerli ağabeyciğim, mektubunuzu aldım. Yal
nız mektubunuzda, işin olabilmesi için paradan bah
sediliyor. Şu anda para yoktur. Eğer orada elime ge
çerse bunu kendim vereceğim. Tayinim için Nusaybin 
veya Habur'a yapmayı isterim. Kadrom şu anda me
mur, ben kolcu olarak gitmeyi istiyorum,» Vesaire... 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bu Bakanlıktaki tayinler konusunda bir 
kaç soru daha sorarak konuşmamı bağlamak istiyo
rum. 

Derince Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne atadı
ğınız zatın daha önce silah ve mermi kaçakçılığından 
ötürü h&pis yattığını açığa alındığını Sayın Bakan bi
liyor mu idiniz? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Anayasa 
Mahkemesine bomba atanı yakalamışlar; o da ülkü-
cüymüş. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Trakya 
Gümrükleri Başmüdürlüğüne, Başmüdür Yardımcılı

ğına tayin ettiğiniz zatla, Haydarpaşa Gümrük Mü
dür ve Müdür Muavinliğine tayin ettiğiniz zatlar 
hakkında sizden Önce tahkikatlar yapılmış olduğunu, 
müfettiş raporları tanzim edildiğini, bu sebeple de 
görevlerinden alınarak, daha az dedikoduya sebebi
yet verebilecek pasif yerlere alındıklarını biliyor 
muydunuz? 

Görevini ihmal ve kaçakçılığın meydana gelme
sine »imkân verdiğinden, muayeneden alınarak ve iş 
sahipleriyle görüşemeyecek şekilde pasif bir göreve 
verilmesi müfettiş raporuyla istenmiş olan bir zatı 
niçin Yeşilköy Kargo Müdürlüğüne tayin ettiniz? 

Ayrıca, İstanbul'da görevliyken, Kapalı Çarşı 
operasyonunda, görevi esnasında altın çaldığı iddia
sıyla hapis yatmış olan bir kişiyi çok önemli bir yer 
olan İstanbul Sivil Bölge Amirliğine kısım amiri ola
rak tayin ettiğiniz doğru mudur? Bu zatın kardeşinin 
yine aynı yere, oğlunun da Yeşilköy muhafaza me
murluğuna tayin edildiği doğru mudur? 

Değerli arkadaşlarım, bu bakanlık mevcut Hükü
metin en ciddi yaralarından biridir. Üzerinde daha 
çok söz söylenebilecek ve düşünülebilecek bir bakan
lıktır. 

Her şeye rağmen, bu bakanlığın bütçesinin de 
milletimize hayırlı olması temennisiyle saygılarımı 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Lehte Sayın Akın Simav, buyurunuz. 
Sayın Simav, süreniz 20 dakikadır. 
AKIN Si M AV (İzmir) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; saat 23'e 10 

var ve iyi ki, bu salonda, dinleyici localarında her 
hangi bir tütün üreticisi yok. Eğer olsaydı, tütün üre
ticisi adına yüzüm kızarırdı. 500 bin tütün üreticisi
nin derdine çare bulması gereken Parlamentonun bu 
kürsüsünde ne kadar ilkel, primitif ve ne kadar aşa
ğılayıcı sözler söylendiğini, ama kendisiyle ilgili hiç
bir şey konuşulmadığını gider köyünde anlatırdı. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer isterseniz... (AP sırala
rından «Konuş, konuş» sesleri) 

Eğer bilirseniz gelin siz konuşun; ama bilemezsi
niz, gelin dinleyin. Eğer isterseniz, Türkiye'nin sigara 
sorunundan başlayarak nasıl sömürüldüğünü birer 
birer anlatmak istiyorum. ' 

Değerli dostlarım, 1973 yılında Türkiye'de sigara 
sanayiine yapılan yatırım 50 milyon Türk Lirasıdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
1979'u konuşuyoruz. 
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AKIN SİMAV (Devamla) — İzin verirseniz, 
beyefendi siz daha oradasınız. Siz o yıllardasınız, siz 
1973'e daha varamadınız. 

1973*te 50 milyon Türk Lirasıdır, sigara sanayiine 
yapılan yatırım. Ve 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi 
zamanında bu yatırım 400 milyon liraya baliğ olmuş
tur. Bundan sonra 400'er milyon lira gelmiştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Si
gara nerede, sigara? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, yerinizden müdahale 
etmeyin efendim. 

AKIN SİMAV (Devamla) — 1978 yılında 1 mil
yar 600 bin Türk Lirası sigaraya yatırım yapılmıştır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Si
gara nerede, sen ondan bahset. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Arkadaşlarım, si
garanın bugün bulunmaması dünden koparılamaz. 
Dünden koparılamaz, çünkü çok uluslu şirketlerin 
Tüfkiye'ye kurdukları tuzağın ucunda olduğumuzu 
kabul etmek zorundayız. 

Ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 6 milyar 
liralık 1977 yılında sigara sanayiine yatırım yapacağı 
zaman, yapacağını öngördüğü zaman, Adalet Parti
sinin sayın mensupları Bütçe Komisyonunda bu mik
tara karşı çıkmışlardır. (AP sıralarından «Yaşa» ses
leri) 

Değerli arkadaşlarım, bazı zevat Türkiye'de özel 
sektörün sigara yapmasını öngörmektedir. İşte asıl 
tuzak buradadır. Önce darboğaza düşüreceksin, sonra 
üzerine çullanacaksın. Sigara sanayiinde önce Tür
kiye'yi darboğaza düşürdüler, sonra da şimdi çok 
uluslu şirketlerin temsilcileri Türkiye'nin üzerine çul-
lanmaya çalışıyorlar. Size bir örnek vereyim. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Beyefendi, siz sigara içmenin ötesinde, onun iç,:n-
dekinin ne olduğunu bilmezisiniz, çilesini de bilmezsi
niz. 

İtalya tütün üreten bir ülkedir. Son iki yıla kadar 
Amerika indinde dördüncü sırada ihracat yapan bir 
ülke idi, Türkiye üçüncü geliyordu; ama bugün İtal
ya Amerika'dan 15 milyon kilo tütün ithal etmekte
dir. (AP sıralarından «neden» sesleri) Neden mi? İşte, 
sizin söylediğiniz çok uluslu şirketlerin tuzağına düş
mekten. 

BAŞKAN — Efendim, sürekli yerinizden müda
hale etmeyin, rica ediyorum. Ayrı ayrı, tek tek isim 
söyletmeyin bana. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Ama şuna inanınız, 
Sayın Tekel Bakanına yüklenerek dikkatleri başka 

noktalara çekemezsiniz, bu Türk Ulusunu çok uluslu 
şirketlerin tuzağına düşüremezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılında Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti devrettiğinde 29 milyon kilo 
tütünle devretmiştir. 1978 yılında Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti aldığında 259 milyon kilo tütünle 
devralmıştır. Tütünü almak önemli değildir, önemli 
olan tütünü satmaktır. Sizin satamadığınız tütünleri 
satmakla meşguldü bugün eleştirdiğiniz Tekel Bakanı 
ve 1969 yılında 1177 sayılı Tütün Tekeli Yasasını 
sizler çıkardınız. Ertesi iki gün sonra 1179 sayılı Tü
tün Tekeli Kanununu siz çıkardınız; ama siz uygula
madığız, tütün kredi kooperatiflerini hayata geçilme
diniz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
rinci sigarası nerede Akın Bey? Cehennemde, cehen
neme gitti. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, asim birinci sigarasının nerede olduğu biraz önce 
benim cümlelerimin içinde saklanıyor. 

Türkiye'de ayda 2,5 milyon kiio filitreli sigara üre
tilmektedir ve bu filtreli sigaranın 1 milyon kilosu 
Yugoslavya'da üretilmektedir, fason olarak işletil
mektedir. Yugoslavya ile sözleşmenin bozulmasından 
sonra meydana gelen 1 milyon kilo açığın filtresiz 
sigaraya yansımasıdır bu. 

Değerli arkadaşlarım, «Birinci sigarası nerede» 
diyen insanlar, 1973 yılında 50 milyon lira sigara sa
nayiine yatıran insanlardır aslında. Bugüne kadar bir 
şey yapmadınız, şimdi diyorsunuz ki, «Sigara nerede?» 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Gerçek kcnuş. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Ben sizin anlayaca
ğınız şekilde değil, tütün üreticisinin anlayacağı şekil
de konuşmak istiyorum, onlara olan saygımdan ko
nuşmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
tütün üreticisi 365 gün değil, 400 gün çalışan insan
dır; ama Türkiye'de gerçek tütün üreticisi ile sahte 
tütün üreticisini birbirinden ayırmak için randıman 
sistemine dönmek gerektir. (AP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Güngör Hun, o dediğim randıman sizin 
lokantada aldığınız randıman değildir. (CHP sırala
rından gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, randıman sistemine döndü
ğümüz zaman, gerçek tütün üreticisi 80 - 90 randıman 
tütün üreten insanla 40 randıman tütün üreten insan, 
pırasa yaprağı üreten insan arasında bir farklılık ola
caktır. Bunu önümüzdeki yıl mutlaka gerçekleştirece-
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ğiz. 1177 sayılı Yasada Milli1 Tütün Komitesi diye 
çok etkin ve yetkin bir komite vardır. Bu komite 
1969 yılından 1978 yılına kadar toplanamamıştır; 
ilk kez Cumhuriyet Halk Partisinin hükümetleri za
manında toplanmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sigarayı içen 
insan sigarayı zevk için içer; ama tütün üreten insan, 
tütünü yaşamını gerçekleştirmek için ister. Eğer bi
rincisine inanıyorsanız bağırmaya devam ediniz, eğer 
ikincisine inanıyorsanız lütfen sesinizi kesiniz. 

