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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı bünyelerinde bulunan Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlük l'erin'in, yeniden kurulması öngörülen Başba
kanlık Teşvik ve Uygulama Dairesine bağlanmaları
nın; 

»Başbakanlık bünyesinde bir Yabancı Sermaye Dai
resi kurulması ve 6224 sayılı Kanun ve bu Kanunu 
değiştiren kanunlarla Maliye ve Ticaret bakanlıkla
rıyla DPT'na verilmiş görev ve yetkilerin ve bazı ba
kanlıklarca uygulanan teşvik tedbirleriyle lisans, pa
tent, alameti farika gibi fikri hak ve hizmetlerin ya
bancı sermaye iştiraki bulunan firmalar için kullanıl
ma yetki'sin'in Yabancı Sermaye Dairesine devredil
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tarım ve Orman İş Yasası Tasarısının (1/307) 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ile; 

Gündemde bulunan bazı kanun tasarı ve teklifle
rinin (S. Sayıları : 111, 97, 108, 120, 133, 135, 248, 

263, 264, 283, 326, 341, 134'e 1 nci ek, 363, 364, 368 
ve 370) İçtüzüğün 45 nci maddesi gereğince Komis
yona geri verilmesine dair Plan Komisyonu Başkan
lığı tezekereleri okundu, adı geçen tasarı ve tekliflerin 
geri verildikleri açıklandı. 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının (1/2Ö3) (S. Sayısı : 375) maddelerinin görüşül
mesine devam olundu. 

16 Ocak 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.02'de son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekili 

İsmail Hakkı Yıldırım 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

No. : 21 
II. — G'ELEN KÂĞITLAR 

16 . I . 1980f Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/507) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) 

2. — Dünya Kültürel ve Doğan Mirasının Korun
masına Dair Sözleşme'ye Türkiye Cumhuriyetinin 
Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/508) (Milli Eğitim ve Dışişleri komisyon
larına) 

3. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve 

İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/509) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rına) 

Tezkereler 

1. — Hükümet tarafından geri alınan Tarım ve 
Orman İş Yasası (1/307) Tasarısının İçtüzüğün 76 
ncı Maddesi Gereğince İstanbul Milletvekili A. Ba
hir Ersoy tarafından benimsendiğine ilişkin tezekere. 
(3/913) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma Saati : ISJOKl 

BAŞKAN : BaşkanvekÜİ İsmail Hakkı Yüdınm 

DİVAN ÜYELERt : İsmail Hakkı Öztoran (Adana), Hali Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Birleşimini açıyorum» 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, beyaz kabul düğmelerine ışık
lar yandıktan sonra basmak suretiyle oy kullanmala
rını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

l. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Hükü
metin dış politika ile ilgili açıklamalarda bulunması 
gereği hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır., 

Üç sayın milletvekiline söz hakkı vereceğim. 
Konya Milletvekili Sayın Dr. Faruk Sükan, Hü

kümetin dış politikalarla ilgili açıklamalarda bulun
ması için gündem dışı söz talep etmiştir; buyurun 
efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Huzurunuzda, çok kısa bir süre tanınan haktan 
istifade ederek, Devle'timizin son derecede önemli dış 
politlika konularından, bazıları hakkında kısa maru
zatta bulunarak, Hükümetin Meclisimize karşı ve 
keza Meclislerimizin de bu konuda görevlerini yap
maları hususunu yüksek takdirlerinize arz etmek isti
yorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin etrafında son 
derecede önemli olaylar inkişaf etmektedir. Ortadoğu 
'bölgesinde süper devletlerin ve emperyalist güçlerin 
sergiledikleri tertip ve oyunlar vardır; senaryolar sah
neye konmaktadır. Ortadoğu ülkeleri süper güçlerin 
ta'ksim alanı haline gelmiştir. Devletler Hukuku, ege
menlik hakları ayaklar altına alınmaktadır. Ortado-
ğuda cereyan eden olaylar, Türkiye'ye de sirayet etme 
durumundadır ve Türkiye bu olayların tesir alanı da
hilindedir. 

Ortadoğuda bu olaylar cereyan ederken, Türk 
Parlamentosu, Meclislerimiz, olaylar hakkında yet
kili ağızlardan, yani Hükümetten ciddi bilgiler alma
ya muhtaçtır. Bu sözleri söylemek istemezdim; ama, 
bu kadar, Devletin bekası, Devletin güvenliğiyle ilgili 
önemli olaylar bölgede cereyan ederken ve Türkiye 
ile ilgili olaylar cereyan ederken Hükümet kendiliğin
den Meclislerimize gerdeli bilgileri vermeliydi. Keza, 
gerekirse kapalı oturumlarda, Hükümet, Devletin bu 
kadar hayati meseleleri hakkında Parlamentoya bil
giler vererek, Parlamentoyu ikna etmesi ve oluşturu
lacak, takip edilecek devlet politikası hakkında Par
lamentodan görüş almalı ve Parlamentonun ittifakı 
sağlanmalıydı. Parlamentomuzu teşjkil eden siyasi par
tilerin, Devletin bu hayati meseleler karşısında'takip 
ettiği politikayı onaylaması, çok yönlü, bilhassa dış 
âleme karşı lüzumlu bir hadiseydi. Bendeniz bunu hu
lasa olarak dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olaylar içerisinde Türkiye, 
durumunu çok sarih olarak ortaya kaymak mecburi
yetindedir. Dışarıdaki olaylar muvacehesinde, bilhassa 
Ortadoğu olayları muvacehesinde Türkiye son dere
cede önemli bir yer işgal etmekte ve durum kazan
mak tadır < 

Türkiye'nin sahip olduğu, büyük fedakârlıklarla 
sahip olduğu 500i 000 kişilik güçlü ordusuyla, jeopoli
tik ve straitejik durumuyla, bugün'kü şartlar içinde 
Türkiye çok aktif rol oynamalıdır ve oynayabilir, 
Bizden istimdat bekleyen, işaret bekleyen birçok kom
şu ülke vardır. Ortadoğu gibi zengin ekonomik kay-
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nalklara, bilhassa dünyanın petrol harbi içinde bulun
duğu bir devrede, petrol ülkelerine müteveccih hare
ketler karşısında, tertipler karşısında, oyunlar karşı
sında Türkiye, durumunu, mevkiini, gücünü ortaya 
koymalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir-hususu daha yüksek dik
katlerinize sunmak istiyorum: Ne zaman ki, Ortado-
ğuda önemli hadiseler cereyan etmiştir, dostlarımız 
dahil, müttefiklerimiz Türkiye'ye gerekli ekonomik 
ve askeri yardımdan bahsetmişlerdir ve bahsetmekte
dirler. 1978 senesinin 12 nci ayında, yani bir sene 
evvel NATO zirve toplantısında ve keza AET Bakan
lar Konseyi toplantılarında gerek: Luns, gerek.se 
NATO'nun asker kanadı ve diğer yetkililer, Türkiye' 
ye çok acilen askeri ve ekonomik yardımlar yapılma
dığı takdirde, vuku bulacak ihtilaflar ve kompfkas-
yonların kendilerine ve dünya sulbüne de tesir edece
ğini beyan etmelerine rağmen, aynen bugünkü gibi; 
fakat bu yardımlar, vaatler maalesef yerine gelmemiş
tir. Burada komşu ve müttefik devletlerin eksik ve ha
taları ve kendi çıkarları bakımından meseleyi ele al-
ma'k kadar, bizatihi kendimizin de eksikliklerini ve 
kusurlarımızı kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bugün 
yine Batının gündeminde Türkiye vardır, Ortadoğu 
olayları dolayısıyla. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü 13.00 haberlerimi 
dinlemişseniz, Sovyet Rusya simidi Afganistan'dan 
sonra, Pakistan ve îran hududuna doğru hızla ilerle
mektedir. Olaylar, Türkiye'yi de bir sıcak harbin 
içerisine itme durumundadır; ama bölgede tek kuvvetli 
demokratik ülke Türkiye'dir. Bunun değerini evvela 
kendimizin takdir etmesi lazım. Onun için, bu takdi
ri, bu gücü dışarıya karşı ispat edecek: merci, makam, 
bütün müesseselerden önce, Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Siyasi kavgaları, siyasi ihtirasları ve parti 
çeküşmelerini bir tarafa bırakarak, bu konuda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin gücünü dün
yaya ve herkese göstermeli ve ispat etmelidir. 

Dost bölge ülkeleriyle ve İslâm alemiyle şu sıra
da çok yakından ve samimi ilişkiler kurmak lazımdır; 
en üst kademede temaslara ihtiyaç vardır. Ismarlama 
temaslarla, mesajlarla bu İşler olmaz. Bekle görme 
politikasıyla, tevekkül politikasıyla da işler yürümez 
arkadaşlar. Biz güçlü olursak ve varlığımızı ispat 
edersek herkes bize yardım eder. Biz kimsenin beda
va ve gözü kapalı jandarması ve bekçisi değiliz. 

İttifaklar, karşılıklı menfaat esasına dayanır. Bu 
şartlar içerisinde Batının güvenliğini de, bölgemin gü
venliğini de koruyan denge unsuru olarak yalnız 

I Türkiye vardır; ama bu değeri evvela bizim takdir 
I etmemiz ve bu değer her müesseseden önce bu Mec

lislerde, milletin yegâne istinadgâhı olan, millete ni-
yabeten vazife gören Meclislerden kaynaklanmalıdır. 
Bu itibarla, Hükümet, oluşturacağı politikalar hakkın
da, takip edeceği devlet politikaları hakkında, önemli 
devlet meseleleri hakkında mutlaka Meclislere bilgi 
vermelidir, Meclisleri ikna etmelidir, grupları ikna 
etmelidir, Dünyanın karşısına tek vücut halinde çık
tığımız takdirde haklarımızı rahatlıkla alabileceğimiz 
gibi, fazlasıyla da alır ve söz sahibi oluruz; layik ol-

I duğumuz yeri de ihraz etmiş oluruz. 
I Bu itibarla, Sayın Dışişleri Bakanı da burada bu-
I lunuyorlar, kendilerinden istirham ediyorum, görebi-
I lecekleri kadar, İkaza lüzum görmeden, önemli mese

leler hakkında Hükümet izahat vermelidir. İcabında 
kapalı celselerde, ki Milli Selâmet Partisinin bu yolda 

I teşebbüsü olduğunu okudum, bu nazik konular hak-
I kında Parlamentonun ittihadını temin etmek lazımdır; 
I grupları ikna etmek lazımdır; dış âleme karşı milli 

bütünlüğümüzü, vahdetimizi, gücümüzü ispat etmek 
mecburiyetindeyiz. 

I Son olarak şunu arz ediyorum arkadaşlar: 1974 
I yılı Ağustosunda toplanan Viladivositolk Kongresinden 

itibaren dünyada bugün şu münakaşa edilmektedir: 
i Sıkıştıkları zaman Amerika ve Rusya, Ortadoğu ül

keleri üzerinde ayrı gibi görülseler pazarlık yapmak-
I tadırlar ve bir taksim hadisesinin de iddiası üzerinde 
I münakaşa edilmektedir. Türkiye'nin bunlardan, bu se-
I naryodan masun kalması mümkün değildir. 

Onun için, meseleler çok yönlü olarak ele alınma
lı, meselelerin iç yüzü Meclislere anlatılmalıdır, mil-

I letin vekilleri ve onu temsil eden partiler, milli davalar 
karşısında bir ve beraber olduğunu böyle nazik bir 

I devrede ortaya koymalıdır. Fırsatlar kaçtıktan sonra 
çok diz dövülür ama, iş işten geçmiş olur. 

Türkiye'nin hiç kimseden alacak bir ianesi yok-
I tur; Türkiye nihayet alırsa haklarını alacaktır. Bu na-
I zik devrede müttefiklerden de dostlardan da komşu-
I lardan da, verdii'klerimizin karşılığını almak, istemek 

hem kendi milli menfaatlerimiz bakımından, hem de 
dünya sulhu ve bölgenin güvenliği bakımından lüzum-

I ludur. 
I Bunu yüksek: takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımı ve şükranlarımı arz ederim. (AP sıra-
I larından alkışlar) 
! BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I 2. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Afganistan 
I ve Ortadoğu meseleleri üzerinde gündem dışı konuş-
I ması. 
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BAŞKAN — Afganistan ve Ortadoğu meseleleri 
üzerinde, Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan; bu
yurun. 

SALİH ÖZOAN (Urfa) — Muhterem Başkan, 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; sizleri hürmet
lerimle selamlarım. 

Afganistan büdudundan daha yeni geliyorum; 
onun için sizlere orada olan bazı hadiseleri anlatmak 
ve sizlerin bilginize sunmak maksadıyla söz istedim. 

Biz maalesef bir çok meselelerden uzağız veya
hut da takipten çok uzak olduğumuzu zannediyorum. 
Pakistan'a gittiğimde, Afganistan'daki kendi vatanla
rını müdafaa edenlerin liderlerinden bir kaç tanesi 
ile görüştüm. Aynı zamanda vatanlarını müdafaa 
eden Afganistan mücahitleri tarafına geçen, iltihak 
eden, Türk asıllı Rus askerlerin ıbir kaç tanesiyle de 
görüştüm; Afganistan'da olan hadiseleri yaikinen bi
lenlerle yakından görüştüm. 

Afganistan bir faciadır; bu facianın yalnız Afga
nistan için değil, bütün hür dünya için bir ibret lev
hası olması iea'beder; bütün hür dünyanın onu ib
retle takip etmesi icabeder. Çünkü bu iş her zaman 
başka devletlerin de başına gelebilir. İşte, Macaris
tan'da olduğu gibi, Çekovlovakya'da olduğu gibi, bu
gün Afganistan'da, yarın bir Pakistan, İran veya Tür
kiye'de olmayacağını kim temin edebilir? O haTde, Al
lah göstermesin, böyle bir temenniyi kimse istemez; 
fakat bizim, gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerek bi
zim iç bünyemiz bunu çok yakından takip etmelidir. 

Afganistan ibizim çok iyi dostumuzdur; bir za
manlar ıbütün ordusunu buraida eğitirdi. Burada eği
tilen ordu ile orada idamei hayat eden bu memle
ket, Türk Ordusunda eğitilen subaylarını çelkip de 
Rusya'ya gönderdikten kısa bir zaman - 10 sene -
sonra, oradakiler Rusya'nın elinin altına geçince, Rus
ya, bu Müslüman ülkeyi, hiçbir bloka mensup ol
mayan bu devleti yuttu, raihatça yuttu. 

Bir gecede 20 bin Rus askeri inmiş; fakat şimdi, 
son aldığımız halbere göre - oradan ayrılmadan ev
vel - 70 bin Rus askeri Afganistan'da üslenmiş bir 
vaziyettedir. Tayyareleri, aynen turist taşır gibi as
ker taşımaktadır. Kâibil Havaalanı ve bütün hava
alanları onların yedlerinde ve onların kontrolü altın
dadır. 

Fakat ilk yaptıkları işi de burada söylemek iste
rim; vatanlarını onlara kim ilk önde peşkeş çdkmişse, 
ük önce onların kafaları gitmiştir Afganistan'da. On
dan sonra ne oldu, yine size bunu söyleyeyim. Düşü
nen ne kadar kafa varsa, hapishanede olanları, hapis-

— 733 

16 . 1 . 1980 O : 1 

haneye yürüdüler ve bir gecenin içerisinde 300 tane
sini kestiler, orada olan Ruslar bunu yaptılar. Yani 
ıbugün Afganistan'da din adamı, düşünen vatanper
ver ıbir kimseyi bırakmadılar; kaçanlar canlarını kur
tardı, kaçmayanlar ise öbür dünyayı boyladı. 

Fakat şunu söyleyeyim, bugün başta olan kimse
ler Afganistan'ın içinden değildir. Onlar, 15 seneden 
beri Doğu Almanya'da ve Rusya'da buralarda bulu
nan kimselerdir ve Rus askerleriyle beraber tayyare 
ile gelip, Afganistan'ın buıgün idaresini ellerinde tut
maktadırlar. Yani, memleketlerini başkalarına peşkeş 
çekenler hiçlbir zaman onlara hayat hakkı tanınaca
ğını zannetmesinler; hayatlarını ilk önce kaybeden 
onlardır; çünkü, erkekler için, vatanı için çalışma
yanların, müdafaa etmeyenlerin kadınlar gibi sokak
larda süründüğünü ve öldürüldüğünü gözümüzle bu 
son Afganistan hadiseleri bize göstermektedir. 

Azız ve muhterem milletvekilleri, size bunu söy
lüyorum ki, buıgün 400 bin, hatta evıvelki günkü son 
habere göre 500 bin kişi bugün Afganistan'dan Pa
kistan'a iltica etmiş durumdadır. Aç, sefil, ekmeksiz, 
yiyeceksiz ve barınaksızdır. Pakistan'ın, kendi imkân
larıyla ve Arap memleketlerinden (Suudi Arabistan' 
dan, Dubai'den ve Abudaibi'den) temin edebiidikle-
riyle yaptığı yardım, son gönderilen bir kaç milyon 
dolarla, bir kaç bin battaniyeden ibarettir. Fakat 
son durumda, Pakistan - Lahor'da yapılacak olan 
Dışişleri Bakanları Toplantısında temenni ederim ki, 
İslam âlemi gözünü açsın ve aynı zamanda yekvücut 
gözüksün. Tünkiye kendini hiçbir zaman bu yekvücut 
topluluğun dışında zannetmesin; zannettiği takdirde 
sadece hayalden ibaret kalır. Elbette Türkiye de is
lam âleminin bir parçasıdır ve İslam alemiyle bütün
leşmeye mecburdur. Aksi takdirde hayatını müdafaa 
edemez. ıBu bizim inancımızdır. Evet, garp dostları
mızla dostluğumuzu devam ettireceğiz; onlarla da 
dostluğumuz daim olalbilir; fakat İslam âleminden de 
hiçlbir zaman kopmamız mümkün değildir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
ıBAŞKA'N — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in, dış 
politika ile ilgili bütün meseleler üzerinde önümüzdeki 
hafta içerisinde Meclise bilgi vereceğine dair açıkla
ması. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, buyurun 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 
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Muhitimizde cereyan eden, özellikle Yakındoğu ve 
Ortadoğuda meydana gelen olayların yarattığı şartlar 
içinde Meclislerimizi aydınlatmak ve Meclislerimizin 
direktiflerini, emirlerini almak görevimizdir; ancak 
bu görevi gündem dışı bir konuşmanın sınırları içine 
sığdırmak imkânı yoktur. Zaten böyle bir yola gir
sek de, gruplarımızın görüşlerini dinlemek ve Mecli
sin katkısını temin etmek imkânından usul bakımın
dan majhrum kalacağız. 

Bu hususları gözönünde bulundurarak ve arka
daşlarımın yaptıkları gündem dışı konuşmalar vesi
lesiyle önümüzdeki çarşamba günü, dış politikanın 
bütün meseleleri üzerinde Meclisimize genişçe izahat 
vermeyi ve bu vesileyle gruplarımızın görüşlerini al-
mayı düşünüyoruz ve böyle bir teşebbüse girişmiş 
bulunuyoruz. 

İzin verirseniz, bugün öne sürülen konuları pera
kende biçimde değil, olayların tümü içinde ve dış 
politikamızın sınırları içinde mütalaa etmek üzere, 
'haftaya .huzurunuza gelelim ve bu görevimizi yap
mak fırsatını bulalım. Bu görevi yaparken şüphesiz 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış politikasının 
bütün açıklığıyla ortaya konmasına çalışacağız. Ek
siklerimiz olursa, arkadaşlarımızın ikazıyla onları da 
ikmal edebiliriz. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyaıbakır) — Sayın Ba
kan, Afganistan'a mali yardım yapacak mısınız, onu 
söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfedin, Sayın Bakan izahatını müs
takil yapsın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Meseleyi dış politikamızın esasları için
de mütalaa edeceğiz ve arz edeceğiz. Meclisimizin 
telkinlerini değerlendirip, gereğine uymak görevimiz 
olacaktır. Esasen bu yola, da her itibariyle olduğu gi
bi, dış politika bakımından da girmiş bulunuyoruz. 

Afganistan hadiseleri vuku bulur bulmaz rica et
miştim; Meclisimizde grubu bulunan siyasi partile
rin ve diğer kuruluşların birer temsilcisiyle istişarede 
(bulunduk. Bu istişareden çok yararlandım ve Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti de Afigan hadiseleri karşı
sındaki tutumunu o gün kamuoyuna ilan etmiş idi. 

izin veriniz, haftaya bütün bu meseleleri tümü 
içinde, düşündüklerimizi ye düşündüklerinizi tespit et
mek üzere bir müzakere açalım; o zaman huzuru
nuzda daha raihat ve dana geniş konuşma imkânını 
bulayım. 

Beni dinlemek sajbrını gösterdiğiniz için sizlere 
teşekkür ederim ve bana söz veren Sayın Başkana 
da teşekkürlerimi-sunuyorum. (Alkışlar) 

1 BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I 4. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
I Selçuk Üniversitesinin arazi istimlaklerine ilişkin gün-
I dem dışı konuşması. 
I BAŞKAN — Konya Selçuk Üniversitesi arazi 
I istimlakleriyle ilgili olarak Sayın Agâh Oktay Güner; 
I buyurun. 
I Diğer talepleri yarın karşılayacağım. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; 
I Türkiye'miz çok hızlı bir şehirleşme ve bu hızlı 

şehirleşmenin meydana getirdiği ağır problemler içe
risinde bulunan bir ülkedir. Bir bakıma, içerisinde 
bulunduğumuz buhranın kültür, iktisat ve konut ko
nusundaki sıkmtıJariının temellinde, 1965'lerden bu 
yama 9 milyona yakın vatandaşımızın kır kesiminden 

I şehir kesimine gelmesi olayı sebep teşkil etmektedir. 
Bunda Cumhuriyet hükümetlerinin, birbirini ta

kip eden sanayileşme ve şehirleşmeyle ilgili isabetli 
davranışlarının yanında, özellikle arazi tahsisindeki 

I bazı yanlışlıklarının da büyük rolü olmuştur. 
I Üniversitelerin, Anadolu'nun çeşitli illerine nıak-
I ledilerek, Osmanlı ve Selçuklu hâkimiyet asiflarında 
I olduğu gibi, kültürün büyük merkezlerin dışında di-
I ger kentlere yayılması politikasının toplum kalkın

ması yönünden büyük faydaları aşikârdır. Ancak 
I bu konuda hükümetler karar verirken çok önemli 
I bir gerçeği gözden uzak tutmamalıdırlar. Bu gerçek 
I de üniversitelere, aikademilere ayrılacak arazilerin, 
I toprağın, aynen sanayileşmede olduğu gibi, tarım 
I arazisi olmaması ve şehirin verimli topraklarının 
I yeni istimlaklerle ekonominin ve o yörenin faydasın-
I dan çıkarılimamasıdır. 
I Konya'mızda bulunan ve Konya'ya kuruluşuyla 
I iftihar ettiğimiz, pek çok meseleleri ve dertleri olan 
I Selçuk Üniversitesinin arazi istimlaki maalesef bir 
I üniversite kuruluşu için büyük şanssızlık olmuştur; 
I ilk defa kanar verilen yerden dönülmüştür. 
I Huzurunuzda üzülerek ifade ediyorum, bütün 
I insanların şeref ve haysiyetini en az kendi şeref ve 
I haysiyeti ölçüsünde aziz bilinenin özellikle bu kür-
I sü için şart olduğuna inandığımdan, konunun deta-
I yına girmiyorum; ama Selçuk Üniversitesi Rektörü-
I nün Konya'da basına intikal ©den toplantılarda söy-
I lediği acı gerçekler, şu anda Parlamentoda bulunan 
I bir sayın parlamenterin şeref ve haysiyetini gölgele-
I yecek ölçülere varmış ve özelikle Konya çevresinde 
I mali portesi çok ağır, çok yönlü suiistimal iddiaları, 
I bu arazinin birinci istimlakin yerinin değiştirilmesi -
I nin gerekçesi olarak kamuoyuna intikal etmiştir. 
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Şimdi yeni bir istimlake gidilmiştir ve yeni istim
lak, Konya'nın, eski aidi Malas, yeni adı Ardıçlı olan 
çok değerli ve turizm açısından, köycülük açısından 
büyük potansiyeli olan ıbir köyü bütün arazileriyle 
istimlak etmeyi amaçlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, üçte iki arazi üniversiteye 
gidecektir, üçte bir arazi akademiiye gidecektir. Şim
di bakınız;, Konya'da çok geniş Hazine arazileri var
dır. Konya'da tarım yapmaya, hayvan beslemeye im
kân vermeyen, Tutuk ve Çayırbağı yöresinde diğer 
araziler vardır. Şu anda Ardıçlı köyünde, eski Ma-
las'ta, bu köyün büyük fedakârlıklarla yetiştirdiği 15 
bin baş civarında koyun varlığı bulunmaktadır. Şe-
hirin sebzesi burada yetiştirilmektedir. Şehirin tarıni 
hayatında, üretim hayatında bu yörenin yeri vardır. 
Böylesine verimli bir toprak parçasını istimlak ede
rek burada üniversite kurmak, üniversite gayesinin 
bütün kutsallığryla ve değeriyle bağdaşır demek 
mümkün değildir. 

Bu sebeple, Sayın Hükümetten istirhamımız, bi
rinci istimlakin kendi içerisindeki şanssızlığı, dediko
duları, suiistimal iddialarını ilgililere incelettirerek, 
gerçeği kamuoyuna çıkarıp, bu konuda Parlamento
ya kadar uzanan dedikoduların hakikatini kamuo
yuna ifade etmesidir. 

İkincisi, Malas, Ardıçlı köyünün hayat hakkına 
son verecek bir istimlake özelikle son vermeyi te
min edecek ve bu konuyu yenıidien inceleyerek ma
hallinde tetMk ederek hazır Hazine arazisi varken 
bütçeyi yeniden bir istimlakin büyük mali portesine 
sokmadan, özellikle tarım yapmaya elverişli olma
yan kıraç arazide kampus sistemine göre yeniden 
bir ünıverslite ve akademi arazisi talhsis buyurması-
dır. Muhterem Meclise Malas'lıiarın, eski Ardıçlı' 
ların bu feryadını arz ediyor, muhterem Bakanın ve 
Hükümetin ikonuya eğilmesini istirham ediyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

1. — Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli'nin, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/303) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmında ko
misyondan bir istifa tezkeresi varıdır; okutup bilgile
rinize sunacağım: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Anayasa Komisyonundan is

tifa ediyorum. 

AHMET ÇOıBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kan, bir miilletvekilinden bahsedildi. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Konya parlamen
terleri itham altında bırakıldı. Kimse bu parlamen
ter, Sayın Güner açıklasınlar, rica ediyorum. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Açıklanma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Parlamenterler itham altında değil. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — «Konya 

Milletvekili» dedi efendim. Kimse, bunu lütfen açık
lasın. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — «Üniver
site Rektörünün basın toplantısında açıklandı» de
dim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Parlamentodaki 
Konya parlamenterleri itham altında bırakıldı. 

BAŞKAN — Parlamento itham altoda değildir. 
Zaten Parlamentoyu itham edecek bir beyan olsaydı, 
ben müdahale ederdim. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — «ıBir Kon
ya Milletvekilli» dedi. 

BAŞKAN — Konyalılar da itham altında değil
dirler. Basın toplantısında adı açıklanan bir sayın 
üye itham altındaymış. O sayın üye varsa, söz veri
rim; «Benim» diyene söz vereceğim; bir sayın üye 
«Bu benim» derse söz vereceğim. Bu sayın üye z&tı-
âliniz misiniz? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Efendim, 
basın toplantısında milletvekilinan ismi geçmemiştir. 

BAŞKAN — Mesele yok. O zaman arkadaşımız 
yanılıyor. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — O halde 
açıklasın efendim, bildiği bir milletvekili varsa. 

BAŞKAN — Kimseyi herhangi bir açıklamaya 
icbar edemeyiz. Öyle bir yetkimiz yoktur. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Efendim, 
«Konya Milletvekili» dediler. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gereği için bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Üniversiteler Yasa Tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık Tezkeresi. (1/272, 3/914) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir geri alma tezkeresi var
dır; okutuyorum : 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1979 tarihli ve 101-419/03400 sayılı ya

zımız, 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza arz edilen 

Üniversiteler Yasa Tasarlısının Millet Meclisi İçtü

züğünün 76 ncı maddesi uyarınca yeniden incelen
mek üzere geri gönderilmesinii müsaadelerine arz 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN 
ri verilmiştir. 

Komisyonda bulunan bu tasarı ge-

V. — GENSORU, K3ENEL «GÖRÜŞME VE MECUS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Milli Selamet Partin Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
2.1.1980 tarihli 24 ncü birleşimde açılması kabul 
edilen Genel Görüşme. (8/10) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündem» 
kısmında yer alan 8/10 Esas Numaralı, Milli Sela
met Partisıi Grubu adına Grup Başkanı Sayın Nec
mettin Erbaikan ve 12 milletvekilinin, hububat fiyat
ları ve destekleme alımları konusunda, Genel Kuru
lun 2.1.1980 tarihli 24 ncü Birleşiminde açılması ka
bul edilen Genel Görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada, 
Genel Görüşme ile ilgili önergeyi tekrar okutu

yorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : 1978 - 1979 yılı pazarlama döneminde uy
gulanacak hububat destekleme fiyatları hakkında 
genel görüşme açılması. 

I - Genel durum : 
Türküye nüfusunun yaklaşık olarak % 62'sini 

teşkil eden köylü ve çiftçi topluluğumuzun ortalama 
bir lifade ile % 57'sini de hububat üreticileri teşkil 
etmektedir, Böylece onüç milyon civarındaki nü
fus doğrudan doğruya geçimini hububat ziraatinden 
sağlamakladır. 

