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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli, 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununda ve 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıları
nın maddeleri kabul edilerek, tümleri açık oya 
sunuldu. 

1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 
Ankara Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1972 yılı bütçe kanunu tasarıları açık 
oya sunuldu. 

imar ve iskân Bakanlığı ile 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü büt

çeleri kabul edildi. 
Açık oya sunulan kanun tasarılarına verilen 

oyların ayırımı sonunda hiçbirisinde çoğunluk 
sağlanamadığı anlaşıldığından gelecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacakları bildirildi. 

26 . 2 . 1972 Cumartesi günü saat 9,00'da 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 21,45'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Nurettin Ok Bahri Karakeçili 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan DoğanAvşargil 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu 

ve 10 arkadaşının, Uğur Kişioğlu'nun özel affı 
hakkında kanun teklifi (2/624) (Adalet Komis-
ynouna) 

Raporlar 
2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair O. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/610; 
O. Senatosu 1/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; 
C. Senatosu S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 .1972) (GÜNDEME) 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonları Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/617; C. Senatosu 1/63) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 503; C. Senatosu S. Sayısı : 74) 
(Dağıtma tarihi : 26 .2 .1972) (GÜNDEME) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/618; C. Senatosu 1/62) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 504; C. Senatosu S. Sa
yısı : 73) (Dağıtma tarihi : 26.2.1972) (GÜN
DEME) 

»•-<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KATİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/554; 
Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 10) (1) 

A — ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI ; 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senatosu 
1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı: 479; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 15) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/26) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 489; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 25) 

BAŞKAN — Program gereğince Eneri i ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin müzake
resine başlayacağız, Hükümet ve Komisyon lüt
fen yerlerini alsınlar... 

Söz sırasını takdim ediyorum : 
D. P. Grubu adına Sayın Cevat önder, 

M. G. P. Grubu artma Mehmet Türkmenoğlu, 
A. P. Grubu adma Cemal Külâhlı, C. H. P. Gru
bu artma Hakkı Gökçe söz almışlardır, 

Söz sırası Sayın Cevat önderindir, buyurun 
efendim. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 .1972 traihli 
40 ncı Birleşim tutanağındadır. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1972 
malî yılı Bütçesi münasebetiyle Demokratik Par
ti Grubu adma görüşlerimizi arz ve izah etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığının he
nüz kuruluş kanunu bulunmadığı için, geçen yıl
larda, bu Bakanlığın bütçesi, diğer Bakanlıkla
rın, özellikle - eski adiyle Sanayi - şimdiki 
adiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe
sinde mütalâa olunurdu. Bu sebeple, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ve bu Bakanlığa 
bağlı kuruluşların durumunu tüm olarak, toplu 
bir şekilde ele almak mümkün olmazdı. Bu yıl, 
ilk defa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi, yerinde bir kararla, müstakilen Yüce 
Meclislere takdim olunmuştur. 

Görüşlerimizi arz ve izaha başlamadan ev
vel, insaf içerisinde bir noktayı belirtmek iste
riz : 

Gerek Bakanlığın ve gerekse Bakanlığa bağ
lı ayrı, müstakil, katma bütçesi bulunan DSİ Ge
nel Müdürlüğünün ve Petrol Dairesi Başkan
lığının raporlarını hazırlayan arkadaşlarımız ve 
ilgili elemanlar, büyük bir vukufla her meseleyi 
ele almışlardır. Kendilerini tebrik eder, bu ar
kadaşlara takdirlerimizi bildiririz. 

Ekonomik kalkınmamızda madenlerimizin ve 
madenciliğimizin önemli bir yeri olmalıdır. 

Maden kaynaklarına sahibolmak önemli ol
makla beraber, bundan daha önemli olan, onları 
iyi işletebilmek ve değerlendirebilmektir. 

Madencilik sektörünün döviz gelirlerimizi 
artırması, yani döviz sağlaması icabederken, bu 
sektör, halen dış ticaret dengemize yük olmaya 
devam etmektedir. 
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Eesmî bilgilere göre, 1969 yılında madencilik 
ürünleri ithalâtı, ihracattan 23 milyon TL. faz
la olmuştur. Bu acık, 1970 yümda 135 milyon 
TL. ya yükselmiştir. Bu rakamlar göstermek
tedir ki, madencilikte aldığımız, dışarıya sattı
ğımızdan daha fazladır. Aslında bir «Maden
ler Yurdu» olan Türkiye için bu durum, yüz kı
zartıcı bir durumdur. Halen madencilik sektö
rünün gayrisâfi ımillî hâsıla geliri, içinde % 1,5 
oranı gibi küçük bir yer işgal etmektedir. 

Bu kısa izahat dahi, bir madencilik politika
mızın bulunmadığını göstermektedir. 

Demokratik Parti olarak, madencilik politi
kamızın 3Ö)İ3 olması lâzımgeldiğine inanıyo
ruz : 

Evvelâ memleketimizin sahip bulunduğu ye
raltı servetlerinin, miktar ve vasıf bakımından 
iyi bir tespitinin yapılması lâzımdır. 

ihraç imkânı olan ve ağır sanayimiz için ge
rekli bulunan madenlere önem ve öncelik veril
melidir. 

Maden işletmeciliği yapan kamu kuruluşları 
malî, teknik ve teşkilât bakımından güçlü hale 
getirilmelidir. 

özel sektör, ihracat yapabilmek için teşvik 
olunmalıdır. 

Madencilik mevzuatı, geçirilen tecrübelerin 
ışığı altında, millî menfaate uygun olarak yeni
den ele alınmalıdır. 

Kısaca arz ettiğimiz bu prensipler muvacehe
sinde, madencilik sektöründe genel planda ger
çekleştirilmesi gereken hususlar şunlardır : 

Hükümet tarafından, «Madencilik Reformu 
kanunu» tasarısı Yüce Meclislere sunulmuştur. 
Bu tasarı, bir ideolojik görüş ve çerçeve içinde 
mütalâa olunmadan, millî menfaatlere uygun, 
realist bir gözle tetkik edilip, çıkarılmalıdır. 

Bu tasarı ile Maden Dairesi Başkanlığının, 
«Maden işleri Genel Müdürlüğü» olarak, güçlü 
bir şekilde yeniden teşkilâtlandırılması isten
mektedir. Kurulması tasavvur edilen bu genel 
müdürlüğün en önemli vazifesi, - şimdiye ka
dar mahrum olduğumuz - madencilik politika
sının kısa ve uzun hedeflerini, esaslarını tespit 
etmek, bunu uygulamak olacaktır. 

Kanunu çıkarılan «Türkiye Maden Bankası» 
henüz faaliyete geçirilememiştir, özel sektörü 
teşvik edecek, onun kredi ihtiyacını karşılaya
cak olan bu bankanın, malî, teknik ve teşkilât 

bakımından güçlü olarak biran evvel faaliyete 
geçirilmesi şarttır. 

Bütün madenlerimiz ve özellikle son günler
de sözü çok edilen boraks ve linyit gibi maden
ler, politik spekülâsyonlara vesile olacak bir 
tarzda ele alınmamalıdır. Milliyetçi ve gerçek
çi bir gör ligle mesela ele alınmalıdır. 

İkinci Eeş Yıllık Planda da belirtildiği veç
hile, başarılı madenciliğin en önemli şartı bü
yük sermayeli ve geniş teknolojik imkânlara sa
hip kuruluşların varlığıdır. Bu alanda kamu 
sektörüne büyük mesuliyet düşmektedir. 

Etibank, TKİ, MTA ve Maden Dairesi, 
bu mana ve arz ettiğimiz prensiplerle, madenci
lik meselesini ele almak; işbirliği ve ahengi için
de vazife görmelidir. 

Büyük yatırım ve işletmecilik gerektirme
yen çeşitli ihracata yönelebilecek yatırım fır
satları da madencilik sektöründe mevcuttur. 
Manyezit, barit, flüorit, amyant, mermer zım
para ve benzeri gibi imkânlar özel sektör tara
fından değerlendirilmeli; özel sektör ise, kısır 
bir görüşle değil, geniş bir görüş ve ticarî bir 
zihniyetle teşvik ve himaye edilmelidir. 

Önümüzde ki yıl, 1973 yılında, Üçüncü Plan 
devresi başlayacaktır. İki plan devresi geçiril
miş olmasına rağmen, halen hudut ve şümulü iyi 
tayin ve tespit edilmiş bir «Genel enerji poli
tikası» na sahip değiliz. 

Enerji tüketimi, kalkınmanın iyi bir göster
gesidir. Halen memleketimizde enerji tüketimi, 
fert başına, 600 Kgr. (petrol eş değeri) büyük-
lüğündedir. Halbuki, bu miktar, Yunanistan'da 
1 000 Kgr., Bulgaristan'da ise 2 500 Kgr. (pet
rol eş değeri) kadardır. 

Memleketimiz kalkınan bir memlekettir. Bu 
sebeple, memleketimizde enerjiye karşı büyük 
bir talep vardır. Bu talep, her gün artmakta
dır. Ancak bu enerji istihlâk talebini karşıla
yacak oranda, enerji istihsali mümkün olama
mıştır. 

Memleketimiz için enerji ithali bahis konusu 
olmamalıdır. Enerji ithaline memleketimizin 
ekonomik şartları elvermemektedir. Zaten bu
na lüzum da yoktur. Bir halk deyimi ile «Ta
şınma su ile değirmen dönmez!» 

Memleketimiz tabiî enerji kaynakları bakı
mından büyük bir potansiyele sahiptir, Bu ener
ji kaynaklarından gerekli şekilde istifade ede
memekteyiz. 
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Uzun vadeli bir enerji politikasına ihtiyaç 
olduğunu arz etmiştim. Bu konuda gerekli 
çalışmalar yapılmış, birçok raporlar meydana 
getirilmiştir. Vakit kajrbedilmeden bu raporla
rın değerlendirilmesi, gerekir, 

Demokratik Partiye göre, enerji politikası
nın esasını; bütün enerji kaynaklarını harekete 
goçirmek, enerji istihsalini, tüketimin önüne ge
çirmek teşvik etmelidir. Şehirleşme ve sanayi
leşme, enerji talebini hızla artırmaktadır. Ener
ji politikası, ekonomik ve sosyal kalkınma po
litikaları ile, sanayi, tarım ve iskân sektörleri 
politikalariyle paralel yürütülmelidir. 