Değerli Başkan, sayın üyeler, 1179 sayılı Tütün 
Kredi Kooperatiflerini hayata geçireceğiz. Bir iktidar 
milletvekili olarak şunu söylüyorum : Eğer bu koo
peratifleri hayata geçiremezsek benim elim Gümrük 
ve Tekel Bakanının iki yakasında olacaktır; ama sizin 
bu dünyada iki yakanız bir araya gelmedi ki, öteki 
dünyada iki eliniz bir yakaya gelsin. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi eğer 
dilerseniz 1978 yılının Temmuz ayında bir aylık ikti
dara gelen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk-
karşılaştığı sorunu size söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Simav, iki dakikanız var efen
dim. 

AKİN SİMAV (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkam 

tik karşılaştığımız sorun, 300 bin dolarlık bir dö
viz sorunuydu. Bu dövizle ne alınacaktı? Bu dövizle 
tuz alınacaktı; ama yıllarca Türk halkı «tuz» dedikçe, 
sizin içiniz «cız» demediği içindir ki, bugün sorum
suzca eleştirilerinize devam ediyorsunuz. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bugün tuzun kilo
sunun maliyeti 70 kuruşun üzerindedir; ama 17 ku
ruş üzerinden satılmaktadır. Sizin Sayın Liderinizin 
kendine özgü bir esprisi vardır, «Gaz, tuz, bez» (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bugün piyasa
da tuz 7 liradan satılmaktadır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 300 bin dolarlık tuz ithal 
edeceğimize, 300 bin dolarlık makine ithal ederek, 
bu ülkenin tuz gereksinimini giderirdik. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sayın Çakmakçı, si
zin Akdeniz çok tuzlu; ama siz tuzdan hiç anlamı
yorsunuz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin tuz gereksinme
sine de mutlaka çare bulmak gerekir. Çünkü, bugün 
Türkiye'nin en çok tuz üreten İzmir Tuzla'sı, yarın 
Petkim hayata geçtiği zaman Petkim'in gereksinme
lerini bile karşılayamayacak bir düzeydedir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Biraz da kuyruklardan bahset. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt... 

AKIN SİMAV (Devamla) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz kuru gürültüye pabuç bırakmadan sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bitiriniz; süre de 
doldu Sayın Simav. 

AKİN SİMAV (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bana «bravo» diyen arkadaşlarım, beni Ameri
ka adına alkışlıyorsunuz; ama ben sizin Amerika 
adına..-

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Sayın Başkan 
ne oluyor? 

BAŞKAN — Efendim, alkışlayanları susturamam 
ki, yok böyle bir şey. 

AKİN SİMAV (Devamla) — Türkiye'de çok ulus
lu şirketlere sigara yaktırma olanağını sğalamak için 
ellerinden gelen her çabayı sarf edenlere ve imza atan
lara diyeceğim bir şey yok, onlara Türk tütün üreti
cisi 1977'de verdiği cevabı önümüzde'ki seçimde de 
yine verecektir. 

Saygılarımla. («Bravo» se'sleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Tuncay Mata

racı, buyurun efendim. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin saygıdeğer üyeleri; önce, 1979 mali yılı Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesi sırasın
da Bakanlığımın mensupları ve şahsım adına Yüce 
Meclisinizi saygıyla selamlamak istiyorum. (CHP 
sıralarından «Bravo;» sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, burada, Anayasanın 
öngördüğü demokratik rejimin vazgeçilmez unsur
ları olan siyasi partilerimizin grupları adına konuşan 
saygıdeğer sözcülerimizin önerilerini, uyarılarını ve 
temennilerini Bakanlığımın bütün mensupları ve Ba
kan olarak şahsım saygıyla karşılıyorum. Ancak, 
Cumhuriyet tarihinde, belki de Demokratik Partinin 
devamı olarak kendisini iddia eden, yüce milletimize 
hizmetleri olan büyük bir siyasi partimizin, yani Ada
let Partimizin Grubu adına konuşan sayın sözcünün 
buradaki konuşması, zabıtlar incelendiğinde görüle
cektir ki, belki de bu Yüce Meclislerde böyle bir ta
lihsiz konuşma vaki olmamıştı. (CHP sıralarından 
«Bravq» sesleri, alkışlar) 
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Ancak şunu hemen ifade edeyim ki, burada ben 
bu hatibin ihtiras ve kin dolu ifade ve üslubu içeri
sinde bir konuşmanın içerisinde olmayacağım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, Yüce Mecliste büyük bir siyasi sorumlu
luğu olan Adalet Partisinin bu sözcüsünün konuşma
sının kişisel mi, olduğunu yoksa büyük bir sorumlu
luk taşıyan Adalet Partisinin Grubu adına mı yaptı
ğını anlayamadım, Grubu adına yaptığı inancı içinde 
değilim. Eğer Grubu adına yapmış ise, şurada he
men ifade edeyim ki, milletvekillerinin Anayasada 
dokunulmazlığı vardır; bu dokunulmazlığı siyasidir, 
iftira ve küfür dokunulmazlığı değildir. Bununla 
ilgili Yargıtay kararları da mevcuttur. Eğer bu ko
nuşmayı şahsı adına değil de Adalet Partisinin, tem
silcisi bulunduğu büyük Adalet Partisinin Grubu 
adına yapmışsa, lütfen sayın grup yetkililerinin de bu 
kürsüden grubu adına yaptığının teyidini istirham edi
yorum. Çünkü, yasal hakkımı kullanmak suretiyle 
kendisini ispata davet edeceğim. İspat edemezse müf 
teri olarak ilan edeceğim ve kendisine dava açtıktan 
sonra, bu davadan kazanılacak olan kazancı Cum
huriyet Halk Partisine de bağışlayacağımı ilan ediyo
rum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP sıralarından gürültüler) 

Saygıdeğer arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, yerinizden müda
hale etmeyiniz lütfen. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, grup sözcünüz konuşurken kimseyi mü
dahale ettirmedim. Rica ediyorum, Sayın Bakan ko
nuşuyor, siz de müdahale etmeyiniz. (CHP sırala
rından «Bravo Başkan» sesleri) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Burada Türk Ulusunu 
ve Türk halkını ilgilendiren, Hükümetin bir Bakanlı
ğının bütçesinin müzakeresi sırasında, muhalefetin 
görevi icabı, Bakanlığımı hizmetleriyle eleştirmesi 
iktiza ederken, tamamen kişisel ve şahsi konuşma
larını büyük bir siyasi partinin ve Adalet Partisinin 
Grubunun talihsizliği olarak vasıflandırmak istiyo
rum. 

Burada Bakanlığımı ilgilendiren ve milyonlarca 
üreticiyi ilgilendiren tütün ve çay üreticisinin ve bu 
sektörlerde çalışan işçi kesiminin ve Bakanlığımın 
diğer konularıyla ilgili icraatını eleştirmesini bir ta
rafa itmiş, Yüce Senato'da ifade ettiğim gibi, Bakan
lığım ve şahsım pilot bölge olarak seçilerek, şahsıma 
hücumlar yapılmıştır. Bunları olağan karşılıyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) Bunlardan yıl

mayacak ve bunlardan asla ve asla geri dönmeyece
ğimi de Yüce Meclisinize arz etmek istiyorum. (CHP 
sıralarından «Bravq» sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bir zamanlar hep beraber, 
biraz önce şurada konuşan Sayın Adalet Partisinin 
Grup Sözcüsüne şunu hatırlatmak istiyorum: «Allah 
aşkına Tuncay ağabey, şu iktidardan, şu MC belasın
dan nasıl kurtaracağız» diye söylediği zamanları ve 
anları unutmamasını bilhassa istirham ediyorum ve 
inanıyorum ki, Adalet Partisinin sayın üyelerinin 
büyük çoğunluğu bu MC belasından kurtulmanın 
sevinci ve mutluluğu içerisindedir. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Bakan adımıza konuşamaz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Ben kimsenin adına... 

BAŞKAN — Siz sonradan teşrif ettiniz Sayın 
Hun sanıyorum, onun için sayın sözcünüzün söyle
diklerini siz bilmiyorsunuz tabii. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben bilmiyo
rum. 