Yurdumuz ekonomisinin temeli, büyük ölçüde 
tarıma ve tarımsal üretim maddelerine bağlı olup, 
1975 yılında işlenen yirmidört milyon 407 bin hek
tar arazinin 13 608 550 hektarını tahıl, 8 177 hek
tarım da nadas alam kaplamaktadır. Modern ve tek
nik ziraat metotlarının; gübre zirai mücadele ve sair 
girdilerin (tnput) çiftçilerimize intikali ve faydaları
nın görülerek birim sahadan daha çok verim sağlan
ması, zirai sulama ve tarımda makanlizasyonun yay

gınlaşmasıyla üretim, iyi hava şartlarının da yardı
mı suretiyle bugün hububat ziraatinde yurdumuz 
ihracat yapabilecek noktaya gelmiş bulunmaktadır. 
Yüksek oranda tahıl tüketicisi olan nüfusumuzun 
beslenmesinde buğday çok önemli bir yer almakta
dır. 

Ülkemizin büyük bir kısmı sulanan sahalar dışın
da hububat ürünü yetiştirmeye müsait bulunmakta
dır. Ortadoğu ve Güneydoğu, Trakya giibi bölgeleri
mizde dolayısıyla kuru ziraat şartlarında tahıl üreten 
milyonlarca çiftçimizin üretim ve gelir dengesi çok 
iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Dünya medeniyetinin geleceği, bütün insanlık 
için iyi bir hayat seviyesi sağlanmasına bağlıdır. 

II - Hükümetçe verilen hububat alım fiyatları : 
Çiftçinin kalkınmasına ve çözüm (için izlenen ada

lete uygun değildir, Bilindiği üzere 7 Haziran 1978 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1978 - 1979 dö
neminde destekleme fiyatları geçmiş dönem fiyatları 
karşısında % 13 -'14 seviyesinde yükseltilmiştir. 

Buna mukabil hayat pahalılığında % 50, akarya
kıt fiyatlarında % 65, traktör fiyatlarında % 90, 
işçi ücretlerinde % 80, zirai mücadele ilaçlarında % 
70 oranında artışlar ile para değerinde de % 50 oüva-
rında düşmeler vukuJbulmuştur. Bu durum maliyeti 
etkilemiş, çiftçi zor duruma düşmüştür. 

TII - Alınması gereken tedbirler : 
Yurt çapında 6964 sayılı Kanuna göre büyük bir 

çiftçi kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
ve ilgili kurumların da görüşleri nazarı itibara alın
dığı takdirde verilen taban fiyatları yetersiz görül
mektedir. Bu arada çiftçinin aldığı araç ve gereçlerin 
fiyatlarını kontrol edebilecek mekanizmanın kurul
ması daha iiyi olacaktır. 

Bilhassa kırsal kesimim sosyo - ekonomik durumu 
dikkate alınmalıdır. 
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Tarımda kullanılan traktör, alet, ekipman, yedek 
parça ve yakıtın çiftçilere zamanında ve kolaylıkla 
temini içlin ithalat, imalat ve kredi konusunda ge
rekli kolaylıkların süratle yerime getirilmesine (ihtiyaç 
vardır. Çiftçinin sosyal güvenliğini de sağlayacak ka
nunların çıkarılmasında Hükümete ve Meclislere bü
yük görevler düşmektedir. 

IV - Sonuç : 
Yukardan beri özetle arz ve izah edildiği veçhile, 

nüfusunun büyük çoğunluğu olarak topraktan geçi
mini sağlayan ve tahminen onbeş milyona yaklaşan 
hububat üreticisi çiftçilerimizin yeterli ve istikrarlı 
bir gelire kavuşmaları mümkün olamamıştır. 

Türkiye'nin refahı, köylümüzün topyekün refahı
na bağlı olduğu gerçeği karşısında dolayısıyla halkı
mızın beslenme güvenliği, sanayiimizin hammade te
dariki, işsizlik sorunu gibi hususlar üzerinde Meclis
lerimizin önemle durması zarureti vardır. Tarım sek
töründe çalışanların zor şartlar altında bulunması, 
enfranstrüktür tesisler ve tarımsal programlar için 
Devlet yatırımlarıyla çiftçilere dönük ekonomik ve 
sosyal kazançlı koruyucu tedbirlerin artırılması ve 
nihayet Devlet destekleme politikalarınm daha kuv
vetli tarzda uygulanması ihtiyaç ve zarureti karşısın
da bulunmaktayız. Siyasal güç bu alanda ve Türki
ye'nin geleceği de buna bağlıdır. 

Bu sebeple, güncelliği bugün için son derece 
önemli olan hububat fiyatları ve destekleme alınılan 
hakkımda, Hükümetin siyasi ve icrai tutumu sebe
biyle Anayasanın 88 neti ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasını saygı ile arz ve rica ederiz. 

Konya istanbul 
Necmettin Eribakan Süleyman Arif Emre 

Erzurum Ankara 
Korkut Özal Oğuzhan Asiltürk 

Trabzon Siirt 
Lütfi Göktaş Abdiülkadir Kaya 

Sivas İstanbul 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

Mardin Diyarbakır 
Abdülkadlir Tiimuırağaoğlu M. Yaşar Göçmen 

Kahramanmaraş * Konya 
Hasan Seyithanoğlu Şener Battal 

ıKars 
Abâülikerdm Doğru 

BAŞKAN — Bu okunan Genel Görüşme Öner
gesi üzerinde yapılacak Genel Görüşmede, önerge 
sahiplerinden bir sayın üyeye, grupları temsilen bi

rer üye ve Hükümet adına konuşacak sayın Baka
na, ayrıca şahısları adına konuşacak iki sayın üyeye 
söz verilecektir. 

Şimdiye kadar Başkanlığa intikal eden söz talep
leri, önerge sahipleri adına Sayın Korkut Özal, gene 
MSP Grubu adına Sayın Korkut Özal. 

İki hakkınızı bir arada mı kullanacaksınız Sayın 
Özal? 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Ayrı ayrı kulla- ' 
nacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurunuz 
efendim; süreniz 10 dakikadır. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye'nin bir 
bunalımdan geçtiği günlerde, uzun vadeli sayılabile
cek böyle bir konunun Genel Görüşme Önergesi ile 
gündeme getirilmiş olmasını faal-i hayır addederek 
sözlerimize başlıyoruz. 

Türkiye'nin bütün meseleleri birbiriyle ilgili, bu 
rnıaseMetr içimde ekonomi, sosyali yapı, dış siyaset bum-
üiar da biırtbiriıyilıe yakunidain İüjgiHi. Simidi görüşmesıkıe 
ıgeçiiiğiımıiz talban fiyattferı mdsıölieısi alsilıındıa Devletin ta
rtım kesimindeki en önıamffli nrnidahiaflle gücüdür. Talban fi
yatları aracılığıyla Devlet, hükümeti vasıtasıyla tarı
ma yön verme imkân ve gücüne sahiptir. Tarımın en 
önemli kalemlerinden biri olan hububat üretimi, di
ğer üretimlerde de taban fiyat vardır. Türk ekono
misinin belkemiğiini teşkil eder tarım. Birkaç rakam
la, tarımın Türk ekonomisi için niye Önemli olduğu
na işaret etmek istiyorum. 

Nüfusun % 60'ı tarımdan doğrudan doğruya 
maişetini temin eder. Türkiye'nlin ihracatının, çok sı
kışık olduğumuz ihracatın % 90'ı direkt veya dolay
lı olarak tarımla ilgilidir. Türkiye nüfusunun milli 
gelirinin % 25'i tarımla ilgili kaynaklardan teşekkül 
eder ve en nihayet Türkiye'deki ekonomik aktMte-
lerin motoru tarımdır. Tarım ürünlerinin bol, bere
ketli olduğu yıllar Türk ekonomisinin sağlıklı yılları
dır; tarım ekonomisinde kıtlık olduğu yıllar Türk 
ekonomisinin bunalım başlangıcı veya bunalım içi
dir. 

Ne var ki, geçmiş yıllarda tarım daima ikincil 
olarak, tali olarak mütalaa edilmiştir. Zannediyorum 
bunun sebebi tarımla ilgili meselelerde bir hüküme
tin kısa hayatı içinde (ki bu hükümet hayatları git
tikçe kısaiıyor, eskiden dört senelik hükümet hayat
ları varken, şimdi bir sene, altı ay, sekiz ay, yirmi 
ay gibi hükümet hayatları var) 20 aylık 'kısa hükümet 
hayatı içinde çok olumlu bir netice alamayacağına 
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inanan bazı hükümetler ve bunların bu mevzudaki 
soranları öyle beş seneye, on seneye uzanan tedbir
leri almayı ön plana getirmiyorlar; dolayısıyla laf 
olarak tarıma çok büyük, köylü efendimizle başla
yan, bu köylüye dönük politika,, laf olarak devam 
ediyor; fakat eğilip baktığımız zaman, tarımı her 
zamankinıden daha fazla ihmal edilmiş görüyoruz 
ve bu ihmal devam ettiği takdirde biz endişe ediyo
ruz ki, Türik ekonomisi çıkmazlardan kurtulamaz. 
Bu ihmal devam ettiği müddetçe Türkiye'nin de
mografıik yapısı, yani nüfus terkibi bozulur; büyük 
şehirlere muhacerat devam eder ve anarşi potansiye
line önemli katkıda bulunur ve tarım yapısı eğer ıs
lah edilmezse Türkiye'nin sosyal iktisadi ve hatta 
siyasal istikrarı kâğıt üzerinde .kalmaya mahkûmdur. 
Bu kadar önlem taşııyaın «anım kasimiınıin Türkiye açım 
arz ettiği bir de iktisadi anlam var. Eğer, tarıma ait 
kaynaklar hakkıyla kullanılsa, Türk tarımı bugün 
sanayileşmiş Batı memleketlerindeki tarım yöntem
leri ve imkânlarıyla ele alınsa, Türkiye'nin tarımsal 
üretiminin en az 6 misline çıkarılması da mümkün
dür. Bunun başarılması için de, böyle 20 - 30 senelik 
perspektiflere ihtiyaç yoktur. Ciddi, güçlü bir politi
kayla Türk tarımını - ki, bazı misaller vereceğim 
geçmişten- 5 - 1 0 sene içinde bu noktalara yaklaş
tıracak hamlelerin yapılması mümkündür. 

Yine şunu ifade edeyim ki, Türk tarımının hare
kete geçirilmesi ve hamle yapılması ağır yatırımlara 
da bağlı değildir. Türk tarımında fevkalade cüzi ya
tırımlarla, hemen dönüşleri kısa zamanda elde etmek 
ve az kapital yatırımlarıyla kısa zamanda yüksek 
dönüş elde etme imkânları vardır. Bu imkânları ve
ren Türk tarımı, üzüntüyle ifade ediyorum, bugün 
bazı problemlerle karşı karşıyadır; bir tanesini vur
gulamak istiyorum : 

Türkiye'nin buıgün enflasyonla bozulmuş, değe
rini kaybetmiş Türk parasıyla ölçülürse, nüfus başı
na ortalama milli gelir 50 bin lira civarındadır. Or
talama nüfus başına 50 bin lira olan bu değer, baka
lım üç kesimde, ekonominin üç anakesimin4e nasıl 
bölüşülüyor? 

Sanayi kesimi ortalamanın üzeninde bir ortala
maya sahip, Sanayi kesimindeki istihdamda adam 
başına yıllık ortalama gelir 70 bin liradır. Hizmetler 
kesimlinde ise -ticaret ve diğer konular daıhil- nüfus 
başına gelir 110 bin liradır; buna mukabil tarım ke
siminde bu 20 bin liradır. Aradaki 4 - 5 misli fark 
Türkiye'nin bugünkü çıkmazlarının önemli bir mih
rakını teşkil ediyor. 

Türk tarımında verimler düşüktür. Bugün bütün 
çabalara rağmen ortalama, bir dekardan alınan hu
bubat 180 kilogram civarındadır; o da bir sene; iki 
sene nadasa bırakılıp, bir senede idrak edilen. De
mek ki, üstüste hesap edersek 90 kilo, 100 kilo orta
lama işlenen arazinin dekarından Türkiye'de hubu
bat elde edilmektedir. Bunu 100 kilo kabul edersek, 

I bugün sanayileşmiş Batı memleketlerinde her sene 
dekardan elde edilen buğday verimi 550 ila 7C10 Jtilo 
arasında değişmektedir. Demek ki, Türk tarımında 
fevkalade büyük verim düşüklüğü vardır. 

Verim düşüklüğünün çok sebepleri var, bunlar 
uzun konuşmalarla takdim edilmişti; ben, anahatla-
rıyla bu verim düşüklüğünün dört tane önemli kay
naktan doğduğunu ifade edeceğim. 

Birincisi, fiziki sebeplerdir. Bu, toprak dağılımın
dan başlar, kullanılan tohumun verimliliğine, güb
re kullanmasına, mekanİzasyona, kullanılan tarım 
teknolojisine, ilaçlamaya ve hasattan sonraki işlem
lere dayanan fiziki problemler vardır; mali problem
ler vardır. Türk tarımında tefecilik en korkunç şek
liyle hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla, tarım ope
ratörleri -Grup adına konuşurken izah edeceğim-
çiftçilerin çoğu bugün mallarını değer pahasına sa
tamadıkları gibi, verimlerini yüksek ölçüde artıracak 
bir sermaye birikimi imkânlarından da yoksundurlar, 
finansları yoktur. 

Eğitim fevkalade yetersizdir. Bugün modem ta
rım eğitimi maalesef yayımla ulaştırılabilmiş değil
dir. Tarım hâlâ çok yerde bundan 200 sene evvelki 
metotlarla götürülmektedir. 

En nihayet, pazarlama, bütün ürünlerde, özellik
le hububat ürününde pazarlama sisteminde de belli 
darboğazlar vardır. Bunların içinden bir de geçmişe 
bakarak sözlerimi toparlamaya çalışacağım. 

Türk tarımında -Buğdayı esas alıyorum, diğer
leri bunlara paraleldir- 1930'lardan alırsak ve önem
li bir indeks olarak bir rakamın nasıl değiştiğini Yü
ce Heyete arz etmek istiyorum. 

1930'larda, yani harp yıllarını da buna dahil ©der
sek, Türk tarımında ortalama 1 dekardan, işlenen 1 
dekardan alınan verim 90 kilo civarındadır; harp 
yıllarında bu 49-50'ye kadar gelmektedir; 90 kilodur. 
1950'den sonra iktidar değişmesi ve traktörün tarıma 
uygulanması, büyük ölçüde, tarımda biraz verimi 
yükseltir görünüyor. Ortalama 90 kilo olan rakam 
100 kiloya çıkmıştır. Bu 100 kilo rakamı şöyle böy
le 10-12 sene aynı seviyede seyretmiştir, artma yok
tur. 1960ların ortalarında bir tohum movzuunun, ki 

— 738 — 



M. Meclisi B : 30 16 . 1 . 1980 O : 1 

kamuoyuna Meksika tipi tohum diye tanıtılmıştır, 
yeni daha güçlü, gübreye mütehammil tohum cins
lerinin Türk tarımına getirilmesiyle, dekar başına ve
rimlerin 120 kilo civarına çıkarılabildiğini görüyoruz. 
-Türkiye ortalaması olarak söylüyorum- ve rakam 
yine 120'de devam etmiştir. Bilahara 1974'ten sonra, 
ki bir bölgesini, sorumluluk taşıdığım Bakan olarak 
bölgedir, tarıma entegre bir yaklaşımla, yani tarım
daki çiftçilerin bütün darboğazlarının ve en başta 
taban fiyat mekanizmasının ıslah edilmesiyle, bir de 
bakıyoruz ki, ortalama verimler 160'a şimdi de 180'e 
çıkmış durumdadır. Yani, demek ki, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında 80-90 kilo civarında olan ortalama buğ
day üretimleri bugün 180 kilo civarına ulaşmış ve 
orada bir nevi istikrar bulmuştur; fakat, biraz evvel 
arz ettim, uıfuk 500 kilodur ve Türkiye, eğer bu 500 
kiloluk ufka yaklaşaiblirse, en istikrarlı ihracat po
tansiyeli olan, ki ıbugün hepimiz görüyoruz ki, istik
bal, gıda maddeleri için aynen petrol maddeleri gi
bi önemli bir istikbaldir, Türkiye en başta buğday 
olmak üzere devamlı dışarıya buğday ihraç edebilen 
bir memleket haline gelebilir ve kendi kaynaklarını 
da çok iyi bir şekilde kullanır. 

Bu bakımdan, burada münakaşaya açtığımız ve 
inanıyorum ki diğer grup sözcülerinin de konuşma
larıyla daha çok muhteva ve anlam kazanacak bu 
Genel Görüşme Önergesinin amacı, bu ve bundan 
sonra görev alacak bütün hükümetlere bu önemli 
konuda bir ışık tutmayı ve bu mevzuda alınması ge
reken radikal tedbirleri bu Yüce Meclis önünde tartış
mayı amaçlamıştır. Diğer grup sözcülerinin de ya
pacağı katkılarla, İnanıyorum ki bu mevzua Yüce 
Meclis önünde ışık 'tutulmuş olacaktır. 

Ben grubumuz adına, bu mevzuda ne yapılmalı
dır suallerine cevap vermek üzere yapacağım konuş
ma ile buna ilave katkıda bulunacağımızı zannedi
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Milli Selamet Partisi Grubu adına talep ettiğiniz 
konuşmayı şimdi yapmıyor musunuz?.. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sonra yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Erol Yeşilpınar, buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA EROL H. YEŞİLPINAR 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu Baş
kanı. Sayın Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 

I hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
' ve 101 nci maddeleri uyarınca açılmasını istedikleri 

Genel Görüşmenin bu müzakeresi dolayısıyla şah
sım ve grubum adına hepinizi saygılarımla selamla
rım. 

I Genel Görüşmenin konusu, dar çerçevede gecik
miş, ancak geniş çerçevede devamlılığı olan bir hu-

I sustur. Konuyu önce makro açıdan ve sonra da mik-
I ro açıdan ele almak irdelemek gerekir. Ben de gru

bum adına bunu yapmak istiyorum. 
Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak % 62'sini teş

kil eden köylü ve çiftçi topluluğumuzun, ortalama 
bir ifade ile bu % 62'nin :% 57'sini de hububat üre-

I ticileri teşkil etmektedir. Böylece, ufak bir hesapla 
I 13 milyon civarındaki nüfus, doğrudan doğruya ge

çimini hububat ziraatine bağlamış bulunmaktadır. 

Ülke ekonomimizin temeli, büyük ölçüde tarıma 
ve tarımsal üretim maddelerine bağlıdır. 1975 yılında 
işlenen 24 407 000 hektar arazinin 13,5 milyon hek-

I tarım tahıl, 8 177 hektarını nadas alanı kapsamakta
dır. Modern ve teknik ziraat metotlarının, gübrenin 
ve tarımsal mücadele ilaçlarının, genel anlamda ta
rımsal girdilerin çiftçilerimize intikal etmesi ve fay
dalarının görülerek birim sahadan daha çok verim 
sağlanması; zirai sulama ve tarımda mekanizasyo-
nun yaygınlaşmasıyla genel üretim, iyi hava şartla-

I rının da yardımıyla bugünkü seviyesine ulaşmış bu-
I Ummaktadır. 

Ülkemizin büyük bir kısmı sulanan sahalar dışın
da hububat ürünü yetiştirmeye müsait topraklara sa
hiptir. Dünya medeniyetinin geleceği, bütün insanlık 
için iyi bir hayat seviyesinin sağlanmasına ve halen 
dünyada mevcut milyarlarca açın doymasına bağlı
dır. Yani dünyamızdaki savaş açlık ve tokluk sava
şıdır. 

Hububat alım fiyatları çiftçinin kalkınmasına ve 
I dertlerinin çözümlenmesine yeterli değildir. Bilindi

ği üzere, 7 Haziran 1978 tarihli Resmi Gazetede ya-
I yınlanan, 1978 - 1979 dönemindeki destekleme fiyat

ları, geçmiş dönem fiyatları karşısında % 13 - 14 
seviyesine yükseltilmiştir. 1979'da ilan edilen destek
leme fiyatları da aynı nitelikte ve aynı seviyededir. 
1979'un fiyat artış oram ise ancak % 23 seviyesinde 

I kalmıştır. 
Buna mukabil, 2 yıllık bir dönemde hayat paha

lılığı % 50, akaryakıt fiyatları % 65, traktör fiyat
ları :% 90 - 100, işçi ücretleri ı% 80 - 100, zirai mü-

1 cadele ilaçları % 70 - 110 artışlarla önde gelmekte-
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dir. Genel olarak para değerinde de % 139,6'ya va
ran bir değer kaybı meydana gelmiştir. 

Bu duruma göre, verilen taban i »yatları yetersiz 
görülmektedir. Bu arada çiftçinin aldığı araç ve ge
reçlerin fiyatlarını kontrol edebilmek mümkün olama
mıştır. Bilhassa kırsal kesimin sosyal ve ekonomik 
durumu içler acısıdır. Tarımda kullanılan traktör, 
alet, ekipman, yedek parça ve yakıtın çiftçilere za
manında ve kolaylıkla temini için ithalat, imalat ve 
kredi konusunda gerekli kolaylıkların süratle yerine 
getirilmesine acilen ihtiyaç vardır. Çiftçinin sosyal 
güvenliğini de sağlayacak kanunların çıkarılmasında 
hükümetlere ve Meclislere önemli ve büyük görevler 
düşmektedir. 

Nüfusunun büyük çoğunluğu olarak topraktan 
geçimini sağlayan ve tahminen. 15 milyona yaklaşan 
hububat üreticisi çiftçilerimizin yeterli ve istikrarlı 
bir gelire kavuşmaları mümkün kılınamamıştır. 

Türkiye'nin refahının, köylümüzün topyekün re
fahına bağlı olduğu gerçeği karşısında; halkımızın 
beslenme güvenliği, sanayimizin hammadde tedariki, 
işsizlik sorunu gibi hususlar üzerinde Meclislerimizin 
önemle durması zarureti gelmiş çatmıştır. 

Tarım sektöründe çalışanların zor şartlar altında 
bulunması, yapılacak tarımsal programlarda çiftçile
re dönük ekonomik ve sosyal kazançlı ve çıkarlı ko
ruyucu devlet tedbirlerinin artırılması ve nihayet 
devlet destekleme politikalarının daha kuvvetli, da
ha gerçekçi, daha ekonomik tarzda uygulanması zo
runlu hale gelmiştir. 

Şimdi burada Devlet Planlama Teşkilatının 1978 
yılı tarım raporuna değinmek istiyorum. 

Tarımsal işletme büyüklüklerinin farklılığı nede
niyle küçük işletmeler, gerek maloluş, gerek maki
ne ve gerek teknoloji kullanımının eksikliği ve güçlü
ğü ve gerekse alınan kredilerin yetersizliği yüzünden 
yeterli gelir elde edememekıte ve tarımsal kalkınmayı 
gerçek! eş tir enlemektedirler. 

Böylece küçük işletmeler geçim zorluğu nedeniyle 
zamanla daha küçülmekte, ayrıca Türkiye'de uygu
lanmakta olan miras hukuku etkisiyle de büyük işlet
meler parçalanmakta, böylece küçük işletmelerin sa
yısı'giderek artıp, tarımdan geçinen nüfus gittikçe fa
kirleşmektedir. 

Ülke koşullarında işletmelerin belli büyüklüklerin 
altına düşmemesi için, tarım reformunun tam anla
mıyla ve kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Aşağıda vereceğim rakamlar işletme büyüklükleri

nin nasıl bir değişim gösterdiğini açıkça ortaya koy
maktadır : 

1963 yılında 1 - 20 dekar arasında toprağa sahip 
olanların oranı •% 11,3 iken, 1973 yılında 1 -20 dekar 
arasında toprağa sahip olanların oranı % 44,6'ya çı
karken, sahip olunan toprak oranı v/c 8,4 rakamına 
düşmüştür. 

Diğer taraftan, 100 dekara kadar toprağa sahip 
işletmelerin oranı 1963 yılında % 3'lük bir artış gös
terirken, sahip olunan toprak oranı yaklaşık % 3'lük 
bir azalma ile % 48,9'a düşmüştür. 

Buna karşılık, 500 dekardan büyük toprağa sahip 
olanların oranı 1963 yılına göre % 0,3 artarak '% 0,8'e 
yükselirken, bu kesimin sahip olduğu toprak oranı 
% 4,7 artarak % 15,4'e çıkmıştır. 

Görülüyor ki, küçük işletmelere sahip olanların 
sayısı büyük işletmelere sahip olanlara göre daha bü
yük bir artış içerisindedir. Ayrıca küçük işletmelerin 
toplam tarım alanı içindeki yerleri büyük düşüş gös
terirken, büyük işletmeler toplam tarım alanı içinde 
daha büyük bir hızla artmakta, büyük işletmelere sa
hip olan kişi sayısında da bir azalma meydana gel
mektedir. 

Kısaca, büyük işletme sahipleri topraklarını küçük 
işletmelerin zararına hızla büyütmektedirler. Çünkü 
küçük işletmeler rantabl olmadığı için, bu işletme
leri miras hukuku dolayısıyla ellerine geçiren kişiler 
rantabl olmama nedeniyle bu arazileri satmakta ve 
büyük çapta şehirlere göç meydana gelmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün raporlarına göre, 
kimyasal gübre, sulama alanları, traktör, mibzer par
kı konusunda 1962 ila 1978 yılları arasında çok bü
yük bir gelişim meydana gelmiştir. Bu gelişimiın ora
nı % 150 ila % 800 arasında değişmektedir. 1972 
yılına kadar bazı konularda % 100'e varan bu artış 
üreticilerin kimyasal gübre kullanımı eğilimlerinin 
geliştiğini göstermekle birlikte ve tarımsal girdileri 
kullanmalarına olan eğilimi artırmakla birlikte, ar
tış yurdumuzun her bölgesinde eşit olmamış, daha 
çok gelişmiş bölgelerimiz olan Batı bölgelerinde güb
re kullanımı artmış, tarımsal girdi kullanımı artmış
tır. 

Tarım sektöründe çalışan işçilerin hiçbir güven
ceye sahip olmamaları onları sanayi dallarında ça
lışmaya itmektedir. Kırsal alanlardan kentlere göçü
şün bir önemli nedeni de budur. 

Tüm sektörlerde işgücü talebi artarken, Garım 
sektöründe talep azalmaktadır. Tarım sektöründe 
1962 yılında 9 740 0ÛQ kişi çalışırken, 19781de bu 
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rakam 9 C85 COü'e düşmüştür. Madencilikte 995 
binden 1 906 O'00'e çıkmıştır. İmalat sanayiinde 912 
binden 1 653 OOO'e çıkmıştır. İnşaat sanayiinde 300, 
binden 549 bine çıkmıştır. Ticaret kesiminde 366 
binden 639 "bine çıkmıştır; yani tek nüfus kaybeden 
sektör tarım sektörü olmuştur. 

Üret içlilerimiz, ürünlerinin sigortası yapılmadığın
dan, tüm risklere karşı güvencesiz durumdadırlar. 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi, ancak ortaklarından ve üreticiden, malını tes
lim aldıktan 'sonra ünüln sigortası yapmaktadırlar. 
Ünün .sigortasını tarladan başlatmak, üreüolteri güven
ci; altımla alabüımek için önemli bir tedbir olanak dü-
şünülehElir. 

Şimdi komünün binaz da makro açıdan ekonormik 
oephösıinıe ive miıkro açıdan fiyat tespit politikasına 
değinme)^ 'iıstiyoruım. 

Geçmişteki Ecevit Hükümeti tarafından açıkla
man hıuibulbaıt de^ekleme 'fiyatları Me bu fiyatların ne 
oimıaısj gerektüğimıi mloidenn 'ökonolminim altı ana kısta
sına gjöna yalpmak gendklmiekıteidir. Bunu ancak 6.6.1979 
tarihi itibariyle yapabiliriz; çünkü o tarihler hubu
bat tıalban, 'fiyatlarının ilan edildiği günlerdir. Mrll'i 
paramızın dış paralara karşı değer kaybı % 70ı,5'e 
yükseteııiışıtlir, o tarih itibaoyte. 1.3.1978 de yapılan 
devalüasyon % 32,1 |ik, bir değer kaybına neden ol
muştur. MuhtelÜ'f tarihlerde yapılan "8 adet mini de-
ıvalülasyon, toplam olanak % 38,4'lülk bir dış değer 
kayibınıa medlen otlırnluişitur milli paramızın; toplamı da 
ı% 70,5 dir. Milli paramızın dahili ekonomimizdeki 
değer kaybı ise o tariilh itibariyle % 77,9 dur. Para 
piyasasındaki o gün için şişkin enflasyon, miktarı şiş
kin para hacmi miktarı 131 milyar idi. 4 Ocak 1978' 
de ıbu emisyon hacmi 77 mli'iyar olarak gözüküyordu, 
(Aradaki farlk; 54 milyar lira para basılmış olmaktadır. 
Tarım, Saltış Kooperatifleri ponüföyündeiki o gün ıltii-
ıbarıyJe; ifiktif (ıfiotüf fark 'ise 6 milyar liradır. Top
lam olanak neel ıbir para artış miktarı piyasada 6C\ 
milyara ulaşmıştır. Bu da o gün için, 4 öcalk 1978'e 
nazaran % 77,9 lük, ıbir değer kaybını ifade etaekte-
dir. Altın karşiısında o gün için milli paramızın, değer 
kayibı % 2il6'ya yükseltmiştir. Cumhuriyet altının o 
©ünlkü fiyata 3 I1QQ İraydı; 4 Ocak da 980 olan bu 
ıfiîyaıt ı2, 12A llira alritış, göstererek 3 '10(0* Iraya çıkmış
tır. Bir yıl ıbeş, aylık bir dönemde Cumhuriyet al
tını karşısında milli paranın değer kaybı % 2'16'ya 
ulaşmıştır. % 6Q,3 liülk 'gıda maddeleri fiyat artışı, 
% 78,3lük ısıtma - aydınlatıma fiyatlarındaki artış, 
c/c 122,7*1 ik kina ve bakum, giderlerindeki artış, % 

114,6 iğiyim ve ev eşyalarındaki artış, % 89,7 'de mü-
tööftaraıilk ıgidıerilleır aıtışlaınjndaiki artıştır. Ankara, îstam-
Ibul, izmir geçinme endekslerinde 17 aylık ortalama 
fiyat artışlarımın tam rakamı % 93,1'dir. 