Mümkün olduğu kadar bol, mümkün olduğu 
kadar müstahsilin talep ettiği yerde, yeterli, de
vamlı ve emniyetli bir şekilde elektrik -ener
jisi istihsal etmek; sağlam ekonomik temellere 
dayanan bir fiat politikası takip etmek zorun
dayız. «Bol ve ucuz elektrik!» Parolamız olma
lıdır. 

Halbuki ikinci Plan döneminde bitirilmesi 
gereken hidroelektrik programları, zamanında 
gerçekleşmemiştir. Bu durum, hem darboğaz
ların meydana gelmesine ve hem de, ham mad-
resi ithal yoluyla sağlanan termin santrallerin 
kurulmasına vesile olmuştur. 

Bir zamanlar, bizim de şahsen kanununun 
çıkmasına çok emek verdiğimiz, geçici komis
yonunda uzun süre başkanlık ettiğimiz Türkiye 
Elektrik Kurumu, 1970 yılından beri faaliyet
tedir. Türkiyenin tüm elektrik sektörü mesele
lerinin çözümünü Türkiye Elektrik Kurumun
dan beklemek hakkımızdır. 

Köy elektrifikasyonu işlerine özel Hrir önem 
verilmelidir. Halen 36 000 köyün 2 027 sinde 
elektrik vardır. Bu durum da yürekler acısıdır. 
Türk köylüsünde elektriğe kavuşma konusunda 
büyük bir arzu ve azim mevcuttur. Bu durum 
iyi kanalize edilmelidir. Türkiye Elektrik Ku
rumu, köy elektrifikasyonu konusunda, 1312 sa
yılı Kanunla, yeter derecede mücehhez kılın
mıştır. 

Bu arada istitraden arz edeyim, son günler
de köy elektrifikasyonu konusu bir lastik top 
gibi Türkiye Elektrik Kurumu ile Köy İşleri 
Bakanlığı arasında bir birine atılmaktadır, ki 
biz bunu doğru bulmamaktayız. Kimde yetki 
varsa, bu yetki kullanılmalı ve köy elektrik iş-
Jerino dikkatle ve ciddiyetle eğilmelidir. 

Elektrik, bir medeniyet ve kalkınma gös
tergesidir. Bu bakımdan da, maalesef çok geri 
durumdayız. 1969 yılı rakamlarına göre, yılda 
fert başına düşen elektrik tüketimi, kilovat -
saat olarak şöyledir : 

Dünya ortalaması 1 265 kilovat saattir. 
Yunanistan ortalaması 963 kilovat saattir. 
Bulgaristan ortalaması 2 043 kilovat saattir. 
Amerika orttalaınıası 8 099 kilovat saattir. 
Rusya ortalaması 2 864 kilovat saattir. 
Norveç ortalaması 1 500 kilovat saattir. 
Türkiye ortalaması 219 kilovat saattir. 
ikinci Beş Yıllık Planda her yıl 500 köyün 

elektriğe kavuşturulması hedef alınmış idi. 
Üzüntü ile belirtelimki planın son yılında olma
mıza rağmen maalesef bu hedefe varılamamış
tır. • • _ 

1972 programından ve yeni sevk edilen «Ma
den Reformu Kanunu tasarısı» 'ndan aldığımız 
rakama göre, halen memleketimizde sarfedilen 
enerjinin % 35'i tezek ve odun gibi kaynaklar
dan karşılanmaktadır. Bu durum son derece 
utandırıcı ve millî menfaatlere aykırıdır. 

Yakıt meselesi, hiçbir devirde halkımızı, bu 
kış sezonunda meşgul ettiği şekilde, ilgilendir-
msmiijitir. Diğer yıllara nazaran ağınbir kış mev
simi geçirmekteyiz. Ama, ekonomik ve sosyal 
bakımdan olağanüstü hal ve şartlar içinde de 
değiliz, yani, bir harp hali mevcut değildir. Bu
na rağmen yurdumuzun her tarafında yakıt sı
kıntısı vardır ve olmuştur. 

Yakıt sıkıntısının baş sebebi ve sorumlusu, -
hiç kimse şu veya bu mazeret perdesine bürün
meğin - Birinci ve ikinci Erim Hükümetleri ve 
onun etkilediği idaredir. Yalat sıkıntısını, kışın 
ağır geçmesine, şu veya bu mazerete bağlamak 
isteyenlere sormak isteriz : 

Ya harp halinde bulunsaydık; halimiz ne 
olacaktı?. 

Yalat sıkıntısı ve sorunu eğer, nakliye işine 
bağlanmak isteniyorsa, bu takdirde beyanımız 
şudur : 

Yalat sektöründe de, maden sektöründe de 
taşıt meselesini devlet eliyle halletmeğe imkân 
yoktur. Devlet, nakliyecilik yapamamaktadır. 
Nakliye işi özel sektöre bırakılmalıdır. Nakliye 
işinin özelliği, özel sektörü daha başarılı kıl
maktadır. 
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Yıakıt meselesine Birinci ve İkinci Erim Hü
kümetleri yanlış teşhis koymuş, yanlış şekilde 
yaklaşmış, yanlış uygulamış ve bu sebeple de 
Türk halkı büyük sıkıntı çekmiştir. 

Devlet, hangi konuda nakliyeciliği üzerine 
almış ise, o konuda zarar etmiştir, başarısız 
olmuştur. Pancar nakliyesinde, Sanayi Nakliyat 
Şirketinde, Frıntaş tecrübelerinde bütün bun
ları görmekteyiz. 

Gelecek yıl (1973'te), Üçüncü Plan Döne
mine girmiş olacağız. İki Plan Dönemi geçmiş 
olmasına rağmen, yakıt konusunda da, hedef ve 
istratejisi belli bdr politik ve program mevcuft 
değildir. 

Memleketimizle iktisadî ve 'sosyal gelişme
sini, kaynaklarını, tüketim taleplerini dikteate 
alan, bir yakıt üretim ve tüketim planı yapıl
malıdır. Memleketimizin her bölgesinin talebi
ni en kısa yoldan ve düşük maliyetle karşılaya
cak bölge üniteleri kurulmalıdır. Pahalı ve ti
carî olmayan yakı'tlar yerine, ticarî yakıitlar 
ikame edilmelidiir. 

Yakıt politikaısını düzenleyecek ve takibe-
decek büyük bir teşkilâta şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Petrol konusunda da koparılan yaygaralar, 

yapılan spekülâsyonlar artık sona ermiştir. 
Soğukkanlılıkla, objektif olarak petrol mese
lesini ele almak mümkündür. Petrol konusun
da en diddî araştırma Yüce Meclis tarafından 
yapılmıştır. Bu araştırma neticesinde topla
nan belceler ve meydana getirilen rapor, pet
rol meselesini bütün teferruat ve açiklığıyle 
ortaya koymuştur. Bu raporun iyi değerlendi
rilmesini istemekteyiz. 

Petrol konusunda, 1972 yılının başında bi
linmesi'. erereyken bazı mercekler şunlardır : 

1971 yılında yeterli hampetrol istihsalin
de, endişe edilecek ölçüde azalmalar olmuştur. 
Bu düzmenin miktarı, 196(8 yılına nazaran % 
15, 1970 yılına nazaran % 8,5 civarındadır. Pet
rol sahalarının artmasına rağmen; 1971 yılın
da, li970 yılma nazaran ham yerli petrol iıstilh-
ısalmde 46.488 metrik ton azalma göstermekte
dir ki, eski sahalarını petrol verimi yerini peri-
ıodik olarak suya terk etmektedir. 

1971 yalında, bütün şirketler tarafından 
3 495 525 metrik ton yerli hampetrol istihsal 
olunmuştur. Ayrıca memleket ihtiyacını karşı

lamak için bu yıl zarfında, 5 344 100 metrik 
ton hampetrol ithal olunmuştur. Bu rakamlar 
açıkça göstermektedir ki, yerli hampetrol is
tihsali memleket ihtiyacının ancak % 39,55'ini 
karşılamakta; geriye kalan % 60,45 ise ithal 
olunan hampetrol ile karşılanmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, Demokratik Partiye 
göre; petrol kaynaklarımızın iyice tespit olun
ması, mâllî menfaatlere halel gelmeden işletil
mesi, istihsalin artırılması, artan ihtiyacın yer
li hampetrol ile karşılanmasına gayret edilme
si, takibedeceğimiz petrol politikasının esasını 
teşkil etmelidir. 

Petrol tüketimi gün geçtikçe hışla artmak
tadır. Buna mukabil, 1971 yılında, geçen yılla
ra nazaran yerli hampetrol üretiminde görü
len azalma, meselesinin ciddiyet ve adiliğini 
ortaya koymaktadır. Binaenaleyh, vakit kay
bedilmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Petrol Kanunu süratle tâdil edilmelidir. 
Petrolün özelliği dikkate alınarak arama işle
rinde yabancı teknik sermayeden, aızamî ölçü
de istifade olunmalıdır. Bu konuda infiratçılık 
doğru ve mümkün değildir. 

Petrol Dairesi, görevini tam ve ekteiksSz ya
pacak bir şekilde yeniden düzenlenmeli, Petrol 
işlerinde tam yetki ile mücehhez kılınmalıdır. 

Türkiye Petrolleri A. O, ile Petrol 'Ofisin 
birleştirilmesi devamlı bir surette ileri sürül
mektedir. Bia şahsen bu fikre katılmamakta
yız. 

TPAO Petrol aramaları ve istihsali yapan 
müllî bir kuruluştur. 

Petrol Ofisi ise; petriol satınalmak, satmak 
ve depolamak vazifelerini yapan millî bir ku
ruluştur. 

Herbirinin ihtisas sahası başkadır. Bu saha
lar çok geniştir. Her biri, zamanın şartlarına 
ıglöre takviye edilmeli ve ahenkli bir şekilde* 
çalışmalıdır. 