BAŞKAN — Tabii ya, bilmiyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
Yüce Meclisinize şunu da hemen ifade edeyim ki, bu
rada konuşan arkadaşımız, Mataracı'nın... Çok özür 
dileyerek ifade edeceğim, aslında bu hususlara de
ğinmemin gereği yok ama, yüksek müsamahanıza 
sığınarak şunu belirtmek istiyorum ki, burada söyle
diklerinin hepsini bir tarafa iterek Yüce Meclisin ıttı
laına ve bilgisine arz etmek istediğim bir husus var
dır, onu da o arkadaşım iyi bilir; benim ilimin bir 
vatandaşı idi, talihsizlik onu o ilimden itmiş, o lim-
de barındırmamış, İzmit bölgesine gitmiş, oradan 
parlamenter olarak gelirmiş, onu da takdirle yadledi-
yorurn. Ama Cumhuriyet tarihinde, tarliıhi iyi ince
lediği zamanda, büyük Atatürk'ün kurduğu Cum-
huriiyeıtin ilk adımları atıldığı sırada, Milli Müca
dele zamanında, Kuıvayı Milliye zamanında büyük 
Atatürk'ün ve bugünkü bu Yüce Meclisin kurulma
sında - yüksek müsamahanıza sığınarak arz ediyo
rum, beni lütfen bağışlayın; arkadaşlarımın söyle
diklerine yanıt vermek için söylemiyorum, bir tek 
cümle ile ifade etmek (işitiyorum - büyük Atatürk'ün 
en yakın silah arkadaşlarından olan merhum Mata
racı Mehmet'in yeğeni olmakla iftihar ediyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sevgili arkadaşlarım, Mataracı soyadını taşıyıp 
da Anavatan hasretini çekip, yolsuzluk, suiistimal, 
vurgunla yunt dışında bulunan birisi varsa, onu ben 
hemen bugün Türkiye'ye çağırıyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) Ben, mazisini tertemiz olarak ge
tiren ve yüce milletin hizmetine, demokrasinin ve 
parlamanter demokratik rejimin varlığına inanan bir 
insanım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada konu
şan Milliyetçi Harekıet Partisinin sayın sözcüsü bir
takım eleştirilerde 'bulundu. Balkan olduktan sonra, 
görevi devraldığımız sıralarda, övündükleri Milli
yetçi Hareket Partisinin sayın mensubu, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Gün Sazak, Hergün Gazetesine ve 
Devlet Dergisine verdiği bir beyanatta, «600 bin 
lirayı veren TIR'ını geçiriyor» ifadesini bir ihbar 
telakki etmiş ve bunun sonunda bu Sayın Balkanın 
ifadesine müracaat kılınmıştır. Balkınız ifadesinde 
ne buyuruyorlar Mehmet Ali Devecioğlu, müşavir 
müfettiş; Nizamettıin Demirkol, başmüfettiş. «îlıgli : 
23.10.1978 tarih ve 57/32 sayılı yazınız. îllgili yazı
nızla aylık Devlet Dergisinde 6 Ekim sayısında ya
yınlanan ve Hergün Gazetesinin 11.10.1978 tarihli 
nüshasında iktisap edilen mülakat sebebiyle yaptı
ğınız tahkikat liçin somut misaller, belgeler isten
mektedir. Mülakat incelendiğinde görüleceği gibi, 
600 bin lira ödeyen herkes istediği gibi kapılardan 
içeriye sokulmaktadır» cümlesinin başında «bizim 
duyduğumuz kadarıyla» ifadesi bulunmaktadır. Yine 
konuşmamda, bu hususta baştafcileri ayan beyan 
delilleriyle suçlamamız mümikün değildir. Bunun 
belirtileri, piyasada hergün Türk sigaralarıyla aşa
ğı yukarı aynı fiyatta satılan Amerikan sigaralarıdır. 
Söylediiklerim hergün ve her yerde herkesçe söy
lenen sözlerim bir tekrarıdır. Bu husustaki son bir
kaç misalin faydalı olacağı kanaatiyle ekte takdim 
ediyorum: 

Değerli milletvekilleri, bir (beyanda bulunuyor
sunuz, ifadenize müracaat ediliyor ye buna da ka
çamak cevap veriyorsunuz. Bize ihbar yapılıp da 
yapılan ihbarların bir tanesini örtbas etmişsek, bu
nun hesabını vermeye hazırız. Ama «çamur at iz 
bırak» politikasına asla da paibuç kaptırmayacağımı
zı Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

Yine Sayın Sözcü Cemal Yaver'den bahsetti. Sa
yın Sözcü herhalde bihaber olacak, kendisinin bil
gilerine de sunmak istiyorum ve Yüce Meclisinize 
de arz etmek istiyorum!: En sıon görevi Zonguldak 
Gümrük Müdürlüğünün Bartın Kısım Amiri olan Ce

mal Yaver, 22.12.1970 tarihli onayla isteği üzerine 
emekliye sevk edilmiştir. Yani bu arkadaşın, ken
dilerinin ifade ettiği gibi herhangi bir yerde taltif 
edilmediğini de huzurunuzda ifade etmek istüıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bunu bir somut örnek 
olarak arz etmek istiyorum bilginize; bunun giıbi 
çok misal vardır. 

Ordudan sicili bozulmak suretiyle görevinden 
ihraç edilen görevliler kamu kesiminde birtakım yö
netici pozisyonlarına getirilmiştir. Örneğin bunlar
dan bir tanesi Mustafa inal. Şerefli Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Jandarma Genel Kumandanlığında 
yüzbaşı rütbesinde ilken balkınız sitil özetinde ne var
dır? 

926 sayılı Türki Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ve Subay Sicil Yönetmeliği ile ilgili hükümleri 
uyarınca Silahlı Kuvvetlerde kalmasının uygun ol
madığı karara bağlandığından, sicil yoluyla emek
liye sevk edilen Mustafa İnal, 1977 yılı içeristiindie 
Bakanlığımızın en kritik, Esenboğa Gümrük Muha
faza Müdürlüğü makamına getirilmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, huzurunda şunu ifade et
mek istiyorum; aslında, burada grupları adına ko
nuşan sayın sözcülerin kendilerinin üsluplarıyla de
ğil, zamanımızın imkân verdiği nispet dahilinde 
kendilerine verdiğim birkaç örnekle bunu değerlen
dirdim. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Adalet Partililere 
şunu sormak istiyorum. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Haydi sor 
sor... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Bir zamanlar hep bera
ber ikinci MC Hükümetinden müşteki olurken, şim
di acaba yine böyle bir model mi arıyorsunuz? İna
nıyorum ki, böyle bir model aramanın içerisinde 
değilsiniz; ama bugün dünden daha çok iki büyük 
siyasi partinin, Türk Ulusunun sorumluluğunu ta
şıyan iki büyük siyasi partinin daha iyi diyaloglar 
içerisinde olmasının inancı içindeyim. Yoksa, ta
bela partilerinden ne size, ne de memleket© hayır 
gelir. (AP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bunların, yavaş yavaş sizleri de, dün beraber
ce şikâyetçi olduğumuz gibi, Adalet Partisine gö
nül vermiş olan milıyöniarca insanı, kendilerinin is
tikameti liçine çekmekte olduğunu sizler de biliyor
sunuz. Geliniz, burada bu kürsülerde, Yüce Ulusu
muz ve Türk halkımız için gereği ne ise, hırstan, 
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kinden, iktidardan uzaklaşmanın ihtirasıyla değil, 
hür demokraıtik parlamenter rejimin ve Türk hal
kımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa onu hep bera
ber yapalım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Ve 
Yüce Meclise şunu ifade etımek istiyorum: Şunu iyi 
biliniz iki, ne yaparsanız yapınız, ne kadar saldırır-
sanız saktanız, Tunik halkı için, Türk demokrasisi 
için, hür demokratik parlamenter rejim için bugün
kü Hükümetsin 1981 yılına kadar güdeceğine inanı
nız lütfen. (AP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — 1984'e tekrar. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Değerli milletvekilleri; 
yapıcı eleştirilerin, devlet hizmetinin en etkin bir 
biçimde yapılmasını sağlayacağının inancını bir kez 
daha belirtmek işitiyorum. Bakanlığım ve şahsım, de-
miin de arz ettiğim gibi, bir pilot bölge seçilmiştir, bu 
benlim için en büyük mutluluktur. Türk halkına ver
diğim bağlılık, gönülden bağlılık liç'in, Türk demok
rasisine verdiğim gönülden bağlılık ve hür demok
ratik parlamenter rejimin yaşaması için gönülden bağ
lılık verdiğimin bir kanıtı oluyor. (AP ve CHP sıra
calarımdan «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, kuruluşundan bu 
yana, Türk toplumuna sadece gelir sağlama açısfn-
dan hizmet götürmemiştir.. Tütün ve çay emekçi
sinden, yurt dışında çalışan işçilerimize kadar gelir 
sağlama ve sosyal hizmetler vermiştir. Bakanlık mer
kez ve taşra kuruluşlarıyla Tekel, Çay-Kur, Hazi-
ne'ye önemli gelirler temiin ederek kendisıine düşen 
görevleri yerine getirmiştir. 