Toptan eşya fiyatları, hububat taban fiyatlarının 
lilam edildiği ıgün olan tarihe kadar, 4 Ocak 1978'den 
itibaren % 80,1'lik bir gelişm göstermiştir. DİE'nin, 
OECD'nlm, TÜSÎAD'ın, TÜRK - ÎŞ'in ve DİSK'in 
yıllılk raporlarıma göre hayat pahalılığının genel artışı, 
o târih it'iıbariyle % 67,9'u bulmaktadır. 

Sıraladığım bu kıstasların genel ortalaması ise 
tam olarak % lOjCl̂ 'dur. 

iBirinci, ikjinoi ve üçüncü grup ekmeklik ve makar
nalık ibuğday fiyatlarına verilen farkın ortalaması ise 
% 32,3'de kalmıştır. Halbuki Ecevit Hükümetinim 
yapmış olduğu para operasyonlarıyla milli paramız-
da 17 ayda meydana gol'inilen değer kaybı % 100.9 
dur. Yani millıi paramızın alım gücü yarı yarı
ya imdirilmılştir. )Bu 'duruma ıgöre, Ecevit Hü
kümeti hububat üneticisıinin her 100 kuruşunda 
34,3 kuruşunu kendisin© vermemiş, ve çok gör
müştür. Hesajbımı yapalım-. 100 + % 10°,, 9 = 2CÖı,9. 
1GC1 + % 32,3 = «132,3; birbirinden çıkarırsak % 
68,6 kalır. İşlemi çift yaptık; ikiye hölerek 5f 34,3 
kuruş ıbir fark meydana gelmektedir, 450 kuruşluk 
fbir fiyata karşılık. Öyleyse verilen taban fiyatım - 100ı 
kuruşta 34,3 kuruşluk fark meydana geldiğinden -
4,5'la çarparsak 154 kuruş orsaya ç;kar. 

işte hüttün bu ekonomik gerçeklerle rağmen, çile
keş Türk k'öylüsüyle alay edercesine, hububat destek 
füıyaltı olanak, ortalama 604 kuruş yerine, kiloda orta
lama 450 kuruş veren Ecevit Hüküm eü, dar gelirli hu-
buibat ür«tücisinlin tarımsal uğraşısını, alın terini ve 
tarımsal emeğini her kiloda 154 kuruş sömürmüş ve 
onu denin bir çukurun içime itmiştir ve »bunun da far
kına sönmaidan varmış, seçıim üstü bu üretici kitleye 
8Q 'kuruşluk bir fank vlenmak, zorunluluğumu, hisset-
mliştir. Bunun adına esasında destekleme politikası 
değil, ancak denişe denişe, «çiftçinin, perişan durumu
na seyirci kalma» politikası denir. Akıllı ve cesaratM 
Türk çiftçisi de, 'bu sömürü düzenine 14 Ekim sieçilm-
Üerindekü kullandığı oylarla dur danrş'ir. 

!Bu konulardaki ama amaçlarımızı tespit etmek ve 
ibu konulara geçici değil - sayın özaTım. ifade ettiği 
gibi - kalıcı çözümler geftirnıelk zorunluluğundayız. 

Tarumsal ününıler konusundaiki ana amaçlarımızı 
şöyıbce öz:tîemiek mrüimlkjündür: 

1) Üreticinin emıeğini değerlendirmJk. yaşama 
düzeylini! yüBöselItmek, kooperatüfleşmesinıi kolaylaştı r-
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rnıak va pazarhk etime gücümü artırmak, (Ancak bu 
ikjomuda foahsıefctjiğjiım kpopfârıatoifçliik gönüllü toopera-
ıtifçilıilktlir; ik)ölk|ü dışarıda güdümlü kbopenatifçilik de
ğildir). 

(2) Tüketidiınlin değer fiyatıma ve kaliteli besin 
(maddesi sağlamasını gerçekleştirımiâk, Dolayısıyla üre
ticiyi vıa tüketiciyi de konuımalk, 

3) Tanım, ürünleri fiyatlarında, 'talebe uygun, ola
nak piyasaya •mallı arzunda ve stok ıteşkjilümde istikrar 
sağlayarak, pahalılığı ive imal darlığını önlemek, 

4) Tanımışa! üretlimi iç ve dış pazar koşullarıma 
ve (bölgesel özelliklere göre yönlendirimıelk, ürün veri
mini artırmak ve 'kalitesini iyileştirmek, 

5) fTlaJriiımı ürünlerinden sağlanan ihracat geldrleri'-
ni artırmialk, tanım «ökftlörlünıüın Ülke ekonomisine kat
kısını idalha da etlkin ibir düzeye ulaştırmak, 

€) Tarım ürünleri pazarlama sistemini çağdaş ko
şulara göre geHiştinmjek ve disiplin altına almak; bu 
suretle sosyal adalet, sosyal denge, sosyal düzen ve ge-
fllir, dağılımımda tarım, sektörü ile diğer sektörler ara-
sımdaiki dengesizliği azaltmaya yardıimicı olmak. 

iŞâhsım ive Grubum adına dileğimiz odur ki, bu 
Genel Görüşmenin ısonunda bir karar alımaoaiksa, bu 
6 anaimıaddeye paralel karar alınması ve uygulanması 
gerekecektir. Çünlkü Ibütlün tanımsal ürıün!br!in - sadece 
Ihıuibulbat değil - kökeniınde ıbu 6 öz husus yatmaktadır. 
BumHarıiin ımpıtlalka halline çare bulunması gerekir. 

Genel Görüşmieislini yapmış olduğumuz bu önıemi'!', 
lk)onunqn, sıraladığım kıstaslar çerçevesi dahilimde e!i2 
alınması ve halli yoluma gidilmesi Grubuımun düşün
celeridir, 

IBu düşünceleri'e sizlere şahsım ve Grubum adına 
saygılar sunanım. AiP siimlarımdan alkışlar) 

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

lAlgâh Oktay Güner, buyurunuz. 

İMHP GRÖBU-ADINA AGÂH OKTAY GÜNER 
(Konya) — Sayın (Başkan, sayın mlilletvefcilleri; Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına .sizleri saygıyla 
selamhiyloram, 

Görüşmekte olduğumuz k'omu bir bakıma topye-
kûn Türlfciye'ıriin kalkımjmialsı, Türlklye'nin sosyal sınıf
lara anasmdaik'i dörtgenin kurulması ve Türkiye'nin 
gelecekteki iktisadi kalkınmasıyla yalkımdan ilgilidir. 

ıHepinizin bildiği gilbi, Ik̂ ırlarım iboşaiması ve kül
tür şoku olayını 'batı dünyası, sanayileşmiş ülkeler çok: 
pahalı bir Ibiçimde ödemişlerdir. Türlkiye'rnlizde maa-
Idsıef bu kıomiu gerekli ciddiyette öle alınmamış ve kır 
(kjesîmlinide yaşayan insanlarımızın ikendi hulıuınduikla'rı 

coğrafya parçasında verimli olmaları ve milli ekono -
ımiya işjfcirıaıkjieıri, icalbatıtiği ölçülerde düşünülmemiştir. 

IBuğday tamusunu ele aldığımız zaman, öncelikle 
1980i yılı Türkiye'sinde kırım boşalması, /köyün bo
şalması, toprağına bağlı insanlarımızın şehirlerin et
rafında gecekondularda yaşamaya bir bakıma mecbur 
'bırakılmaları olayı üzerinde ciddiyetle durmak zorun
dayız. 

ılikincii önemılli mesele; 1980) Türkiye'sinde köye 
giren para ile köyden çılkan para arasında denge ku-
ıramiamıg ölmaının Türikj toplumuna verdiği çolk fela-
Iketli sonuçlan hâlâ gerekli Ciddiyette değerlendire-
memıiş olmamız hakikatidir. 

1978'in Türkiye'slimde 44 milyon litre rakı tüketil
miştir, 1979 ralfca'nıı 49 milyon litre ralkı tüketildiğidir. 
•Şa'ıaıp tüketimi ise 1978 Türkiye'sinde 6 milyon iltre 
idi, 1979 Türkiye'slinde 11 ımllyon lira olmuştur. Her 
halda Türkiye'de hükümet sorumluluğu taşı yanlar, 
Türkiye'de milletvekili, senatör sorumluluğu taşıyan
lar, Tümkiyö'de üniversite hocası olanlar bu korlkuç 
ralklaimıların karşısında, Türfk Itiöpiumu topylekûn bir 
alkölizmıa mi gidiyor diye idlüşünımjeye ve köye giren 

paranın nıe kadarınım alkole dönüştüğünü düişfünme-
ye mecburdurlar. 

IKültür şolku olayımı yaşıyoruz. IKöye giren IkülOür 
değerîleriıylle, kjöyıden çıkan, köyü terk eden kültür 
değerlerini aoalba ne zaman gerekli diddiyelte düşüne
ceğiz? Kültür emperyalizmimin hudut karakolu olarak 
her Türlk, evine girmiş bulunan teldvizyonun, milli ve 
manevi değerlerimizde meydana geltirdiği yılkım, köy 
hayatına ekjfciği ıkıskançhk,, haset ve köy iınlsıanjnı bed-
(biim ik'i(lıan„ genel yalpıisını ve daha doğrusu ıtopyelkûn 
(bir cemiyeti kenidi 'kültür değerleri, kenıdıi şartlan, 
İkendi möseleleri, kendi sancıları liçinde düşlünımek ve 
Ibunlara çare aramak yerine; yalbaınoı iilkıeilenin kendi 
ikjüjMiri dünıyalarıın'i, ikendi linsanına devamlı gösterme
sinden meydana gelen felaketli kültür hayatını da 
yine bu kjonu gündeme getirmektedir. 

'Yine bu tamu, ik|öy ve lekonomi ımıünasebetleri üze-
riiıne ibizi dikkatle çelkmıelktedir. Üzülerek görüyoruz 
iki, tarım kesimimin mıili gelirden aldığı pay, fert başı
na 1/4^en azdır sanialyi Ikesimlne göre. Sanayi kesi-
ımidde çalışanlarımuz Ikazanmasın mı, elbette kazan
ış n; ama bir toplumun huzuru ve dengesi, o tapluırn-
da milli Igel'ir ürötlimine, milli servet üretimime katılan
larını o servetten emeklerine göre adil pay almalarıyla 
mümlkündlür ve bu konu İbizi topyelkûn taban fiyatları 
ıpol it ikasına gjöttürmekıtödir. 
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'Hangi siyasi görüşten öluıisak olalım, dün iktidar 
oflamüar buıgüııı «mıutelefet, buglüm muhalefette olanlar 
yanın IJkttidıaır olabilirler; ama şu acı gerçeği, Dördün
cü Plan dilimine girmiş olan Türkiye'de ifade etmek 
zjonuın'dayısa. Tablan fiyatlarım oy endişesinin üzerine 
çılkaraMimıiiş, deığiiz, dliğilditk, .değiilsiiniiz. Taban fiyat
ları piofliiıtiiıkiası bir balkıma kendi maksat ve manasının 
dışıma ıtaşmmş ve özieMMe geçtiğimiz yıl buğday (ko
nusunda tam bir felaketli uygulamaya şahit olmuşuz
d u r 

(Buğday üreten köylümün mazotu, traktörü, kullan
dığı g)ü|bre, işçisine ödediği para, aldığı tüketim mal
ları dBşünlüılmıeden bir taban fiyat politikası uygulanı-
ımışjtur ve Ibu taban fiyat politikası uygulanan köylüye 
götürülen kooperatif modeli, maalesef birtakım ha-
(yaîpeıresıt araştırmacıların kendilerine göre kurmak 
liıstiediikjleri, bizim toprağımızla, tarihimizle, irisanımız-
la alâkasız sosyalist iblir Türkiye'nin kooperaitif modeılli 
blmalkıtan öte hiçibir değer taşımamıştır 've bugüne ka
dar Türk Ikjöyünıe gönüllü, yapıcı, üretime fayda geti
ren, - onu ıgerçıdk manada aracının efeden kurtaran 
(kooperatifi de yinıe kuramadı ği'muzı, buğday taban fi
yatları, buğday fiyatları açıikıoa ortaya koyuyor. 

Siyasi karar otoriteleri siyasi dengeyi düşünürken 
iktisadi dengeyi gözden uzak tutmamalıdırlar. Üzüle
rek ifade edelim ve hakikate mağlup olmayı zevk bi
lelim; Türkiye'de maalesef milli gelirden organize 
olabilenler, siyasi karar otoriteleri üzerinde baskı 
meydana getirebilenler, «benim istediğimi vermezsen, 
ben grev yaparım.» diyebilenler paylarını alabilmiş, 
koruyabilmişlerdir; sessiz, sakin, tarlasında toprağın
daki köylü ise maalesef kendi kaderine terk edilmiş
tir. Bu acı gerçeği, 1980 Türkiye'sinde bu çatı al
tında milletvekili sorumluluğu taşıyan bütün arkadaş
larımızın, her türlü siyasi parti farkını bir kenara bı
rakarak ele alması kurtuluşumuz için şarttır. 

Dördüncü Plan görüşmeleri sırasında huzurunuza 
gelmiş ve 'bu kürsüden aynen şöyle demiştim : «Hiç
bir siyasi iktidar tek başına Türkiye'yi kurtaramaz.» 
Aziz arkadaşlarım, o gün 'bir sayın yazar beni, «Pe
ki Parlamento ne olacak» diye, parlamenter rejimi 
inkâr etmek gibi bir 'haksız ithamla karşılaştıran ma
kale ile değerlendirdi. Parlamento olduğu yerde du
racak ve daha büyük değer kazanacak. 1979 yılında 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin üretimi 300 milyar li
ra, zararı 100 milyar lira, finansman açığı 90 milyar 
lira. Bunu siz götürüyorsunuz, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin ürünlerine zam yapıyorsunuz; onun bas
masını, onun şekerini, onun ürettiği her türlü mal

zemeyi kullanan köylünün sırtına yıkıyorsunuz ve 
köylü soyuluyor. Köylü her geçen gün biraz daha 
fakirleşiyor, köylü biraz daha perişan oluyor. 

O sebeple, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1980 Türkiye'sinde, 
milli iktisat politikalarında anlaşmalarını şart görü
yoruz. Hiçbirimiz bir Avusturyalı parlamenterden 
daha az vatanperver değiliz; ama Avusturyalılar bu
nu yaptılar, kamu iktisadi teşebbüslerini bir milli 
holding haline getirdiler, taban fiyat politikalarını 
siyasi karar otoritesinin dışına çıkardılar, işçi üc-. 
retlerini siyasi oy endişelerinin dışında belli bir zaman 
dilimine bağladılar ve dediler ki: «Hayat ne kadar 
pahalanmışsa, bu fiyatlara o ölçüde zam yapalım.» 
Bugün Türkiye'de bir taraf başını almış organize gi
derken, diğer bir tarafın yerinde saymaya mahkûm 
edilmesi çok acıdır. 

Şimdi bakınız, 1977 yılında Toprak Mahsulleri 
Ofisi 3 834 000 ton buğday alıyor, 1978'de 3 214 000 
ton buğday alıyor, 1979'da 1 749 000 ton buğday alıyor 
ve üretim rakamlarına göre 1979; 16 600 000 ton 
buğday, 1978'in, 1977'nin hemen aynı olmasına rağ
men, Ofis 1/3 oranında alım yapabiliyor ve maalesef 
«Aracıya karşıyım, tefeciye karşıyım» diyen sayın par
lamenterlerin iktidar olduğu bir dönemde, o par
tinin olduğu bir dönemde* köylü buğday çiftçisinin 
eline terk edilebiliyor. Demek ki, bir meseleyi slo-
gon halinde söylemek kolay; ama onu hükümet ve 
devlet nizamı haline getirebilmek zordur. 

Ne yapmıştır geçen iktidar? 420 kuruş dediği buğ
daya, seçimler yaklaşınca diğer ürünlere yaptığı aşırı 
- kendisi içerisinde daha doğrusu tutarsız - zamlar
la 420 kuruşa 80 kuruş eklemiştir; ama köylü, çok 
iyi bildiğiniz gibi, buğdayını tüccara, buğday aracı
sına kapattığı için, bu 80 kuruşların büyük bir bö
lümü köylüye değil, maalesef buğdayı kapatanlara git
miştir. Sebep? Köye giren parayı düşünmemişiz, kö
yün kredi müesseselerini düşünmemişiz, köyün koo
peratifini düşünmemişiz; köylüye, bir yıl malını sat
madan elinde tutsa aç kalmayacağı, tefeciye, aracıya 
mahkûm olmayacağı ekonomik düzeni getirememişiz. 
Biz bu sebeple Türkiye'de, biraz önce verilmiş ra
kamları teikrar etmiyorum, ama bir cümle ile tekrar 
bir büyük gerçeği huzurunuzda ifade etmek istiyorum, 
geçen zaman içerisinde köylünün sattığı ürün hacmiy
le alabildiği sanayi mamul mal geometrik bir bi
çimde aleyhine dönmüştür; traktörde böyledir, bas
mada böyledir, şekerde böyledir: Daha çok tarım 
ürünü satacak ve daha az sanayi malı alacak. Dü-

— 743 — 



M. Meclisi B : 30 16 . 1 . 1980 O : 1 

şünün saman 4 liradır, kepek 5 liradır, buğdayın en 
iyi kalitesinin fiyatı 420 kuruştur ve maalesef köy
lünün ürettiği, Ofise satabileceği buğdayın % 90'a 
yakın kısmı tüccarın eline geçmiştir. 

Eğer bu taban fiyatları geçen Hükümet dönemin
de Türkiye'yi, ekonomik modeli saptırma... Çok ko
nuştuk burada, bütçe müzakerelerinde 4 saat süren 
konuşmamızda, o günün Sayın Maliye Bakanına dö
nerek; «Aldığınız tedbirler enflasyonu % 50'de tu
tarsa sizi önce ben tebrik edeceğim» dedim. Ve maa
lesef üzülerek gördük ki, 50, birkaç katma katlandı. 

Sebep şu idi: Trafik sağdan gidiyor ve soldan 
geliyor. Siz; trafik düzenimi soldan gidecek, arabalar 
sağdan gelecek dediniz ve geçen Hükümet dönemin
de alınan ekonomik politikaların bir bölümü; iyini-
yeti münakaşa etmiyorum, mutlaka kendi içinde iyi-
niyetli idi, ama hükümetin politikasına yön- veren 
bürokratlar, Bütçe Komisyonunda acı acı şikâyet et
tiğiniz başarısızlığınızın sorumlusu gördüğünüz belli 
bir doktrinin emrindeki bürokratlar sizlin döneminiz
de, geçen iktidar döneminde köylünün soyulması so
nucunu verdi. Pe*ki, «Geçen Hükümet döneminde 
köylü soyuldu» demek bu davayı çözer mi? Çözmez 
aziz arkadaşlarım. Eğer bu dava karşılıklı ithamlarla 
çözülecek kadar kolay olsaydı, Türk köylüsü çoktan, 
fazlası ile lâyık olduğu isviçre köylüsünün, Fransız 
köylüsünün, Alman köylüsünün sosyal seviyesine ge
lirdi. Öyle ise çare nedir? Çare, kendi iktisadi po
tansiyelimizi kendi şartlarımızla değerlendirecek ve 
ona güç katacak modeli Türkiye Parlamentosu olarak 
tespit etmemizdedlir. Biz köyü boşaîtmamalıyız, köy
lümüzü kendi bulunduğu toprakta verimli kılacak ted
birleri almalıyız, sanayii birkaç büyük merkezlin dı
şında mutlaka Anadolu yaylasına yaymalıyız ve köye 
kadar sanayi ünitelerini dağıtmalıyız. Aksi halde Tür
kiye, 20 milyonluk, 25 milyonluk şehirlerin planlan
dığı bir ülke haline gelir ve Türkiye'nin meselelerini 
çözmemiz mümkün olamaz. Bugün Türkiye'nin top
lam polis sayısı Viyana şehrinin polisi kadardır. De
mek ki şehirleşme, aynı zamanda cari masraflar yö
nünden de bir ülkeye korkunç yükler getirir. 

Toprağından kopan, toprağı kendisini besleyeme-
diği için şehre gelen insanımızın hangi hukuki şart
larda bulunduğunu düşünmek zorundayız. Biraz önce 
burada ifade buyuruldu; «Büyük işletmeler gelişiyor, 
küçükler ölüyor» dendi. Evet, Medeni Kanunu kabul 
etniğimiz zaman, İsviçre kanununda bulunan «Ekber 
evlat hakkı» bizim eski hukukumuzdaki ekber evlat 
hakkını biz kaldırdık ve köydeki tarım işletmesi eski
den, eski toprak düzenimizde baba öldüğü zaman aile

nin en büyük evladının işletmesi biçiminde devam 
ederken, biz toprağımızı isviçre paranter sistemi ile 
mendil gibi dilimledik ve mendil gabi dilimlenen top
rakta insanların beslenmesi, yaşaması mümkün olma
dığı için, bir büyük iç muhaceret başladı, iç göç baş
ladı, 

Bugün, ekmek dünya üzerinde petrol kadar kıy
metli ve yarın petrolün yerini tutacak bir ikame mad
desi bulunduğu zaman, ki mutlaka bulunacaktır, sa
nayi araştırmaları bunu gösteriyor, ekmek petrolden 
de kıymetli olacaktır. 

Bizim bulunduğumuz coğrafyada, bazı gerçekleri 
gözden uzak tutamayız. Çok geniş yüzölçümüne rağ
men Sovyetler Birliği Devleti, Kanada ve Amerika 
buğday satmasa yaşayamıyor, iran'ın buğday açığı 
var, Güneyimizdeki petrol doları fazlasına sahip ül
kelerin buğday açığı var. öyle ise biz, buğday fiyatı
nı her türlü siyasi endişenin üzerinde tespit edebilme
liyiz ve bu bizim omuzlarmuzda, köylümüze, tarihi
mize karşı büyük bir sorumluluıktur. 

300 bin ton ekmek 3 büyük şehrin çöplüğüne atı
lır ve bizini milletimiz, dün bizim çocukluğumuzda, 
«Eğer ekmeği yere düşürürsen günahtır, ayıptır» ter
biyesinin yerine, apartmanların çöplüklerine yarım 
francalaları atabilecek kadar israfın içine girer, biz 
yine ekmek fiyatını düşük tutarsak, buğday fiyatını 
buna bağlı olarak düşük tutarsak, köylünün emeğine iha
net etmiş oluruz. Ekmeği kendi gerçek değeri içinde 
tespit etmeliyiz. Bunun için bizim teklifimiz; Türkiye' 
nin patates üretiminde ulaşmış olduğu rakamı belli 
bir biçimde değerlendiremediğimize göre, bütün Tür-
kiye'de, ekmeğe belli bir oranda, buğday ekmeğine 
patates unu karıştırılmasıdır. 

İkincisi, beyaz ekmek yeme yüzünden Türkiye'de 
deri hastalıkları çoğaldı. Şimdi balkınız, ekmeğimizin 
kepeğini ayırıyoruz, insanımıza beyaz ekmek yediri-
yoruz, sonra tonla (B) vitamini veriyoruz bu insana. 
Türk köylüsü niye sağlam? Soğan yiyor, kepeği alın
mamış huğday ekmeği yiyor ve bir klorofil Hazinesi 
olan yeşil biber yiyor. Öyleyse konu bizi, milli sevi
yede beslenme problemiyle de bir araya getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin meseleleri gö
ründüğü gibi bir örümcek ağı gibidir; bir yerine do
kunduğunuz zaman, ağın her tarafı titrer. Bizim ken
dimize dönmemize, kendi öz değerlerimizi, insanımı
zı, toprağımızı, tarımımızı değerlendirmemize büyük 
ihtiyaç vardır. Biz, bu acı konuların Parlamento kür
süsüne getirilmesinden büyük memnuniyet duyan ve 
buna müteşekkir kalan bir grubuz. Grup olarak, özel
likle bütçe müzakerelerinin biraz sonra başlayacağı 
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Büyük. Millet Meclisi Genel Kurulunda bütün siyasi 
parti kanatlarının alsıgari bir 5 yıllık zaman dilimi için, 
belli bir üretim planı üzerinde anlaşmasını ve bu 
üretim planının belli zaman dilimleriyîe Türkiye'yi 
milli stok müessesesine götürerek, aracı ve tefecinin, 
elinde parası olanın, ticaret mallarını kapatıp halkın 
kanım emmesine mani olacak stok düzenine geçirme
sine, buğday köylüsünü toprağına bağlayacak; onu, 
sanayi malları alanında daha fazla soyulmaya, yok 
olmaya götürmeyecek bir dengeli fiyat politikasına 
götürmesini; taban fiyatlarını «Sen çok verdin, ben az 
verdim» gibi günü birlik kavganın dışında, namuslu bir 
biçimde, «Bu memleketin üretimi budur, tüketimi bu
dur» gerçeğine götürmesini; ücret konusunu milli se
viyede, milli gerçekler ortasında düzenleyip «İşçinin 
alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını verin» 
diyen büyük imanımızın ölçüsü içinde düzenlememizi 
şart görüyoruz. 

Eğer biz, buğday konusunu kendi gerçeğinden sap
tırıp bunu günübirlik polİJikâlarla düzenlemeye kal
kışırsak, netice, rakamların çok ağır biçimde bize 
çarpması olur. Vatandaş, 1 749 000 ton buğdayını, 
şehirlinin ekmeği idin ofise, satarsa, maalesef aracı
nın, tefecinin elinde melmleket büyük bir açlık tehlike
liyle başbaşa kalabilir. Bilemiyorum, şu anda geçmiş 
yıllara göre % 50 az alım yapan Toprak Mahsulleri 
Ofİ'sii, geçen Hükümet döneminde bağlantısı yapılmış 
kliring ticaret anlaşmalarıyla buğday vererek alacağı 
sanayi ürünlerinin karşılığında stoklarını çözerse, aca
ba Türkiye'de bir efcmek kıtlığı, bir açlık tehlikesi kar
cısında kalmaz mıyız? 

Biz, buğday çiftçisinin, buğday üreten köylümüzün, 
geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde gübre bulamadığı, 
ilaç bulaJmadığı, mazot bulamadığı için çok büyük öl
çüde ihmal edildiği ve bu ihmalden sonra da uygula
nan taban politikasıyla acı bir biçimde açlığa terk 
edildiği inancındayız. Temennimiz, bugünkü Hükü
metin, geçmişin tecrübelerimi çok ciddi ve tutarlı bir 
biçimıde değerlendirerek, konuyu, milli fayda- ve buğ
day üreitidi'sinin Idhinde çözüme kaVuşturmaSıdır. 

Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkkür ederiz efendlim. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Özal, bu

yurun. 
MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu

rum) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; benden ev
vel söz alan ve mevzuda katıldığımız istikamette ko
nuşan grup sözcülerine teşekkür ederek söze başlıyo

rum ve temenni ediyorum ki, Genel Görüşmenin or
taya koyacağı bazı gerçekler, burada hazır bulunan 
Sayın Bakanın da yardımlarıyla, inşallah Türkiye'nin 
talban fiyat politikasına yansımaya vesile olur. 

Şu meseleye şöyle bir daha bakalım: Türkiye bu
gün pek çok darboğazın içinde. İşbaşındaki Hükü
met, fevkalade zor bir yerde, bir görev teslim almış 
ve öyle görünüyor ki, bu en büyük zorlukların' doğdu
ğu yerde bir sosyal bunalım, yani anarşi; bir de eko
nomik bunalım; ki bunun önemli kalemleri; Türkiye' 
deki pahalılık, yokluk ve dış ödemeler dengesinin açık 

-vermesi. Yani bir yerde ihtiyacımızı karşılayacak dö
vizi elde ötmememiz. Bunun için ne yapagelmişiz bu
güne kadar? Dışarıya, yardım politikası olarak el aç
mışız. Sayın Eeevit'in 20 aylık Hükümetinde, devamlı 
olarak dinlediğimiz; işte borçları nasıl erteleyelim, 
dışarıdan nasıl yardım alalım; işte 10 milyon dolar 
şu verdi,"alkışlıyoruz, 5 milyon dolar şu verdi, alkışlı
yoruz. Fakat, bunlar bizi bir yere geltirememiştlir. 

Dünya politik alsını, iktisadi politikasını idare eden 
çevrelerin başında gelen IMF, öyle şartlar Türkiye'ye 
deklare etmektddir ki, Türk ekonomisiinlin ve sosyal' 
yapısının şartlarına bunları adapte etimek fevkalade 
zor olur. Neticede çıklmaız, gittikçe derinleşiyor ve 
bir yerde biz, yapmamız gerekenleri dahi yapamaya
rak devamlı olarak girdabın içine sürükleniyoruz. Bu
günkü manzara budur. 

Tabii buradan çıkış böyle sözlerle olmaz. Bura
dan çıkış, belkü İstiklâl Savaşını verdiğimiz zaman bi
ze karşı yüklenen bütün güçlere karşı nasıl meydan 
okuduysak ve nasıl bunlara karşı belli bir amaca var
mada, Mİsakı Milliyi -sağlamada elbirliği ettiysek, 
böyle bir birlik gerektiriyor. Cenabı Haktan niyazım, 
sorumluların bu birliğe biran evvel varrnalsıdır. Bu, 
partileri çok aşan bir„ meseledir. Eğer bu birlik sağ
lanmazsa, bir gün, şu içinde bulunduğumuz zor gün
leri «ne güzel günlermİş» diye (Allah göstermesin) ara
yabiliriz. 

Bu arada bunu konuşuyoruz; burada ben Wr şeyi 
söylemek istiyorum: Bu mevzua biraz daha dikkatle 
bakalım. Ben, geçmiş yıllarda, neden uygulandığını 
anlayamadığım bazı politikalar yüzünden, elimizin 
altındaki bir imkân; ki, bu imkânı bundan evvelki sa
yın hükümet bol bol kullandı. 1973 ve 1974 yılarım 
hatırlıyorum, Türkiye'de buğday bulunmuyordu, dışa
rıdan ithalat yaptık ve buğdayın tonuna 220 dolara 
kadar para ödedik. Bizim sattığımız buğdaylar da 60 
dolara gitti onlara. Ondan sonra Sayın Ecevıit Hü
kümeti geldiği zaman, ambarlarımızda 5 - 6 milyon 
ton steklanmış buğday buldular. Bunlar biraz ucuz 
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gjMi, ben biraz sabırlı olmayı tercih ederdim; bugün 
tam zamanıdır, fakat satacak buğdayımız yok. Eğer, 
bugüne biraz dalha sabırlı beklenseydi, belki iki mlislii 
değere salfcmak da mümkündü. 