Petrol Dairesi, TPAO, P. O. MTA ve Petro -
Kimya A. Ş. arasında, hattâ bu konularda çalı -
şan özel şirketler arasında, millî menfaatleri 
modern tekniği, istihsalin artırılmasını hedef 
alan bir işbirliği ve organizasyon sağlanmalı
dır. Bunun sağlanmasında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına büyük görevler ve ve
cibeler düşmektedir. 
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Petro - Kimya A. Ş. ti kendi sahasında çok 
süratli bir şekilde gelişen yeni tekniği yakın
dan takSibebmeli ve uygulamalıdır. Yoksa mil
yarlara varan tesisler, muattal kalmaya ve he-
(ba olmaya mahkûmdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığının ve 

bu Bakanlıkla doğrudan doğruya veya dlolayı-
siyle ilişkisi bulunan kuruluş ve şirketlerin en 
önemli meselelerinden birisi veya başlıcası da; 
«Teknik Personel meselesi»'dir. 

057 ve bunu değiştiren 13127 sayılı «Devlet 
Memurları Kanunu» en büyük darbeyi teknik 
personele vurmuştur. «Personel reformu» yap
tık, bununla iftihar ediyoruz, memuru refaha 
kavuşturduk diyenler, aslanda memleketimize 
en büyük fenalığı yapmışlar, millî kalkınma-
mmzı köstekleınişlerdir. 

IBatı memleketlerinde, böyle bir kanun çıka
ranlar ve onu uygulayanlar, değil siyaset sah
nesinde, o memleketin sathında dahi duramaz
lardı. 

«Personel Reformu değil, memleketimizde 
her bakımdan «Personel Faciası» olmuştur. Bu
nun müselbîbibi de 12 Marttan evvelki Hükü
mettir. 

Teknik personelin, moral çöküntüsünü, bu
rukluğunu gayet iyi anlamaktayız. Bu mesele 
mutlaka halledilmelidir. Bu mesele halledilme
den millî kalkınmamızın sağlanması, gelişmesi, 
ilerlemesi mümkün değildir. Çünkü her şeyin 
başında insan unsuru gelmektedir. Bedbin, bık
kın, buruk insanla hiç bir meseleyi halletmek 
mümkün değildir. 

Personel Kanunumda yer alan «iş güçlüğü, iş 
riski» taizminat ve zamları da siözde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elektrik işleri Etüt İdaresi bünyesinin, 

TKE. kurulduktan sonra, vuzuha kavuşturul
ması zaruridir. Bu kuruluş, bütün mühendislik 
hizmetlerini görecek şekilde, bir «Proje Ofisi» 
şeklinde organize edilmelidir. Böyle bir proje 
ofisi organize edildiği takdirde bu ofis hem 
memleketimiz içinde, hem de Orta - Doğu'da 
iş görebilecek durumdadır. Bunun iş yapma 
imkânları da mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birkaç global meseleye temas edip sözleri

me son vereceğim. 
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Etibank bankacılık hizmetleri yapmakta
dır. Etibank'ın bankacılık hizmetleri yapma
sının Demokratik Parti olarak karşısındayız. 
Bankacılık başka bir ihtisas dalıdır, Etibank'
ın sahası başkadır. Bu itibarla; Sümerbank, 
Denizcilik Bankası gibi teşekküllerden son de
rece dikkat ve ihtisas isteyen bankacılık dalları 
ayrılmalıdır, bu müesseseler kendi dallarında 
kendi ihtisas konularında çalışmaktadırlar. 

Diğer bir mesele de : Keban Barajı konusu
dur. 

DSİ. Genel Müdürlüğü bütçesi münasebe
tiyle, bilhassa «Keban Barajı» inşaatına da kı
saca temas edeceğiz : 

Keban inşaatı ağır ve süprizli yürümekte
dir. Zannediyorum 1962 yılında Keban Barajı 
için bütçeye ödenek koyduğumuz zaman bu 
ödeneği koymayın, Keban Barajı bir hayaldir 
diyenlere karşı çıkmış bu ödeneği İsrarla koy
durmuştuk. Şimdi Kebanm böyle geç kalması, 
sürprizli devam etmesi birtakım suiistimallerin 
ayyuka yükselmesi cidden bizi üzmektedir. Ge
rek kamulaştırma işlerinde, gerek inşaat işle
rinde, gerek diğer işlerde büyük bir israf mev
cuttur. Bu konuda çok şikâyetler almaktayız. 
iktisadîlik prensibine riayet olunmamaktadır. 
Bu konu üzerine Bakanlığın ciddiyetle eğilme
sini istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halen Sular Hukuku Türkiye'de tedvin edil

memiştir. Mecelle'den kalma su hakları konusu 
Yargıtay içtihatlarıyle yürütülmektedir. Sular 
Hukukunun da tedvinini arzu etmekteyiz. 

Diğer bir konu da hava kirlenmesi konusu
dur. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
büyük şehirlerdeki hava kirlenmesi konusunda 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada Erzurum milletvekiliyiz ama, 

Anayasa gereğince de bütün Türkiye'nin mil
letvekiliyiz. Türkiye'nin her hususta haklarını 
savunmak mecburiyetindeyiz. 

Konya'mızın Konaltaş konusunda da birkaç 
noktaya temas etmek istiyorum : Konya'da 
sermayesi 20 milyon lira, varlığı 50 milyon lira 
olan Konya Alüminyum Sanayii A.Ş. kurul
muştur. Bu, halka açık bir anonim şirkettir. 
Bu şirkete Etibank % 15 hisse ile katılmayı ka
rarlaştırmıştır. Etibank'ın, bu tip şirketlere ka
tılmasını biz şükranla karşılamaktayız. Ser-
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maye piyasasının kurulması, halka açık ano
nim şirketlerin Devlet, teminatı altında olması, 
bu gibi şirketlerin gelişmesi bakımından zorun
ludur. Konaltaş'm tabanında halk mevcuttur. 

Bu itibarla, geçen dönemlerde Sermaye Pi
yasası Kanunu ki, şahsen ilgilendiğimiz halde 
bazı sabotajlara maruz kaldığı için geçen dö
nem kanunlaşamamıştır. Bilhassa bu dönem ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. Konaltaş gi
bi şirketlere Etibank'm katılmasını, resmî te
şekküllerin katılmasını şükranla karşılamakta
yız. Bu konuda Etibank kararını vermiştir. 
DPT'mn da kararı mevcuttur. Bu konuyla Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Yalabık cidden dikkatle, itina ile ilgilen
miştir, kendisine müteşekkiriz. 

Yalnız sayın Bakandan istirhamımız odur 
ki, Konaltaş hakkında çıkacak olan Heyeti 
Vekile kararı biran evvel çıksın bu şirket 
faaliyete geçmiş olsun. Seydişehir'de kurul
makta bulunan alüminyum tesislerinin çıkara
cağı. ham alüminyumu Konaltaş işleyecektir, ha
yırlı bir teşebbüstür. Sayın Bakan bizlerden 
sonra yapacağı konuşmada bu konuya vuzuh 
verirse ve Konaltaşa ait heyeti vekile kararı
nı biran evvel çıkarırsa bizi memnun kılacak, 
hayırlı bir teşekkülün biran evvel faaliyete 
geçmesini de sağlamış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, iki konuya daha te
mas edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bunlardan bir tanesi, Araş nehri üzerinde 
yapılması düşünülen Mescitli Barajı projesidir. 
Bunun akıbeti hakkında sayın Bakandan bir 
açıklama beklemekteyiz. 

Diğer taraftan, tâ 1916 ve 1917 yıllarında 
Ruslar tarafından Kürzat, Hasankale, Tercan 
ve Katranlı'da petrol aramaları yapılmıştır. 
Bunlardan Katranlı ve Hasankale'de MTA. ta
rafından yapılan aramaian şahsen yerinde 
gitmiş görmüş vasiyetteyim. Bu aramaların 
akıbeti hakkında da bize bilgi verirlerse mum-
nun olacağız. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi, 
tüm Devlet yatırımlarının % 50'ye yakınını 
yapan büyük bir Bakanlığın bütün meselelerine 
temas etmeyi, hatta detayına inmeyi arzu eder
dik. Ancak zamanımız dolmuş vaziyettedir, 
Zamanın müsaade ettiği nispette bu meselelere 
birer satırbaşıyle temas ettiler. 
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Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
sislere teşekkür ederim. Demokratik Parti Grubu 
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1972 
yılı bütçesinin Bakanlığa ve memleketimize ha
yırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygıla
rımı arz ediyorum. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın önder. 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Millî Güven 

Partisi Grubu adma, buyurunuz. (Millî Güven 
Partisi sıralarından alkışlar.) 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1972 
malî yılı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi
nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda
yım. 

1963 yılının son günlerinde kurulmuş olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görevi, 
Türkiye'mizin toprak, su, enerji, maden ve pet
rol kaynaklarının araştırılması, planlanması, ge
liştirilmesi, işletilmesi, kontrol ve korunması
dır. 

Bu Bakanlık sanayimizin ve diğer tüketicile
rin taşkömürü, linyit ve elektrik ihtiyacını, ye
terli, devamlı, güvenli bir tarzda ucuza sağla
makla görevlidir. Petrol alanında, yurt ihtiya
cının tamamını iç kaynaklardan sağlamak, ürün 
ithaline yer vermemek, Türkiye'yi petrol ihraç 
eden bir ülke haline getirebilmek, bu Bakanlı
ğın hedefleri arasındadır. 

Madencilik bakımından Bakanlığın hedefi, 
madenlerimizin modern usullerle ve kısa sürede 
aranması, maden rezervlerimizin tespiti, üreti
min artırılması ve ham cevher yerine işlenmiş 
cevher ihracını sağlamak gibi hususlardır. 

Nihayet, büyük önem taşıyan su kaynakları
mızın devamlılığını korumak, bunlardan opti
mum yararlanmayı sağlamak, sulanabilir top
raklarımızın mümkün olan süratle suya kavuş
turulmasını gerçekleştirmek, taşkınları önlemek, 
drenaj işlerini yapmak ve gelişmiş bir medenî 
ülkenin standartlarına uygun şekilde içme suyu, 
kullanma suyu ve endüstri suyu temin etmek, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın önem
li görevleri arasındadır. 

Kalkınma planlarında öngörülen toplam ya
tırım miktarı içinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığımızın payı çok büyüktür. 
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1063 - 1967 Birinci Plan döneminde, toplam 
olarak 62,8 milyar liralık yatırım yapılmıştır. 
Bu yatırımların 14 milyar liraya yalan kısmı, 
oran olarak % 22'si Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından gerçek
leştirilmiştir. 