Bakanlığımın sorunlarıyla, 1978 yılında bu so
runları çözmek için getirdiğimiz tedbirleri, zamanım 
içerisinde kısaca Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

1. Gümrüklerde başta gelen sorun, personelle 
ilgilidir. Bu sorunu, günün koşullarına göre- çöze
bilmek için, gümrük ve muhafaza kuruluşları me
murlarını atama, yer değiştirme ve terfilerine dair 
yönetmelik hazırlanmış ve 5 Ocak 1970 tarihinde 
Resmi Bazetede yayınlanarak yürürlüğe bağlanmış
tır. Bu yönetmelik, Bakanlık tarihinde ilk defa amir 
ve memurların özlük haklarını objektif esaslara bağ
lamıştır. 

2. 30 yıl önce yürürlüğe konulan, ancak görevin 
yapılmasında ihtiyaçların gerisinde kaldığı anlaşılan 
Gümrük Muhafaza Yönetmeliği yeniden hazırlan
mış ve 22 Aralık 1978 tarihinde Resmi Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

3. Bakanlığın Teftiş Kurulunun çalışmalarına 
yardımcı olmak ^ve iş hacmini karşılamak için güm
rük kontrolörlüğüne yeni bir yön verilmiş ve buna 
ilişkm yönetmelik 3 Aralık 1978 tarihli Resmi Gaze
tede yayınlanmıştır. 

Ayrıca, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi Başkanlığı ile anlaşmaya varılarak, bu akademinin 
2 nci sınıfından itibaren «Gümrük» ismiyle yeni bir 
bölüm faaliyete geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, devletin, devlet hizmetinin 
iyi yetişmiş, gerek bilgisiyle, gerekse karakteri itiba
riyle sağlam yapıda olan personelle yapılacağına ina
nıyoruz. Amacımız, memurların hizmet içi eğitimle 
en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak olacaktır. 
Kişisel menfaatini devletin hak ve menfaatlerini! 
üstünde tuttuğu soruşturmalarla tespit olunan amir 
ve memurlar hakkında yasaların gereği yapılmakta
dır. 

Bakanlık tarihinde ilk defa, 1920 sayılı Yasa
nın amir hükmü yerine getirilerek, bu yasaya göre 
15 kişi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
3944 sayılı Muhafaza Memurları Kanununun hüküm
lerine istinaden toplam 22 memurun görevle iliş
kileri kesilmiş bulunmaktadır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) işledikleri suçların mü
fettişlik raporlarıyla tespit edilmesi ve adli merci
lere intikal etmiş olması nedeniyle haklarında karar 
alınan memurlara ilaveten, müfettişlik raporlarında
ki tekliflere göre 20 kişi muayene memurluğundan 
uzaklaştırılmıştır. Ayrıca Merkez Disiplin Kurulunda 
da 46 soruşturma dosyası sonuçlandırılmış bulunmak
tadır. 

1968 yılından bu yana inşası devam eden Kapı
kule tesislerini 1980 yılında bitirmek için ilgili ba
kanlıklarla çok yakın ilişki içindeyiz. Yolcu hizmet
lerini en etkin bir biçimde yapmak ve turizm ge
lirlerinin artması için bu tesisleri bir an evvel hizmete 
sunmak başlıca amacımız olmuştur. 

Ülkemiz üzerinde yapılan transit karayolu taşı
macılığının iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi için, 
TIR konaklama ve kontrol sistemiyle ilgili proje ge
liştirilmiştir. Bu proje için 1979 Mali Yılı Bütçesine 
konulan 100 milyon liralık kamulaştırma bedeliyle 
sistemin temelini atmış olacağız. 

Devletin ekonomik durumunun aleyhine işleyen 
kaçakçılık fiilleriyle mücadele edebilmek için yeter
li personel yanında araç ve gereçlere de ihtiyaç var
dır. 

Gümrüklerde uygulanan mevzuat değişikliğine 
gelince; yurt dışında yılbaşı ve dini bayramlar ne-
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deniyle gönderilen hediyelik eşya muafiyet miktarı 
400 liradan 75 Deutsche Mark karşılığı olan 1 100 
liraya yakın bir miktara yükseltilmiştir. Yolcu be
raberindeki hediyelik eşya muafiyeti için hazırlanan 
300 mark karşılığı miktardaki kararname, Başbakan
lığa arz edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kararnamelerle sağlamaya çalıştığımız husus... 
(AP sıralarından «Bravo bravo» sesleri.) 

Ne kadar «Bravo» diye bağırırsanız bağırın, si
zin piliniz bitti arkadaşlar. (CHP sıralarından alkış
lar), AP sıralarından «Bravo bravo» sesleri.) 

Bu kararnamelerle sağlamaya çalıştığımız husus, 
yurt dışında çalışan işçilerimize kolaylık göstermek 
ve yardımcı olmaktır. 

Yurt dışından bağış yoluyla getirilen muhtelif na
kil vasıtaları ve iş mahkemeleri konusunda yeni 
düzenlememiz 17 Şubat 1977 günlü Resmi Gazetede 
yayınlanmış bulunmaktadır. Kuruluşlara eşya ve 
bağışlar yönünden yapılan değişikliklerle amacımız, 
içinde bulunduğumuz ekonomik koşullara uygunluk 
kazandırmaktadır. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, kaç dakika oldu? 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşma 30 daki
kadır. Sayın Bakan 23.07'de başladı, buçuğu 7 geçe 
biter. Kimseye kimsenin hakkını yedirmeyiz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) •— Merak etmeyin, o ta
rafa kur yapmayın, ben sizi de kurtaracağım arka
daşlar, merak etmeyin. 

Bağış yoluyla yurda getirilen bazı nakil vasıta
larının kötüye kullanıldığı ve ticari amaçlara yönel
diği konularında kamuoyuna yansıyan olayları ortadan 
kaldırmak zorunlu görülmüştür. Bundan böyle, köy
ler birliğini kurmadıkça, otomobil ve iş makineleri 
hibesi kabul edilmeyecektir. Kitle taşımacılığına yö
nelik araçların hibeleri ortadan kaldırılmamıştır. 
Gümrük ambarlarında... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
raz da sigaradan bahset Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sabredin kardeşim, sab
redin. 

Uzun yıllardır bekleyen eşyanın bir an evvel mil
li ekonomiye aktarılması için çalışmalar yapılmak
tadır. Bunun dışında, tasfiye işlemleriyle ilgili olarak 
köklü çözüm yollarına gidilmesi uygun görülmüştür. 
Ambarlarda uzun süredir bekleyen ve ekonomik yön
den değerlendirilmesine çalışılan eşyanın, Türk parası 

ve döviz karşılığı satılması ve kamu kuruluşlarına 
intikalini sağlamak için girişimlerimiz son aşamada 
bulunmaktadır. Bu konu birkaç gün sonra üst dü
zeyde ayrıca ele alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Kamu kesiminin, güm
rükle ilgili sorunları ve getirilen yeniliklerden son
ra, Bakanlığıma bağlı Tekel Genel Müdürlüğüne 
gelince; 1979 Ocak ayı itibariyle Merkez Bankasına 
21 milyar 671 milyon lira, Hazineye 9 milyar 881 
milyon lira borcu bulunan bu Genel Müdürlüğün, 
üretimle ilgili bir ayrı sorunu bulunmaktadır. 

Yurdumuzun içinde bulunduğu ağır ekonomik 
koşullar dikkate alınarak, mali imkânlar ölçüsünde, 
bu yıl 70 lira başfiyatla açıtğımız Ege piyasası so
nunda; Tekel 108 bin ton, tütün tüccarı ise 46 bin 
ton tütün almış bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran 
bu yıl Ege piyasasının alımlarını daha erken bitirmiş 
bulunmaktayız. 

Tekelin en çok eleştiriye muhatap sigara sorunu 
ile ilgili olarak, açıklıkla belirteyim ki, yakın bir 
sûrede bu konu çözümlenmiş olacaktır. Sigara so
rununu, milli üretimin artmasıyle kesin olarak çö
zümlemek gayreti içindeyiz. Kısa vadeli çözüm yoluy
la Yugoslavya ve Bulgaristan ile yapılan anlaşma
lar sonunda, tütün karşılığında, Mart ayından itiba
ren her ay 1 500 ton filtreli sigara piyasaya vermiş 
olacağız. (AP sıralarından «Bravo bravo» sesleri.) 

1978 Kasım ayında Malatya Sigara Fabrikası 
üretime başlatılmış bulunmaktadır. Ama ne talihsiz
lik.... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efendim, 
lütfen tamamlayın. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — ... 10 yıl önce temeli 
atanları şükranla yadediyorum; ama 10 yıl sonra 
bu fabrikayı üretime açanları da lütfen şükranla ya-
dediniz. (AP sıralarından «Bravo bravo» sesleri.) 