Yalnız, burada bir gerçeği gözden kaçırmayalım; 
demek ki Türkiye, buğday ithal ederken ihraç edier 
duruma geldi ve bu tesadüfi de değildir. Nüfusu da 
arttı bu ara; 1973'ten 1979'lara, 1980'lere Türkiye'min 
nüfusu 6 - 7 m'ilyom arttı; ona rağmen Türkiye, buğ
day ithal ederken ihraç eder hale geldi. İşte burada 
Türkiye'min önemli bir imkânı var. Nedir bu? De
mim önerge sahibi olarak konuşurken ifade ettim; 
Tüıkiye'nıim 'buğday üretim enıtansSitesiînin yoğunluğu
mu artırmak; 10 iken 20; 20 iken 40; 40 iken 60 gibi, 
»böyle katlanan rakamlarla gitmek. Mümkün mü? 
Mümkün, Ve ben inanıyorum ki, Türk çiftçisi bunu 
yapacak bütün şartlara sahip. Ancak, Türk çiftçisinin 
bu meselede eli kolu bağlandığı da bir hakikalMr. Ya
ni, kalbalhalti çiftçide bulmak bence en büyük hatadır. 
'Bu mesiefenin kababatı, çok meselemizde olduğu gibi 
okumuşlardadır, okumamışlarda değil. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yamti, Türk çiftçisi eğer bulgun kendine yol göste
ren, imkân sağlayan bir-ortam bulsun, - takdirle, gö
züm yaşararak görmüşülmdÜr ki - Batıdaki tarımı iş
letmecilerimden hiçbir zaman geri kalmamaktadır. Fa
kat ne yazık ki Türkiye'de, biraz sonra açıklayacağım, 
bazı çıkmaz sorun gibi görünen, içinden çıkılması im
kânsız gibi görünen bazı tutumlardan dolayı, Türk 
çiftçisi bulgun aczte düşürülmüştür. 

Birincisi; çiftçi bulgun borç içindedir. Koca Zira
at Bankasını kurmuşuz, güya tarumcMiım bankasıdır. 
Yani gidin inceleyiim bakın, acaba bu Ziraat' Banka-
«ımdan gerçek anlamda kimiler yararlanıyor? Dünya
nın her yerinde tarım sübvamsiye edilirken, acaba ta
rımcının bankalsı Mimi sübvamsiye ediyor, kimler bu
radan kredi kullanıyor? Bunu incelemek lazım. Ve 
'bunu bir tetkik etJtüğiımiz zaman gördük ki, Ziraat 
Bankası esas itibariyle ticari bir banka hüviyetime gir
miştir; bütün zorlamalarımıza rağmen kaynağı da ve
rilmez ve tarıma da yönelmez. 

Çiftçi borç içinldedlir ve zavallının borcunu erte-
'lemek ona bir mükâfattır, faizini kaldırmak mükâ
fattır. Yani bu bir nevi çiftçiye ölme ama sürün, ma-
naisına gelem bir yanıittır. Bunu halledemedik. Bugün 
Ortak Pazar, hani entegre olacağız filan diye şıimdi 
'havalar çıktı; Ortak Pazarda sanayiden her sene 3 ve
ya 4 milyar dolar çiftçiye aktarılıyor ki, çiftçi nüfu
su Ortak Pazar'da toplam nüfûsun % 6 - 10'u ara-

, ısında değişiyor. Sanayiden büyük kaynakları tarı
ma aktarıp çiftçisini ayakta tutuyor Ortak Pazar. Hem 
hangi fiyatlarla? Bizim kıskandığımız fiyatların iki 
mislini çiftlisine vererek ayakta tutuyor, taban fiyat 
olarak? Ortak Pazar içindeki fiyatlar fevkalade yük
sek. Ama dışarıdan itlhal ettmetaek içlin Ortak Pa
zar fevkalade yüksek bir taban fiyat politikası buğ
dayda uyguluyor. Ve bugün, belki tuhafınıza gidecek; 
Almanya, Türkiye'nin üçte biri kadar bir alana sahip, 
bu kadar büyük sanayileşmiş Almanya Türkiye'den 
çoğu zaman daha fazla buğday üretiyor. Almanya'nın 
buğday ürettimi Türkiye'den fazladır, Türkiye'nin üç
te bir alanı olmasına rağmen. Ve Almanya Mısır'a 
buğday sattı geçen sene. Bunun bedeli de yüksektir, 
dünya fiyatJlarının çok üstünde bir piyasası vardır 
Ortak Pazar içinde. 

j kincisi, çif teinim girdi dediğimiz, en başta bu se-
ns mazot da kayboldu, zaten traktörün çoğu yok, güb
re bulmada büyük zorluklar var. Özelikle hububat 

. üretimimizde gübre daha çok yeni başlıyor. İlaç bula
maz, en basit mibzer bulamaz; nihayet bir teknolo
jidir. E, zavallı yine, «,attım tarlaya; biri taşa biri ku
şa...» Yani bu şekilde bugün cereyan ediyor mesele
nin çoğu. Bir zaman üretimi imindedir çiftçi. Buradan 
nasıl çıkacak bu çiftçi? Denemesini yaptık Orta Ana
dolu şartlarında Ankarafaa ve Konya'da uyguladığı
mız özel projelerle, Devlet Üretme Çiftliklerine dedük 
ki, bırakın şu çiftliğin içinde şatolar kurmayı, çıkın 
çiftliğin dışına, şu çiftliği ayağa kaldırın. Üretmeler
den birisinin müdürü bana geldi «Bakın efendini, şu 
dişari'dıakti diftçilerim beceriksizliğine bir de burada be
nim yaptığım şu güzel ziraalfia» deyince; «Ben, bunun 
için seni ayıplıyorum» dedim, senim burnunla övün
memen lazım. Senim dışarıdaküni ileridekiyle aynı 
yapacak şekilde çalışmam lazımdı. Ne yapacaksan 
yap, 

Ve ilk defa Devlet Üretme Çiftliklerine bir vazife 
viîndik, dedik ki: Çıkacaksınız, çiftçilerle proje yapa
caksınız. Onlara modern ziraatta yardım edeceksiniz, 
görsün çiftçi, kendi imkânları içinde ne yapılıyor. 
Şükranla kaydedeyim, 3 sıene uyguladık, orttalama 120 
kl'lo buğday alan Çiftçilerin çoğu 260, 280 kilo buğday 
alır hale geldi. Ve ben inanıyorum ki, ufuk daha açık
tır, 

Çiftçimin diğer bir sorunu, fiyat. Yani biraz cid
di olmak lazım, «Çiftçiye verilen fiyat Türkiye'ye enf
lasyon getirir.» Planlama hep bunu söyler. Nasıl ge-
ıtirirmiş enflasyon? Şimdi çiftçiye fiyat vermediniz 
Türkiye'de enflasyondan geçilmiyor. Nereden geldi bu 
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enflasyon? Türkiye'delki enflasyonun sebebi, taban 
fiyatları verdiğiniz ürünletlden başlaimıyor. Bunun 
başka sebepleri var. Fakat çiftçiden kıskandığınızın, 
balkın nereye geldiğini ben size söyleyeyim ve sayın 
Halk Partili arkadaşlarıma hitap ediyorum, tamamen 
objektif konuşuyorum, bu bir pftilti tenkidi değil. Ba
kın, 1964 sene'smi alıyorum; planlı dönemin ilk yıları. 
O zamanki çiftçiye verilen buğdayın fiyatına 100 dli-
yorum, verilen fiyat, o zaman verilen fiyat 75 kuruş
tur, buğdaya. 75 kuruşluk buğdaya 75 kuruş verdik, 
hak olarak bir şey verdik. Fakat Türk piyasasında ne 
ölüyor? İki hareket meydana geliyor. Taban fiyat ve
riyorsunuz, bir taraftan da enflasyon oluyor. Dola-
yısiiiyle verdiğiniz paranın kıymeti devamlı düşüyor. 
Balkın, 1963'ite 75 kuruş verilmiş. 1971'e kadar gel
mişte, 8 sene. 1971^ verilen 105 kuruş. Yani bu za
vallı çiftçiye 8 senelik enflasyon karşılığı 30 kuruş pa
ra veriyorsunuz. O ara ne olmuş? Fiyatlar artmış. Ben 
ok indeksleme yaptım; eğer siz fiyatların artışına pa
ralel bir para verseniz, bu çliiftçtiye 109 kuruş değil, 
170 kuruş vermeniz lazım. 

109 kuruş vererek ne yapmış oldunuz? Çiftçimin 
zaiten zor olan imkânlarından 70 kuruşu aldınız. Ne
reye verdiniz? Çok daha güçlü sınıflara aktandınız bu
nu; ne şekilde aktardıysanız aktardınız. Zaten tarım
cı sıkıntıda, tarımcının kaynağını aldınız, başka tara
fa aktardınız. Bu çiftçi ne yaptı? Bu çiftçi idamed ha
yalî dkbnomfeine girdi, üretemiyor o zaman. Ot gibi 
yaşıyor bu çiftçi, işte, tezeği ite yakıt yapıyor; bir 
dt nasıl yaşarsa o hale gdtiritoiştir çifti, genellikle 
'böyledir. Ben büyük patronları söylemiyorum, bü
yük imkânları olanları; fakait ortalama çiftçi ken
dini yaşaltıyor, çocuklarını ancak biraz büyütüyor, 
ondan sonra hepsine «haydi gidtin bir yerlerde iş bu
lun» diyor, onlar da geliyor, sağı - solu ve Türkiye' 
min demokratik yapıisı da bozuluyor. 

Köyde bir kişi nüfus artamıyor ve köyde yaşayan
lar da devamlı geriliyorlar. Demin rakam verdim; köy
deki ortalama gelir şehMdekinlin beşte biri. Oralda ka
lan insana ben vatanperver diyorum, memleketin ger
çek sahipleri onlar . Şehirlere gelip birikim konfor
lara gelmeyi bırakıyor, benlim Malatya'da bundan 
uzun yıllar evvel bir tecrübem oldu; bir dağın başına 
giMım, orada kayalık arazide adamlar köy kurmuş 
yaşıyorlar, ot bile yetişmiyor. Sordum; yahu siz bu
rada ne yapıyorsunuz? Burada hiçbir şey yok? Bakın 
onun felsefe'süne; «Bey, bey, Allah bizii yarattı ki bu 
dağların başı ıssız ka'lmaisın» dedi. Yani felsefesi bu, 
benim vazifem bu dağların başını ıssız bırakmamak
tır diyor, vatan sahipliği bu. 

Şimdi, biz bu çiftçiye ne yapıyoruz? Bakın son 
yıllardaki feci manzaraya : Bu önergeyi verdiğimiz 
zaman sene 1978 idi; taban fiyat olarak 310 kuruş 
verdik. Dedik ki bu azdır; ;% 70 - 72 iki defa enflas
yon olmuş Türkiye'de, ondan evvelki sene 275 kuruş, 
ondan sonra 310 kuruşa çıkarmışsınız. Ne kadar artır
mışsınız? 35 kuruş. Katiyen bir şey söylemiyorum, ben 
bir hesap yaptım; dedim ki, eğer 'bu - yani enflasyo
na göre verilse idi bu - 310 kuruşun ne olması la
zım? Rakam 560 kuruştur. Yani demek ki, ben Tür
kiye'nin hayat indekslerindeki artışa paralel, yani es
ki satın alma gücünde, fiyat verseydim 310 verme
yecektim, 560 kuruş verecektim. Aradaki 200 küsur 
kuruş ne oldu şimdi? Çiftçinin zaten zayıf imkânla
rından alındı, başka bir yere verildi. 

Daha kötüsü var; 1979 : Demin Sayın Güner de
di ki, «410, - 420 kuruş verildi» Bu 1979'un enflas
yonu şu anda ,% 70 ve muhtemelen % 80'i bulacak, 
bilmiyorum hesapları Sayın Bakan söyler; % 80'den 
aşağı olmadığına kaniim. Hesap yapıyorum, benim 
bulduğum genel indeks 1979 için 1 300 ve buradan 
hesap yaparsanız bu sene verdiğiniz 410 - 420 kuruş 
olmamalı, 10 lira olmalı idi, satın alma gücünü mu
hafaza etmek istiyorsanız. Eğer 10 lirayı vermiyor
sanız ne yapıyorsunuz? Çiftçinin cebinden bir şeyi 
alıp, onun bir imkânını kısıtlayıp, başka bir yere ak
tarıyorsunuz. Hele enflasyon bu kadar korkunç olun
ca bu paralar nereye gidiyor biliyor musunuz; gayri 
meşru kazançlara gidiyor, karaborsaya gidiyor, ver
gilenmeyen kaçak kara servet halinde bütün piyasayı 
allak bullak ediyor. Ve bunun çaresi var... 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Çare, 
çare. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bunun çaresi 
var; çareleri hep konuştuk; fakat işbaşına gelince uy
gulayamadık, bütün mesele bu. Bunun tek çaresi bu; 
muhalefette konuştuğumuzu iktidarda uygulamaktır. 
Eakın formül veriyorum; muhalefette konuştuğumu
zu iktidarda uyguladığımız gün, biz Türkiye'nin me
selelerini hallederiz, iktidarda ve muhalefette, ben 
hiçbir partiyi hedef almıyorum burada, yanlış anla
mayın; her parti için bu bir belli ölçüde tutarlıdır. 
Muhalefette ne konuşuyorsak, iktidarda gelin onu 
uygulayalım; eğer uygulanmayacak derlerse hiç ko
nuşmayalım, yani bence siyasetin ciddiyeti buradan 
geçiyor. 

Efendim, çiftçinin bugün darboğazlarını açmak 
için ne yapacağız? Ben bunun denemesini yaptım 
üç - dört meselede, mesela et meselesinde bir deneme 
yaptım; Tarım Bakanı olarak geldiğimizde hayvancı-
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İlk bölgesinden gelen arkadaşlarımız çok iyi hatırlar
lar, 1972, 1973, 1974 senelerinde kombinaların önün
de - yayladan hayvanların inme mevsimi ki eylül, 
ekimdir - onbinlerce hayvan yığılmış bekliyor. Ora
da cambazlar türemiş, karaborsacılar türemiş, rüşvet
ler türemiş, hayvanı aylarca bekletmiş zavallı veremi
yor, oradan biri 'geliyor «bana sat» diyor ve adamın 
malını ölü fiyatına alıp, arkadan rüşvetle kombinaya 
veriyor. Mekanizma bu idi ve ben bir Erzurum Mil
letvekili olarak, Erzurum Kombinasının önünde gör
düğüm manzarayı hâlâ hatırlıyorum. Kışın o şiddetli 
soğuğunda, bu aylarda orada hâlâ hayvan satmayı 
bekleyenler vardı o yıllarda, 1973'te. 

'Buna bir çare arayalım dedik, ne yapalım? Hay
vancılıkla iştigal eden bütün kuruluşları topladık 
(konuştuk, konuştuk; herkes büyük büyük laflar edi
yor; programlar, planlar, kitaplar. En sonunda de
dim ki, siz bu yüzden bu işi becerememişsiniz. Yani, 
âlime kılı verirsin kırk yarar, fakat öbür köyün yo
lunu gösteremez hesabı. Nazariyet çok, fakat emeli-
yat yok. Bunun üzerine mevzuun dışında, fakat yö
netim araştırmacısı bir arkadaşı çağırdım, burada ba
na bir strateji geliştir, dedim. 

ıBakın yaptığımız 'hakkında bir tane misali söyle
yeyim, bunu 'bir misal olarak veriyorum, buğdayda 
da diğerlerinde de. ©u adamlar niye bu hayvanları 
getirip hepsini bir günde satmak işitiyorlar, sebebi ne, 
söyleyin, dedim. Sdbebi, adam yaylada otlattığı hay
vanı ahıra aldığı gün masraf artıyor, çünkü ot alma
sı gerekiyor. Yaylada salıyor, hayvan otluyor. Yay
ladan indirdiği zaman ne olacak? Besiye alması la
zım, ot bulması lazım, ahır bulması lazım; bunların 
tabii ki külfeti var. Bu külfeti karşılayacak bir taban 
fiyat politikanız yok. Ekim ayında da getirirse aynı 
fiyat, eylülde de getirirse aynı fiyat, aralıkta da ge
tirirse aynı fiyat. Eylülde getirdiği zaman hayvan 
biraz besili, ekim ayına kaldığı zaman dayanmıyor 
zayıflıyor, daha kötü oluyor; onun için bir an evvel 
»elimden çıkarayım diyor. 

Biz bunun üzerine bunlara bir yol gösterelim, de
dik. Eğer arkadaş eylülde getirirsen - o zamanki fi
yatı söylüyorum - senin fiyatın 20 lira, ekimde geti
rirsen 22 lira, kasımda getirirsen 24 lira, •aralıkta ge
tirirsen 26 lira; besiye alır, kalitesini yükseltirsen şu 
kadar lira, dedik. Fiyat politikasını adamı yönlendi
recek şekilde tespit ettik. İnanır mısınız, iki sene son
ra kombinaların önünde hayvan kalmadı. Şimdi kom
binalar aynı politikayı izliyorlar, hayvan arıyorlar, 
bulamıyorlar. Bizim o kadar uğraşıp yapamadığımız 

besicilik, bugün Türkiye'nin her yerinde aldı yürü
dü. 

Baikııı, Türkiye'de bugün et üretimi geçmişin et 
üretimine göre, 6 sene evveline göre % 50 fazladır. 
Sebebi ne? Darboğazı aştınız. Adamın yaptığı eme
ğin karşılığını verdiniz, taltif ettiniz. Bunun üzerine 
adam besiciliğe gitti, hayvanını hemen ellinden çıkar
madı ve hayvan fiyatları bugün yerine oturdu. Bunu 
sadece bir misal olarak verdim. 

Buğdayda da bu böyledir. Buğday üretiminde, be
nim görüşüme göre, yapılacak şey şudur: Tüketici 
ekmeği ucuz yesin, ekmek fiyatı artmasın diye buğ
dayın fiyatını düşük tutmak, memlekete ihanettir. 
Efendim, ekmek ucuz yensin diye buğdayı ucuzlat
mak olmaz. Bunun manası nedir biliyor musunuz? 
Bunun manası, Türkiye'de buğday üretilmesin demek
ti i\ Çünkü her şeyin bir bedeli vardır, bedelimi öde-
mezseniz o ya iflas eder, ya da başka yollara gider. 
Türkiye'de buğday üretmenin bir bedeli vardır, bu
nu vermeye mecbursunuz. Bu kadar ağır şartlar al
tında çalışan buğday üreticisinin fiyatını vermeye 
mecbursunuz, ihtiyacını duyduğu girdileri vermeye 
mecbursunuz. Vermezseniz ne olur? İşte Türkiye'nin 
başına gelen gelir; siz dönümde 90 kilo ile yürümeye 
çalışırsınız, adam 500 kilo üretir. 

Ben şunu söyleyeyim; eğer bunu yaparsanız bir 
gün Türkiye'de buğday gerçek manada ucuzlarda. 
Çünkü, dönüm başına verimlilik artıyor. Bir dönüm
den 90 kilo alacağına 500 kilo aldığı gün çiftçimiz, 
Türkiye'de buğday apayrı bir mana taşır. Bunu yap
manız için taban fiyatı vereceksiniz. Taban fiyatı ver
diğiniz gün, bununla beraber girdi ikmalini, teknolo
ji ikmalini, kredi ikmalini de beraber planlayacaksı
nız ve bunu ciddi bir proje olarak ele almanız la
zım. 

Ben bu bakımıdan, Türkiye'de Toprak Mahsulleri 
Ofisinin, Et ve Balık Kurumunun Tarım Bakanlığına 
bağlanması hususunda ısrar ediyorum. Çünkü bun
lar aslında birtakım ticaret kuruluşları değildir, ol
mamalıdır. Biz bunları buğday alıp satan, et alıp sa
tan birtakım ticaret kuruluşları olmaktan çıkarıp, 
Türkiye'nin hayvancılık politikasına güçlü bir şekil
de yön veren, Türkiye'nin hububat politikasına yön 
veren kuruluşlar haline getirmeyi istedik. Zaman ve 
şartlar kısmen müsaade etmedi, ama denedik, başa
rılı olduğunu gördük. 

Size güzel bir misal vererek dediklerimi açıkla
mak istiyorum. Türkiye'de bugün şeker üretimi haki
katen fevkalade güzel düzeylerde gider. Nasıl olmuş
tur? Çünkü, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir-

— 748 — 



M. Meclisi B : 30 

keti entegre bir kuruluştur. Her bölgede pancar zi-
raati yapanlara bütün hizmetleri entegre götürür, pa
zarını da temin eder. Dolayısıyla Türkiye'de şeker 
pancarı, yabancı memleketlere eşdeğer seviyelere ka
dar yükselen verim artışı gösterir. Türkiye, bugün 
dünyanın şeker üreten en önemli memleketleri ara
sındadır. Ama çok daha güçlü olduğumuz buğdayda 
bunu yapamadık, çünkü sahipsizdir. 

Şimdi ben soruyorum, buğday üretiminin sahibi 
kimdir Türkiye'de? Toprak Mahsulleri Ofisi mi? De
ğil. Bizim Teknik Ziraat Teşkilatı mı? Değil.. Ziraat 
Bankası mı? Değil.. Sahibi yok. Çiftçinin muhatabı 
yok. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Kendi kade
rine terk edilmiş. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Kendi kaderine 
terk edilmiştir, Ondan sonra biz politikacılar çıkıp 
büyük büyük laflar-yapıyoruz; ama fiilen çalışmıyor. 
Burada birinci mesele - Demin sayın arkadaşımın 
sorduğuna cevap veriyorum - bu meselelerde bir sa
hip çıkarmak lazımdır. Ana ürünlerimizde; hayvan
cılıkta Et-Balık Kurumunu biz buraya sürmeye ça
lıştık. Hububatta Toprak Mahsulleri Ofisini, yaş seb
ze meyvede Mey - Seb'i, bir sahip kuruluşu olması 
lazım. İktisadi düşüncelerle hareket ederek yön gös
terecek ve sübvansiyon yapılması gerekiyorsa, onu 
da oradan yapacağız. Ben inanıyorum ki, bunlar en
tegre bir halde götürülürse, Türkiye kısa zamanda bu 
darboğazlardan çıkar. 

Taban fiyat politikası burada motordur; yani, 
arabanın atıdır; arabaya at koymazsanız, fiyat ver
mezseniz, «Gel, gübre al>x derseniz, kimse almadı; 
fakat, 1974 senesinde biz buğdaya bir fiyat verdik, 
ilk defa yerine oturdu. 215 kuruştu fiili fiyatı, biz de 
215 kuruş verdik. İnanır mısınız, o sene verdiğimiz 
için Türkiye'de ertesi sene buğday üretim verimlili
ğinde muazzam zıplama oldu - Yalnız toplam üreti
mi demiyorum - birden 170 kiloya fırladı. Niye? Mil
let o parayla gübre de aldı, her şeyi yaptı. Arkasın
dan tekrar, 1978 ve 1979'da bu politika izlenmedi. 
Niye izlenmediğini sormuyorum, bunlar gerekirse 
araştırılır; izlenmediği için bugün yine olduğu yerde 
kalmıştır. Benim inancım, bunları, köy politikaları, 
partilerin politikaları değil, Türkiye'nin milli politi
kaları halinde formüle etmek lazımdır. Taban fiyatı 
yaklaşımımız filan partiden filan partiye çok farklı 
olmamalıdır. Aslında, akıl için yol birdir. Bunlar, ak-
len, rasyonel olarak halledilmesi gereken meseleler
dir. Bunları münakaşa ettiğimiz zaman inanıyorum 
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ki, birbirine çok zıt görünen birtakım siyasi görüşler, 
buranın tekniğinde, finansmanında aynı noktada mu
hakkak birleşirler; bu diyalogun kurulması lazımdır. 

Bu zamanımı nasıl kullandım bilmiyorum Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Zamanınız bitmek üzere. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Ben, bu düşüncelerle bir iki noktayı daha arz 

edip sözümü toparlayacağım. 

Şimdi, taban fiyat politikasında önemli bir unsur 
da şu: Toprak Mahsulleri Ofisine değiniyorum. Tür
kiye'de bunun pazarı bakın nasıl: Üretime İCD diye- ~ 
Hm. Türkiye'de 100 buğday üretiliyor. Bunun takri
ben 30 - 40'ı öz tüketim, üreticiler bunu tüketiyor; 
bu pazara çıkmaz. Geriye kalan 60 - 70 piyasaya çı-ı 
kar, pazarlanır. Şimdi, bizim Toprak Mahsulleri Ofi
simiz, bunun fiyat politikasına göre, % 10-15 'inden 
tutun da 30'una kadar alabilir. Bugünkü fiyatlarla 
- rakamı, Sayın Agâh Oktay Güner verdiler - zanne
diyorum, 1 600 CÖO ton civarında bir alım yapılabil 
lir ve Türkiye'nin üretimi 15-16 milyon ton olduğu
na göre, demek ki, % 12 civarında bir alım. Geri ka
lan buğday nereye gitti? İki yere gidiyor; 1. Değir
menciye gidiyor. 2. Spekülatöre gidiyor. Spekülatör 
kim?. Sadece tüccar değil - Yanlış anlaşılmasın - önü
ne gelen spekülasyon yapıyor. Diyor ki «Ben şimdi 
paramı bağlayayım, mevsim ne? Ağustos, temmuz, 
gideyim buğday alayım bir yere bağlayayım»ı diyor. 
Kaç liradan alıyor? Ofisin fiyatının biraz üstünden 
alıyor. Koyuyor bir yere. Bir bakıyor «Bu fiyatlar 
gidecek, Ofis az aldı, fiyatı düşük tuttu»ı diyor; on
dan sonra, mal Ofise gitmiyor, nereye gidiyor? Spe
külatörlere. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum: Şu anda buğ
dayın piyasa fiyatı kaç kuruştur? 560 - 570 olduğu
nu zannediyorum. Ofis, 420 kuruştan almıştır. Ben 
inanıyorum, ki, bugün bu fiyat politikasında eğer bi
raz rezervimiz olmasın, 10 liraya da fırlayacaktır. 
Şimdi, benim burada söylediğim «Hepsini Ofis al
sın») demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Biz inanıyoruz 
ki, bunu dengeleyecek bir politika; hepsini Ofisin al
ması da fevkalade yanlış bir politika; fakat Ofis, bu 
arz fazlasının karaborsaya gitmeyeceği dinamük bir 
politika izlemelidir. Nasıl? Hububatın çıktığı gün ve
receği fiyat şudur: «Ey çiftçiler, ben size 450 kuruş 
veriyorum»! aynen hayvancılıkta yaptığımız gibi «iBir 
ay sonra getirirseniz, 20 kuruş daha.»| Götürür, tüc
cara mı satar, yoksa bekletir mi? «Bir ay sonra ge-
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tirirseniz 40 kuruş daha»ı Çünkü, Ofisin en önemli 
masrafı stoklama masrafıdır. Ofisin piyasaya belirli 
bir verme gücü vardır. Şimdi ne kadar bilmiyorum. 
Fiyatı eğer piyasadan çok farklı ise, muazzam çekişi 
oluyor belediyelerin. Nereye gittiğini de bilmiyoruz. 
Resmi kanalların dışına da kayıyor, şu oluyor, bu 
oluyor. 300 bin ton çekilebilir şu anda, eğer bu fiyat 
yapısıyla bırakırsanız; fakat benim tahminim Ofis 
ayda 200 bin ton piyasiaya mal vermek durumunda
dır. Ofis öyle bir ayarlayaibilir ki çiftçiyi, bana şu hal
de getirir teslimat yaparsan diye, belli noktalarda da
ha dinamik bir yapıya kavuşur. 

Bunu neye anlattım? Bakın ne oluyor şimdi? De
ğirmencinin elinde buğday kalmadığı zaman speküla
tör devreye giriyor, değirmenciye yüksek fiyatla sa
tıyor; bir bakıyorsunuz, biz taban fiyatlarını tespit 
edelLi ne kadar oldu; buğday taban fiyatını Haziran
da tespit ediyoruz. Daha dün tstanburda ekmeğe 
zam yaptılar. Neden oldu bu zam? Buğdayın fiyatını 
eğer Türkiye'de onunla tespit ettiysek, bu zam sade
ce işçi ücretlerine yapılan zamdan da gelmiyor; işte 
bu piyasadaki dışarıdan gelen buğday üzerindeki spe
külatif davranışlardan geliyor. 

Bunların hepsi tanzime ihtiyaç gösteriyor. Ben 
şimdi burada bulunan sayın Bakandan rica ediyo
rum; meselenin ağırlığı altındadırlar, biz de ağırlığı 
altında olduk : Fakat bu taban fiyat politikalarına 
lütfen uzun vadeli bakışlar getirelim; biz gitsek dahi 
o uzun vadeli bakışlar yaşasın ve bizden sonra ge
lenler de onları devam ettirecek imkân ve şartları 
bulsunlar. Yoksa bugün olduğu gibi, uzun vadeli, 
Türkiye'nin tarımını, hububat ve diğer tarım ürün
lerini kalkındıracak dinamik bir taban fiyat politika
sı geliştirmezsek, ben korkuyorum, Türkiye'de çok 
daha zor meseleler ortaya çıkacak. Mesela bu fiyat 
strüktürü böyle giderse, gelecek sene siz buğday bek
lemeyin; mazot da yok. M'azot olmadığından dolayı 
ekim de yapılamamıştır bazı yerlerde, biliyoruz. Eğer 
bu fiyat yapısı böyle devam ederse, üreticiyi teşvik 
edecek, ona dinamizm verecek, modern imkânları 
kullanmasına imkân sağlayadak bir yapı ve onun çev
re şartlan olmazsa, korkarım Türkiye'de tarımda bu
lunduğumuz yerden de aşağıya düşeriz. 