Bu Bakanlığın toplam yatırım miktarı için
deki payı, 1968'de % 31, 1969'da % 34, 1970' 
to % 38 ve 1971'de % 39 gibi yüksek sedyelere 
ulaşacak şekilde tespit edilmiştir. 

Şüphesiz fiilen gerçekleşen yatırım miktar
ları ile plan ve programlarda öngörülen miktar
lar arasında bir fark vardır. 

Şimdi, bakanlığın faaliyet alanında giren çe
şitli sektörleri birer birer ele alarak, maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

Bakanlığın maden konusu ile ilgili çalışma
ları, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Etibank 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür işletmele
ri Kurumu vasitasiyle yapılmaktadır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tüzel ki
şiliği haiz olarak ve özel hukuk hükümlerine gö
re çalışmak üzere 1935 yılında kurulmuştur. 

Türkiye madenlerinin envanterinin yapılma
sı, yeraltı servetlerimizin aranması, rezervleri
nin, kalite ve teknolojik vasıflarının tespiti 
memleketimizin jeolojik yapısının ortaya çıka
rılması, madenlerimizin daha verimli şekilde iş
letilmesine imkân verecek usullerin araştırılma
sı ve bu konularda gerekli teknik elemanların 
yetiştirilmesi amaciyle kurulmuş olan Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü, kuruluşundan bu 
yana gecen 36 yıl içinde 10 binden fazla maden 
ve hammadde zuhurlarının etüdünü yapmıştır. 
Bunlardan önemli gördüklerinin meydana çıka
rılması amaciyle 827 bin metre sondaj yapmış, 
76 bin metre kuyu ve galeri açmıştır. 

1961 yılından bu yana, memleket madencili
ğini geliştirebilmek için, enstitü özel şahıslara 
ait alanlarda da etütler ve aramalar yapma yo
luna girmiştir. Bu çalışmalar sonunda üretilen 
ve satılan madenlerin bedelinden, enstitünün 
etüt ve arama için yaptığı masrafların ödenme
si esası yürürlüğe konmuştur. Enstitünün 36 
yıllık faaliyet dönemindeki giderlerinin topla
mı 1 milyara yakındır. Bunun onda birine ya
kın kısmı enstitünün kendi gelir kaynakların
dan sağlanmış, geri kalanı Hazine yardımından 
temin edilmiştir. 1 milyara mal olan bu çalışma

lar sonunda, enstitünün tespit ettiği rezervlerin 
takribi değeri 100 milyar liradan fazladır. 

Yapılan çalışmalar Murgal, Çayeli, Earşit, 
Köprübaşı, Sürmene, Ardeşen bakır cevherleri
ni; Dursunbey, Yenice, inegöl, Biga, İvrindi, 
Bayındır kurşun - çinko ve antimuan zuhurla
rını; Merzifon bakır ve molibden madenlerini, 
Hasançelabi demir rezervlerini, Mardin fosfat 
cevheri rezervini ve çeşitli yerlerde kömür ve 
radyoaktif maden varlıklarını tespite imkân ver
memiştir. 

Etübank Genel Müdürlüğü, madenlerin işle
tilmesini sağlayan iktisadî Devlet Kuruluşudur. 
Bu kuruluşlunuz balar, krom, kükürt, kolema-
nit, civa, kurşun, asit sülfirik, çinko, boraks, 
asit borik, ferro - krom, karpit ve sodyum tu
zu üreten işletmelere sahip bulunduğu gibi ban
kacılık faaliyetleri de yapmaktadır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ise, taş
kömürü ve linyit üretimi ile görevlidir. 

Etiıbankm birinci plan dönemindeki satış 
hâsılat toplamı 1 milyar 8S7 milyon lira tuta
rındadır. ikinci Plan döneminin ilk dört yılın
da ise, satış hâsılat tutarı 2 milyar 300 m&yon 
lira civarındadır. Yurt dışına yapılan maden sa
tışlarından sağlanan döviz toplamı, Birinci Beş 
Yıllık Plan döneminde 118 milyon dolardır. 
ikinci Plan döneminin ilk dört yılında, yurt dı
şına, 123 milyon dolarlık satış yapılmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin son yıllardaki 
»atılabilir taşkömürü ve linyit üretim miktarla
rı şöyledir : 

Satılabilir taşkömürünün üretimi, 19681de 
4,7 milyon ton, 1969'da 4,6 milyon ton; 1970'te 
4,5 milyon ton, 1971in 11 ayında 4,2 milyon ton
dur. Satılabilir linyit üretimi, 1968 ile 1971 
arasındaki dönemde, yılda 3,5 milyon ton ile 4 
milyon ton arasında gerçekleşmiştir. 

Hedef, satılabilir taşkömürü üretimini 
1975 *te 5,5 milyon tonun üstüne çıkarmaktır. 

Satılabilir linyit üretiminde ise, Türkiye 
Kömür İşletmeleri, 1975 yılı için 8 milyon tonun 
üstüne çıkmayı öngörmektedir. Kömür üretim 
politikasında izlenen hedeflerden biri de, or
manlarımızın tahribine yol açan odunun veya 
tarlaya gübre olarak gitmesi gereken tezeğin 
yerine, yakıt olarak ucuz linyit ikamesini sağla
maktır. Bu maksatla bölgesel üretim ve tüketim 
incelemeleri yapılmış, Çorum, Beypazarı ve Er-
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zurum Şark linyitleri işletmeye açılmıştır. Elbis
tan linyit yataklarının değerlendirilmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Genellikle madencilik sektöründe, önemli 
problemlerle karşıkarşıya bulunmaktayız. 

Taş kömürü üretimi, ikinci plan dönemi için 
öngörülen hedeflerin gerisinde kalmıştır. Bu 
dönemde ele alınması öngörülmüş olan volfram 
işletmeciliğine başlanamamıştır. 

Son yıllarda daha çok demir, bakır ve kıs
men de kurşun - çinko üzerinde çalışmaların 
yoğunlaştırıldığı görülmektedir. Demirde çok 
iyi neticeler alınarak program tahminleri, Türk 
ekonomisinin toplam üretimi gözönünde tutul
duğu zaman, aşılmış görülmektedir. 

Türkiye ölçüsünde, resmî ve özel sektör, 
krom için düşünülen program hedeflerini aşmış
tır. Bumda başlıca âmil dış talebin artmış olma
sıdır. Bor tuzlarında da iyi bir gelişme göze 
çarpmaktadır. Fakat, Türkiye madenciliğinin 
tümü ele alındığında, bakır madeni, civa, pirit, 
linyit, kükürt ve manyezit üretimi hedeflerin 
gerisinde kalmıştır. Civa fiyatlarının düşmesi, 
civa üretimindeki artışı duraklatmış tır. 

Önümüzdeki dönemde büyük ölçüde döviz 
harcamalarını gerektiren petrol yerine gittikçe 
daha büyük oranda linyit kullanmayı öngören 
bir enerji politikası izlememiz gerekecektir. Bu 
sebeple Tunçbilek, Seyitömer ve Elbistan linyit 
alanlarında üretimi artırma çalışmalarına hız 
verilmesi gerektiği inancındayız. 

Zonguldak taş kömürü havzasının geliştiril
mesi ve daha verimli bir çalışma düzeyine ulaş
tırılması gitgide önem kazanmaktadır. Bor tuz
ları ihracatının geliştirilmesi, bu alanda yaban
cı kartellerle mücadele edilmesi gerekmektedir. 

Etibankm elinde son derecede kıymetli ve 
geniş rezervler vardır. 

Bu konuda, Sayın Bakandan bir noktayı öğ
renmek istiyoruz. Madenlerimizin millî serma
ye ile işletilmesine önem veren bir düşünceyi 
çok yerinde bulduğumuz için, Bor minerallerin
de yabancı şirketlere ait ruhsatların iptal edil
mesini haklı bulmaktayız. Ancak, uygulamada, 
yabancı şirketlerle millî teşebbüsler arasında 
fark gözetilip gözetilmeyeceğinin açıklanması
nı ve Etibankm elinde çok büyük rezervler bu
lunduğu cihetle, millî sermaye ile işletilen ma
denleri Devletleştirmekte ne fayda görüldüğü
nün gerekçesiyle bilinmesini istiyoruz. Herhal

de, kendi bor minerallerimizi millî imkânları
mızla değerlendirmek gibi haklı bir düşünce ya
nında, Devletin belki de işletmeye lâyık görme
yerek kapanmaya terk edeceği millî özel teşeb
büs elindeki yatakların Devletleştirilmesi ara
sında fark bulunduğu gözönünde tutulacaktır. 
Bu konuda, millî menfaat ve millî varlığımızı 
millî imkânlarımızla değerlendirmek düşüncesi 
kararlarımıza hâkim olmalıdır. 

Doğu Karadeniz bölgesindeki bakır arama 
çalışmalarının hızlandırılması, Divriği bölgesin
deki zengin demir cevheri yatakları yanında bu 
bölgeyi önemli bir bakır üretim alanı haline ge
tirebileceği anlaşılan bakır yataklarının değer
lendirilmesi, keza önem taşımaktadır. 

Çinko - kurşun sanayii kurulması ve Orta 
Jknadolu'daki imkânların, özel sermayenin de 
değerlendirilmesiyle geliştirilmesi yolundaki 
hazırlıkların hızlandırılması, memleketimize bü
yük döviz tasarrufu sağlayacaktır. 

Madencilik sektörü ile ilgili maruzatımı ta
mamlarken, yeni madencilik kanunu tasarısının 
grubumuz tarafından, millî menfaatler titiz bir 
dikkatle gözönünde tutularak inceleneceğini 
ve değerlendirileceğini belirtmek isterim. 