Buna ilaveten, kaba inşaatı biten Tokat Sigara 
Fabrikasının makinelerinin ihale işlemi bitmek üze
redir. Ayrıca Samsun, Akhisar, fzmir, Diyarbakır ve 
Erzurum Sigara Fabrikaları projeleri üzerinde çalış
malar devam etmektedir; süratle üretime sokulacak
lardır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Si 
garaya gelelim, sigaraya. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sigaranın kalitesine bü
yük etkisi bulunan yaprak tütün üretiminde, tütün 
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tarımıyla uğraşan vatandaşlarımızın alınterini değer- I 
lendirmek görevimizdir. îyi tütün yetiştirenlerin hak- I 
larını her zaman korumak ve yetiştirdikleri tütünü I 
layık olduğu fiyatla satın almak en tabii görevimiz
dir. Tütün tarımının bütün sorunlarını değerlendir
meye çalıştığımızı, ilk defa bu yıl Ocak ayında Mil- I 
M Tütün Komitesinin toplanmasıyla belirtebiliriz. Bu I 
toplantıyı devam ettirmek için, üretimin sorunlarıyla I 
ilgili Bakanlık olarak, kuruluşlarla çözmek amacın- I 
da .... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bitiriniz efen- I 
dim. (AP sıralarından «Devam etsin» sesleri.) I 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
şunu da... I 

BAŞKAN — Bütün gruplara tanıdığım toleransı 
sizede tanıdım. I 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Tuz üretimi : Bir ön
ceki yıllara nazaran 625 bin ton olan tuz üretimi 
1978 yılında 990 bin tona ulaşmıştır. I 

Çaya gelince; maalesef, büyük bir sorumluluk I 
taşıyan Adalet Partisi Grubu sözcüsü, ne fabrikalar, I 
ne üretici üzerine tek bir kelime söylemedi; ama ben, 
şurada tek cümle ile, Sayın Başkanın müsaadesi, 
Yüce Meclisin müsaadesiyle bir cümle ile bağlamak I 
istiyorum. (AP sıralarından «Konuş konuş» sesleri.) 

Saygıdeğer milletvekilleri, ben konuşursam yaran I 
kanar... I 

BAŞKAN — Sayın Mataracı, siz son cümlenizi 
söyleyin efendim rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Biz geçen yıl bu kürsü
lerde, Bütçe Plan Komisyonunda ve Yüce Senatoda, 
17 çay fabrikasının yapılmayacağını iddia edenlere I 
ifade etmek istiyorum, 17 çay fabrikasından 7'sinin 
yeri kamulaştırılmış, inşallah kampanyada onların 
temelini atacağız. I 

Yine Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine, çay üre
ticilerinin alınteri, emeği olan; çay işçilerinin alınte-
ri, emeği olan ücretlerini aldığını ifade eder... I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum efen- I 
dim, zorlamayın daha, rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY \ 
MATARACI (Devamla) — Bağlıyorum. 

1979 Mali Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığımın 
Bütçesinin Yüce Meclise, değerli üyelerinin huzu- I 
runda Yüce Ulusumuza, halkımıza, hayırlı ve uğur
lu olması dileğiyle... (AP sıralarından «Bravo» ses- I 
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leri.) Muhalefete de Allahtan sabırlar niyaz ederek 
saygılar sunarım. (CHP ve AP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan ayrılmasınlar, suallerimiz var. 
BAŞKAN — Alacağım efendim, Sayın Bakanı, 

isimlerinizi aldıktan sonra davet edeceğim efendim, 
hiç kuşkunuz olmasın. 

Efendim, halen şu ana kadar; Sayın Nihat Ka-
ya'nın, Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz'ın ve Sayın Fa
ruk Demirtola'nın yazılı soruları gelmiş bulunmakta
dır. 

Sözlü soruyu sormak isteyen?... Sayın Yeşilpınar, 
Sayın Hun. 

Sayın Hun ve Sayın Yeşilpınar... 
Kayıt işlemini bitirdim efendim. 
Sayın Bakan, kürsüye lütfen gelir misiniz efen

dim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Buradan olmaz mı Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ediyorum 
efendim. (CHP sıralarından «Bravo' sesleri, alkış
lar.) 

Efendim, Sayın Nihat Kaya : «Gümrük ve Te
kel Bakanlığını da iş akti feshedilen kaç işçi var
dır, yerleri değiştirilen işçi adedi kaçtır?» diyor bi
rinci sorusunda. 

İkinci sorusunda : «Toplu sözleşmelerden doğan 
hakları ödenmeyen işçilerin hakları konusunda du
rum nedir?» diyorlar efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. 

Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz (Elazığ Milletveki
li): «Elazığ - Malatya il sınırını çizen ve «İzolu» di
ye anılan Fırat havzasının her iki tarafındaki kıyı 
şeritleri boyunca uzanan topraklar mahsul yetiştiril
mesi açısından aynı özelliğe sahiptir. 

Hal böyle iken, Fırat nehrinin Malatya il sınırın
daki toprak sahipleri tütün ekimi yapmaktadır; Fı
rat'ın karşı sahilindeki fakir köylüler ise, tütün eki
mi yasak olduğu için, tütün kazancından mahrum kal
makta, mağdur olmaktadırlar. 

Acaba, aynı Fırat havzasında aynı evsafta top
rağa sahip karşı kıyı şeridindekilerin tütün ekimi 
açısından, adaletsizliği kaldırmak için aynı kalitede 
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tütün üretme imkânı bulunan Fırat havzasının Ela
zığ il şeridindeki toprak sahiplerine tütün ekebilme-
lerinin temini için bir imkân sağlamayı düşünüyor 
musunuz?» diyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Yazılı cevap arz ede
ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Demirtola : «Tokat Si

gara Fabrikasının inşaatı 1978 yılında çok yavaş
lamış ve 1978 yılı son üç ayında ise müteahhit işi 
tamamen durdurmuştur. Bunun sebebi nedir?» diyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, bunu Sa-' 
yın Demirtola ve Yüce Meclise arz edeyim. Tokat 
Sigara Fabrikamızın kaba inşaatı bitmiş olup, maki
nelerinin ihalesinin yapıldığını sayın soru sahibi ar
kadaşıma ve Yüce Meclise arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, iki sayın üyenin size söz
lü soruları var. 

Buyurunuz Sayın Yeşilpınar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sayın Tuncay Mataracı tarafından cevaplandırılması
nı rica ederim efendim. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, Avrupa Birliği 
Kalkınma Teşkilatının, TÜSİAD'ın, Merkez Banka
sının raporlarına göre, 1978 yılında ( 1 . 3 . 1978'de) 
yapılan :% 32,1 oranındaki devalüasyon ve muhtelif 
tarihlerdeki... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, bir hususta anla
şalım. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Anlaşalım 
efendim. 

BAŞKAN — Anlaşalım değil mi? İçtüzük diyor 
ki: «Sorular gerekçesiz ve kısa olur» Siz şimdi... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Gerekçe de
ğil bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, onun takdiri size 
bağlı değil efendim. Şimdi efendim, şu görüşmeleri 
sona getirdik; Sayın Yeşilpınar rica ediyorum, lütfe
diniz İçtüzüğe uygun soru sorunuz. Her zaman sizi 
İçtüzüğe saygılı bir arkadaşım olarak tanıyorum, rica 
ediyorum, lütfediniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Hepsini özet
liyorum : Hükümetin bir diğer Bakanı olan Maliye 
Bakanının % 50,8 hayat pahalılığı vardır, dediği ül
kemizde tütüne !%' 22,8 fark verilmesinin nedenini 
açıklarlar mı Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar, 
bu kadar basit bu iş. 

Buyurunuz Sayın Bakan.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Ye-
şilpınar'a şunu ifade etmek istiyorum ve Yüce Mec
lisin değerli üyelerine; tütün fiyatı tespit edilirken 
acaba kendileri bir sorumluluk altında olsalardı ne 
verebilirdi? Şunu ifade edeyim, cevabı... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Son devalüas
yon karşısında 100 lira verirdik. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Müsaade edin, müsaade 
edin kardeşim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yanıtınızın sınırını siz 
saptıyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Yanıtım şu : Biz tütün 
piyasası açtık, siyasi piyasa açmadık. 100 lira başfi-
yat isteyenler, bir taraftan «Türkiye enflasyonla kar
şı karşıya bulunmaktadır» derken, bunun finansmanı
nı nereden karşılayacaklardır? (CHP sıralarından al
kışlar.) Bugünkü ekonominin koşulları bunu gerektir
miştir; gerçek Türk tütün üreticisi memnundur, mu
halefet memnun değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ba

kan. 
Efendim, Sayın Hun'un sorusu biraz uzun olur, 

Sayın Bakan, sabırla dinlemenizi rica ediyorum. 
Sayın Hun, buyurunuz efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, 
sarhoş sual sorabilir mi? (CHP sıralarından «Sor-
hoş» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
(AP sıralarından gürültüler.) Efendim, rica ediyorum.. 
Değerli arkadaşlarım, sizinle birlikte ben de burada 
oturuyorum. Rica ediyorum, sabırlı olalım lütfen. 