İnşallah, Türkiye'nin taban fiyat politikası, şu içi
ne girmeye çalıştığımız Ortak Pazarın fiyat politikası 
kadar olsa bile çok güçlü demektir. Oradaki çiftçile
ri koruduğumuz kadar Türkiye'deki çiftçileri koru-
sak, yeter demektir. Oradaki çiftçileri Avrupa Ortak 
Pazarının nasıl koruduğunu başka bir vesile ile anlat

ma imkânını bulsam, o zaman hakikaten Türk çiftçi
sine acımamız gerekir. Zaten Avrupa'nın bizi o tam 
üyeliğe kabul etmede en büyük sorunu da, bu den
gesizlikten geliyor. 

Yüce Meclise şahsım ve Grubum adına saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce

mal Aktaş... 
CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur

dur) — Sayın Başkan, değerli m'iHetivekilleri; Grubum 
ve şansım adına sizleri saygı ile selamlıyorum. 

•M'ill'i Selamet Partisi Grubuna mensup 12 arkada
şımızın verdiği Genel Görüşme önergesi, gerçekten 
Tür'îc Parlamentosuna yakışır biçimde derinliğine ve 
Türk çiftçi'sine bir şeyler kazandiıraMme çabasına 
dönük bir inceleme görüyor. Gerekli ciddiyetle bu ko
nuya eğiten arkadaşlarıma Grubum adlına teşekkür et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, talban fiyat uygulamasını 
tüm grup sözcüleri gibi yalnız tahılda değil, tümüyle, 
Ibunun dışında Türk üretic'isliriin bir sorunu olarak ele 
almaya gayret, göstereceğim. 

Türkiye'de köylümüz ürün yönünden iki biçimde 
desteklenmektedir; bir talban fiyat uygulamasıyla, bir 
de destekleme alımlarıyla. Biz CHP olarak hükümette 
bulunduğumuz sürelerce genellikle yüksek talban fiyatı 
uygulamasına ve kapsamı geniş tutulan destekleme 
alımlarına özel bir önem vermişizdir. Bunu çoğu za
man oy avcılığına dönük gibi görmek isteyen çevre
lere, şu politikamızı açıkça belirtmeyi bir görev biliyo
rum;: 

Değerli arkadaşlarım, biz kalkınmayı talbandan 
başlatmak isteyen bir politikayı benimsem'iş'iz. Onun 
için de bir sloganımız vardır, onu burada belirtmekten 
mutluluk duyacağım «Kalkınmayı köylüden başlata
cağız» demişizdir, Kalkınmayı köylüden'başlatmak ne 
demektir; köylüye destekleme alımlarında, taban fiyat 
uygulamalarında daha etkin biçimde yararlı biçimde 
yaklaşmak ve köylünün çıkarını daha iyi korumak. 
Köylüde oluşan zenginliğin köylde kalmasını sağlamak 
Ve köylünün kendi ocağında kendi evinde mutlu ol
masını sağlamak; bu bir politikadır. 

Onun için biz, destekleme alımında ve taban fiyatı 
uygulamalarında köylüden yana yüksek taban fiyat ve 
geniş kapsamlı bir destekleme alımı politikası sürdüre 
gelmişedir. 

Şimdi diğer sözcü arkadaşlarıma uyarak Türkiye' 
nin köylüsünün sorunlarına dönük fik'irlerim'izi açıkla-
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ma çabasında bulunacağım ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun ve Cumhuriyet Halk Partisinin köylüye 
nasıl baktığını anlatmaya çalışacağım. 

Türk köylüsünü «Sen dalha yüksek taban fiyat ver
din, ben daha düşük fiyat verdim» diyerek, kalkındır
mak imkânı yoktur. O düşünceyle bu fikirierim'izi or
taya koyacağım. 

Değerli milletvekilleri, destekleme alımları ve taban 
fiyat uygulaması genellikle köylünün desteklenmesi ve 
özellikle buğdayın desteklenmesi, Türkiye'nin dış öde
meler dengesi ve dış satımı bakımından gerçekten 
önemlidir. Ayrıca, köyden kente göçün önlenmesi de 
köylünün desteklenmesi ile yakından ilgilidir. Köylü
yü desteklemediğimiz zaman, karnını köyünde do-
yuramayan köylü şehire göç etmek zorunda kalmak
tadır. Büyük kentlerimize her yıl yeni bir kent nüfu
su kadar köylü akın etmekte, Türkiye'de sosyal ba
kımdan büyük patlamalar, büyük gecekondu sorunu 
ve Türkiye'nin çözümlemekte geciktiği zorluklarla 
karşılaştığı büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. îşte köy
lüye destekleme alımlarında ve talban fiyatı uygulama
larında bu yönü dikkate alarak yaklaşmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bu konulara tüm grup sözcü
leri tarafıridan genellikle değinildi. Ben başka bir yönü 
ile işi ele almak istiyorum. Türtdiye'de bugüne kadar 
•bilebildiğim kadarıyla ciddi bir ürün planlaması yapıl
mamıştır. Ürün planlaması ne demek : Türkiye'nin bel
li bir yükseklikten sonra büyük kesiminde, mesela el
ma üretilebilir, 400 - 500 metreyi çıktıktan sonra 
1 000 - 1 200 metreye kadar alabildiğine elma üret
mek olanağı vardır. Şimdi bizim ilçedeki ildeki ziraat 
örgütümüze gitsek, «Ben elma ekeyim mi?» desek, 
«Bu elmayı devlet ne ölçüde destekleyecek?» desek; 
hiçbirisi bize akılcı ve kalıcı bir cevap veremez, «Ek» 
diyemez, «Ekme» diyemez. Bir gün bakarsınız, zeytin 
ağacını kesmek için bir kampanya açılır, ertesi yıl ba
karsınız zeytinyağı fiyatları fırlamıştır, yeni zeytin 
ağacı dikenlere rastlarsınız. Ş'imd'i Türkiye'de hangi 
ürünü hangi ölçüde dikmeliyiz? Türkiye'de ne üreti
lebilir? Ve ne ölçüde üretmeliyiz? Ürün planlaması 
yapılmadan Türkiye'de hiçtbir noktaya ulaşamayız. 
Ürün planlaması aynı zaman'da destekleme alımlarıyla 
ve talban fiyatlarıyla çok yakından ilgilidir. Hangi 
ürün dış satım bakımından iç tüketim bakımından 
önemli ise, o ürünün yetiştirilmesine öncefrk verirsi
niz, talban fiyatında, destekleme alımında ona o bi
çimde yaklaşır ve o ürünün daha çok üretilmesi için 
bir hedef saptamış olursunuz. Türkiye'de görebildiği
miz kadarıyla bugüne kadar ciddi bir ürün planlaması 
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yapılmış değildir. Bu nedenle de şimdiye kadar ya
pılan taban fiyat uygulaması ve çalışmaları ciddi ha
talarla maluldür. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şu Soruyu sormak la
zım: Tek başına destekleme alımları ve yüklsek talban 
fiyatı uygulaması bir çözüm müdür? Tuttunuz buğ
daya, Sayın Özal'ın söylediği gibi, 10 lira taban fiyatı 
verdiniz, arpaya bilmem ne kadar talban fiyatı verdi
niz, Yulafa, çavdara, üzüme, incire ne ise tüm üreti
len tarım ürünlerine alabildiğince taban fiyatları yük
sek tutuldu, verildi. Bu, tek başına bir çözüm müdür? 
Bu, elbette tek başına bir çözüm değildir. Devlet üre
ticiye destek olmalıdır, ancak bunu bir plan içerisinde 
yapmalıdır. 

Özellikle talhd ürünlerindeki taban fiyatları uygu
lamasında Toprak Mahsulleri Ofisinin bir taban fiyat 
çalışmasını açınız, okuyunuz; çeşitli yerler'den görüş 
alır, geçmiş yıllardaki uygulamayı nazara alır. Anka
ra'da, istanbul'da geçinme endekslerini alır, çeşitli 
kuruluşlardan gelen istekleri alır, ama en sonunda, 
her seferinde görebildiğimiz odur ki, siyasal eğilim, 
ya da köylüye bakış etkin olur, o ağırlık galip olur 
ve ona göre bir talban fiyatı uygulaması olur. Bu, cid
di bir yaklaşım değildir. Bu ciddi bir yaklaşım olma
dığı içlin de köylünün ürettiği ürün, kendi alışkanlığı
na, bir ölçüde doğaya, Allalha kalmıştır. Onun dışın
da devletin ciddi bir planlama ve yönlendirme yaptığı 
söylenemez. Tek başına destekleme alımları da bir he
def olarak gösterilemez. 

Değerli arkadaşlarım; destekleme, yalnız fiyat ver
mek demek değildir. Türk köylüsü desteklen'iyor der
ken, yalnız para ile bir ürün yüklsek fiyata alınıyorsa 
bu desteklemedir diyemey*iz. Bunun yanında neler var
dır? Köylünün araç ve gereci vardır. Onlarda - dev
letin bir kolaylık sağlaması gerekir. Köylünün top
rağının tesviyesinden tutunuz, sulamasına kadar. Alt
yapı hizmetlerine bir yaklaşımı vardır, hizmet götür
mesi var'dır. Türkiye'de buıgün yaklaşık sulanabilir 
arazilerin 3/4'ü sulanamaz durumdadır. Köylüye bü
yük ölçüde bir sulama Mzmeti götürdüğünüz zaman, 
ürün yaklaşık dört katı, beş katı, yer yer altı katı arta
cağı için, destekleme köylüye gerçekten büyük çıkar 
sağlamaktadır, menfaat sağlamaktadır. Ben seçim böl
gemden bir örnek vermek istiyorum. Burdur'un Ka
ramanlı kasabasına bir gölet yapıldı. Gölefcin üst dolu 
savağına çıkınız aşağıya bakınız, aşağıda harita biçi
minde yeşil bir alan görürsünüz. Her mevsimde bunu 
görürsünüz. Neden? Çünkü köylü sulu ziraat yapar
ken bunu yalnız pancara, tütüne vesaireye değil, buğ-
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daya da inhisar ettirdi, buğdayı da sular hale geldi. 
Türkiye'de buğdayı da sulamanın bir gerek olduğu 
Karamanlıda anlaşıldı ve ürün iki, üç katı artırıldı. 
Buğday fiyatına yüksek taiban fiyatı vereceğimize su
lamayı da buna eklersek, desteklemeyi biz devlet ola
rak kıöylüye ciddi biçimde götürmüş oluruz. Bunu bir 
yaklaşım olarak gözden uzak tutmamak gerektiğine 
inanıyorum. -

ilaç, tarım araç ve gereçleri gülbre elbette devle
rin eksiksiz,, belli fiyatlarda ve belli zamanlarda sağ
laması gereken tarım girdileridir, bunları da devletin 
Eksiksiz olarak köylüye sağlaması, tarımda bir des
tekleme olarak görülür ve biz o yaklaşımla Türk köy
lüsüne sıkıntı çektirmemenin çareleri için büyük çaba
lar sarfetaiş'izdİr. Bunun yanında önemli b'ir konu da
ha var, ona da bir satırbaşıyla değinmek isti yorum. 
Tarımsal kredi. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Özal belirtti biraz ön
ce. Bİr Ziraat Bankamız vardır. Ziraat Bankası geçmiş 
bir yıl öncesine kadar adından başka ziraatla ilgisi 
olan bir kuruluş olarak görülmedi. Biz bir yaklaşım 
getirmeye çalıştık. Getirdiğimiz yaklaşım şu idi: Ta
pusuz kimseye de kredi verebilmek, yeterince kredi 
verebilmek, zamanında kredi verebilmek. Bunları ger
çekleştirmeye çalıştık; amla bunu gerçek olarak çöze-
'bildiğimizi söylemek imkânına sahip değiliz. Ciddi ol
mak lazım burada. Köylüyü efendi sayıp, köylünün 
elinden ürününü ucuza kapatıp, ondan sonra da oy 
zamanlarında köylüye gidip, onun gönlünü hoş edip 
tekrar buralara gelmek kolay ve ucuz bir çözüm yo
lu. Köylünün yanında gerçekten olmak; köylünün 
cebine girecek parayı artırmak, köylünün yaşantısını 
değiştiirmıek, köy ile şehir arasındaki farkı mümkün 
'olduğunca azaltabilmek. 

Ziraat Bankası geçmiş yılda buna büyük bir yak
laşım göstermiştir. Bu yaklaşımın bu Hükümet tara
fından daha ciddi biçimde sürdürülmesinde büyük ya
rar gördüğümüzü belirtmek isteriz. Şimdi Türkiye'nin 
en Ciddi sorununa geliyorum. Destekleme alımları ve 
taiban fiyatı uygulaımlası, derkten. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir grup sözcüsü arka
daşım değinmedi bu konuya, yanılmıyorsam, yanlış 
işjitaemişsem. Türkiye^de gerçekçi bir toprak reformu 
uygulaması yapılmadıkça.. 

BRJOL H. YBŞİLPINAR (İzmir) — Tarım re
formu deyin ona? 

CEMAL AKTAiŞ (Devamla) — Siz ne söylerseniz 
söyleyiniz, biz toprak reformu diyoruz. C'idâi bir top
rak reformu uygulaması yapılmadıkça, köylüye götü
receğimiz her türlü destekleme sosyal adaletten bir 

I ölçüde uzaklaşmak, bir ölçüde zengin köylüyü biraz 
daha zengin yapmak; fakır köylünün, zengin köylü-

I 1er, zengin üreticiler tarafından yutulmasını sağla-
I inaktır. Bu, ülkenin bir gerçeğidir. Türkiye'nin miras 
I uygulaması böyledir, Türkiye'nin toprak bölüşümü 
I böyledir. 
I Türkiye'de toprağın bölüşümünde iki bakımdan 
I sakatlık vardır. 
I Bir, miras uygulaması. Miras sistemimiz nedeniyle 
I topraklar üzerinde gerekli tarım üretimi verimli biçim-
I de yapılamayacak şekilde küçük parçalara bölünmüş-
I tür. Bu küçük parçaları demokratik bir biçimde ve ora-
I da çalışan insanların rızası da alınarak birleştirmek ve 
I üretimi artırmak gereği vardır. 

I İki; çok büyük toprak parçalarını yine demokra-
I tik biçimde, Anayasamız çizgisinde parçalayıp, o top-
I rakları gerçekten işleyecek insanların eline vermekte 
I yarar vardır. Bunu yapmadığımız takdirde ne olur? 
I Taban fiyatlarını yüksek tutmuşuz, buğdaya 10 lira 
I taiban fiyat vermişiz, köylünün bir dönüm toprağı ol-
I madıktan sonra o köylüye yüksek taban fiyatı ne ya-
I rar sağlar? 
I Efendim gübreyi ucuza vermişiz, suyu tarlaya ka-
I dar götürmüşüz, traktörü ucuz vermişiz, bir gram top-
I rağı yok adamın, bunun ne ilgisi var? Bu dtestekîeme-
I lerin hiç toprağı olmayanla ilgisi yok. Önce köylüye 
I toprak vermek zorundayız. 

I Şimdi küçük toprak sahiplerini demokratik biçimde 
I ve rızaları alınarak birleştirmek zorundayız ve verim-
I li bir toprak üretim parçasını oluşturup köylünün eli-
I ne teslim etmek zorundayız. 
I Küçük toprak parçaları nasıl alınır devlet tarafın -
I dan? Bir İstimlak Kanunumuz vardı, Kamulaştırma 
I Yasası. Kamulaştırma Yasasının - sanıyorum - 38 
I nci maddesi kıymet takdiri ile ilgili olan maddesi Ana-
I yasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve şimdi rayiç 
I bedel esas görülerek kamulaştırma yapma imkânı doğ-
I du. Toprak reformunu yaparken de istimlakten baş-
I ka bir çıkar, yol yok. Anayasa Mahkemesinin bu ka-
I rarı - görebildiğimiz kadarıyla - toprak reformunun 
I gerçekleştirilmesinde büyük bir handikap olarak önü-
I müze çıkıyor. Gerçekçi olmak gereği var. Türkiye'de 
I gerçekçi bir toprak reformu yapmadan da ne üretimi 

(birim alamda büyük ölçüde artırmak imkânı var - bi
zim görebildiğimiz kadarıyla - ne de sosyal adaleti içe
ren ve sosyal adalet ağırlığı olan bir destekleme ve ta
rım uygulaması imkânı var. Uzun süreden beri bu 
toprak reformu meselesi Türkiye'de görüşülür ve gün-

| demdedir. Bunu tüm siyasi partiler art düşünceleri bir 
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tarafa bırakarak bir araya gelip çözmedikçe, toplum
sal patlamaların ve bunalımların köylünün gerçekten 
desteklenmesinin yanında olup olmadığının çözümünü 
getirmek imkânı mümkün değildir, yoktur. Bir taraf
ta 50 - 60 bin dönüm arazisi olan insanlar olacak, güb
reyi ona aynı fiyata vereceksiniz, tarım girdilerinin 
tamamını aynı fiyata vereceksiniz, sulamayı götürdü
ğünüz zaman onlar 60 bin dönüm arazide yararlana
caklar; bir tarafta da 1 dönıüm arazîsi, 5 dönüm ara
zisi olanlar. Onlar da elbette 5 dönüm arazisi nispetin
de bu devletin desteklemelerinden yararlanacaklar. Bu 
sakatlığı çözmek lazım, Türk toplumunun anasakatltk-
larındsan bir tanesi budur. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformu, destekleme 
tarım girdileri hepsini üst üste koyuyoruz. Ardından 
bir meseleyi unutuyoruz; bugün - siyasal polemik yapı
yor demeyiniz - ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. 
Ekim dönemini yaşıyoruz. Türk köylüsü bugün akar
yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük ölçüde çiftini süreme-
miş, ek'iminl yapamamış durumdadır. Geçmiş yıllar
da da Türk köylüsü akaryakıt sıkıntısı çekmiştir; ama, 
çok şükür tarlada buğdayı kalmamıştır, ürünü kalma
mıştır, gecikmiştir, kuyrukta beklemiştir, sıkıntı çek
miştir köylü; ama, ürün büyük ölçüde.. 

İBRAHİM ETHBM BOZ (Nevşehir) — Pancar! 
CEİMAL AKTAŞ (Devamla) — Pancarda belki 

biraz sıkıntı çekmiştir; ama, ürünü büyük ölçüde kal-
mamıiştır. Bu yıl büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. 
Bunu tüm partiler olarak kabul 'etmek zorundayız. 
Size bir örnek vermek istiyorum, Türkiye'de bir ge
nelleme yapabilirsiniz buna göre; seçim bölgem olan 
Burdur'un birkaç ilçesiyle dün akşam görüştüm. 1,5 
aydan beri gelen akaryakıt miktarı köylüye 2,5 litre, 
3 litre, 5 litre, en fazla 12 litre olarak dağıtılabiliyor. 
Bu da traktörün oraya kadar gelip gitmesi için bile 
yetmeyecek kadar az bir akaryakıt. Köylünün çektiği 
işkenceyi boşgörebilirsihiz, köylünün sıkıntısını bir ta
rafa itebilirsiniz; ama, Türk tarımı bugün bir tehlike 
ile karşı karşıyadır, gübreyi bile taşıyabilecek kadar 
akaryakıt, akaryakıt satıcılarına ve dağıtıcılarına gön
derilemiyor. Geliniz bu konuya hep birlikte bir önce
lik verelim, Türk köylüsünün ürünü bizim için canı
mız kadar, hayatımız kadar önemlidir. Gelecek yıllar
da bir kıtlıkla, ürün kıtlığı ile karşılaşırsak bu bizim 
için sürpriz olmasın. Buna ciddi çözümler getirmenin 
en başında anlaşalım, birleşelim, bu sorunları birlikte 
saptayalım. 

Değerli arkadaşlarım.. 
İBRAHİM ETMEM BOZ (Nevşehir) — Karabor

sa mazot satıyorlar. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Ben bir gerçeği 
söylüyorum, karaborsa vardır yoktur, o Hükümetin 
sorunu. 

İBRAHİM ETHEiM BOZ (Nevşehir) — Basın 
arabaları satıyor. Güvercinlik'te 25 liradan satıyor. 
Ta eskiden beri basın arabalarına öncelik vermişler. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Var, demek ki sı
kıntı var; ama Türk köylüsünün yok. 

Şimdi öyle bir durum çıktı ki ortaya, yeni bir uygu
lama bu, her halde karaborsa fiyatları. Sanayi Bakan
lığınca onaylanmış resmi fiyatlar oldu. Eskiden kıt 
bulunanlar da yok oldu, kuyruklar kalktı, karalborsa 
da ortadan kalktı, öyle bir uygulamanın içine girdik 
galiba. 

Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü ve Türk tarı
mı ciddi biçimde akaryakıt sıkıntısı çekiyor. Bunun 
üzerine Hükümetin ciddi biçimde eğilmesi gerekir. 

Bir siyasal parti elbette ekonomik yönden ayrı dü-
düşünebilir. Her siyasal partinin ayrı bir düşüncesi 
vardır, bunla saygı duyarız. Tüm siyasal parti sözcü
lerini saygı ile dinledik; ama birleştiğimiz bir nokta 
var. O noktayı da vurgulamadan sözlerimi bitirmek 
istemiyorum. 

Bu nedir? Türk köylüsüne büyük ölçüde elektrik 
gidiyor, Türk köylüsüne yol gidiyor, Türk köylüsüne 
sulama bu ölçüde gitmiyor. Türkiye'de bir öncelikler 
tespit etmemiz, saptamamız lazım. Bu öncelik ne ol
malıdır? Benim görebildiğim şu: Türk köylüsünün ce
bine giren parayı öncelikle artırmak lazımdır. Türk 
köylüsünün cebine giren parayı biz artırabildiğimiz 
takdirde, Türk köylüsü elektriğini de kendisi götürme 
imkânına kavuşur, Türk köylüsü yolunu da düzeltme
ye, yapmaya muktedir duruma gelir. Bizim ihmal et
tiğimiz şu olmuştur: Türk köylüsünün cebine giren pa
rayı şimdiye kadar ciddi biçimde düşündüğümüzü san
mıyorum. Bunun köklü çözüm imkânlarım tüm par
tiler bir araya gelip, birleşip, asgari müştereklerde an
laşıp birlikte kararlar vermemiz gerektiğine inanıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak, bir temennimi belirtip sözlerime son 
vereceğim. 

Şimdi, biz iktidarda iken taban fiyat şu idi, siz ik
tidarda iken taban fiyat bu idi; siz şu kadar önerdi
niz, biz bu kadar önerdik mesde'siriin dışında, gelecek 
yıllarda, hep birlikte bir destekleme alımları Ve taban 
fiyat uygulaması yöntemi geliştirmek için birl'ikte ça
lışmalar yapmak zorundayız. Her parti siyasal gö
rüşünü buraya koymalıdır; ama sanıyorum siyasal gö-
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rüşü ne olursa olsun, asgari müştereklerde birleşip, 
belli asgari noktalardan sapmadan, doğrultu koyarak 
gerçeikçi uygulamaları uzun süre uygulamak ve sür
dürmek mümkündür. Bunun mümikün olduğu bir ara
ya gelinir, konuşulur ise anlaşılacaktır. Bu görüş ve 
duygularla sizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür öderim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aktaş. 
Böylece gruplar adına yapılan konuşmalar tamam

lanmış bulunuyor. 

Şahısları adına Sayın Şener Battal, Sayın Korkut 
Özal Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Mahmut Türk
menoğlu ve Sayın Albid'in inan Gaydalı söz istemiş
lerdir. 

Sayın Battal?.. Yoklar. 
Sayın Özal, buyurun. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Bakan Beyden 

sonra kullanmak mümikün mü? 
BAŞKAN — O zaman bir arkadaşla söz sırası ko

nusunda anlaşın. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îzmir) — Korkut 

Bey, b'iz anlaşalım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (tzmir) — Saıyın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; taban fiyatlarla ilgili bir 
konuyu Mecliste tartışıyoruz. Çok önemli b'ir konu. 
Özellikle geçmiş AP iktidarlarından sonra, iki kez 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarının da, CHP ağır
lıklı iktidarların da denenmesinden sonra, taban fiyat 
konusunda herhangi bir düzen değişikliği yapılmadık
ça, yeni bir yöntem getirilmedikçe soruna çözüm 
bulunamayacağının anlaşıldığı bir zamanda yeni hü
kümetin yeni taban fiyatlarını tespit etmesinin düşü
nüldüğü bir sırada, çünkü ilk taban fiyat tütünle haş
layacak, tütün buğday ile ilişkili, 'buğday ayçiçeği ile, 
zeytinyağı hepsi birbiriyle ilişkili, birinin öbürü ile 
dengesi bozuldu mu işin içinden çıkmak mümkün ol
muyor. Yeni Hükümet, özellikle bu konuda en yetkili 
Bakanlık olan Ticaret Bakanlığı bunun dengesini dü
şündüğü bir sırada, Meclislerin böyle bir konuyu tar
tışmış olmasından ülkemiz için büyük yarar geleceği 
inancı ile memnuniyetimi belirterek sözlerime başlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu görüşülüyor, dun 
de bir konuyu görüştük, jlgii ortada görüyorsunuz, 
herhangi bir kavga yok, tartışma yok, anlaşmış gibi
yiz Meclis olarak, bu konularda anlaşmış gibiyiz, an
laştık mı? Hayır, anlaştığımızdan değil, burada ne 
konuşulursa konuşulsun, yıllardır aynı şeyler yapıldı

ğından dolayı kimse buna önem vermiyor. Biz konuşa
cağız, konuştuklarımızı seçmenlerimize götüreceğiz, 
ondan sonra yine aynı düzen devam edecek; bunu bil
diğimiz için bu konuya gerektiği gibi önem vermiyor 
Meclis grupları. Ama konu artık çok önemli olduğu
nu hepimize hissettirmeye başladı, ne yapılabilir? Ça
re dedim ben, Sayın Özal konuşurken, konuşan ar
kadaşlarımız çare gösterirken Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü arkadaşım, kooperatifleşmeyi de çare olarak 
gösterdi, kendisini aşağıda kutladık, ama dedi ki: 
«Demokratik kooperatifler, güdümlü kooperatifler de
ğil» dedi. MSP sözcüsü arkadaşım, buradan «Sosya
list kooperatif modeli önerildi, o olmamalı, gerçek 
kooperatifçiliği d'e maalesef kuramadık» dedi. MSP 
sözcüsü arkadaşıma çare dedim, o kooperatiften söz 
etmedi, «Devletin bu konuya el atmasını» söyledi, 
Bakanlığı sırasında yaptığı uygulamaları anlattı, Dev
let Malzeme Ofisine ve Et Balık Kurumuna verdiği 
görevler, yani devlet eliyle bu konuya yaklaşılmasını 
çare olarak gösterdi. 

Şimdi burada konuşurken, bir yanımız demokra
tik kooperatifçiliği çare gösteriyoruz, b'ir yanımız dev
let olarak buna el atılmasını çare gösteriyoruz, ama 
bugünkü hükümet ve ona destek olan siyasi partiler 
hem devletçilik için hem de kooperatifçilik için alabil
diğine karşı politikalar uyguluyor. O zaman burada 
bir samimiyetsizlik var; açıkça söyleyelim diyelim ki, 
özel sektör eliyle bu iş'i hallederiz, serbest bırakalım 
dersek o zaman tutumumuza uygun hareket etmiş 
oluruz. Bu dediğimiz konuları kim çözecek? Türkiye' 
hin çok büyük potansiyelleri var tarım üzerinde, hep 
bütün sözcüler söyledi petrolün karşısında denlgeyi 
sağlayacak olan gıda maddeleridir, tarımsal üretim
dir, Türkiye'nin büyük potansiyeli vardır bu konuda bu 
potansiyeli harekete geçirmek mümkün müdür? Müm-
Ikünldür, nedir? Ne yapılabilir? İki ürün et ve buğday, 
'buğday konusunu tartışıyoruz, 16-17 milyon ton buğ
day üreten ülkeyiz, Sayın Özal burada konuşurken 
1974'ten bu yana 5 milyon ton artış olduğunu söyle-. 
di, sulama yapılırsa, gübre tam uygulanırsa ciddi ola
rak bu işe yaklaşılırsa 5. milyon ton daha artışın çok 
kolaylıkla olaibileceğin'i hepimiz sanırım kaibul ede
biliriz. Eee, 5 milyon ton buğday artışı 200 dolardır 
buğdayın tonu, 1 milyar dolarlık ihracattır, işte ihra
cat tıkanıklığını çözen bir olay. Haydi hep beraber ko
nuyu bilelim ne yapmak istiyoruz? 5 milyon ton buğ* 
day üretimini arttırmak istiyorsak bü üretimi arttır
mak için çareleri hep beraber araştırırız, ciddi ciddi 
araştırır çözümü ne ise, bu artış için yapılması gere-
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ken onu yaparsak, bu artış sağlanır; o zaman da 1 mil
yar dolar döviz gelir, satışı yüzde yüz garantilidir. 

Aynı şekilde et üretiminin artırılmasının mümkün 
olduğunu gördük, mümkündür. Eğer bir milyon baş 
hayvan üretimi artışı veya o nitpette beslenerek artır
ma sağlanırsa, kilosu 3 dolar olan et hesabıyla aşağı 
yukarı bir milyar dolarlıktır. Türkiye'nin dışarıya et 
satması mümkündür. Bu hususta çeşitli hesaplar ya
pılabilir; derisi ayrı işlenir, et parça satılır, ama Tür
kiye'nin, işlenerek, işlenmeyerek - canlı hayvan sata-
tarak değil - bir milyar dolarlık et satma potansiyeli 
de vardır. Kısa sürede buna da ulaşılabilir ama, ya
pılması gereken tespit edilmeli, o yapılmalıdır. Onu 
yapamıyoruz, söylüyoruz. Ben, burada konuşan ar
kadaşlarımı dinledikçe, köy kahvesinde ben neyi söy
lüyorsam, burada Sayın Yeşilpınar da, Sayın Agah 
Oktay Güner de aynı şeyleri söylüyoruz. O zaman ni
çin kaivga ediyoruz? Bunların uygülanmasın'da aksak
lıklar çıkıyor. Uygulamada çare anlaşılmıştır, güdüm
lü kooperatiflerle bir yere varılamaz. Çare,. demok
ratik kooperatiflerle tarımdaki, köydeki üreticinin ör-
gütlenmesidir. Üretici örgü'denmedikçe, demokratik 
yoldan örgüt.lenmedikçe, baskı grulbu olup, istediği fi
yatı alamaz. Üretici örgütlenmedikçe, ekonomik yön
den güçlenem'ez. Ekonomik yönden güçlü olmayınca, 
çok ürettiği yıllarda devlete yalvarır yakarır, ama o 
ıba/skı grubu olmadığı için daha çok aracıların sözü ge
çer, talban fiyatlar ona göre oluşur. 