Bu konuda, bu yıl vatandaşlarımızın çektiği 
büyük yakacak sıkıntısını ve bunun doğurduğu 
ıstırapları da belirtmek istiyorum. Taş kömürü 
birçok illerimizde karaborsa fiyatlariyle satıl
mış, büyük linyit sıkıntısı çekilmiş, kara kışta 
en küçük ısınma imkânı bulunmayan aileler ol
muş, bir ton linyit bazı yerlerde resmî fiyatın 
iki kat üstünde fiyatlarla el değiştirmiştir. Bu
nun tek sebebi üretim noksanıdır. Tek çaresi de 
üretimin artırılmasıdır. Yeterli üretimi sağla
mak hedefine yönelmeyen her tedbir, sadece 
güçlükleri artırmak ve karaborsayı teşvik et
mek gibi ters sonuçlar doğurur. Bu yılkı üre
tim noksanında bazı kararların ve emirlerin geç 
verilmesinin etkisi olduğu söylenmektedir. Bu 
ne ölçüde doğrudur? üretim ve dağıtım planla
masında kusurlu davranılmış mıdır? Yaz ayla
rında alınması gerekli tedbirler bakımından geç 
kalınmış mıdır? Bundan sonrası için benzerî 
durumların ve tarifi imkânsız ıstırapların ye
niden yaşanmaması için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir. Bu noktaların açıklığa kavuştu
rulmasını Sayın Bakandan, grubumuz adına ri
ca ediyorum. 
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iSayın arkadaşlarım, 
Vaktin müsaadesi nispetinde petrol üretimi, 

petrol dağıtımı ve petro - kimya sanayii ile il
gili konulara da değinmek istiyorum. 

Enerji Bakanlığına bağlı petrolle ilgili ku
ruluşlar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Petrol Ofisi ve Petro - Kimya Anonim Şirketi
dir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol faaliyet
lerini devralmış, 3 milyar 700 milyon lira tuta
rında yatırım yapmıştır. Planlı dönemde, ara
ma ve üretim faaliyetleri büyük ölçüde genişle
yen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, geçsn 
yıl, Adıyaman petrol sahasını keşfetmiştir. 

Bununla beraber, Türkiye ide hampetrol üre
timi yeteri kadar hızla artmamakta, petrol 
ürünleri tüketiminde ise, çok hızlı bir artış gö
rülmektedir. Memleketimizin petrol açığı yıldan 
yıla büyümekte ve bu yüzden dışarıya ödemek 
zorunda kaldığımız döviz miktarı yükselmekte
dir. Hampetrol üretimi bakımından, ikinci kal
kınma planında öngörülen hedefe, bugünkü 
tempo ile ulaşılması imkânsızdır. Bugünkü du
rum, plan hedefinin ancak % 65'ne erişebilece
ğini göstermektedir. Yurt içi petrol tüketimi 
plan tahminlerine ulaştığı halde, üretim hedef
lerinin bir türlü gerçekleştirilemeyişi yüzün
den, ikinci plan döneminde petrol ithalâtımı
zın, plandaki tahminleri % 50 oranında aşaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Yerli petrol üretimini behemahal artırmak 
zorundayız. Gerekli teknolojik yardımları sağ
lamak, gerekli personel ve malî kaynaklara ka
vuşturulmak suretiyle Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının petrol alanlarını daha iyi de
ğerlendirmesi ve yeni alanlar keşfetmesi yo
lunda hiçbir gayret esirgenmemelidir. 

Adıyaman sahasında yeni istihsal kuyuları 
açmak ve Trakya gaz sahasında yeni gaz üre
tim kuyularını faaliyete geçirmek üzere hazı-
lıklar yapıldığını bilmekteyiz. Ancak, bunların 
bizi plan hedeflerine ulaş tımmayacağı gerçeği
ni de gözden uzak tutmamalıyız. 

Millî Güven Partisi, kurulduğu günden beri 
millî petrol davasına büyük önem vermiştir. 
Sayın Genel Başkanımızın imzası ile Yüce Mec
lise sunulmuş ve Yüce Heyetiniz tarafından ka
bul edilerek sonuçlandırılmış iki araştırma öner

gesi vardır. Bu önergeler üzerine kurulan araş
tırma komisyonları, çok önemli gerçekleri ay
dınlığa çıkarmıştır. 

Petrol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara ve 
millî menfaatlerimize uygun düşmeyen birçok 
hükümlerinin değiştirilmesi zarureti, söz konu
su Meclis araştırmaları raporları ile tespit edil
miştir. Yıllardan beri, çeşitli hükümetler, Pet
rol Kanununda değişiklik yapmanın zaruret ol
duğunu kabul etmişler ve bu konuda Yüce Mec
lise vaadlerde bulunmuşlardır. Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının, Petrol Kanunu de
ğişikliği konusunu, gereken önem ve ciddiyetle 
ele almasını ve üzerinde bütün siyasî partilerin 
de birleştikleri zarurî değişiklikleri gecikmeden, 
tasarı halinde Yüce Meclise getirmelerini bekli
yoruz. 

Söz konusu Meclis araştırmaları, Petrol Dai
resinin yeterli şekilde çalışmadığını apaçık or
taya koymuştur. Bu daire, kendisine kanunla 
verilmiş görevleri gereken dikkat ve titizlikle 
yapabilecek, petrol konusunda millî menfaatle
rimizi koruyabilecek halde değildir. Kısmen 
idarî tasarruflarla, kısmen de kanunda yapıla
cak değişikliklerle bu dairenin, görevlerini ya
pabilecek duruma getirilmesi şarttır. Bu konu
da ne yazık ki, geç kalınmıştır. 

Petrol konusunun, hampetrol üretiminden 
rafineri ve dağıtım faaliyetlerine kadar ahenkli 
şekilde ve birbirine bağlı olarak yönetilmesi zo-
runluğu da, kalkınma planlarında yer almış, 
Meclis araştırmaları ile de tespit edilmiş bir 
gerçektir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ve Petrol Ofis birbirinden kopuk iki Devlet 
kuruluşu olarak devam edemezler. Bu davanın 
da hallini Hükümetten bekliyoruz. 

Aliağa Rafinerisinin faaliyete geçmesiyle, 
hampetrol ithalinde, daha ucuz petrol buldu
ğumuz zaman pahalı petrol ithal etmek zorun-
luğu ortadan kalkmış olacaktır. Hampetrol 
ihracatçısı ülkelerin fiyatları gitgide artırma 
eğilimleri karşısında, afişe fiyatların dışında 
petrol satmalına imkânlarının aranması büsbü
tün önem kazanmaktadır. 

Bu münasebetle, Sayın Bakandan öğren
mek istediğimiz bir husus vardır? Mısır'dan 
ithal edilen petrol ile ilgili karşılıklı iddiaların 
içyüzü nedir? Bu petrolün vasıfları ve bundan 
elde edilen ürünlerin kalitesi hakkında ileri sü
rülen iddialar ne dereceye kadar doğrudur? 
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Akaryakıt istikrar fonu ile ilgili uygula
malarda, memleket hesabına büyük kayıplara 
yol açan hatalar yapıldığı, biraz önce bahset
tiğim Meclis Araştırmaları ile sabit olmuştur. 
Bu çeşit uygulamaların zararlarını önlemek 
için neler yapılmıştır? Sayın Bakanın bu ko
nuyu bizzat ele almalarını ve gelecekte benzeri 
durumların doğmaması için Petrol Dairesini 
ıslah ederek, görev yapabilir duruma getir
melerini rica ediyoruz. 

Batman - iskenderun arasındaki boru hattı 
son derecede faydalı bir yatırım olmuştur. Bu 
boru hattının yabancı şirketler tarafından kul
lanılışında uygulanan tarifenin, yabancı şir
ketlere gereğinden fazla kâr sağladığı ve dö
viz olarak transferi mümkün fahiş kazançlara 
yol açtığı, araştırmalarla ortaya çıkmıştır. 
Millet Meclisi Araştırma Raporunun yayınlan
masından sonra uygulanan yeni Boru hattı ta
şıma Vergisi Hazinenin kayıplarını bir ölçüde 
telâfi etmiş görünüyor. 

Bu münasebetle Adıyaman sahasında üreti
mi geliştirmek için yapılması düşünülen boru 
hattının biran önce tamamlanmasını beklediği
mizi ifade etmek isterim. 

Yeraltı servetlerimizle ilgili görüş ve dilek
lerimizi tamamlamadan önce, gerek Etibankın 
ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun, ge
rekse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
faaliyet alanına giren temel madenlerin, bakı
rın, kromun, demirin, petrolün ve bor mine
rallerinin ve civanın, yurt içinde ve dışında
ki üretim teknolojilerini, kullanılış yerlerini, 
Türkiye'de ve dışarda işletmeye giren yeni ka
pasiteleri, temel madenlerin maliyet ve isatış 
fiyatları ile ilgili bütün değişmeleri devamlı 
olarak izleyecek, çok iyi yetişmiş ihtisas ele
manlarına ihtiyaç bulunduğunu belirtmek iste
riz. Bu temel madenlerin iç ve dış satışı ile il
gili problemleri de çözebilecek şekilde örgütlen
meye ihtiyaç vardır. Çok zengin bor tuzları
mızın dış pazarlanması konusu, büyük bir dik
katle ve sürekli olarak incelenmeye muhtaç bir 
dâvadır. 

Değerli arkadaşlarım, madencilikte hazır
lık çalışmaları büyük paraya ve geniş zamana 
ihtiyaç gösteriyor. Yeterli etüt ve hazırlık ça
lışmaları yapılmadan işletmeye geçilmesi, doğal 
kaynaklarımızın heder olmasına yol açabilir. 
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Bu sebeple, madencilik alanında güçlü eleman
ları yetiştirmek, bunları hizmette ve görevde 
tutabilmek, şevkle çalışmalarını mümkün kı
lacak maddî ve manevî şartları sağlamak önem 
taşır. 

Bu vesileyle, Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünün, Maden Teknolojisi ve Arama Ku
rumu adiyle bir kamu iktisadî teşebbüsü hali
ne getirilmesi yolundaki teknik görüşleri, Ba
kanlığın nasıl karşıladığını öğrenmek isteriz. 

Madencilik konusunda, yeni mevzuatın ön
leyeceğini ümidettiğimiz bir konu da, malî gü
cü olmayan ve gerekli aramaları yapamayacak 
kimselerin birçok arama sahalarını kapatma
ları, spekülatif amaçlarla bu alanları verimsiz 
halde tutmaları ve dolambaçlı yollardan âdeta 
«ruhsat stoku» yapmalarıdır. 