Buyurunuz efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

ifade buyurduğunuz tarzda uzun ve gerekçeli sual 
sormayacağım. Bendeniz izhar buyurduğunuz şekilde 
değil de, beyanımın zabıtlara geçirilmesinin sağlanma
sını temin etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hun, bu
yurun efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından cevaplandırıl
mak üzere aşağıdaki sorularıma delaletinizi arz ede-
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rim. (AP sıralarından, «Sayın Bakan ciddi olsun» 
sesleri, gürültüler; CHP sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Hun, siz buyurunuz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Karagöz gibi, şu

na baksana. (AP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Siz buyurun efendim, bendeniz din

liyorum şimdi sizi. Sayın Hun, şimdi muhatabınız be
nim efendim. Rica ediyorum, ben dinliyorum sizi. 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Hun soru soruyor, riea 
ederim, lütfen sükûnetle izleyelim. 

Buyurunuz efendim, buyurunuz. (Gürültüler, gü
lüşmeler.) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Soru sorma im
kânını sağlayın lütfen efendim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Partisi Grubundaki 
değerli arkadaşlarıma rica ediyorum; gecenin saat 
12'si, bir değerli arkadaşınız soru soruyor. Siz so
ru sormasını engellerseniz ben soru sordurtmam. Ri
ca ediyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
bugünkü, yani 24 . 2 . 1979 tarih, 19604 sayılı Cum
huriyet Gazetesinin 'ikinci sayfasında «Evet ve Ha
yır» sütununu yazan yazar Sayın Oktay Akbal'ın, 
Gümrük ve Tekel Bakanına, dolayısıyla İçişleri Ba
kanına tevcih ettiği ve Akçakoca hudutlarında ya
pılmakta olan kaçakçılığa dair yazıları vardır. Ben 
Sayın Oktay Akbal'a tekaddüm ediyorum; Sayın Ba
kan soruma sözlü olarak cevap verir ise... 

Bu nedenle, Akçakoca'da, Sayın Oktay Akbal'ın 
yazılarında ifade ettiği tarzda kaçakçılık yapılmakta 
mıdır? Ve bu kaçakçılığın döviz karşılığında ücreti
nin ödendiği doğru mudur? 

Eğer sayın yazarın ifade ettiği tarzda, döviz kar
şılığı ücreti ödeniyorsa, bu kaçakçılıktan hangi ko
misyoncular istifade etmektedir? 

3. Bugün kaçakçılığın geçer akçe haline geldiği 
bir dönemde döviz kaçakçılıkları yapılacak ise, döviz 
bulunmadığı için kahve ithali yapılamamaktadır, 
acaba bu yönden kahve ithali de mümkün olacak 
mıdır? 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, 
iki gün evvel Hürriyet Gazetesinde (yani 22.2.1979 
tarihinde) orta sayfada, «Mayıs ayında ilaç ihtiya
cının giderileceğini» ifade ettiler. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Mart ayında filt
reli sigara ve her tür sigara ihtiyacının giderileceği
ni ifade etmişti. Yalnız, halen Hükümet içinde görev 
ifa eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, «benim 
bıyıklarım yok; bunun için bıyıkla ilgili bir beyâ

nım olamayacak» demişlerdi. Sayın Bakan acaba bu 
beyanı nasıl karşılıyorlar? 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hun. 
Efendim 4 ncü ve 5 nci sorular dışındakileri is

ter yazılı, ister sözlü yanıtlayabilirsiniz. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri. 

Konuşmama başlarken de arz ettiğim gibi, ka
çakçılıkla ilgili iddiası olan kişiler her türlü ispata, 
yetkili olarak davet ediyorum. Bundan bir müddet 
önce koalisyon ortakları olan Milliyetçi Hareket Par
tisinin Sayın Çorum milletvekili Sadi Irmak'la 15 
Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında... (CHP sıraların
dan «Mehmet» sesleri.) 

BAŞKAN — Mehmet Irmak efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Mehmet Irmak; özür di
lerim, özür dilerim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — İsimleri de 
hatırlayamıyorsun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Eski bir parlamenter de
ğilim, tecrübeli olanlar kusura bakmasınlar. 

Sen de 'benim gibi Sayın Çakmakçı, yeni geldin 
ama, çok cevval görünüyorsun; göze batacaksın in
şallah, merak etme. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Güzel espri. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Burada bize verdiği bir 
yazılı soruda, bu tarihler arasında Bolu'nun Akça
koca ilçesinde 15-30 Ocak tarihleri arasında bulun
duğumu, aynı Sayın Güngör Hun arkadaşım gibi bir 
soru sormuştu yazılı olarak. Müsaade buyururlarsa 
bu arkadaşıma.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sözlü sordum Sa
yın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — O arkadaşım yazılı sor-
ru, zatıâJiniz sözlü soruyorsunuz. 

Şunu ifade edeyim ki, sözlerimin başında da ifa
de ettiğim gibi, kaçakçılıkla neyi ifade etmek iste
diğinizi anlıyorum.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hayır efendim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Müsaade buyrun efen
dim. 
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Kaçakçılıkla veya tereddütünüz olduğu herhangi 
bir konu hakkında Yüce Meclisin değerli üyelerinin 
huzurunda her türlü ispat hakkını, size ve sizin gibi 
soru soranlara, yetki vermek suretiyle... (AP sırala
rından «Sen mi yetki vereceksin?»! sesleri). 

Beyefendi, buraya bir Müezzinoğlu olayını getir
diniz; Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu oy ver
di. Kamuoyunda ve Yüce Parlamentoda görüşülmesi 
iktiza eden bir konu var; getirin, hep beraber bunu 
da görüşelim. Onun için, kaçmayacağız; tereddüt et
tiğiniz her konuda hesap vermeye hazırız. 

Sayın arkadaşımın tereddüdü varsa, yazılı cevap
la da kendisini tatmin edeceğim. Arz ederim, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
rular bitmiştir, buyurunuz efendim. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Aleyhte Sayın Rona, buyurunuz efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

ben çok sual sordum. 
BAŞKAN — Efendim, diğerlerini yazılı yanıtla

yacak. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ama .Sayın Baş

kan istirham ederim; belki Sayın Bakan sözlü cevap 
vereceklerdi. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı cevaplayacağını 
söyledi Sayın Hun. Zorlayamıyoruz efendim, yani 
biz Başkan olarak «illa sözlü cevap vereceksiniz, ya
nıtlayacaksınız»; diyemiyoruz efendim. Bu yetkiyle 
teçhiz edin 'bizi, donatın bizi; sözlü de cevap verdi
ririz. 

Evet, buyurunuz Sayın Rona. Teşekkür ederim 
Sayın Hun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
milletvekilinin irade hakkını suiistimal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Rona'yı davet ettim efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bunu da zabıtla

ra geçirmiyorsunuz tabii. 
BAŞKAN — Geçiyor efendim, geçiyor. Benim 

irademin dışında zabıtlara geçiyor. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Mümkün değil. 

Boşuna konuşmaya da gerek yok. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçiyor. (AP sıralarından 

gürültüler). 
Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekillerli, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
Bütçesi üzerinde kişisel konuşma başlarken, Yüce 
Parlamentoyu ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı men
suplarını saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamda, kişisel gö
rüşlerini biraz önce buradan ifade eden Cumhuriyet 
Halk Partili Sayın Simav'ın sigara sanayii ile ilgili 
ifade ettiği hususlara açıklık getirmek istiyorum. 

Türkiye'de sigara sanayiinin geliştirilmesi, Adalet 
Partisi siyasi iktidarlarının eseridir. 1946 yılında in
şasına başlanan Maltepe Sigara Fabrikası, 1969 yı
lında Adalet Partisi tarafından, Sayın Demirel tara
fından hizmete açılmıştır. 400 milyon proje bedeli 
olan Adana, 375 milyon proje bedeli olan Malatya, 
35 milyon proje bedelli Bitlis, 1 milyar proje bedelli 
Tokat, 1,3 milyar proje bedelli Samsun, 1,2 milyar 
proje bedelli Manisa, 660 milyon proje bedelli Er
zurum, 660 milyon proje 'bedelli Diyarbakır Sigara 
Fabrikaları 1968 - 1971 - 1973 ve 1976 yıllarında hep 
Adalet Partisi siyasi iktidarları zamanında başlatıl
mış yatırımlardır. Böylece, Türkiye'nin 1968 yılında
ki sigara üretim kapasitesine 40 bin ton/yıl ilave ya
pılmıştır. 

Görüldüğü üzere, tütün çiftçisinin alınterini en 
iyi değerlendirecek yatırımlar, hep Adalet Partisi 
damgasını taşımaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1974'te başlattığı hiç
bir şey yoktur. Tütün çiftçisi için Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda bulunduğu 1974 ve 1978 yılları 
birer ızdırap, çile ve yokluk yılı olmuştur. Türk çift
çisinin eli bu yıllarda böğründe kalmış ve yüzü gül
memiştir. 

Bundan bir kaç gün önce radyodan, Mersin'de 
ele geçirildiği bildirilen 35 ton Samsun sigarasının 
bir kişide nasıl toplandığını, Hükümet tetkik etmek 
ihtiyacını duydu mu acaba? 

Yaptığı görevler itibariyle bütün Türk vatandaşı
nı, ayrıca Türkiye'ye gelen turisti de yakından ilgi
lendiren bu Bakanlık, suiistimallere de müsait bir 
bakanlıktır. Bu akşam bu konulara çok dokunuldu
ğu için, ben bu hususlara tekrar temas etmek istemi
yorum. 