Üretici örgütlü güç olmadıkça, kendisini malını 
alıp satmadıkça sonucun alınmadığı büyük bir gerçek 
olarak: ortaya çikmıiştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili ola
rak üzüntüyle ifade ediyorum ama, gerçektir, itha
latın, tarım girdilerinin ithalatının, kooperatif birlik
leri eliyle yapılacağını, tarım ürünlerinin ihracatının 
kooperatifler eliyle yapılacağını, tarımda demokratik 
kooperatifler şeklinde örgütleneceğini programına al
mış olan bir parti olarak, geçmiş iki yılda bunu uygu
layamadık. Doğrudur, uygulayamadık ama, geçmişte 
112-15 yıl iktidar olan partiler de b'ilerek uygulamadı. 
ŞUrridi bunlardan ders almak zorundayız, bunu uygu
lamalıyız. Ama görüyorum ki, iktidar partisinde bir 
kooperatifçilik düşmanlığı vardır. Geçen gün Ticaret 
Bakanlığı bütçesinde de konuşurken söyledim, «Aman 
bu kooperatiflere yardımcı olmayalım» diye söylen
mektedir. Sebebi gayet basittir. 

Bütün partilerin milletvekillerinin delege olarak 
bu sistem içerisinde görüştükleri, konuştukları, siyasi 
güç aldıkları kişilerin büyük çoğunluğu tarım ürünle
rinin aracılığını yapmaktadır, îster AP'Ü olsun, ister 

CHP'li, ister MSP'li, tarım ürünleri konusunda ciddi 
bir noktaya geldiği zaman karşı çıkılmaktadır. Gerçek
leri görmek zorundayız. Karşı çıkılmaktadır, çiftçinin 
sesinden onların seii bize daha kolay ulaşmakta ve 
ıbiz, uygulamak istediğimiz poriit'ikaîarı da ters yöne 
çevirmek zorundayız. AP Grubunun sözcüleri koope
ratiflere neden karşıdır? Niye bunu sürekli vurgula
maktadırlar? Sebebi gayet basittir. 

EROL H. YEŞlLPINAR (tzmir) — Öyle bir şey 
yok. Öyle olsaydı kooperatifçilik bu hale gelir mi idi? 

MAHMUT TÜRKlMıENOĞLH (Devamla) - Ha
yır. Ticaret Bakanlığı bütçesinde Sayın Bakan burada 
söylediler, bunun sebebi şudur: 

Köy Kalkınma Kooperatifleri köylerde mazot da
ğıtımı, naylon dağıtımı gibi ulak tefek tarım girdi da
ğıtımında bazı aracıların kârlarına engel olmuşlar
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde, 
kıyamet kopmuştur. Mazot dağıtımı olarak Köy -
Koop'un dağıttığı mazot, dağıtılan mazotun yüzfbin-
de biridir. Güvercirilik'te karaborsa mazot dağıtılıyor, 
burada AP grubundan birisi söylüyor, ses çıkmıyor, 
şehirler arası bütün yollarda herkes karaborsa mazot 
satıyor. Bütün istasyonlar karaborsa mazot satıyor 
kimse seslenmiyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Fuel oil satıyor. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) ~ Ta
mam, ama kimse seslenmiyor. Kooperatiflere ayda bir 
tanker mazotu köylüye zararına dağıtıyor, kıyamet ko
puyor, mazot tahsisi kesiliyor. Hayır, satmasın. Ucuza 
mazot verelim diyoruz buğdayda, ama istemiyoruz, 
«Kestik, mümkün değil, satılmasın» deniyor. Şimdi 
bunun niçin dendiğini bilelim, bundan milletin gözü 
açılıyor diye korkuyoruz, korkuyoruz. Yapılacak iş 
gayet basittir. «Sosyalist modelde kooperatif» dedi Sa
yın Güner, önerildi dedi. Hayır, Cumhuriyet Halk 
Partisinin önerdiği kooperatifi, Cumhuriyet Halk Par
tisinin solundaki birçok siyasi görüş sahibi partiler be
ğenmemektedirler; hizmet kooperatifi, demokratik 
kooperatiflerdir, bu düzenin kooperatifi demektedir
ler. CHP'n'in önerdiği kooperatifler,' demokratik se
çimle, daha çok hizmet ağırlığı olan kooperatiflerdir. 
Üretim kooperatiflerine geçme amacı da vardır; ama, 
şu anda yaşayan Koy - Koop denen olay, tamamen 
hizmet kooperatifidir. Üretilen ürünün bir kısmını 
alıp depolayıp satma meselesidir. İzmir'de 119 koope
ratifin - 118 idi 119 oldu, hergün büyüyor - hertürlü 
siyasi kanaat sahibi kooperatüfç'inin de -bulunduğu bir
liğin başkanı olarak söylüyorum; geçen sene peynir 
alımında bizim kooperatiflerimizde peynir taban fiya-
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ti 850 lira idi, bir teneke peynir; sonra 1 800 lira ol
du. Kooperatif olarak alım yaptığımız yerlerde bu ar
tan fiyatı köylüye ilettik, köylüye verdik, peynir ko
nusunda başarılı bir uygulama yaptık. Aynı şey buğ
day konusunda yapılabilir. Denenmiş olarak söylüyo
rum. Örneğin, bu 5 milyan ton buğday; Toprak Mah
sulleri Ofisi belli bir fiyat verd'i. 5 lira taban fiyatı az
dır, kalbul ediyorum, 420 kuruş azdı, 5 lira azdır, da
ha yüksek verilmelidir. Çünkü buğdayın dışa satış fi
yatı 180 doladır. 180 doların karşılığı 8 Türk Lirası
dır, bugünkü kur üzerinden. Siz nasıl olur da 5 liraya 
buğday alabil irstiniz, 420 kuruşa buğday alabilirsiniz? 

Un satalım dendi. Çok iyi bir teşebbüstü. Un sa
tışını ben inceledim. Fransa'dan bir kooperatif birliği 
bizden un istedi; İzmir Kooperatifler Birliği olarak 
onlara ihracat yapıyoruz. Un da satar mısınız, dedi. 
Satarız dedim. Toprak Mahsulleri Ofisine geldim. Un 
satabilmek içlin, bugünkü uygulama, Sayın Bakanın 
dlkkatin'e sunuyorum, belki biliyorlar, un satabilmek 
için Toprak Mahsulleri Ofisinden buğday alma mec
buriyeti var. Unun tonu 220 dolar, 180 dolar buğday, 
220 dolar un. Arada kalan kepek de hayvan yemi ola
rak çok değerli, 5 lira kilosu. Toprak Mahsulleri Ofi
si buğday vermediği sürece dışarıya un satamazsınız, 
bugünkü mevzuata göre. Toprak Mahsulleri Ofisi buğ
day ver diyorsunuz; elimde buğday yok. Türkiye'de 
16 miliyon ton buğday üretildi. Birkaç milyon ton 
buğday satabilecek durumda; ama bana gelmedi. Ne
yi bekliyorsunuz? Stok edenlerin buğdayları çürüme
ye başlayacak, un olarak da dışarı satamayacak, buğ
day satışı da yasak; o zaman bunlar getirecek Toprak 
Mahsulleri Ofisine bu buğdayları verecekler, o zaman 
ben de un için size buğday vereceğim, o buğdayı un 
yapıp satacaksınız dışarıya. Düşünün.. Buyurun.. 

Şîıridi buğday var; Toprak Mahsulleri Ofisi yok 
diye satamıyor, un da satamıyor, tüccara da yasaklıyor; 
o da satamıyor. Bunlar satılmayınca ne olacak? Tüc
car satsın, karar alabilir. Sayın Bakan belki almıştır 
bu kararı. Tüccar elindeki buğdayı satsın. O zaman da 
büyük bir haksızlık oluyor. 5 liraya alınan buğday 8 
liraya satılıyor, tüccara büyük kâr sağlanmış oluyor. 
Bunun çaresini değişik şekilde buldum zanneden bü
rokratlar, yıllarca çare bulmuşlardır, bakanların önle
rine de getirmişlerdir. Çareler "hep ters çalışmıştır. Ça
re, o köylerde kooperatiflerin örgütlü olması. 10 bin 
kooperatif var Tüfk'iye^de örgütlü, ufak büyük. 300 
ton buğdayı 10 bin kooperatifin her birisi alabilir, 5' 
er liradan 1,5 milyon liradır. Köylü parasının yarısı
nı tüccarda olduğu gibi kooperatiften satılınca da 

alabilir. 750 bin, 1 milyon liralık paralarla Toprak 
Mahsullerinin stokladığı buğdayın 2 mislini koopera
tifler stoklayalbilirler, bunlar eğer teşvik edilirse. 

Hayvan üretiminde de aynıdır. 1 milyon hayvanın 
üretimini bölerseniz 10 bine, 100 tane büyükbaş hay
vanın üretimini bir kooperatife görev verirseniz, onun 
yemini de uygun fiyatla verirseniz, onun en az 100 
ortağı vardır, her ortağına bir tane fazladan hayvan 
ürettirebilir. Bunun yolu örgütlenmek'tür. Örgütlenme
nin yolu da demokratik kooperatifçiliktir. Güdümlü 
kooperatiflerle buna ulaşılamaz. Sosyalist kooperatif
lerde de, o modellerde de, değişiktir olay.. Fiyatı dev
let tespit etmektedir. Kooperatifte mal sahibi kimse 
yoktur, tamamen tarlalar devletin gibi kooperatifin
dir. O tarlaların içerisinde bugünkü bizim devlet üret
me çiftlikleri gibi çiftliklerde toprağın sahibi, tapuda 
sadece şahıslar görünmektedir. Ama tamamı o koope
ratifte işçi gibi çalışmaktadır. O model değildir bizim 
Köy - Köop olarak uyguladığımız model Sayın Güner. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Halk Par
tisinin kooperatifçilik modeli dedim. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Davamla) — O 
model de önerilmemektedir. Cumhuriyet Halk Parti
si programında. Bizim önerdiğimiz demokratik halk 
kooperatifleridir. Sosyalist modeldeki üretim koope
ratifleri, bana sorarsanız ben o kooperatiflerîn daha 
yararlı olduğuna inanan bir kimseyim. Ama gerçekten 
bugün devlet üretme çiftlikleri gibi çiftlikler, devlete 
alt boş arazilerde gerçekten üretim kooperatiflerini 
uygular da, o üretme çiftliklerinde verdiğiniz ücretli 
Verirseniz, işsiz orduları orada o kooperatiflerde görev 
almak için hazırdırlar. Buraya gidecek çok insan var
dır. Üretim artışına da çok büyük çapta sebep olur. 
Ben o kooperatiflerin o tip uygulamalarının Türkiye' 
ye yarar getireceğine inanıyorum şahsen. Ama Cum
huriyet Halk Partisinin programındaki kooperatif o 
model değildir. 

Eleştirirken onu bilme'k lazım. Demokratik Halk 
'Kooperatifleridir, Erol Yeşllpınar'ın buradan istedi
ği tip kooperatiflerdir. Burada onun da söylediği ay
nısıdır. Güdümlü Tarım Satış Kooperatifleriyle bir 
yere varılamayacağını herkes görmüştür. Çare çiftçi
nin örgüfclenmesldir. 

EROL H. YEŞfLPINAR (İzmir) — 2 yılda seçil
miş yönetici bırakmadınız kooperatiflerde. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, süreniz doldu 
efendim. 

MAHİMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Sa
yın Yeşiipınar, seçilmiş yöneticileri biz iktidarımız dö-
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neminde.. Tarım Satış Kooperatiflerinden bahsetmi
yorum, ben kalkınma kooperatitflerirtden bahsediyo-
yorum. Tarün Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
güdümlü kooperatiflerdir. Genel müdürlerini devlet 
tayin e'der. Bunu iyi bilmeniz lazım. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Biliyorum, bi
liyorum. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Onlar 
demokratik değil, güdümlü kooperatiflerdir. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bi
liyorsanız, o zaman bu kürsüden demokratik koopera
tifleri savunuyoruz deyip, oradan tarım kredilerden 
örnek vermeyiniz. Demokratik kooperatiflerin bugün 
TürkiyeMek'i örneği, köy kalkınma kooperatifleri ve 
ona bağlı 1163 sayılı Yasaya dayalı olarak kurulmuş 
kooperatiflerdir. Bu kooperatifler 10 500 tane traktör 
dağıtmışlardır. Ne acıdır ki, bu traktörler geçen dö
nemde gene Sayın Bakanın Bakan olduğu zamanda it
hal müsaadesi alınmış ve dağıtılmış traktörlerdir. Bel
li eylemlerle alınmıştır ama alınmıştır. Bizim Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarı dönemin'de bu müsaade, 
programırida kooperatiflere ithal ettireceğim dendiği 
halde verilmemiştir. En son iktidardan ayrılanacağı 
sırada Köy - Ktoop'a traktör ithal müsaadesi verilmiş
tir. 

2 aylık süre de Aralık'in 20'sinde bitmiştir. Yeni
den süre uzatımı istenmiştir. Sayın Bakandan tekrar 
rica ediyorum; Ucuz traktör dağıtımı için eğer İstiyor 
iseniz köylünün eline ucuz, traktör ulaşsın, bakımı ya
pılsın istiyorsanız - 10 500 traktörü dağıtmış olan 
Köy - Kooptan hiçbir şikâyet gelmediğine göre, bu sü
reyi lütfen uzatınız ve Köy - Koop traktör ithal et
sin, piyasa fiyatlarının altında fiyatla dağıtsın. Herhan
gi bir yanlış olursa denetleme olanakları elinizdedir, 
denetleyin; yanlış yapanı cezalandırın Sayın Bakanım. 

Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim. Be
nim bu vesileyle söyleyeceğim, Türkiye'de bu konula
ra çözüm vardır. 

Taiban fiyatlarının başlangıcı tütün taban fiyatları
dır. Tütünün taban fiyatı tespit edilirken gerçekçi, 
buğdayda düşülen hataya düşülmemesi için gerçek
çi fiyat tespit edilmelidir. Tütün taban fiyatları da en 
azından bugünkü duruma göre 2,5 doların karşılığı 
ortalama fiyat olacak şekilde 130 lira civarında bir 
başfiyat, 140 lira civarın'da bir ortalama fiyat. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geçen sene niye ver
mediniz? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Ge
çen senekine katılmıyorum, açıkça söylüyorum. Hükü

met olarak yapılanı, geçen sen ekini de eleştiriyorum. 
Ben kişisel olarak konuşuyorum. Tütün taban fiyatla
rını bu sene 130 lira başfiyat, 115 lira civarında orta
lama fiyat olacak şekilde açmazsınız, buğday fiyatı
nı 7 liraya 8 liraya çıkaramazsınız. Ayçlçek fiyatını 
ona göre ayarlamazsanız buğdayı istediğiniz gibi art-
tıramazsınız; bir birine bağlı şeylerdir bunlar. 

Eğer konjonktüre göre, piyasadaki satış durumu
na göre taban fiyatı yapacaksanız, bırakınız piyasada 
kendisi ken'dil'iğinden teşekkül etsin o zaman. Eğer 
müdahale ediyorsanız orantılı müdahale etmek zo
rundasınız. 

Zeytinyağı meselesini de bütçe müzakerelerinde Sa
yın Bakanıma arz etmiştim. Zeytinyağı destekleme
den kaldırılmıştır; çok yanlıştır, zeytinyağının yok yı
lıdır bu sene. 4 Ocak günü zeytinyağı fiyatlarının 175 
liraya çıktığını söylemiştim, «Yok» demiştim Sayın 
Bakana.* 

Sayın Bakanım, bugün zeytinyağı fiyatları piyasa
da 200 liraya, 5 asitli sabunluk yağlar da 126 liraya 
çıktı. 

Bu şekilde artan fiyat karşısında devlet müdahale 
etmediği sürece gelecek seneki yağ durumu perişan 
olacaktır. TARİŞ'in de gücü kalmamaktadır, Köy -
Koop'ların, kooperatiflerin de gücü kalmamaktadır. 

Bu piyasaları serbest bıraktığınız zaman, tarım 
ürünlerine müdahale etmediğiniz zaman piyasanın na
sıl teşekkül edeceğine zeytinyağı fiyatları büyük ör
nektir. 80 lira perakende fiyat, 60 lira 5 asit yağ, bir
denbire perakende satış serbest bırakılınca 200 lira, 
126 lira 5 asit sabunluklar oldu. 

Buğdayı da aynı şekilde serbest bırakırsanız, başka 
şeyi de serbest bırakırsanız çok zamanında çok düşük 
fiyat, yok zamanında çok yüksek fiyat gibi - bugün 
zeytinyağının yok yılıdır - dengesizlikler olur. Toprak 
Mahsulleri Ofisi kanalıyla, kooperatifler kanalıyla 
devlet müdahale etmelidir; ama gerçek çözüm demok
ratik halk kooperatiflerinin desteklenmesi ve onlarda 
çiftçinin örgütlenmesi suretiyle olacaktır; bunun başka 
bir çözümü yoktur. 

Heniriize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkmenoğlu. 
Sayın Çatalbaş, buyurun eferidim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis huzurunda 
önce bu araştırmayı getiren değerli parlamenterlere 
teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyorum. 
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Türk tarımı büyük bir manzumedir. Onun içinde 
buğday, 'hububat, bakliyat, hayvancılık, narenciye, zey
tin, üzüm, incir, tütün, pamuk, ayçiçeği gibi hepsini 
saydığımız zaman birbirine bağlı ve ülkemizde % 
57'nin yaşadığı büyük Türk çiftçisinin, insanının geçi
mini sağladığı alanı kapsayan büyük bir manzume
dir. 

Grup sözcüleri olarak muhterem arkadaşlarımız ve 
kişisel konuşan arkadaşımız gerçekten konuları dile 
getirdiler. Ben, satırbaşları itibariyle meselenin öne
mine değinmek istiyorum. 

Sayın millet vekilleri, bugün ülkemizde 80 mil
yona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan vardır ve 
dünya nüfus ve gıda sorunu bütün dünyada süper dev
letleri bile her an düşündürecek boyutlara varmıştır. 

Bu kadar hayvan potansiyeli olan ve bundan 4-5 
yıl önce 5-6 milyon ton buğday üreten bir ülke alı
nan değerli önlemler ve çalışmalarla bugün 16-17 mil
yon ton buğday üretebilecek duruma gelmiştir. 

Üretimin her dalında pamukta, incirde, üzümde, 
tütünde, fındıkta, ayçiçeğinde alkışları memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Destekleme alımları ve taban fiyat uygulaması 
serbest ekonomi sistemi içinde, karma ekonomi sis
temi içinde faydalı mıdır, zararlı mıdır? Türk köy
lüsüne ne getirmiştir, ne götürmüştür? Bunun tartış
ması geniş anlamda yapılmalıdır. Acaba bu uygula
dığımız iki anaf aktörde Türk çiftçisi, Türk üreti
cisi ne kadar yararlanmıştır. Serbest rekabet siste
mine bağlı olan Türk ticaret çalışmaları içinde, bu 
uygulamanın faydalı olup olmadığı üzerinde düşün
mek lazımdır. 1978 ve 1979 yıllarına, geldiğimiz şu 
güne kadar buğdayda, tütünde, fındıkta, üzümde, in
cirde, şeker pancarının her bir dalında Türk çiftçi
sinin cebinden 8 ve 12 milyon civarında kendi za
rarına bir hadisenin olduğunu hesaplamış bulunmak
tayım, Durum bu olunca, bu taban fiyat uygulama
sıyla geniş anlamlı destekleme kime yarıyor? İşte 
buğday fiyatına 430 Icuruş verdiğimiz gün, her yıl 
kendi dönemi içinde 4 milyona yakın alım yapan 
Toprak Mahsulleri Ofisi 2 milyona yakın bir alım 
yapmış ve kısa bir dönem sonra hükümet 80 kuruş da
ha buğdaya fiyat vermesine rağmen yine Türk çift
çisi fevkalâde mağdur ve perişan edilmiştir. Bu ara
daki fark nereye gitmiştir? Tefeciye, soyguncuya, vur
guncuya ve aslında buğday spekülasyonunu Türk çift
çisinin alın terini gasbeden kimselerin cebine inmiştir. 
Bu fındıkta da böyle oldu. Bu .kürsüden yine arz 
etmiştik. Tütünde, şeker pancarı, Yüce Meclis bu ko

nuda bu çalışmayı genişletip ve ufkunu çök büyük 
bir şekilde İhata buyurursa gerçekten Türk ulusuna, 
Türk milletine çok yararlı bir çalışma yapacağı gö
rüşünü taşıyoruz. Fiyatlar ne oldu? 4-5 misline çıktı, 
bazı mallarda 6 misline çıktı. Bugün Türk çiftçisinin 
% 80'ini güzün ektiği oleinlerin % 30'u anca'k eki-
lebildi. Bahara geliyoruz işte. % 20 ekilen Türk çift
çisinin ektiği ekinlerin kaçta kaçını ekebilecek, onu 
da göreceğiz. Halbuki Türkiyenin tarım potansiyelin
de güz ekinlerinin çok büyük önemi var. Bunun ora
nı % 80'den aşağı değil. 

Kooperatif konusunun tartışmasını bir yana bı
rakacağız. Yalnız biz kolhoz ve komün biçimindeki 
kooperatiflere karşıyız. Anayasanın 51 nci maddesi, 
Devletin kooperatifçiliği ne şekilde himaye edeceği 
hükmünü zaten taşıyor. Kooperatiflerin, köy ikalkın-
ma kooperatiflerinin çok yararlı hizmetler yaptığı 
ifade edildi. Birçok yörede bu doğrudur. Ama bir 
Şiran'ın Sarıca köyündeki bir kooperatife verilen 
akaryakıtla, bir Şiran'a değil, Şiran'ın köylerine de 
değil, başka vilayetlere ve başka yerlere satıldı. Ger
çek ihtiyaç sahibi olan kimseler bu kooperatiften bir 
gram daihi, Türk çiftçisi bir gram dahi, bir litre da
hi mazot alamadı. Sayın Türkmenoğlu'na söylüyorum, 
bu hususu lütfen inceletsinler, doğru mu, yalan mı? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (tzmir) — Doğru 
ise yakalanır, cezası verilir. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Ak-
taş belirttiler, iki önemli konu. Ben evvela Yüce 
Parlamentonun bu ıkonuda ittifak içinde olduğuna çok 
sevinmişimdir. Ancak, bugün her türlü 'kitlenin bir 
kuruluşu var, Türk çiftçisinin kuruluşları nerede? 
Bir Ziraat Odaları var, ne yapıyor, yasası nerede? 
Ziraat Odaları Yasası Türk çiftçisinin dertlerine ça
re bulabilecek bir durumda mı? Bunu en kısa za
manda Yüce Meclisin huzuruna getirmek zorundayız. 

Çatlayan Anadolu toprakları sulanmadıkça, bir 
yuva tesisi var Medeni Kanunun «Ayni Haklar» bö
lümünde, Almanya'da Gesellschaft var, toprafk bö
lünmüyor. Biz bir babadan kalan 6 dönüm toprağı 
8 evlada bölüyoruz halen. İşte Yüce Meclisin üze
rinde duracağı önemli konulardan birisi bu. Toprak 
bölümü ne demektir? Orada büyük evlat çalıştırı
yor toprağı, gelirlerinden bütün giderlerini çıkardık
tan sonra kalan bütün kardeşlere bölünüyor. Me
deni Kanunun 472-480 nci maddeleri arasında bir yu
va tesisi, bölümü var. Nerede bu? Niye kondu oraya, 
öyle durur; 1926 yılından beri öyle durur. Bilmiyo
rum daha kaç senesine kadar orada duracak. 
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«Köylü efendimizdir» sözü keşke söylenmeseydi. 
Köylü nerede efendimizîki? Karanlıklar içinde, gece 
gündüz dört mevsimde çalışan; fakat bugün geçimini 
zor karşılayaibilen... 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Doğru, 
doğru... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ege köylü
sünü de düşünmeyiniz; 'beyefendi, Orta Anadolu köy
lüsünü de düşünmeyiniz size Doğu ve Doğu Anado
lu'yu 'biraz düşünmenizi isterim. Lütfederseniz biraz 
beraiber oralara gitme<k isterim, şeref duyarım, gör
menizi istirham edeceğim. Gerçekten bugün Gümüşha
ne'de 4 gündür elektrikler onarımda, elektrikle ça
lışan fırınlar ^olduğu gi'hi durmuş vaziyette, ekmek 
çıkaramıyor. —27°'de karanlıkta oturuyorlar. Gaz da 
ydk. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Elekt
riği olan da zaten 'karanlıkta. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Türkiye 
tarım manzumesi yönünden büyük potasiyele sa
hip 'bir ülke. Bakınız endekslerde, bültenlerde ne 
deniyor : Günde 250 gram süt içmeyeni, 1 yumur
ta ve 200 gram et yemiyend insandan bile saymıyor
lar. Alın dünya literatürünü baikın. 80 milyon büyük 
ve küçük baş hayvanı olan bir ülkede, acaba günde 
hangimiz 1 yumurta, 250 gram süt ve 200 gram et 
yiyebiliyoruz? Bu bültende 'bir çizgi var, «'bitkisel 
proteinle beslenen ülkeler» ve «hayvansal proteinle 
beslenen ülkeler» diye ayırmış. Listede 16 ncı sıra
nın altından sonra «bitkisel proteinle beslenen ül
keler» devam edip gidiyor. Biz 56 ncı sıradayız. Türk 
milletinin % 57'si halen köyde yaşadığı halde biz 56 
ncı sıradayız. 

Biz Adalet Partisi felsefesinde, kalkınmanın köy
den başlayıp şehire gelmesi görüşünü, 1950 yılın
dan 1958 yılına kadar % 80'i oranında gerçekleştir
dik. O dönem Türk köylüsü için altın dönemidir, 
kim ne derse desin, tartışması Yüce Meclis kürsüsün
den her an yapılabilir ve bugünkü Adalet Partisi 
mefkuresinde de şehirde ne varsa köyde o olaca'k. 
Aslında bu da % 50'siyle gerçekleşmiştir. İşte bütçe 
imkânl'anmız ortada, Türkiye'nin yerleşim konumu 
ortada, Amerika'nın 'bütçesi kadar bütçemiz olmalı ki, 
altyapı yatırımlarının yanında bütün hepsi birden bu 
46 bin yerleşim merkezlerine, her 'köye gidebilsin, 
ama bu bütçe imkânları içinde de Türk köyüne gi
den altyapı yatırımları Adalet Partisi ve Demokrat 
Partisi dönemlerinde fevkalade memnuniyet verici ve 
sevindiricidir. İşte 22 ayı da gördük, yani tenkit et

mek için konuşmuyorum, hiç bir eser gerçekleşmemiş
tir, hiç bir şey gitmemiştir ve gidememiştir. Sadece 
bilimsel yönden çalışmalar olmuştur, beyin takımı çok 
esaslı öneriler vermiştir, hepsi ters çıkmıştır. 

Üzülerdk ifade ediyorum, bu büyük Türk Milleti 
için bu güzel ülke için büyük bir kayıptır. 

Besi projesi, şeker sanayinin uyguladığı şekliyle 
bu sene programlara alınan 200-250 bin yerine, ge
rekiyorsa 500 bin alınmalı, fevkalade başarılı olmuş
tur. Demin et üretiminin arttığını belirten değerli 
bir arkadaşıma yüzde yüz ha'k veriyorum. Bugün 
Türkiye'de yalnız besi projesini uygulayan 9 kuruluş 
var, takdirlerinize sunmak istiyorum. Bunu entegre de 
sayamazsınız ve o derece dağınıktır ki, bunu toplama'k 
da, disipline etmekte büyük yarar vardır. Özellikle 
destekleme yaygın fiyatlar ile, taban fiyat uygu
lamasının maliyetler esasına göre bütün kuruluşların 
görüşleri önceden alınmak kaydıyla, gerçek anlamda 
tespit olunmadıkça, Türk köylüsünün emeğini de
ğerlendirmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar bu 
hata işlenmiştir, işlene gelmektedir. Her şeyin bir mali
yeti var, 'buğdayın tarla hazırlığından, ekiminden, ha
şatına, ambara gelinceye kadar bir maliyetini sapta
mak çok zor bir iş değildir. Bu, tüLünde de, fındıkta 
da, şeker pancarında, zeytinde de ve hepsinde böyle, 
hepsinde böyle; 'bunların maliyetini saplamak müm-
'kün değildir. Pe'ki serbest rekabet sistemi içinde birin
ci sınıf, ikinci sınıf bir tüccara kâr hadleri kararnamesi 
muvacehesinde ne tanıyoruz, ortada. Peki Türk çift
çisine bunu niye tanımıyoruz 'ki. Ailesiyle, çoluğuyla 
çocuğuyla çalıştığını hangi ürün üzerinde değerlendir
dik. Pancar sahasında 7 yaşından 70 yaşına kadar 
herîtes aile tarımı diye çalışabiliyor; ayıklamada, bi
rinci çapada, ikinci çapada, sulamada. Peki o 7 ya
şındaki çocuğun çalışmasını ne zaman hesaba koyduk? 
Koyamadık... 