Sayın milletevekilleri, elektrik enerjisi ile 
ilgili konulara geline©: 

Grubumuzun bu konudaki görüşlerini şöy
le özetleyebilirim: 

Enerjinin kararlı, güvenilir şekilde ve uy
gun maliyetle sağlanması, sanayileşmenin te
mel şartlarından biridir. Türkiye enerji ba
ğımsızlığına sahibolarak gelişmeli ve ihtiyacı 
bulunan enerjiyi dıştan ithale mecbur kalma
malıdır. Dış ödeme dengemizin durumu, bizi, 
yerli enerji kaynaklarımızı hızla geliştirmeye 
mecbur eden bir faktördür. Türkiye'de halen 
fert başına enerji tüketimi azdır ve yeterli hız
la artmamaktadır. Bunun sebebi, talep yeter
sizliği değil, üretim yetersizliğidir. Yukarda, 
linyit ve petrol konularına temas ettiğimiz için, 
şimdi toplam enerji talebinin önemli bir kısmı
nı karşılayan elektrik konusuna geçiyorum. 

Türkiye'de elektrik enerjisi talebi yılda 
% 12 artmaktadır. 1972 yılında elektrik ener
jisi üretiminin 11 milyar kilovat saata ulaşaca
ğı umulmaktadır. Bu rakama varılırsa plan 
hedefi % 92 oranında gerçekleşmiş olacaktır. 
Hedefe tam olarak ulaşılamamasının sebebi, 
programa bağlanmış hidro - elektrik santralle
rin zamanında bitirilememiş olmasıdır. 

Devlet Su işleri ile 1970 yılında kurulan 
Türkiye Eelektrik Kurumunun, sıkı işbirliği 
halinde, enerji davazımı çözmek için yeni bir 
hamle dönemine girmelerini bekliyoruz. Türki
ye Elektrik Kurumunun, başlıca dikkatini ve 
malî imkânlarını enerji üretimini artırıcı yön
de kullanması isabetli bir politika olacaktır. 
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İkinci Erim Hükümeti Programının bu konuda i 
daha gerçekçi ve memleketin gerçek ihtiyacına j 
daha uygun bir yol benimsediği görülmektedir. 

Yatırımları ve üretim artışını güçleştirecek ı 
ve geciktirecek tutum ve davranışların ülke
mize ve kalkınmamıza fayda sağlamayacağı 
gözden uzak tutulmamalıdır. j 

Köylerimizin elektriğe kavuşturulması yo- j 
lundaki çalışmaların hızlandırılmasını, prog- | 
rama bağlanan işlerin idarî formalitelerle ve j 
gecikmelerle kağıt üstünde bırakılmamasını | 
önemli sayıyoruz. Vatandaşların hevesle yap- j 
tıkları katkılar, karşılığını zamanında görür
se, köylerimizin kalkınma gayretleri ve şevk
leri kırılmamış olur. Köylerin elektriğe kavuş- i 
turulmamyle ilgili malzemelerin standart hale 
getirilmesi, bugün karşılaşılan ve yarın önü
müze çıkabilecek birçok güçlükleri önleyeceği 
inancındayız. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet Su işlerinin 
büyük ve küçük sulama konusunda yaptığı j 
gayretli ve başarılı çalışmaları da şükranla j 
andığımızı belirtmek isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 5 400 000 j 
dekar arazinin sulama şebekesine kavuşturulma- j 
sı ve 4 milyon dekara yalım alanın fiilen su
lanması hedef olarak tespit edilmişti, ilk üç yıl
da 3 milyon dekara yakın arazinin sulama şebe
kesi tamamlanmıştır. 

Burada, Devlet Sn İslerinin başardığı önonı- ! 
li sulama projelerinden beklenen faydanın tam j 
olarak sağlanabilmesi için, Tcpraksu örgütü | 
ile Tarım Bakanlığına düşen hizmetlerin, sama- ] 
nmda ve ahenkli şekilde yerine getirilmesinin I 
şart olduğunu belirtmek isteriz. Kanımızca, Top- j 
raksu örgütü tekrar ait olduğa asıl Bakanh- i 
ğa, Tarım Bakanlığına bağlanmalı ve Devlet Su j 
İşleri çalışmaları ile Tarım Bakanlığının sula
maya ilişkin hizmetleri ahenkli hale getirilmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Su idleri bütçesi vesilesiyle, kamulaş

tırmalarda ölçüsüz ödemeler yapılmasını önleye- i 
cek kanunî tedbirler için Adalet Bakanlığı ile j 
ve davaların takibi için Maliye Bakanlığı ser- j 
visleriyle sıkı işbirliği yapılması zaruretine te
mas etmek isteriz. j 

Bir başka konuya da sözlü veya yazılı olarak j 
cevap vermelerini Sayın Bakandan rica edece- j 
ğim. i 
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Kızılırmak ve Yukarı Seyhan havzalarına 
girmeyen ve Develi ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını, Yahyalı, Yeşilhisar, incesu arazilerinin 
tümünü içine alan 4 bin küsur kilometre karelik 
bir kapalı havza vardır. Bu havzanın başka bir 
yöne akışı olmadığından, biriken sular büyük 
zararlara yol açmakta ve bir kısım araziyi tuz
lu ve çorak hale getirmiş bulunmaktadır. DSİ 
Genel Müdürlüğünün yerinde ve isabetli bir gö
rüşüyle, Yukarı Zamantı'dan bir kısım suyun 
derivasyon yoluyla bu ovaya aktarılması ve s Öz 
konusu araziden 3 190 kilometre karesinin su
lanır ve direne edilir bir hale getirilmesi hede
fini güden Develi projesi adlı bir proje tanzim 
edilmiştiı. 

Bu projeye göre, derivasyon suretiyle Zaman-
tı ırmağından bir kısım su kapalı havzaya ak
tarılacak ve oradan Yahyalı - Âğacagar rezervua-
rı ile havzanın sol sahilini, Develi - Zile rezsrvu-
arı ile de sağ sahilini sulayacaktı. Ayrıca, de-
rivasyondan elde edilen su sayesinde elektrik 
enerjisi üretilerek civar ilçelerin ihtiyaçlarına ve 
şebekenin pompajına sarf edileceği öngörülmüş
tür. Çok büyük miktarda arazinin yeniden tarı
ma açılmasını ve fazla suların Kızılırmağa akı
tılmasını öngören bu projenin ekonomik fayda
ları. yanında, bölgesel kalkınma değeri ve sosyal 
önemi de çok büyüktür, ilgililerin bu konuya 
değinmelerini bir defa daha rica ediyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı iıe bu 
Bakanlığa bağlı dairelerin ve kuruluşların büt
çelerinin milletimize ve bu camianın güzide men
suplarına hayırlı olmasını diler, Millî Güven Par
tisi Grubu adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Türk
menoğlu. 

Sayın Cemal Külâhlı, Adalet Partisi Grubu 
adına, buyurun. Saat : 9,59. 

A. P. GRUBU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
si üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini arz 
edeceğim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Mer
kezî Hükümet Araştırma Projesine uygun ola
rak 4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle 1963 
tarihinde kurulmuştur. 1963 - 1967 yıllarında 
Birinci Be? Yıllık Plan döneminde 82 800 G00 000 

— 391 — 



M. Meclisi 1B : 50 26 . 2 ,1972 O : 1 

liralık tüm yatırımın yüzde 22'si olan 
13 900 000 000 liralık kısmını bu Bakanlık ger
çekleştirmiştir. Bu oran, 1971'de yüzde 39,7 gi
bi yüksek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

20nci asırda Türk Devletinin yatırımlarının 
yüzde 40'ını gerçekleştiren bir Bakanlık, 9 yıllık 
mazisine rağmen, bir teşkilât kanunundan mah
rumdur. Bu durum, bizim modern Devlet ola
madığımız, reformist olamadığımız acı gerçeği
nin açık bir ifadesidir. 

ilk olarak yeraltı servetlerimiz üzerinde dur
mak istiyorum. 

Birinci ve ikinci Erim Hükümet programın
da, Anayasamızın 130 ncu maddesi ışığında, ma
den arama işlerimizin yeniden düzenleneceği ve 
maden işleriyle görevli kuruluşumuzun bu işleri 
etkili bir şekilde kontrol edecek duruma getiri
leceği ifade edilmekteydi. Nihayet, Hükümetin 
Madencilik reformu kanunu tasarısının Meclise 
sevk etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tasarıyı tetkik ettiğimizde gördük ki, tasa
rı, maalesef reform niteliğinde değildir. Çünkü, 
sadece bir genel müdürlük kuruluşunu öngör
mekte, Devlet kuruluşlarımız olan MTA gibi, 
Etibank gibi,v Türkiye Kömürleri işletmeleri 
gibi müeseselerimizin ihtiyaçlarına, özel sektör 
madenciliğimizin ihtiyaçlarına ve gayrisâfi mil
lî hasıla içinde yüzde 2 mertebesini bulan yeral
tı servetlerimizin ve madenciliğimizin ihracı 
için gerekli tedbirlerin alınmasına mütevakkıf 
hususlarda hiçbir şey getirmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1935 yılında Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünü; maden envante
rinin çıkarılması, yeraltı cevherlerinin aranıp 
bulunması, rezervlerin tespiti ve değerlendirme 
imkânları konularında çalışan köklü bir mües
sese olarak kurmuşuz. Enstitünün 1961 yılın
dan beri özel sektör madenciliğine de, etüt ve 
aramalar yapmak suretiyle yardımcı olması 
isabetli ve faydalı olmuştur. Maden rezervleri
mizi tespit etmeden, gerçekçi ve ekonomik bir 
madan politikasını uygulamamız mümkün de
ğildir. MTA yi, cevher tespitlerinin de ötesin
de teknik ve ekonomik değerlendirmeleri hazır-
lıyabilecek bir güce kavuşturmakta isabet gö
rüyoruz. 

Etibankın, Birinci Beş Yıllık Plan dönemin
de satışlardan elde ettiği hasılat 1 900 000 000, 
1966 larda 560 000 000, 1971'in 11 aylık hasılatı 
648 000 000 liradır. 1971 yılı maden satışından 

sağlanan döviz 43 000 000 dolardır. Etibankın 
1971 yılı maden istihsal programına baktığımız
da maalesef bakır konusunda istihsalde gerile
me görmekteyiz. Bu münasebetle bakır istihsa
limizin 1971 yılında düşme göstermesinin sebep
leriyle 1 500 000 000 liralık Karadeniz Bakır İş
letmeleri Anonim Ortaklığının 2 milyon liralık 
yatırım programı olan Seydişehir Alüminyum 
tesislerinin, Zamantı Çinko teşebbüsünün du
rumları hakkında Sayın Bakanımızın Meclisi
mize ayrıntılı bilgi vermesini bekliyoruz. 