Gümrük kapılarında, Türkiye'ye girecek ve çıkış 
yapacak vatandaşlarımız ve turistlerin durumu yü
rekler acısıdır, medeni bir ülkeye yakışır tarzda de
ğildir. Bir şahsın çıkış veya giriş muameleleri 2 - 3 
saat, hatta daha uzun zaman alıyor. Zaman israfın
dan başka, vazifeli memurlar vatandaşa iyi muame
le etmemektedirler; hakaret gören vatandaşlarımız 
çoktur. Duyduğuma ve şikâyetlere göre, çıkış yapan 
işçi vatandaşlarımıza hediye götürmek için satın al
dıkları Türk içkilerini, mesela rakıyı 11,5-12 mark 
üzerinden satın almaktadırlar. Halbuki 50 metre öte-
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de Bulgar satış mağazalarında 8 marka satılıyormuş; 
doğru mudur? 

Yurda kesin dönüş yapanların getirebilecekleri ev 
eşyaları ile ilgili bir kararname çıkarıldı. Bunda izah 
yok, yönetmelik yok; bunu tatbik eden memurun in
safına göre muamele yapılmaktadır. Yurt dışına çı
kan vatandaşın, kendi kazancmr-«ağladığı gibi, bu 
memlekete sağladığı ekonomik katkısını da unutma
mak lazımdır. Türk vatandaşına olsun, turiste olsun, 
bu gümrük kapılarında eziyet etmeye, sıkıntı çektir
meye kapılardaki vazifelilerin haikkı yoktur; dolayı
sıyla, buraları iyi kontrol etmeyen, gerekli tedbirleri 
almayan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının da hak
kı yoktur. 

Bu olayların dışında da; kaçakçılık, gümrük ka
pılarından engelsiz ve engebesiz yapılır bir hale gel
miştir. Hemen her gün gazete başlıklarında ve ha
ber sütunlarında bunları okumaktayız. Sayın Bakan 
ve Sayın Ecevit Hükümeti bu konuda hiçbir ciddi 
tedbir alamamıştır. Sayın Bakanın bir beyanatını ha
tırlıyorum; biraz önce bir arkadaşım da ifade etti
ler. «Bana 10 yıl afyon içirdiler, hakikatleri göreme
miştim» demişti. Ben aksini ifade edeceğim; bu ak
saklıkları göremiyorsa, asıl şimdi afyon içmekte ve 
rehavet içinde bulunmaktadır. * 

Değerli arkadaşlarım, gümrüklerdeki malların da-
ğıtılmasıyla ilgili çıkarılan son kararname, döviz kay
bettirici ve Hazineyi zarara sokucu niteliktedir. Son 
zamanlarda çıkarılan ve yurda sokulması serbest bı
rakılan motorlu taşıtlardan, kararnamenin arkasında 
isimleri bulunan firmalara ait motorlu taşıtların yur
da sokulması hususunu anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kısaca Çay - Kur ko
nusuna da temas etmek istiyorum. İlk zamanlarda 
atölyelerde işlenen çay için, 1950'den sonra 1977 yı
lına kadar önce Demokrat Parti, sonra da Adalet 
Partisi iktidarları zamanında 36 modern fabrika ya
pılmıştır. Son olarak 1977 yılında da, Sayın Demirel 
Hükümeti zamanında 17 fabrika yapılması programa 
alınmıştı. 1979 yılına girdiğimiz halde bu fabrikalar
dan hiçbirisi yapılamamıştrr. Artvin'de Borçka böl
gesinde toplanan çay, vasıtalarla kilometrelerce uzak
ta Hopa'da bulunan fabrikalara giderken, evsafını 
kaybetmektedir. Yapılması programa alınan Borçka 
bölgesindeki bu fabrikanın bir an önce yapılmasını 
sabırsızlıkla bölge halkı beklemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Rona, 2 dakikanız kaldı efen
dim-

MUSTAFA RONA (Devamla) — Bitiyor efen
dim-

Milli servetin ziyan edilmemesi için, programa 
alınmasında yakinen ilgilendiğim bu fabrikanın aci
len yapılmasını ve 1979 çay kampanyasına yetiştiril
mesini beklemekteyiz. Bugünkü mevcut çay fabrika
larının günlük çay işleme kapasiteleri mayıs ayı yaş 
çay miktarına göre hesaplanmaktadır. Ancak, gün
lük yaş çay üretim miktarları aynı miktarlarda ol
mamaktadır. Bu bakımdan, fazla çaylar bekletilmek
tedir, bundan sonra soldurma teknelerine alınmakta
dır. 

Çay bitkilerinin yetiştirilmesinde ve işlenmesinde 
faydalı olsun diye Çay Araştırma Enstitüsü kurul
muştur. Bu enstitünün, yaş çay mahsulünün bozul
madan uzun süre muhafaza edilmesi imkânlarını 
araştırması, önemli bir konu olsa gerektir. Türkiye' 
de, değişik içime elverişli çay çeşitleri sunabilmek 
ve Türkiye'de tüketimin artışına imkân hazırlamak 
üzere, yarı formente edilmiş ve formente edilmemiş 
yeşil çay üretimi konularının da incelenmesinin fay
dalı olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Rona, süre bitti efendim. 
MUSTAFA RONA (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN —Rica edeyim bitirin efendim. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Çay müstahsili 1978 yılında büyük zararlara uğ
ramıştır. Fiyat artışları ve paranın değerinin düşme
si karşısında çay fiyatlarının düşük tespit edildiğini 
bir yana bırakıyorum; çay kampanyası kapanma ka
rarı, bölgelerin özelliği dikkate alınmadan, erken bir 
tarihte ve her yerde aynı gün kapatılmıştır. Dağınık 
mıntıkalarda müstahsil elinde taze çay varken, kam
panya kapandığından satamamıştır. 1978 yılında 45 
bin ton civarında çayın denize dökülerek imha edil
diği söylenmektedir. Kilosu 12 liradan 500 milyon 
Türk Liralık çay imha edilmiştir. Bunun diğer sene
lerden çok fazla oluşunun sebebi, 36 çay fabrikası
nın müdür ve müdür yardımcılarının kampanya za
manında fabrikalardan alınarak pasif görevlere tayin 
edilmeleridir. Bunların yerlerine, o mıntıkaların 
özelliklerini tam bilmeyenler tayin edildiği için, bu 
büyük zararlar meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Rona, süre geçti, lütfen. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — Çay - Kur'un 
zararı büyüktür. Sermayesi 2 milyar 750ı milyondur; 
bu, zararlarla bitmiştir, bankalardan aldığı yüksek 
faizlerle ayakta durmaktadır, sermayesinin artırılma
sı zaruridir. Çay depolarda dolu olduğu halde vatan-
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daş çay bulamıyor. Çayın ihracat potansiyeli mev
cuttur, kalite bakımından üstün evsaflı çay elde edil
mesi cihetine gidilmesini bekliyoruz. 

Efendim, Gümrük Bakanlığı Bütçesinin ülkemize 
ve Bakanlığa hayırlı olmasını temenni eder, hepinize 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rona. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Gümrük ve Te

kel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler sonuç
lanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ç) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 90 242 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Gümrük Kanunlarının uygulan
ması ve izlenmesi 593 995 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Gümrük Kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 180 458 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 151 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi ; 1/237; C. Se
natosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; C. Sena
tosu S. Sayısı : 873) (1) 

(1) 319 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1979 Büt
çe Kanunu Tasarısının maddelere geçilmesi hususu
nu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1979 Ma
li Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 721 018 0J0O) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 313 503 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yaprak tütün hizmetleri 446 552 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Tekel mamulleri üretimi 2 228 407 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Satış hizmetleri 705 539 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 27 017 ÛC0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 721 018 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 36 601 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 3 684 417 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 3 .— Tekel Genel Müdürlüğünce 1979 

mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 'bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 
mali yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele

cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
'kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilsm'iştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6 .— Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
« Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Tekel Genel Müdürlüğü 
bütçesi daha sonra açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bu suretle, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
Meclisimizce kabul edilmiş olmaktadır. Bütçenin 
Gümrük ve Tekel Bakanhğmm seçkin mensuplarına 
ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın üyeler, bugünkü programımız bu suretle 
sonuçlanmış bulunmaktadır. Bütçe müzakerelerinin 
görüşülmesine devam etmek için 25 Şubat 1979 Pa
zar günü, yani bugün saat 10,00'da toplanılmak ve 
saat 14.00'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi Top
lantısından sonra bütçe görüşmelerini sürdürmek üze
re Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 00.15 
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GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1979 Cumartesi 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENELİ KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. 1979 Yılı Bütçe Kamunu Tasarısı ve Bütçe 

Karina Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında, Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezjtoeresii ve Bütçe Karma Korrfisyonu Ra
poru. (M. MeclMİ: 1/20(8; C. Senatosu: 1/583) (M. 
Meclisi S. Sajyıısı: 322; C. Senatosu S. Sayısı: 844) 
(Dağıtma tariihi: 15i2.!l979) 