BAŞKAN — Sözünüzü bitirmeye çalışın Sayın Ça-
talbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitirin, toparlamayın da. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) .— Sayın 
Özal'ın da, sayın diğer kıymetli arkadaşlarımızın de
ğindikleri gibi bu konu Tik'k Milletinin temel konula
rından birisidir, Gerçdkten tarım sahasını ve endüstri
nin bitkisel endüstri bölümünü, hammadde mesele
sini yüzde yüz çözümlemedLkçe ne endüstriden, ne 
ağır sanayiden, ne de tarımın verimliliğinden bah
setmemiz mümkün değildir. Hâlâ su basar tarlalar-
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dan, akbun tarlalardan bire dokuz alınan bir Türkiye' 
de ortalama 'bire dokuz; işte belirttiler dekar başına 
180 kilo, 560 kilo alınan verim. Almanya'nın çorak 
verimsiz tarlalarından bire ötuziki patates alan bir ül
ke var. «Marşan ovaları» dedikleri bir ova var... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 15 dakika oldu. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ben ya

vaş yavaş konuştuğum için. 
BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, yavaş da konuşsa

nız, hızlı da konuşsanız... 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkanım, son sözümü söyleyeceğim izin verir
seniz. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Bakana da biraz fır
sat verin diyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Peki Baş
kanım. Şu anda son derece mutluyuz. Yüce Meclis
teki grupları adına konuşan bütün değerli arkadaş
larımız, kişisel konuşan arkadaşımız ve bendeniz, bu 
önemli davada en kısa dönemde gerçek anlamda çalış
malar yapılmasını ve Türk Milldtine, Türk Ulusuna ha
yırlı uğurlu olması dileğiyle, bu Genel Görüşme Öner
gesini veren arkadaşlara da tekrar teşekkür ederek 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum ve Sayın Başkana 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet adına Ticaret Bakanı Sayın Halil Baş-

ol, buyurun. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Önce bu Genel Görüşmenin açılması için talepte 

bulunan değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyo
rum. Türkiye'nin, ne söylersek söyleyelim, daha uzun
ca bir süre tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahip 
olacağını düşünmeliyiz. Öyle ise, en büyük kaynak
larımızdan bir tanesi tarım olacaktır. 

Tarımda taban fiyatları ve taban fiyatları uygula
ması, tarım kesiminin politikalarından sadece 'bir tane
sidir. Genellikle verilen önerge uygulanan taban fiyatları 
üzerindeki görüşlerimizi açıklama hususunda bize fır
sat vermiştir. Gerek şahısları adına, gerek grupları 
adına konuşan değerli arkadaşlarım fevkalade değerli 
fikirler ortaya koymuşlardır. Bu nedenle de kendile
rine teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımı dikkat
le dinledim ve ilerideki tatbikatlarda kendilerinden 
çok fazla istifade edeceğimi memnuniyetle beyan et
mek işitiyorum. 

Taban fiyatları politikasına geçmeden önce, arka
daşlarımın hemen hemen önemi bir kısmı Türkiye'

de hububat üretimi ve hububat üzerinde üretim ve 
teknoloji üzerindeki gelişmelerden bahsettiler. Ben 
sözlerimin kısa bir bölümünü bu noktaya hasretmek 
istiyorum. 

Türkiye'de, 1950'lerden bu yana geldiğimiz zaman, 
buğday ekim sabalarının 3 misli büyüdüğünü görüyo
ruz. Aşağı yukarı 3 - 3 , 6 milyon hektardan 9 ilâ 10 
milyon hektara ulaşmışız bugün. Buna mukabil 
1950'lerde 22 kuruş civarında olan buğday fiyatları, 
günümüzde resmi olarak 420 kuruş ile 5 lira civa
rına ve serbest piyasalarda da 6,5 - 7 lira seviyesine 
yükselmiştir. 

Üretimimiz yine 3,5 milyon ton civarından 16 ve
yahut 15 milyon ton civarında yükselmiştir. Üretim 
artışı, görülüyor ki, saha artışından daha fazla ol
muştur. Bunun nedeni, tarımda yeni tekniklerin, yeni 
teknolojilerin uygulanmasıdır, bunun önemi vardır. 

Türk tarımı 1950'lerde ilk defa traktör görmüş
tür, Türk toprakları ve 1965lere kadar yeni açılan 
toprakların güçlü verimi ile belli bir üretim seviyesi
ne ulaşabildik; bu üretim seviyesi 8 ilâ 10 milyon ton 
civarındadır. Üretimdeki sıçrama 1971'lerden sonra 
olmuştur. 1971'lerden sonraki sıçrama, özellikle 
1961'lerde başlayan «Buğdaya gübre atma» konusun
daki çalışmaların, Batı'dan başlayarak Doğuya doğ
ru müessir olması ve 1967'de başlayıp da 1971'lere 
doğru tohum ıslahı hususundaki çalışmaların verimli 
sonuca ulaşması sonunda büyük verim artışı ile kar
şılaşılmıştır ve 16 milyon tonla 3 - 5 sene içerisinde 
çıkmıştır Türkiye'nin buğday üretimi. 

Kanaatim odur ki, buğday üretiminde en önemli 
merhale, tohum İslahı merhalesidir. Bugün Türkiye'de 
tohum İslahı artık Ziraat Bakanlığının işi olmaktan 
çıkmıştır. Birçok bölgelerde Fransa'ya gidip cebinde 
buğday getiren köylüler vardır, kaçak; onu saksılarda 
ekip üreten köylüler vardır, tarla tecrübesini yapan 
köyüler vardır, ve dönüm başına verim 80 ila 100 ki
lodan birden bire Batı bölgelerinde ve sahil bölgele
rinde 300, 400, 500 hatta 600 - 700 kiloya kadar yük-
selıriiştir. Ama Türkiye'nin her yerinde ne gübre tat
bikatı bu seviyeye yükselmiş, ne de tohum ıslahı hur 

susundaki çalışmalar bu seviyeye yükselmiştir. Tür
kiye'nin her tarafını, - sulama konusu hariç - Batı'da 
olduğu gibi, tarlanın çalışma teknolojisinden tutu
nuz da, gübreleme ve zirai ilaçlamaya kadar aynı se
viyeye getirdiğimiz zaman benlim kanatim odur ki, 
Türkiye'nin tarım üretimi 1 mlisl'i katlanabdlecektir. 
Bunun ötesinde, taibii sulama hususundaki çalışmala
rımız sonuç verdiği takdirde, ki bu çalışmalar büyük 
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yatırımları talep eden çalışmalardır, isteyen çalışma- | 
lardır, Türkiye'nin yatırımları... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Ame yerli kaynak
tan, büyü ölçüde, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tabii... ) 

Türkiye'nin tarım üretimi, arkadaşlarımın ifade I 
ettiğinden de daha büyük bir dış gelir kaynağı, ihra- I 
cat kaynağı galine dönüşebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa temas etmek is- I 
tiyorum. Buğday fiyatları üzerinde 1963 yılından, 1971 I 
yılına kadar 73 kuruştan 100 kuruşa kadar bir artış 
olmuştur. Bir arkadaşım, sanıyorum Sayın Korkut 
arkadaşım, «Bu kadar uzun sürede buğday fiyatları 
üzerinde çok düşük bir artış olması» na temas etti
ler. Bu artış düşük bir artış değildir. 1963 ilâ 1971 
arası Türk ekonomisinin şahane bir istikrar dönemi- I 
dir. Yıllık fiyat artışları, 1963'ten sona, hafızam beni I 
yanıltmıyorsa, 1964'te 0,1 divarına inmişti veyahut I 
eksi bir noktaya inmişti. Ondan sonra % 4, % 5 
civarında artışlarla yürümüştür. 70 kuruşla 25 - 30 I 
kuruşluk bir artış da, aşağı yukarı % 50 artışa teka- I 
bul etmektedir. Demek ki fiyat artışlarını, fevkalade 
adil bir biçimde buğday fiyatlarındaki artış takip et
miştir o dönem. O dönem fiyatlar arasındaki denge 
de, bir istikrar dönemi olduğu için, muhafaza edil- I 
mistir. 

Şim'di bu dönemi gözönüne aldığımız zaman, fi- I 
yatlar konusunda sanıyorum çok yönlü tedbîrleri be
raber getirmek lazımdır. Ne yazfk ki, her yıl taban 
fiyatlarının yeniden ilan edilmesi zorunluğu, gerek I 
milletvekili arkadaşlarımızı, gerek muhalefet ve ikili- I 
rı daha yüksek bir taban fiyatı verme yarışı içerisine I 
itmektedir. Bu bir gerçektir ve bu gerçeğe arkadaş- I 
tarımın bir kısmı da temas etmişlerdir, I 

Taban fiyatları üzerindökli görüşlerini özetlerken, 
«Taban fiyatlarını, tespit edelim, her sene etmeye
lim de uzun vadeli bin taban fiyatı politikası bula
lım» dediler Sayın Korkut arkadaşım. Ben de araş
tırıyorum, sanıyorum uzun vadeli bir taban fiyat poli- 1 
tikafcını getirebildiğimiz, metodunu bulabildiğimiz 
takdirde, belki de politik birtakım sebeplerden dola
yı taban fiyatı tespit etmek gibi birtakım sıkıntıları 
önleyeceğiz. Bu konuda yeni bir metodu bulmuş ol
duğumu ifade edemiyorum, gerçek olarak, söyleyim. I 

Yine bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene I 
de çeşitli ürünlerin üretim yahut hasat dönemi gel- I 
meden evvel fiyatları tespit ve ilan edilecektir. I 
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Değerli arkadaşlarım, nasıl ilan edelim, neye ba
kalım da hangi seviyede taban fiyatı verelim çeşitli 
ürünlerce, bu arada buğdaya? Şimdi, buğday taban fiyat
ları deyince, bir defa dünyada oluşmuş bir buğday fiyatı 
seviyesi var; her yıl, her gün. Bazen değişiyor aşa
ğıda, bazen yüksek seviyede. Eğer münhasıran dün
ya taban fiyatlarını dikkate alacak olursak, ki arka
daşlarımızdan bir tanesi, «Bunu dikkate aldığımız za
man 10 lira civarında taban fiyatı vermek zorunluğu 
doğar» dediler; doğrudur, onu dikkate alırsak, buğ
day fiyatları dünyada yeniden düşme eğilimi göster
diği zaman, taban fiyatlarını aşağı çekemeyiz. 

Türkiye'nin başına gelmiştir bu olaylar. Çekemedi
ğiniz noktada büyük ölçüde sübvansiyonlarla karşıla
şırsınız; ekonominizin taşıyamayacağı ölçüde. Pamuk
ta başımıza gelmiştir; 10 liraya kadar dünya fiyatla
rı çıkmıştır, o zaman Türk parası ile, sonra birden
bire 6 liraya düşmüştür; ama biz taban fiyatlarım 8 
liraya düşüreoilmişiizdir; uzun zaman Devlet pamu
ğu, dışardalki fiyatlardan, dünya piyasası fiyatlarının 
üzerinden satınalmıştır, altından ihraç etmiştir. Ara
daki farkı da Hazineden ödemek zorunda kalmıştır. 
Eğer, üretici taleplerini, «Dışarıda benim fiyatım yük
sek para ediyor, niçin benden düşük fiyatla alıyor
sunuz?» dediği zaman haklı karşılarsanız, aksini de 
haklı karşılamak zorundasınız. «Dışarıda düşükken 
niçin yüksek alıyor?» diyebilecek var mı? Yok. Öyle 
ise, meseleyi bu noktada bir kenara koyup, münhası
ran dış fiyatlar dikkate alınarak taban fiyatı tespit 
edilemeyeceğini hepiniz kabul edersiniz. 

Geliyorum ikinci unsura: İkinci unsur, maliyet 
nedir, bu ürünün maliyeti ne? Yani, Türk köylüsünün 
bu ürünü elde ederken döktüğü alınterinin bedeli ne? 
Buraya, bu noktaya geldiğimiz ziaman, tarım girdile
rinin hepsi birer birer gözönüne dökülüyor. Girdiler
de ne yapıyorsunuz? Sübvansiyon yapıyor musunuz? 
Ne kadar yapıyorsunuz, hangi seviyede yapıyorsunuz? 
Bütün bunlar maliyette etkilidir. 

İkincisi, tarım ürünlerinin maliyetinde en etkili 
olan husus da verimdir, Verimi ;% 30 noksan tah
min ederseniz, maliyeti .f/o 30 fazla bulmuş olursunuz 
ve tahmine dayalıdır.. Sınai üretimde olduğu gibi 
% 95'e kadar yaklaşık bir maliyet tahmini de yapa
mazsınız. Onun için Ziraat Odalarının tahmininş 
bakarsınız başkadır, Toprak Mahsulleri Ofisi tahmi
nine bakarsanız başkadır, Kooperatifler Birliğinin 
tanminine bakarsanız başkadır Binaenaleyh, maliyet 
konusunda da fevkalade rahat bir ölçü bulmamız 
mümkün değildir. 
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Bundan sonra dikkate alacağımız ne? Hiç dikka
te almayalım demiyorum; ama hepsi kendi değeri 
ölçüsünde dikkate alınmalıdır taban fiyatları tespit 
edilirken. Ondan sonra, yıllık enflasyon hızı nedir? 
Yıllık enflasyon hızı, farz edelim ki % 20 ise, taban 
fiyatlarını % 20 mi yükseltmek lazımdır, yoksa daha 
az mı yükseltmek lazımdır? Dikkat edilirse, taban fi
yatları ücretler gibi net gelir değildir. Taban fiyat
larının belli bir kısmı köylüye kalır, tümü değil. Bi
naenaleyh, burada da fevkalade hassas davranmak 
lazım. 

Acaba, köylünün çoğunlukla kullandığı üretim 
girdilerinde enflasyon hızı nedir ve kendisinin zaru
ri ihtiyaçlarında enflasyon hızı nedir? Bunu da dik
kate almak lazım taban fiyatlarını verirken. Eğer, 
çok lüks birtakım malların fiyatları % 100ı arttıysa; 
ama zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyatları % 50 art-
mışsa, girdi fiyatları da % 40 artmış ise, bütün bun
ları ayrı ayrı değerlendirip bir emsal bulmaya mec
buruz. Bunun da ötesine giderek, Türkiye'nin gerçe
ğine uygun, gelişmişlik bakımından farklılığına uy
gun bir taban fiyatı uygulaması da getirmemiz la
zım. 

Bütün bu ayrı ayrı faktörleri birleştirirken, ideal
den hiç sapma yapmamış olmak mümkün değildir, 
mutlaka birtakım sapmalar olacaktır. Her taban fi
yatları ilanından sonra tenkitler olacaktır. Tenkitler 
hiçbir zaman «Çok verdin» şeklinde de olmayacak
tır, daima «Az verdin» şeklinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu noktada, taban 
fiyatlarında çok önemli bir başka hususa temas et
mek istiyorum.) 

Taban fiyatlarının tespiti kadar, taban fiyatlarının 
sene içerisindeki işleyiş tarzı da önemli, hatta ondan 
daha önemli. Eğer, devlet olarak bir taban fiyatı tes
pit ediyorsanız, bizim taban fiyatlarımız, bir ölçüde 
tavan altı fiyatıdır. Yani, o fiyatı tespit edersiniz, 
genellikle yüksek tespit edersiniz, o fiyatın biraz al
tından özel sektör girer, biraz üstünden çıkar sene
nin sonunda. 

Taban fiyatları uygulamasında enflasyonun dik
kate alınması da fevkalade önemli. Enflasyon, yani 
fiyat artış hızı sanayi ürünlerinde bir eğri çizgi biçi
mindedir. Fiyat artışları senenin başında (Oj) derseniz, 
70 rakamına çıkmışsa % 70 fiyat artmıştır, 35, 40 
derecelik bir eğri çizersiniz, bu fiyat "artış eğrisidir. 

iSanayi ürünlerinde bu eğri üzerinde fiyatlar artı
rıldığı zaman, bu eğrinin orta noktası yıllık ortalama 
fiyat artışını verir. Ve bir sanayici senenin başından 

sonuna kadar yükselen fiyatlarla mal sattığı vakit, 
ortalama fiyatlarla malının tümünü satmış gibi sene 
sonunda kâr veya zarar eder. Köylü böyle değildir. 
Köylü sanayici gibi günün her saatinde, senenin her 
gününde, her ayında eşit miktarlarda üretim yapmak
tan mahrumdur. Senede bir defa üretim yapar. Eğer 
ayın eğri istikametine, taban fiyatından sonra fiyat
lar kovalarsa, sonuçta 2 tane fevkalade sıkıntılı olay 
çıkar. Birisi başlangıçta, senenin başındaki fiyatlar 
seviyesindeki fiyatlarla köylünün bir kîsmı malını sa
tar. Kim satar? Fakir olan satar, dar gelirli olan sa
tar, orta gelirli olan satar. Varlıklı olan ne yapar? 
Nihai fiyatı yakalamaya, en yüksek fiyatı yakalama
ya çalışır. En yüksek fiyatı yakalamaya çalışan kim
dir? Sadece varlıklı çiftçi de değildir. O konuda me
murundan tutunuz da, terzisine kadar, berberine ka
dar herkes yarışa girer. Berber, 100 bin lirası varsa, 
birkaç ton ayçiçeği alayım, nasıl olsa 2 misli fiyata 
satarım der. Terzi 100 bin, 200 bin lirası varsa buğ
day alayım, bu sene buğday fiyatları yükselecek, onu 
satarım der. Hatta birikmiş parası olan memurlar bile 
bu spekülasyonun içerisine küçük kasabalarda girer
ler, 

Böylesine bir sistemi sürdürdüğünüz zaman piya
sada varlık içerisinde darlık yaratılmış olur. Vardır 
mal, ama piyasaya çıkmaz ve herkes hangi fiyatla 
malını elinden çıkarmayı hedefliyorsa o fiyata var
dığı zaman hedefini daha ileriye götürür. Ben pamu
ğumu bekletiyorum, kaç lira; 25 liraya kooperatifler 
alıyor. Şimdi kaç; 30 lira; 32 lira olsun satacağım. 
32 lira olduğu zaman, hele 35 olsun yuvarlak, o za
man satarım. 35 olduğu zaman 37,50'yi hedefleyecek
tir ve gittikçe kendi dayanma gücüne göre yeni mev
sime kadar, hatta ikinci mevsime kadar elinde birta
kım malları bekleten hem üreticiler göreceksiniz, hem 
de spekülatörler göreceksiniz. Siz ihracat yapmak 
için çırpınacaksınız; ama döviziniz olmayacak, so
ğukta donacaksınız; fındığınız köylünün elinde kala
cak ve satamayacafcsınız; pamuğunuz köylünün elin
de kalacak saltamayacafcsınız. Bizim ihracatımızın son 
aylarda, yavaşlamasının en önemli sebeplerinden bir 
tanesi budur, bu politikadır. 19 78'de taban fiyatları
nın işlerliğinin temin edilmemesi sebebiyle olmuştur. 
Çok önemlidir. Bu 2 hususun Türkiye'ye verdiği za
rarı ölçmek de mümkün değildir. Birincisi, aynı za
manda bir sosyal zarardır. «Ben, fakir olduğum için 
mi ucuz satıyorum?» diye vatandaşın düşünmesi, Tür
kiye, için sosyal tehlikedir. 

Binaenaleyh, son 2 senelik taban fiyat uygulama
sında taban fiyatın takdirinin ötesinde en büyük hata, 
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kalan arkadaşlarım dile getirirken çeşitli beyanlarda 
bulundular. Bu beyanların bazıları ile ilgili görüş
lerimi kısaca izah edip sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Elbet Sayın özal'ın dediği gibi ekonomi büyük 
darboğazların içerisindedir. Sadece tarım kesiminde 
değil, sanayi kesiminde değil, her konuda; % 7û'lik 
bir enflasyonun içerisinde darboğazdan bahsedilme
mesi zaten garip olur. 

kanaatîmce, enflasyonun genel seyrinin taban fiyat 
politikalarına terk etmiş olmasıdır. Fevkalade zor
dur, tutmak. Yalnız eğer uygulanabilirse benim 
kanaatime göre, uygulamanın şöyle olması lazım; 
mevsimin başında taban fiyatının o günkü ölçüler 
içerisinde muhtemel fiyat gelişmesinin yarısı kadar 
yüksek seviyede tespit edilmesi lazım. Yani % 40 
veyahut % 50 enflasyon hızı olacağı tahmin edili
yorsa, tespit ettiğiniz taban fiyatı o gün % 25, daha 
yüksek olmalı. Çünkü, iyi bir piyasa dengelemesi 
ile, iyi bir fiyat düzeni ile gittiğiniz takdirde, fiyat
ları; stoklama masrafı, finansman masrafı ve cüzi 
bir kârdan fazla yükseltmemelisiniz. Yükseltmedi
ğiniz zaman sene sonunda köylünün malı normal ge
nel fiyat düzeyine göre % 25 düşük olacak. Sene 
başında da '% 25 yüksek olduğu için.ortalaması gene 
hiç değilse sanayici ile başabaş olabilecek. 

Bunun ötesinde, taban fiyatlarının genel seviye
sini tespitte sanayie tarımdan bir değer aktarması ya-
püıp yapılmadığı, elbette bahis konusudur. Bu da 
fevkalade ince * bir şeydir; fakat en büyük sıkıntının 
bir tanesi de fiyatlar arasındaki dengesizliktir. Bunu 
enflasyon getirir. % 70'lere varan, % 80'lere va
ran, ki toptan eşya fiyatlarındaki artışın bu sene 
'% 75 civarında olacağını tahmin ediyorum, böyle
sine bir enflasyon döneminde fiyatların birbiriyle 
arasındaki denge bozulduğu gibi, fiyat - ücret den
gesi de ayrıca bozulmuştur. Bütün bu dengeleri ye
niden yerine oturtmak fevkalade güçtür, önce fiyat 
artışlarını mümkün olduğu kadar sınırlayabilmek 
lazımdır. % 70 bir enflasyon içerisinde ne dürüst 
bir taban fiyatı politikası, daha doğrusu ideal bir 
taban fiyat politikası uygulayabilirsiniz, ne de fiyat
ların birbiriyle arasındaki dengeyi kurabilirsiniz. Ne 
de fiyatlarla ücretler arasındaki dengeyi kurabilirsiniz. 
Binaenaleyh, en önce enflasyonla mücadeleyi dikkate 
almamız lazım. Ücretler arasındaki yarışa girerken, 
ücretleri artıralım diyenin oyu artar; oyum artsın 
diye ücretleri artıralım demeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de anarşinin nasıl 
bir milli düşman haline geldiği şu dönemde, hangi 
partiye mensup olursak olalım, şikâyet ediyoruz, ön
lemek için çalışıyoruz, Allah razı olsun Meclisin her 
kanadı bunu yapmak için Hükümete de yardımcı 
oluyor; ama bilmenizi istiyorum ki, enflasyon da en 
az onun kadar milli bir düşmandır. O konudaki sa
vaşta da Meclisimizin Hükümete yardımcı olmasını 
özellikle rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette taban fiyatları 
konusunun dışında çeşitli politikalar var. Bu politi-

Toprak reformunun etkisi vardır ve fevkalade 
memnun oldum, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
toprak reformunun da tarımsal üretimde etkili bir 
araç olduğunu öne sürdüler; 21 aydan beri duyamı-
yorduk, şimdi duyduğum için fevkalade memnun ol
dum. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Gözlerime bakın, 
neden olduğunu anlarsınız Sayın Bakan, gözlerime 
bakın. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Fakat toprak reformunun tarifi de hoşuma gitti 
gerçekten. Çünkü toprak toplulaştırmasıyla, toprak 
bölünmesi beraber olarak ele alınmıştır. Toprak bö
lünmesi, hakikaten - tarımcı değilim ama, 7 - 8 se
ne çiftçilik yapmış bir arkadaşınız olarak - giderek 
büyük bir tehlike haline gelmiştir. 

Kooperatifçilik meselesine gelince; Sayın Türk
menoğlu kooperatifçilikle bütün meseleleri çözece
ğini zanneder gibi bir ifade kullandı veyahut ben 
öyle anladım. Kooperatifçilik her meseleyi çözen 
bir araç değil. Bir araç olduğunu kabul edelim, ama 
her meseleyi çözen bir araç değildir. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Tarı
mın da çoğunu çözer. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Çoğunu çözmediği de görülmüştür. Birçok 
araçlar var; çünkü her araca kendisinin layık oldu
ğu değeri verdiğimiz zaman daha çok... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Taşıyabileceği... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — ...Taşıyabileceği yükü yükleyin. Yoksa koope
ratifçilik kanalıyla buğday alacaksınız, pamuk ala
caksınız, fiyat dengeleyeceksiniz; peki kooperatifçilik 
olarak aldınız, pamuk fiyatlarını bilirsiniz, pamuk 
bölgesinin milletvekilisiniz orada yetiştiniz; pamuk 
fiyatları 170 centden, 100 cente düşmüştür bir sene 
içerisinde, aldınız kooperatifler olarak, destekleme 
alımı yaptınız, sonra kim ödeyecek farkım? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îmiır) — Yük
seldiği zamanki farkı da var bunun. 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la — Devlet ödeyecek diyeceksiniz. Eğer piyasanın 
tabii şartlarına bırakırsanız, tabii şartlar içerisinde 
kooperatifçilik de köylüyü koruyamaz, tüccar da 
köylüyü koruyamaz. Mutlaka bir devlet desteğine 
köylü muhtaçtır, sadece Türk köylüsü değil, bütün 
dünya köylüsü muhtaçtır. Bunu böylece kabul et
memiz lazımdır, 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Koo
peratifler kanalıyla subvanse etmek de mümkün, ama 
devlet kooperatifleriyle tabii. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Un satışı konusunda ve buğday politikası üze
rinde arkadaşım bazı şeyler söylediler, onu söyle
yeyim. Ben un ihracatını yasakladım. İhracatı ben 
başlattım, daha evvelki Ticaret Bakanlığım sırasın
da; ama şu anda yasaklattım. Neden yasaklattım? Şu
nun için yasaklattım; Türkiye'de un ihracı mümkün, 
un ihracının karşısında, pamuk ihracının karşısında 
bir ikili kur uygulaması var. Bu ikili kur uygulaması 
büyük sıkıntı çıkarıyor, bir. İkincisi, üretimin büyük 
bir kısmı üreticinin ve spekülatörün elinde kalmış, 
kooperatiflerin eline gelmemiş. Bu ürünün ne oldu
ğunu bilmeden, gerçek değerini orta yere koymadan 
ihracatın tehlikeli olduğunu gördüm, onun için ya
sakladım. Ama bu şartlar içerisinde en iyi politikaları 
bulup yeni birtakım tedbirler getirmenin çabası içe
risinde bulunuyoruz Hükümet olarak. Buğday ta
ban fiyatlarının, dediğim faktörlerin ışığı altında, 
önümüzdeki seneye; tütün taban fiyatlarının bütün 
bu söylediğim faktörlerin ışığı altında kısa bir süre 
sonra ilan edileceğini biliyorsunuz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Düşük olacağını 
anladık Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Memleketimize sadece taban fiyatlarının de
ğil, bütün yaptığımız gayretlerin, Meclis olarak, 
Hükümet olarak yaptığımız gayretlerin iyi sonuçlar 
tyermiesiınji ve 1(2) bü)yü|k, mtiM'i falliafcje't ha'lılnıe gelmiş, 
bulunan enflasyonla, anarşinin önlenmesi hususun
da, ekonominin darboğazlardan çıkarılması hususun
da Cenabı Hakkın bizle yardımcı oöilmasını diliyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım efendim. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz milletvekilinindir ilkesinden hareket ede

rek söz isteyen Sayın Korkut Özal; buyurun efendim. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, değerli üyeler; birkaç saattir görüşmekte oldu- | 
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ğumuz ve konuşanların çok mevzuda ittifak ettikleri 
taban fiyatları mevzuunda, bundan evvel yapılmış 
konuşmalarla ilgili bazı hususları arz edip, bir te
mennimizle konuşmamızı inşallah bitireceğiz. 

Önce bir noktaya işaret edelüm, ekonomi, belli 
kurallara göre çalışan bir mekanizmadır. İsterseniz 
ekonomiyi bir otomobile benzetebilirsiniz. Otomobi
lin içinde çok çeşitli mekanizmalar vardır; elektrik 
sistemi vardır, benzin sistemi vardır, mekanik sistem
ler vardır ve bunlar oldukça muğlak ve çok şoförün 
bilmediği bir şekilde çalışır. Şoförün vazifesi, bun
ların ayarlarıyla oynamak değildir. Şoförün vazifesi, 
direksiyona geçmek ve kendisinin kumandasına veri
len direksiyon, debriyaj, gaz ve fren pedallarıyla va
zifesini yapmaktır. Eğer, şoför kalkar da, bunlarla 
uğraşacağına, arabanın ayarlarıyla oynarsa, bir ba
karsınız normal olarak 1 litreyle 10 Km gitmesi gere
ken araba, 1 litreyle 3 Km gitmeye başlar, hararet 
yapar, tekeri patlar ve bir sürü arızalar çıkar. 

Aynen bu nasıl böyleyse, bir memleketin ekono
misi de bir otomobil gibi hükümetlere teslim edilir. 
Hükümetlerin vazifesi onun ayarlarıyla oynamak de
ğildir. Ayarlarıyla oynamak, bunların uzmanlarının 
vazifesidir. Çünkü, bunların kendi aralarında rasyo
nel ilişkiler vardır, bunlar, siyasi tercihlerle değişe
cek ilişkiler değildir. 

Bakın size bir çıkmaz anlatayım; böyle ayarlarla 
oynanırsa ne oluyor: 

Türkiye'de bugün cam sanayi bir tekelin elinde
dir, Paşaıbalhçe'nin elindedir, Anadolu Cam da onun 
kontrolündedir. Bugün Ortadoğu'da da ve Avrupa'da 
'da Türkiye'nin cam ürünlerine talep vardır, fiyatlar 
da gayet güzeldir; fakat, bakıyorum Türkiye dışarı
ya cam ihraç etmiyor. «Niye» diye aradığımız za
man, gördüğümüz manzara, şudur : İç pazardaki fi
yatlar, dış pazardaki fiyatlardan çok cazip de ondan. 
İç fiyatlara sattığı zaman, 2 misli kâr elde edebili
yor. İşte, ıburada bir ayar bozukluğu var. Türkiye dö
viz bunalımında, benzin, mazot bulamıyor, önemli şey
lerini yapamıyor, dışarıya satacak bir malı var, onu 
da getirip iç piyasaya satıyor. Burada, bozukluk ne
rededir biliyor musunuz? Türk parasının gerçek ku
ru tayin edilmiyor. Türk parasının gerçek kurunu 
tayin edin, o ne ise, mark 50 lira mı, 60 lira mı, 40 
lira mı ne ise, bakın bakalım Türkiye'den dışarıya ne 
mallar satılıyor; Türkiye ihracat - ithalat dengesinde 
ne büyük potansiyel buluyor. Siz koyuyorsunuz, 
«Mark 26 liradır» diyorsunuz, ondan sonra Türk 
parasının bu düşük değerinde ihracat kötü oluyor, 
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ithalat cazip oluyor, döviz açıkları büyüyor. O hal
de, burada ne yapmak lazım? Bunu kendi kuralları 
içinde serbest bırakmak lazım. Ekonomiyi kendi ku
ralları içinde seribest bırakmaya zorlarsanız, aynen 
bir makinenin ayarlarıyla, oynadıktan sonra, «Yahu, 
bu makine hep yanlış gidiyor, eğri basıyor, benzini 
fazla yakıyor, hararet yükseliyor» diye bin türlü me
sele çıkar. 