1971 yatırım programı 920 000 000, 1972 ya
tırım programı 1 342 000 000 milyon lira olan 
Etibankımız, yeniden düzenleme komisyonu ta
rafından tespit edilen esaslara göre hazırlanan 
kuruluş kanunun tasarısının gerçekleşmesini 
beklemektedir. 

Sayın Bakan, 14 Ağustos 1968 tarihinde çı
kan bir kararname ile kurulmuş olan Maden 
Bankası için Bütçe Komisyonunda, Maliye Ba
kanlığının yüklenmiş olduğu 40 000 000 lirayı 
ödemediğini ve vazifesini yapmadığını ifade et
tiler. Bakanlık bu mühim konuya sahip çıkma
lıdır. Maden Bankası olmuyorsa, emrinizde 49 
şubesiyle Etibankın bankacılık faaliyetleri var, 
onun bünyesi içinde madenciliğimizin finansman 
ve kredi ihtiyaçlarını halletmenin yollarını arı-
yabilirler. 

Söz buraya gelmişken, Etibankın bankacılık 
çalışmaları hususunda bir önemli noktaya temas 
etmek istiyorum. İkide bir Etibank, Sümer-
bank, Denizcilik Bankası, bankacılık faaliyet
lerinin bir isim altında birleştirileceği ifade edi
lir. Bu konunun Birinci Erim Hükümeti za
manında da münakaşa edildiğini hatılıyorum. 

Başarılı müesseseler teşvik, başarısız olan
lar tasfiye edilmeli ve kambur olmaktan çıka
rılmalıdır. Her halü kârda adı geçen kuruluş
larımızın itibarlarını sarsan beyanlarını sık sık 
ortaya atılmasından çekinilmelidir. Etibankın 
başarılı olan bankacılık faaliyetlerinin takviye 
edilmesi konusundaki mütalâaya katılmaya im
kân yoktur. Sayın Bakan, Bütçe Komisyonun
daki konuşmalarında Bor yataklarımızın zen
ginliğinden bahisle, gerektiği şekilde değerlen
dirildiğinde yılda 80 milyon dolarlık bir ihra
cat gelirinin mümkün olduğunu 'ifade ettiler. 
Beyefendi, ne bekliyorsunuz? Gerektiği şekilde 
değerlendirin. 11 aylık Erim Hükümeti, mese-
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la bu çok mühim konuda Adalet Partisi hükü
metlerinin teşebbüslerinin ötesinde ne yapmış, 
ne gibi tedbirler almıştır? 

Sayın milletvekilleri, taşkömürü ve linyit 
konusuna ve dolayısiyle Türkiye Kömürleri iş
letmeleri çalışmalarına geçiyorum. TKİ, 1972 
yatırım programı 350 000 000 lira ve 1972 yatı
rım programı 550 000 000 lira olarak büyük bir 
kamu iktisadî kuruluşumuzdur. 1971 yılında 
kamu sektörü 4 000 000, özel sektör 2 000 000 
ton linyit üretmiştir. Yurdumuzun 4 500 000 000 
tonluk linyit rezervine sahibolması karşısında 
seyirci kalmaktan süratle çıkmalıyız. 4 milyar 
500 milyon ton linyit rezervimiz, tezek yakan 
halkımız, fuel - oil santralı kuran TEK imiz ve 
yakacak sıkıntısı içinde inleyen başkentimiz. 

Sayın Bakan, partilerüstü bir Hükümetin 
partisiz bir bakanı olarak, son günlerdeki yaka
cak sıkıntısının sebeplerini izah etmelidir. Fiyat 
yükseltildi yine kömür yok. Tevzi programı lis
teleri neden geç tatbik edildi? Gazetelerdeki 
«bir günde fuel - oil'e dönünüz» ilânları sizi dü
şündürmüyor mu? Linyit zammından sonra An
kara'da kaloriferlerde fuel - oil kullanmanın 
daha ekonomik olduğunun farkında mısınız? 
Mesul kim? Yoksa, bu fiyat zammına rağmen 
bu sıkıntı, Devletleştirmenin gerekçesine yar
dımcı olur diye mi yaratıldı? Belki de, bilemi
yoruz. 

Ankara'yı kirli havadan kurtarmak için ya
pılmış olan bilimsel çalışmanın bir neticesi ola
rak fuel - oil öne geçirildi. Bu hususta aydınla
tılmak ihtiyacındayız. 

«Betrolü devletleştirelim, anadepoları dev
letleştirelim» diyenlerin en önünde gelen sayın 
selefiniz, Enerji Bakanı olduktan sonra, ne ga
rip bir tecellidir ki, karşılığı döviz olan fuel -
oili evlerde ucuz yakıt olarak kullanmaya baş
ladık. Linyit santrallarınm kurulması ve tevsii 
konusunda, geciktiği için belki fuel - oil sant-
rallarının tevsiine gidilecek. Sayın Bakanın bu 
konularda Meclisimi tenvir etmesi, ilerde tespit 
edilecek politikalar bakımından yol gösterici 
olacaktır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

ıSayın milletvekilleri, Birinci Erim Hüküme
tinin ilk Enerji Bakanının şu cümlesini ibret 
için aynen tekrarlıyorum : Diyor ki, «12 Mart 
muhtırasiyle bir hükümet düşürülüp yerine bir 
hükümet kurulduğu zaman, bu hükümetin yal
nız 25 üyesi mi suçludur? Ona yardım eden mü

şavirlerin, yüksek dereceli memurların bu gidiş
te herhangi bir hatası yok mudur?» 

Sayın milletvekilleri, 12 Mart muhtırasının 
oluşundan memurlarını suçlayan o bakanın bu 
anlayışını huzurlarınızda esefle belirttikten son
ra, bu korkunç zihniyetin bakanlıkta yaptığı ve 
yapabileceği tahribatı düşünüyor, şekli ne olur
sa olsun, tasfiye edilmiş olmasını memnunlukla 
karşılıyoruz. 

Petrol Kanununa gelince; Millî kuruluşumuz 
olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bi
rinci Beş Yıllık Plan döneminde 1 330 000 000 
liralık yatırım yapmıştır. 1971 yılında 701 mil
yon, 1972 yılında 781 000 000 yatırım yapması 
öngörülen TPAO nın gerçekleştirmeye çalıştığı 
projeler tutan 4 milyar lirayı aşmaktadır. 

Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği 1954 
yılından itibaren Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsün
den aldığı petrol sahalarını istihsal imkânları 
bakımından geliştirmiş, önemli birçok keşifler
de bulunmuştur. Halen yurdumuzda 3 yerli, 13 
yabancı olmak üzere 16 petrol şirketi, Petrol 
Dairemizin kontrolunda, 212 arama ruhsatiyle 
faaliyette bulunmaktadır., Türkiye'mizde 50 
den fazla yerli ve yabancı petrol şirketi arama
lar yapmış, geniş sahaları kapsayan jeolojik ve 
jeofizik etütler yapılmış, yüzlerce arama son
dajı ikmal edilmiştir. 1969 yılında petrol ara
maları, kapalı bölgelerin açılmasıyle hız kazan
mış, arama faaliyetleri denizlerimize de kaydı
rılmış, 4 Akdenizde, iki Karadenizde olmak üze
re 6 adet deniz arama sondajı ikmal edilmiştir. 

Bütün bu gayretlere ve istihsalde saklanan 
önemli artışlara rağmen TPAO ile SHELL ve 
MOBİL in yerli istihsal toplamı 1971 de 3 mil
yon 500 bin ton, ithalâtımız ise 5 300 000 ton 
olup, ihtiyacımızın ancak yüzde 40'nı kendi 
kaynaklarımızdan karşılayabilmekteyiz. 

Geçen dönem kurulmuş olan Petrol Araştır
ma Komisyonu, petrol davamızı teknik seviyede 
her yönüyle ve en küçük teferruatına kadar in
celemiş ve raporunu takdim etmişti. Bu çalış
ma, petrol konusunda 1961'den beri devam et
mekte olan kavram kargaşasını büyük ölçüde 
bertaraf etmiş ve konuya bir açıklık getirmiş 
bulunmaktadır. Bu sözlerimle, muhalefet kana
dında bulunan o komisyonun üyesi arkadaşları
mızın da hissiyatına tercüman olduğuma emi-
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nim. Böyle bir Meclis araştırmamıza ve 11 ay
lık reformcu Hükümetimize rağmen Petrol ka
nunu tasarısı Meclislerimizden çıkarılamamış 
olmasını anlamaya imkân yoktur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve ben
zeri millî kuruluşlarımızın gittikçe büyütülmesi 
icabeden arama güçlerine ilâveten, ecnebi şir
ketlerin de arama faaliyetlerine dsvam etmesi, 
Türkiye'nin süratle petrol ithal eden ülke ol
maktan çıkıp, petrol ihraceden ülkeler safına 
katılması bakımından faydalı olacaktır kanısın
dayız, Bütçe imkânlarımız ortadadır. Türkiye'
de eğer varsa, karada veya denizde petrolü sü
ratle bulmak ve çıkarmak için her imkânı ara
malıyız. 

Sayın milletvekilleri, hampetrol nakli için 
teisis edilen Batman - iskenderun boru hattı, 
millî kuruluşumuz oîan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının malıdır. Bundan sonra tesis 
edilecek benzeri boru hatlarında da yabancı şir
ketlere taviz verilmemelidir. Petrol nakli husu
sunda yerli tankerlerimiz öncelikle kullanılma
lıdır. Rafinaj işleri içinde bundan böyle sadece 
millî şirketlere 'imkân veren bir politika devam 
ettirilmelidir. Çünkü, petrolün nakli ve rafinajı 
kârlı bir iştir ve rizikosu yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 1965 yılında kurulmuş 
olan Yarımca Petro - Kimya Anonim Şirketine 
ilâveten izmir Petro - Kimya tesislerinin de sü
ratle ele alınıp ikmal edilmesini bekliyoruz. 

Demir cevheri, bir maden konusu olduğu 
halde Sanayi Bakanlığı Bütçesinde görüşülür. 
Petro - Kîmya konusu, daha ziyade bir sanayi 
konusu olduğu halde Enerji Bakanlığı Bütçe
sinde tartışılır. Temenni ederiz ki, reorganizas-
yon çalışmaları ve çıkarılacak Bakanlık teşkilât 
kanunu bu tedahülleri önler. 