X 2. — 1979 Yılı Devlet Üretme ÇiftlliMeri Ge-
mel Müdürlüğü, Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komlîsiyonu Raporuna Dair C. SenaJtosu ve Büt
çe Karrnla Kümıisyonu iBaşikanlıildiarı tezkereleri. ((M. 
Meclisi: 1/236; C. Senatosu: 1/611) (M. Meclisi 
S. Salyası: 3İ18; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğılma tariühi ; 14.2.1979) 

X 3. — 1979 Yılı Teflqea Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kamunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruma Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Koimiis-
yontu Başjkjajnıtykjlafı toz|kier]eileri ı(iM. iMeclfoi : 1/237; 
C. Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319;. 
C. enatosu S, Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14&İİ979) 

X 4. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Taisarıısı ve Bütçe Karıma Komisyonu 
Raporuna, Dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko-
milsyanu Ba^anUkjları teskereleri (M. Meclis!: 1/238; 
G< Sflnatosui: 1/Ö13) (M, MccİM S. Sayısı : 320; C. 
Senatosu S. Sayısı: 874) (Dağıtana tarihi: 14.2.1979) 

3 
iSEÇHM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X V. — 1979 Yûj Topralk, ve Tarım Reformu 
Mulstöşairjıgil Bültçe Kamumu Tasarısı (M. M<ecisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı: 
292; C. Senatosu : 845) 

X 2. — 1979 Yılı Varlar, Genel MükMüğü Büt-
çe Kanunu Tasarısı (M. Mecöfistö: 1/210; C. Senatosu : 
1/585) (M. Meclîsi S. Sayısı: 293; G Senatosu S. Sa^ 
iyisi ': '846) 

X 3, — 1979 Yılı Anaiaoiu Üniversitesi 'Bütçe 
Kanuntu Tajsarısı (M. Meclisi: 1/211; C. Senatosu : 
1/586) (M. Meclisli S. Sayısı : 294; C. Senatosu S. 
Sayısı : 847) 

X 4. — 1979 Yılı Artkara Üriifver|s(i*es(i -Bütçe Ka
munu Tasarısı (M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 
1/587) (M. MecM S. Saiyılsı : 295; C. Senatosu S. Sa. 
»yısış S 848) 

X 5. — 1979 Yılı Ataftiüılk. Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/213; C. SenaJtosu : 
1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senatosu : 
S, Salyısı : 849) 

X 6. 1979 Yllı BoğazıiçJi ÜruiıveMStösli Bütçe Ka
nunu Tasarısı <(M. Meclisi : 3/2114; C. Senatosu : 
1/589) (M. MecM S. Sayısı: 297; C. Senatosu S. Sa

yısı c «50) 
X 7, — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka

nunu Tasam (M. Meclisi : 1/215; C Senatosu : 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. SenaJtosu S. Sa
yış* : 581) 

X 8. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üınlifversüitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı !(M. MecUM : 1/216; Senatosu : 
1/591) (M. Meclisi S. Sayısı: 299; C. Senatosu S. Sa
yısı : 852) 

X 9. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclîsi : 1/217; C. -Senatosu: 
1/592) (M. Meclisi S. Sayısı: 300; C. Senatosu S. 
(Saryn̂  fi 853) 

X 10. — 1979 Yılı Diyaribajkır Üniversiteli BÜtçö 
Kamunu Tasarısı (M. Mecliısi: 1/218; C. Senatosu: 
1/593) (M. MecM S. Sayısı: 301; C. Senatosu S. Sa
yısı : 854) 

X 11. — 1979 Yılı Ege Ün^vertaÜ, Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi: 1/219; C. Senatosu: 1/594) 
<M. MeclM S. Sayısı: 302; C. Senatosu S. SaJyısr. 855) 

X 12. — 1979 Yılı Fıfait Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M, Mecllisfr: 1/220; C. Senatomu: 1/595) 

(Devamı arkada) 



(M. M'öclisi S, Sayıılsii: 30)3; C. Senjatosfu S. Sayısı: 856) 
X B . — 1979 Yılı 'Hajcföttepe Üırivraııstesli Bütçe 

Kamumu Tasarısı (M. Meclis1! ; 1/221; C. Senatosu : 
1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C, Senatosu S, Sa
yısı : 857) 

X 14, — 1979 Yılı İnönü Üinllverjsîtesi Bütçe Ka-
niunm: Tasarısı ı(M. Metalsi : 1/222; C. Senatosu : 
1/597) <|M, Möcİsli S, Sayısı : 305; C. Senatosu S. San 
yısı : 858) 

X 15, — 1979 Yılı İstanjbul Tekmile Üniversitem 
tBütiçe Kamuiniu Tasaırılsı (M. Mıecİsi :< 1/223; C. Ses 
miatioısu : 1/598) (M, Meclisli S. &ayı|sı : 306; C. Sena
tosu S, Sayısı: 859) 

X 16, — 1979 Yik İsteım-bul Üniversitesi Bütçe: 
Kaınıumıu Tasapsı (M, Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 
1/599) (M. MlöcUisii S, Sayısı : 3Q7; C. Senatosu S. Sa
yısı : 860) 

X 17. — 1979 Yuh IfctUsadi ve Ticari llknflör Attoaı-* 
dömlilleıii Büifiç'e Kamumu Tasarısı (M. Mecİsî : 1/225; 
C 'SietrDaltoisJu : 1/60$) (M. Meclisi S. Sayısı : 32/1; 
C. Seniatoau S. Sayası: 861) 

X 18. — 1979 YIi Ka^adenfe; Tefkjniık, Ünflvoflsi-
nafi Bültçö Kamumu Tajsarılsı (M. Meclisi : 1/226; 
C. Semjajtosu : 1/601) OM. Meclisi S. Sayısı : 308; 
C. Senatosu S, Salyası: 862) 

X 19. — 1979 Yılı Kayseri 'Üriiversitesli Bütçe 
Kamunu Tasarısı (M. MelcM: 1/227; C. Senatosu: 
'1/602) (İM. Mjecİsi S, Sayısı : 30(9; C. Semlatosu S. Sa
yısı : 863) 

X 20, — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kam)um|u Tajsaırısı <1M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 
1/60J3) (M. Meicfisi S. Sayısı : 310; C. Senatosu S. Sa
yısı : 864) 

X 21. — 1979 Yılı Siefllçıulk ÜnliıVeMitesfi Bültçe Ka
mumu Tasamı (.M. Meclisii: 1/229; C. Senatosu : 

1/604) (M, Meeİsi S, Sayısı : 311; C. Sematosu S. 
ISayısı: 865) 

X 22, — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
'Bütçe Kamumu Tasarısı (M. Meclisi : 1/230; C. Se
natosu : 1/60(5) (İM. Meclisi S. Sayısı : 312; C. Sena
tosu S, Sayısı: 866) 

X 23. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bfültiçe Kanuınıu Tasarısı.. (M. Meclisi : 1/231; 
C. Sön'altosu : 1/606) (M, Meclisi S. Sayısı : 313; 
C Senlato&u S. Sayısı: 867) 

X 24. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları îşlet-
mlösli Genjel MüdÜr|lü|p Bütçe Kamumu, Tasarısı 
İ(!M, Meclisi : 1/2132; C, Seniatosu : 1/60(7) (M. Mec
lîsi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 868) 

X 25. — 1979 Yit Hudut ve Sahiller Sağlik, Ge-
ınfefli Mlüldütrliğü ıBüibçe Kanjuinu Tasarısı (M. Mecli
si : 1/233; C. Senatosu : 1/608) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 3H5; C, Senatosu S. Sayısı : 869) 

X 26. — 1979 Yıtı Deyidt Su İşleri Genel Mü-
dıürlüğü Bütçe Kamumu Tasarısı (İM. Meclisi : 1/234; 
C. Senatosu : 1/609) (M, Meclisi S. Sayısı : 316; 
C, SöniatoSiu S, Salyısı : 870) 

X 27. — 1979 Yılı Peltrol İstemi Gemel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu; Tasarısı (M. Mecİsi : 1/235; C. Se
matosu : 1/610) (M. Meclisli S. Sayısı : 317; C. Sena
tosu S. Sayısı : 871) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işler, 



Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 318 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 872) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı - 7024 - 1/611 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.1.1979 gün ve 1/236-63 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1979 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ülıiişülkite gönderi'lmıişıtir. 
Gereğini rica ederim. 
Saıyigiariımila, 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 138 

Kabul : 10|1 
Ret : 37 

Bütçe Kanma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 
Esas No. : 1/236, C.S. 1/611 

No. : 105 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu GenJel Kurulunun 10.2.1979 tarihli ve 40 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Devlet Üretm© Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ekli olariaik gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarımın sağlanması için, durumu bilgilerinizle sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 319 

1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 

C. Senatosu : 1/612) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 873) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Şayi : 7026-1/612 

6,2, 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 21 . 1 . 1979 gün ve 1/237-53 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1979 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETÎCESt Î07 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

97 
5 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/237, C. S. 1/612 
No. : 106 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8 r 2 , 1979 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1979 tarihli ve 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 