Şimdi, talban fiyatlarında da böyle. Sayın Bakana 
teklif ediyorum : Buğday ihracatını seribest bırakın, 
sizden talban fiyatı istemiyorum. Bırakın bakalım ser
ibest buğday ihracatını, tajban fiyatlar nereye fırlı
yor. Başka hiçlbir şeye lüzum yok; fakat, bugün 
Türkiye'de ne yapmışız? İhracatı devlet yapar, başka 
kimseye müsaade etmiyoruz. Ondan sonra da tutu
yoruz, «<Bu fiyattan satarsan sat» diyoruz*, Türkiye' 
nin iç ihtiyacının üstünde bir üretim yapmıyor adam. 
Bugün 310 kuruşa veya 410 kuruşa buğdayı almak 
haksızlıktır. Benim demin verdiğim 10 lira rakam, 
toptan eşya fiyatlarına göre hesaplanmıştır. Yani, bu
nun anlamı şudur : TütfkiyeMe bugün eğer toptan eşya 
fiyatlarının yükselmesine paralel bir buğday fiyatı tes
pit etseydiniz, yani sanayicinin hakkını tarımcıya, ta
rımcının hakkını sanayiciye geçilmeyecek bir fiyat 
verseydiniz buğdayın bugünkü hakiki fiyatı 10 li
raydı. Bunu niye vermiyorsunuz? Yani, bu enflasyo
nun yükünü, bu zavallı buğday üreten çiftçi mi taşı
sın? Öbürleri aradan vurgun mu vursun? Sistem bu
rada bozuk. Biz, burada «10 lira verin» derken bir 
şey istemiyoruz. 10 lira bunun normal hakkı. Pa
ranın kıymeti düşmüş dörtte birine, ben hâlâ 375'ten 
42Ö'ye çıkarıyorum. Burada büyük felaket var. Söy
lenen budur. 

Mesela başka bir şey : Türkiye'de bugün elek
trik enerjisi yok, harıl harıl elektrik yakıt sanayii, 
elektrikli su ısıtıcısı satılıyor. Niye? Ekonominin bir 
yeri bozuk da ondan. Ayarları bozmuşuz. Hem elek
trik yok, hem de elektriği çok yüksek kullanacak sis
temleri haıbire imal ediyoruz. Mazot yok, kamyon
ların fiyatı 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, arada da 
2 milyon hava parası var bir Mersedes otobüste. Bun
lar neden? Ekonominin bütün ayarlarını bozmuşuz. 
Karaborsacı vuruyor, gidiyor parasını İstanbul'da bar
larda yiyor. Milyarlar yeniyor bugün Türkiye'de, öbür 
tarafta millet sıkıntı çekiyor. Sebep? Ekonomi böyle 
her yeriyle oynanacak bir alet değildir. Yani ekono
mi Con Ahmet'in makinesi değil. Hani Con Ahmet 
makine icat etmiş de, enerji vermeden hafeire maki
neden enerji çıkaracak. Yok, bir şeyi alırsanız kar
şılığım vermeye mecbursunuz. 

Bir, iki mevzu çok konuşuldu, dile getirildi. Bu 
meselelerde kategorik olmayalım. Çök saygı duyuyo
rum Mahmut Beye, yani bu kooperatif meselesinde 
ben, her şeyin denenmesine hazırım Türkiye'de; bıra
kın her şey denensin; zorlamayın kimseyi. Köy - Koop 
da denensin, öbürü de denensin. Kuralları içinde her
kesi tercihlerini yapmada serbest bırakalım. Hangisi 
ıbaşarılı ise o gelsin, hepsini geçsin. Hatta ben size 
Söyleyeyim, İzmir'in şartlarında Köy - Koop başarılı 
olur, Erzurum'un şartlarında hiç başarılı olma şansı 
yoktur; çünkü Türkiye küçük bir memleket değil. 
Her yerinde öyle tradisyonlar (tradition) var ki, bir 
şeyi zorladınız mı öbür tarafta başarılı olmuyor. 

Bu bakımdan ben, yaklaşımımızın liberal olması, 
ekonomik liberal değil, diyorum. İnsanlara saygı du
yan, insanları zorlamayan, insanları tercihlerini en 
iyi şekilde yapmaya imkân veren bir perspektif ge
tirmemiz lazım. Aynı şey toprak reformu için de ge
çerli. Ne yaptık şirridiye kadar toprak reformunu? 
Denedik, içinden hiç kimse çıkamadı, eskiden top
rak reformu diye bağıranların hepsi şimdi sustu. Ne
den biliyor musunuz? Yanlış ele aldık. Aslında top
rak reformu mu, tarım reformu mu diye konuşur
ken biz neyi halletmeye çalışıyoruz, bir kere onu 
konuşalım. O kayboldu ortadan. «Toprağı bölüp da
ğıtacağız, gideceğiz» dedik, çıktık. Halbuki Urfa'da 
gördüğüm şudur; daha büyük felakete gidiyor şimdi 
ıbazı sorunlardan dolayı. Yapılacak şey şudur : 10 ta
ne meseleyi atalım; hangisi başarılı olursa, o yürü
sün. Yoksa illa şu modele göre hareket edeceksin de
ğil. O zaman Nasrettin Hoca merhumun, leyleği ku
şa çevirdiği gibi, «işte şimdi kuşa döndün» demiş, 
gagasını ayağını kesmiş, kendimize göre kuş arama
yalım; leylek ayrıdır, karga ayrıdır, bıldırcın ayrıdır, 
her birinin ayrı yapısı vardır ve Türkiye'de de benim 
kanaatim, böyle rijit modellerle değil, sosyal, esnek
liği olan modellerle bu gibi meseleleri çözmek lazım. 

Bulgun çektiğimiz ıstırapların, anarşinin çoğunun 
temelinde, bu katı modellere memleketin zorlanması 
yatıyor, ararsanız. İlla şöyle yapacaksın, başına şunu 
giyeceksin, ayağından şunu yapacaksın diye zorlan
manın neticesi çök acayip tepkiler vardır. 

Bu bakımdan, demokrasiye gerçekten inanmış bir 
toplum olarak ifade ediyoruz, milli iradenin, insan 
iradesinin bir yerde tecelli etmesi için sistemi zorla-
mamamız lazım. 

<4Devlet bugün fiyatlara müdahale etsin» diyo
ruz. 
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BAŞKAN — Sayın Özal, konuşmanızı bitiriyorsa-
nız, 2 - 3 dakikamız var, kapatmaya yetecek kadar. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) •— Bitireceğim in* 
şaûaıh. 

'BAŞKAN — O zaman uzatmıyorum süreyi. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bir 5 dakika ve

rirseniz bitiriyorum efendim, şu andan itibaren. 
BAŞKAN — Sayın hatibin konuşmasını bitirme

sine ve bizim birleşimi kapatmamıza yetecek kadar 
birleşim süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi diyoruz 
ki, «Devlet gelsin fiyatlara, müdahale etsin.» Yanlış
tır bu. Bu fiyatları bu hale getiren aslında Devletin 
başka bir şeye lüzumsuz müdahalesidir veya müda
hale etmemesidir. Türkiye'ye niye enflasyon geldi? 
Gidin emisyon hacmine bakın; 77 miyardan, 2 se
nede 177 milyara çikmış piyasadaki para. Bir 10 lira
lık gördünüz mü? Ben çocuğuma verdim, «Baba» de
di, «Bu monopol parası; Türk parası mı, oyuncak 
para. mı?» dedi. Şimdi, bunlar hajbire basilıp çıkı
yor ve Türk 10 lirasının bugünkü kıymeti, belki esiki 
10 liranın, yanda, üçte, dörtte biri. Buna kim sebep 
oldu? Hükümet. Hükümet neye sebep oldu, keyfin
den mi? Hayır, sistem yanlış. Yani bugünkü Hükü
met de basıyordu, bizim eski hükümetler de bastı; 
bir kısmı biraz fazla zorlandı, öbürü biraz; fakat sis
temin bozukluğu ve bu kadar büyük emisyon politi
kasına, Merkez Bankası kaynaklarına bu kadar mü
racaat ederseniz, her şeyin fiyatı alır gider; o zaman 
dengeler bozulur. 

Bu bakımdan, benim tekrar söyleyeceğim şudur : 
Bakın bunlardan dolayı siyasi avantaj elde* etmiyo
ruz; etseydik Halk Partisinin sayın iktidarı ederdi. 
Fevkalade halka dönük bir sürü icraat yaptığına ka
ni olarak bir seçime gittiler; fakat şu enflasyon bela
sının, o kararların doğurduğu enflasyon belasının hal
kı ittiği çıkmaz, işte 14 Ekim seçimlerinde ümit et
tikleri neticeleri almalarına mani oldu. 

Doğru olan neydi? Sağlıklı bir ekonomi içerisinde 
politikayı yapalım; yani, otomobilin ayarlarını boz
mayalım. Otomobili hangi şoför daJha iyi kullanıyor
sa millet onu takdir eder. Ama geliyor bizim şoför
ler, «şurasını düzelttim, şurasını bozdum» deyip, her 
gelen otomobilin bir ayarını bozuyor; bugün otomo
bil işlemez durumda, ise, budur. Anarşide de aynı 
mesele vardır. 

Şimdi, dünya fiyatlarıyla, Sayın Bakanın da o hu
sustaki mütalaasına işaret etmek istiyorum. Dünya 
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fiyatlarıyla ilişki kurulmada 3 tane husus vardır, dile 
getirildiği için söylüyorum. Dünya fiyatlarıyla ilişki
de birinci mesele, dünya fiyatları oynuyor, kabul; 
çünkü pazardır. E, bizim buna nasıl uydurmamız la
zım kendimizi? Bunun mekanizması var. Siz 2 yola 
gidebilirsiniz; bir, dünya fiyatları neyse çiftçiye der
siniz, «aynen sana vereceğim arkadaş»; iki, «arka
daş, ben sana belli bir fiyat yapısı vereceğim, bunun 
üstündeki ve altındaki paraları belli bir fona koyaca
ğım. Dünya fiyatları düştü mü, sana ödeme yapaca
ğım, dünya fiyatları çok aşırı gitti mi, bu fona-gide
cek». Eğer bunu beğenmiyorsanız, bunun sigorta sis
temli de var, bunların sigortası var; fiyat sigorta sis
temleri var bugün dünyada* 

E, bunları yapmıyorsunuz, dediğim gibi 1973'de 
pamuk fiyatları almış başını gitmiş; biz o zaman 
Hükümettik, ne verdiysek az geldi, verdiğimiz yerde 
pamuklar elimizde kaldı. Niye? Bir sene evvelki 
arizi bir nokta fiyatı iç piyasalara ve taa üreticiye ka
dar yansıtılmış. Halbuki, bunları suspanse edecek 
fonlar vardır. 

îkincisi, dünya fiyatlarıyla ayak uyduramamız, 
- demin de işaret ettim - Türk parasına lüzumundan 
yüksek bir değerin vermeye zorlanılmasıdır. Bugün 
ben iddiaya giriyorum; Türk parasını serbest bıra
kın; niye Tahtakale Merkez Bankası çalışıyor? Biraz 
Türk parasının resmi kuru üzerinden muamele yapı
yor adam. Mark kaça mesela bugün? Diyelim 29; 
adam diyor ki, «35 lirayı bastır, sana 10 milyon mar-
<kı bir dakikada transfer edeyim.» Bu Talhtakale Mer
kez Bankası. O aradaki marj nedir, dövizin hakiki 
kıymetidir; ondan alış veriş yapılıyor. Dün bir pro
fesör diyordu, 2 milyar dolarlık alış veriş yapılıyor
muş Merkez Bankasında. Niye? Çünkü, işi serbest 
bırakmıyorsunuz, medburen yerin altına giriyor. Ser
best bıraktığınız zaman, ben inanıyorum ki, bir sü
rü dalgalanmalar olacak ve neticede her şey yerine 
oturacak ve o zaman biz politikacılar kendi bozdu
ğumuz düzenlerin tamiri üe değil, memleketin asıl 
meseleleriyle uğraşma zamanı bulacağız. 

iŞimdi bakın, Türkiye'nin bütün meseleleri nedir? 
Bozduğumuz anarşik düzendir, bozduğumuz ekono
mik düzendir, enflasyondur. Onları biz bozduk as
lında. Ben hatırlıyorum bundan bir süre evvel, yıl
larca evvel bir hükümete dedim ki, «tütüne bu fiyatı 
veriyorsunuz, ama afkasından Türk parasının değeri 
şu kadar düşer, haberiniz olsun.» Tütüne güzel fiyat 
vermek iyi, ama afkasından Türk parasının değeri 
düştü mü ne olur? Felaket olur. Nitekim, felaket gel
di. Şimdi zavallı tütün ekicisi, çeltik ekicisi, hayvan-
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cı hepsi şikâyetçi. Niye? Öyle bir felaket geldi ki, 
aldığımız paraların değeri kalmadı. 

Netice, ben şöyle bir teklifle sözlerimi topluyo
rum, müsaade ederseniz. Sayın Bakan, bize ümit ve
ren bir husus söylediler. Dediler ki, «ben bir sis
temin - yani, bize de siyasi kararları çok fazla lü
zumsuz yerde vermeyi önleyecek - bir sistemi tahay
yül edebiliyorum; fakat böyle bir şeyin içine girme
dim; yani, böyle bir şeyin üzerinde düşüncem var.» 

Bunu ben cesaret verici bir hareket noktası alı
yorum. Bu bir parti meselesi değildir, partilerüstü 
bir meseledir, tşte eski Ticaret Bakanımız da ara
mızda oturuyor; onun da sorunuydu bu. Yarın kim 
gelirse gelsin Sayın Bakandan sonra, onun da so
runu alacak. Acaba biz burada gelişigüzel, körlerin 
böyle sopa sallaması gibi, ne olduğunu bilmediğimiz 
böyle çok taban fiyat vermiş bir kimse olarak ko
nuşuyoruz, gelişigüzel mi verelim, yoksa hakikaten 
dengeli bir fiyat mı verelim? 

2 yol var; birini tercih edeceğiz; 3 tane yol yok. 
Bir, ekonominin kendi kuralları içinde rahat çalış
masına müsaade etmek:. Yani bu ne demektir? Fiyat 
mekanizmasının çalışmasına müsaade etmek; darbo
ğazları aşmaktır. Sağlıklı fiyat mekanizması çalışırsa, 
o otomatik kendini dengeler. Eğer buna müsaade 
etmeye bugün imkân görülmüyorsa, çeşitli sebepler
den, o zaman bir kontrol modeli geliştirmemiz la
zım. Türkiye'de bir taban fiyat verilirken, bunun ne
relere dinamik olarak tesir edeceği, onların şunları 
nasıl değiştireceği bir dinamik modelle yapılır ve Hü
kümet buğday taban fiyatını verdiği zaman bütün bu 
etkileri toptan alır ve neticeye bağlar. 

Ben bu bakımdan Sayın Bakanım, bu meselede 
çok daha güzel çalışmalar var, diğer memleketler 
neler yapmış araştırmak lazım. Konuyu bir kere çok 
yönlü olarak ele almamız lazım bir, Sayın Bakanım. 

İkincisi, objektif vakaları iyi bilmemiz lazım. Şim
di bakın burada konuşmalar oldu. Aynı şey hakkın

da, farklı konuşuyoruz. Niye? Elimizdeki bilgiler ye
tersiz. Şu bilgileri bir toplayalım, objektif bilgileri 
ve bilelim ki bilgi budur, olan budur. 

Üçüncüsü bu bilgiler üzerinde diğer ülkeler ne
ler yapmış onları da araştıralım. Yani Kristof Ko-
lomib'un yumurtası değil bu. Dünyayı yeniden keş
fetmiyoruz. Bütün dünyada uzun yıllardır bu ta%an 
fiyat politikaları uygulanıyor. Acaba onlar ne yap
mışlar? Başarı ve hataları nedir, onu araştıralım. 
Ondan sonra, rica ediyorum Sayın Bakana, birtakım 
fikirler geliştirsin ve partilerden resmen istesin. Ben 
böyle bir meseleyi geliştiriyorum, bana lütfen yetkili 
bir adamınızı gönderin, bu hususta fikir alışverişin
de bulunmak istiyorum. Bu sağlıklı mevzuda bir sen
tez arayalım. Çünkü ben demin baktım ki konuşan 
bütün parti sözcüleri az çok aynı noktalarda ittifak 
ettiler. Ondan sonra Sayın Bakan yine kendi yöne
tim yetkisini kullansın. Zannediyorum bu yaklaşım, 
ileriye sağlıklı bir bakış bakmak için elverişlidir. 

Ben bu mevzuu buraya getirip uzun münakaşa 
imkânı verdiği için Yüce Heyete teşekkür ediyorum. 
înşalla'h burada yapılmış olan konuşmalar, şu Tür
kiye'nin çok önemli tarımsal taban fiyat politikası 
meiselesine ışık tutmuştur. Sayın Bakana da bu mev-
zuidaki çalışmalarında gerçek başarılar diliyorum. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İçtüzük hükümlerine göre, 8/10 esas numaralı hu

bubat fiyatları ve destekleme alımları konusundaki 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İli§km 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek ve gündemde yer alan diğer ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
1 7 . 1 . 1980 Perşembe günü saat 15.001te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaliii : 19.(18 

. - 767 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Mili Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Eırbakan ve 12 milletvekilinin hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
2.1.1980 tarihli 24 ncü birleşimde açılması kabul 
edilen Genel Görüşme. (8/10) 

3 
SEÇİM 

l.: — Komisyonlarda açılk bulunan üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
İl — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 

9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

2. — 'Bolu Milletvekili Müfıit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

3. — Afyonkıaıraibisıar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya

rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

4. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanflı ve 9 
arkadaşının, bazı valüere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

5. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşımn; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

6. — MuPa Miletvekiıi Ahmet Buldandı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

7. — Manasa Milletvekili Süımıer Ora! ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

8. — Yozgat Mtt'Mktveklili Hüseyin Erdal ve 9 'ar* 
kadaşımn; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

9. — Adana Müetveddi Hasara Gürsoy ve 9 ar
kadaşımn, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyannca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 
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10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) *• 

12. — Sivas Milletvekilli M Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re-
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaınlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

14. — Adana Mi'HeHvefoli Hasan Gürsoy ve "10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

15. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

116. — Muğla Milletvekili Ataıet Buldıanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mit Televizyon Müdünifüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

17. — Muğla Mdlibtvefcii Ahmiet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasım saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

18. — İstanbul Md'lleıtveılöilıi Süleyman Arif Bmıre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi. İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

19. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

20. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kıemaf Ay-
kıırt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

21. — Muğla M Mat vakitli Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

22. — Muğla Mıillötvakilıi Ahmet Buldıanlı ve 9 ar
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

23. — Hatay Millet vekii Ali Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

24. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Aykuırt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
10! nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

25. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; DSİ Genel Müdürünün partizan tutu-



mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 

26. — Sivas Milletvekilli M Gürbüz ve 11 aınka-
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

28. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

29. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

30. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

31. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

32. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 

giyimleriyle ilgili olarak baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

33. — Trabzon Milletvekilli Entoz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumumdan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 ndi, Millet 
Meclisi çtüzüğüınün 102 ve 103 ncü maddeleffd uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

34. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılmasma 
ilişkin önergesi. (10/69) 

35. — îzmıir Milletvekili Erol H. Yeşülpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezanin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/70) 

36. — Burdur Milletvekili Cemal Aktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. — Manisa Milletvekili Erkin Top'kaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Gebe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

39. — Denizli Milletvekilli Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; Özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, M. Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde-



leri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

40. — istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 12 arkadaşının; dış politikamızda mıeydanıa gelen 
gel'işmıeled açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Mıilet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişiklin önergemi. (8/25) 

41. — Manisa Mıiletvelkiii Erklin Topfcaya ve 70 
arkadaşının; çocuklarımızın sorunları ile çözüm yol
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması acılmıa&i'nıa ilişkin öner
gesi. (10/73) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilüişMn Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

4. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmeslinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

5. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'ınun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

6. — Niğde Milletvekilli Sadli Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

8. — Çorum Milletvekilli Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

9. — Trabzon Milletvekilli Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

10. — Mardin MlillletvekliıM Abdülkadiır Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

11. — Mardin Milletvekili AbdlüıHkadür Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

12. — Çorum Milleüvekıiü Mehmet Irmalk'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

13. — Çorum Milletvekili Mehmet Inmıaık'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

14. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün,, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

15. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

16. — İstan/bul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

17. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

18. — İçel Milletvekili' Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

19. — Diyarıbalkır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare

tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 
20. — Diyarbalkır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 

in, Türkiye Elektromekandk Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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21. — Gümüşhane MMetvekM Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

22. — Erzurum Mıüıetvekıü Nevzat Kösoğlu'nıun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

23. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldaniı'nan, 
Türkiye - Nato ilişkileri iie SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

(24. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'tun, 
Hükümet üyelerinin dış seyafaatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Komplekslinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ügü beyanına fflişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

27. — Anlkara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine İlişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

28. — Kayseri MıiMietveklili Mehmet Doğan'ın, 
1 Mayıs'ta DtSK tarafından düzenlenen gösterilere 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

29. — Gaziantep MMetveklii Genıgiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

31. — îzmk Milletvekili Erol H. Yeşiipınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

32. — Çorum Milletvekili Mehmet kmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

33. — Muğla Müeüvekii Ahmet Buldıanlı'ntn, 
Bademler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişiklin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle igüi beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Hatay MMetveküli Aid Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerimin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

* 
36. — Çorum Milletvekili Mehmet Iıraak'ın, bir 

kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — Adana Milletvekili Hasan Günsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

38. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka ilere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

39. — Ankana Milletvekili Mustafa Başoğlu'nuın, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına Miskin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

40. — Istoanlbul MilletvekıiH Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

41. — Sivas Milletvekili Ali Gürtbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin MUM Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

42. — Mardin Mıilletvekili Abdüllkadir Timurıağa-
oğiu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ügü beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Muğla MMetvekili Ahmet Buldanı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

45. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

46. — Çorum Milletvekili Mehmet Irrnak'ın, Be
den Tabiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 
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47.; — Çorum Milletvekili Mehmet Inmıak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı İddiasına üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nuıı, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

49. — Gaziantep Milletvekili Bkrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

50. — Mardin Milletvekili Aibdıülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sapık hizmet
lerine ilişkin Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

51. — Artara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

53. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

54. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşnefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135) (*) 

55. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, TÖB -
DER'in Bolu'dalki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

56. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

57. — istanbul Milletvekili Turaın Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri' ile ilgili 
beyanma ilişkin Bayındırlık: Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

58. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmaik'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara başka yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sağhk ve Sosyal Yardım .Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

60. — Bolu Milletvekilli Müfit Bayralktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

61. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi. (6/108) 

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/109) 

64. — Mardin Milletvekili Abdükadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

65. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

66. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

67. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

68. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

69. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

70. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

71. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 



73. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

74. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

77. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

79. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

80. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

83. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

85. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

7 — 
86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar

şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

89. — İstanbul MiHetvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

90. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

95. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



99. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Kocaeli Miietvekii ibrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

102v.— Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

104. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Alk-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

105. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

107. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

108. — Antalya Milletvekli Galip Kaya'nın, Ame-
riLa'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, .İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Baikanundaın sözlü soru önergesi. (6/146) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uyguılamasıma iıtoşkün Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilisfcin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) {*) 

113. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

115. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokuillardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin îşişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın MiMletteMI Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Mili Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişteki Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

117. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

118. — İzmir MMetvekiM Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

119. — Sivas MiUdüvekıili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin önlenmesine 'Miskin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere İlişkin Millli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nıın, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

123. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmii gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

125. — Sivas Müetveküi Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla Siğili yayınına ifişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) '(*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 



127. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindekıi resmd gezaye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

128. — Giresun Milletvekilli Şükrü Abbasoğiu'-
(iıun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

129. — Sivas Milletvekili Ati Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

130. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'um, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
<6/178) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/179) 
132. — îstanibul Milîd&veklii Turan Koçal'ın, Halk

evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
«özlü soru önergesi. (6/180) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonikarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

134. — Antalya Milletvetkıili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

135. — İstanbul MlMetvefcili Turan Koçal'ın, Tu-
nizm ve Tanıtma Balkanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

136. — Çorum Mffietvekili Mehmet Irmak'ın, 
B. Alman eski Bakanı Horst Ehmfce'nıin ziyaretine 
dlişkıin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si-
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
»Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara, Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19*3) 

140. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (Ğ/194) 

142. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Bthem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhterinin öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü souu öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Mili Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

146. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

147. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) <*) 

148. — izmir Miletvekiili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

149. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

151. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

153. — Çorum Mületvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir.i 
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168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'' 
nun, dış temslcilifclerimizde görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
istanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/224) 

170. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğîu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına? 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

155. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğîu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

156. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'ndn, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

157. — Erzincan Milletvekili -Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
İhbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan Milletveküi Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/217) 

161. — Erzincan MiMetvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

162. — İstanbul MiMetvekil Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

163. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa nakfndeki ihaleye ilişkin Gıda - Tanm ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

164. — istanbul MiHetvekiI Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Mili Eğittim Bakanından' sözlü soru önergesi. (6/221) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Onman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka-
nıınıdan sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokat 'Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğîu'nun, 
Web Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkir» 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Mili Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime-
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesL 
(6/259) (*) 

174. — Muğla Milletvekili Ahmet Buld&nlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin Içisl'eri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*> 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin MiMi Eğitim ve içişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin' Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim EnstitüsündeM bazı öğretmen
lere ilişkin Mili Eğitim Balkanından sözlü soru öner-
gesi. (6/247) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf ÖzJbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanımdan sözlü soru-
önergesi. (6/248) 

180. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 



181. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, alkaryiakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekilli Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonimi Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

185. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin MM Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
roi'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) (*) 

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) {*) 

19Q. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Maıiisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay MiletvekiM Ali Yılmaz'm, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündlağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viskıJ 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Giresun Milletvekilli Nizamettan Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 

öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan haibere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarınla ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nın, kaıyıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

201. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/292) (*) 

202. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'min, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalat tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) (*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzinoğlu'nun vergi mükellefiyetine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
Düzse'de gösterilen «Babayiğit» adli füme ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

206. — İçel Milletvekili Ali Ak'm, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

207. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev* 
lerinden alınan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara İişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

209. — Giresun Milletvekili Nizarnettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılar» 
saldırıya İişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/300) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



210. — tstanibul Millet vekili Turan Koçai'ın, 
Ankara Gülveren Liısesindeki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/30)1) (*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, îs-
tanlbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine ilişi'kn Başbalkandan sözliü soru önergesi. 
<6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, izmir' 
de yapılan 1 Mayus toplantısına iişkin Başbalkandan 
sözlü sıoru önergesi. (6/303) (*) 

213. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

214. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

215. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, TÜSİAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

217. — Rize Milletvekili îzzet Alkçal'ın, «Germi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

218. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

221. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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I Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından 
. sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

222. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978'den bu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.* 
(6/317) (*) 

223. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner** 
gesi. (6/319) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 

I ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi^ (6/320) (*) 

226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt darlığı ile artan fiyatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

227. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
I sakal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/283) 
228. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 

Kıbrıs Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id-
J. diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/329) 

(*) 

229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

I 230. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
IMF ile yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/331) (*) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
I Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş

kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

232. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/332) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

234. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Diyanet İşleri 
Başkanının basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanın-

| dan sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 



235. — Bolü Milletvekili Müfit Bayraktar'm, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olanak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/335) <*) 

236. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hüıküme-
tin 'kuruluşundan bugüne kadar meydâna gelen anarşik 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/336) (•) 

237. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, hiaklanmda mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen dlin görevlilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru ömengesi. 
(6/337) (*) 

238. — İstanbul Milletvekili Turan Koçafın, 'Bit
lis Sigara Fabrikasının temel atma törenine katılanla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

239. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TRT'nin 
ihtiyaç maddeleri ile ilgili haberlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/339) (*) 

240. — Rize Milletvekili İzzet AkçaTın, Ardeşen 
Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenine ilişkin Milli Eğitim 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

241. —• Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, Rize Li
man inşaatıma ilişkin Bayındırlık Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/342) (*) 

242. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ım, Rize Vali
si ile YSE Müdürüne ilişkim İçişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi. (6/343) (*) 

243. — Ankara 'Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarla faillerine 
ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/345) (*) 

....>.. 
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i 244. — Kocaeli 'Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, yasa dışı bir örgüte ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/346) (*) 

245. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazetesinde ya
yımlanan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

246. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet Ali Ağca'nra Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 

247. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Ferhat ile Şirin adlı bale oyununun yasaklanmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü «oru önergesi. (6/323) 

I 248. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sağ-
) lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara iliş-
ı kin Sajhk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/324) 
249. — İçel M'iUetvekii Süleyman Şimşek'in, sıkı-

I yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
j baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/325) 
250. — Sivas Milletvekili Orhan Akbulufun, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/326) 

251. — DemıM Milletvekili Adnan Keskin'in, eği
tim lenstitülerinde 20.12.1979 ile 11.1.1980 tarihleri ara
sında öğrenime ara verildiği iddiasına ilişkin Milli Eği
tim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/327) 

'252. — Muğla MiIetvefciM Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından söz-

I lü soru önergesi. (6/328) 

&<t~t <•" 

(Millet Meclisi 30 ncu Birleşim) 