Şimdi de su kaynaklarımıza temas etmek is
tiyorum. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz, 
1953 yılında 6200 sayılı Kanunla, yeraltı ve yer
üstü sularının değerlendirilmesi gayesi ile ku
rulmuş olup, yıllık Devlet Yatırını Bütçesinin 
yüzde 27 sini gerçekleştiren en büyük Devlet 
kuruluşumuzdur. 

70 yılı sonu itibariyle DSİ nin işletmeye aç
tığı tesislerin toplam yatırımı 12 400 000 000 
Ura olup, 72 yılı fiyatlariyle bu değer 18,6 mil
yar liradır. Bu yatırımın % 45'i sulama, % 35'i 
enerji, % 15'i taşkın koruma, % 5'i de diğer 
tesisler içindir. 

Su potansiyelimize bir göz atacak olursak; 
518 milyar metreküp yıllık yağış, % 68 buhar
laşma ve terleme ile gitmekte, 166 milyar met
reküp su üstten akmakta, bir kısmı komşu ül
kelere gitmekte, 518 milyar metreküpten 80 
milyar metreküp su kullanılabilecek miktar 
olarak kabul edilmektedir. Yeraltı su rezervi
miz 8 milyar metreküp tahmin edilmektedir. 

26 Havzada yapılmakta olan etütlere göre, 
su rejimimizin düzenlenmesi için 481 adet bü
yük su projesinin uygulanması gereklidir. Bu 
takdirde yılda 4,6 milyar hektar arazinin su
lanması, 219 bin hektar arazinin taşkından 
korunması, 1,4 milyar metreküp suyun içmede 
ve endüstride kullanılması, 319 hidro - elektrik 
santraldan 73 milyar kilowat, Saat elektrik 
enerjisi temin edilmesi mümkün olacaktır. 

Memleketimizin 78 milyon hektar arazisi-
sinin 18 647 000 hektarı tarıma elverişli olup 
bunun 13 493 600 hektarı iyi kalite ve sulanabi
lecek ova arazisi olduğuna göre, bütün sulama 
imkânlarımızı kullandığımız takdirde bile, an
cak elverişli arazinin üçte birinin sulanabileceği 
meydana çıkmaktadır. 

1972 yılında toplam yatırım bedeli 24,5 
milyar lira olan 74 adet büyük su projesine 
devam edilmesi Devlet Su işlerince programlan
mıştır. Bu 74 proje için 1971 yılı sonuna kadar 
ancak 7 milyar lira harcanmış olup, ödenekler 
bu seviyede kaldığı takdirde, programa hiçbir 
yeni iş alınmasa dahi 74 adet projenin ikmali 
ancak 1980 yıllarında mümkün olabilecektir. 

Küçük su işleri olark, 1971 yılı sonu itiba
riyle, etüdü bitmiş 1362 projenin teşvik bedeli 
1 milyar lira olup, emanet olarak yapılmakta 
olan bu işlerin nakit ihtiyacı 696 milyon lira
dır. 1972 programına dahil edilmiş olan 196 iş 
için pek az tahsisat ayrılabilmiş, keşif bedeli 
964 milyon lira olan 1166 proje maalesef ileri-
ki yıllara terkedilmiştir. 

6200 sayılı Teşkilât Kanunu, Devlet Su iş
lerinden artan kapasitesine kifayet etmediği 
gibi, 1053 sayılı Kanunun da daha işler hale 
getirilmesi için süratle tadili gerektiği ve bu 
araJda şehir içi su getirme projelerinin, kana
lizasyon projeleriyle beraber ele alınmasının 
şart olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Büyük şehirlerimize, batılı manada medenî 
olmanın ilk emaresi olan yeterli içme, kullanma 
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ve endüstri suyunun temin edilebilmesi için Hü
kümetin her bakımdan yardımcı olması gerekti
ğine inanıyoruz. Bu arada, su kaynaklarının 
kullanılması hakkındaki Kanunun da süratle 
igıkrjması gerekmektedir. 

(Sayın Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, 
bu seneki bölge müdürleri toplantısında, yılın 
DSİ hâdisesi olarak Çarşamba'daki Yeşilırmak 
üzerinde inşa edilecek Hasan Uğurlu Baraj ı'nı 
zikrettiler. Keban'dan sonra en büyük barajı
mız Hasan Uğurlu Barajının ihalesini 586 mil
yon liraya bir Türk firma grubu almıştır. Türk 
teknik gücünün ulaştığı bu netice ne kadar gö
ğüs kabartıcı ise, bu Barajla, merhum Hasan 
Uğurlu gibi ebedileşen bir mühendis olmak da 
o kadar güzeldir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de elektrik enerjisi konumuza geçi

yorum. 
Çatalağzı Elektrik Santralının 1948 yılında 

ilk bölge santralı olarak kurulması ve Santralın 
İstanbul'a 1952 yılında ilk büyük enerji nakil 
hattıyle bağlanması, Türkiye'mizde büyük böl
ge santral devrini başlatmış, enterkonnekte 
sistemin de bu suretle temeli atılmış bulun
maktadır. 

Bu dönem, Meclisimizin en başarılı hizmet
lerinden birisi, 1312 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununun 15 . 7 . 1970 tarihinde 
kabulüyle, birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi, 
elektrik işlerimizin bir kurum bünyesinde top
lanmış olmasıdır. Hidro - elektrik imkânlarının 
geliştirilmesi DSİ'nin, linyit yataklarının kul
lanılması ise Türkiye Kömürleri işletmesinin 
tekelinde bulunduğu için, Türkiye Elektrik Ku
rumu, görevinin temeli olan elektrik üretimin
de birinci derecede söiz sahibi olmaktan mah
rumdur. Üretimdeki aksaklık veya eksiklik, 
genel elektrik planı ve programını akamete 
uğratır. DSİ'nin bilgi ve tecrübesinden bu ko
nuda istifade edilir veya işin tamamı DSİ'ye 
de devredilebilir. Bu, bir bakanlık koordinas
yonu meselesidir. Kanaatimiz odur ki, Türkiye 
Elektrik Kurumu, elektrik üretimi, dağıtımı 
ve satışında olduğu gilbi, üretimünde de hidro -
eleiktrik, termik veya atom olsun ilk ve sion 
'söz sahibi olmalıdır. Süratle TKirkiye Elekt
rik Kurumu tarafından bir atom santralının 
kurulması, bu konuda bilgi ve tecr'üJbe sahibi 

olmamız bakımından zaruridir. Bazan (Başba
kanlığa, tbazan Enerji Bakanlığına bağlanan 
Ibir Atom Enerji Komisyonumuz vardır, fon Ko
misyonun mutlaka Bakanlık (bünyesinde olması, 
daha iyisi Turfkiye Eleiktrik Kurumu bünyesine 
intikal edecek şekilde gereğine tevessül edil
mesi düşünülebilir. Zira, bu konuda Elektrik 
işleri Etüt idaresi te©rü!beisi ortadadır. 

Sayın milletvekilleri; vaktiyle çok başarılı 
hizmetleri geiçjmJş olan bu kuruluşumuzun, 
Türkiye Elektrik Kurumuna bağlanamaması so
nucu, pek hloş olmayan bir durumla karşı kar-
ışıyayıiz. Erim Hükümeti 11 aydan beri bu me
seleyi programında taJhsisen zikrettiği halde 
neden halletmez? İşte Hükümet Programının 
iDgili paragrafı : 

«Elektrik İşleri Etüt idaresi, ileride kurula
cak Devlet Proje (Ofisinin çeMrdeğini teşkil 
edecek ve Ibu amaçla, statüm de en kisa za
manda düzeltilecektir.» 

Kurumda çalışan personel, huzursuzluk için
de aylardan beri kendilerine verilecek igörevi 
Ibekliyior. Bilmiyorum, başka demokratik ülke
lerde bu ve b«nfceri lâubalilikler olur mu? Ay
larca bir tekriik daire işsiz, g'ü'çsüz, Devlet ke
selinden beslenir mi? Bunu yapabilen huktünıet-
ler «Reform hükümetiyim» diye ortaya çıkabi
lir mi? Bu 'konuda sorumlu bakan, koltuğunda 
raJhat oturabilir mi? 

Sayın Milletvekilleri, 
Klöy elektrifikasyon konusunda Türkiye 

Elektrik Kurumuna kanunla vermdiş olduğumuz 
igtörev, işin tek elden ve selâmetle yürütülmesi 
bakımından isabetli olmuştur. Köy elektrifikas
yonu konulsunu, foir bütün (halinde Türkiye 
Elektrik Kurumu bünyesinde mulhafaza etme
liyiz. işi bölmek ve parçalamak, başka teşek
kül ve bakanlıklara bir kısmını aktarmak, mo
dern sevk ve idare anlayışına aykırı olduğu gi
bi, daha önce glörmiüjş olduğumuz iki foaşlı, iki 
yönlü uyigulama birçok köylerimiz için ıstırap 
kaynağı olmuştur. Denenmişi tekrar denemek
te fayda yoktur. 

Medeniyetin bir ölıçüslü de, nüfus başına sar-
fedilen elektrik enerjisidir. Rakamlar, maale
sef, Avrupa ortalamajsı bir yana, komşumuz 
Yunanistan ve Bulgaristan'dan da çok geri 
kaldığımızı göstermektedir. Muassır medeni
yet seviyesine ulaşma yolunda, Adalet Partisi 
'olarak, en büyük arzunmz ve hedefimiz, en üo-
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ra köişelere varıncaya kadar bütün köylerimi
zin ışıl ışıl yandığını görmektir. Bunun temel
lerini ciddî olarak atmak ve ilk semerelerini 
(görmek, Adalet Partisi iktidarlarına nasibol-
muştur, Dava, milletçe Ibenimlsenmiş; Parla
mentomuz, Erim Hükümetinin köy elektriklen
mesine tahsisat kaymamak suretiyle yaptığı 
Ibir hatayı tashih ederek, meseleye sahip çıkmış 
ıbulunmaktadır. 

ISayın Milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, sanayi

leşmeye öncelik ve ağırlık verdik. Sanayileşme
nin birinci hammaddesi elektrik enerjisidir. 
Kalkınmamız, 'sanayileşmemiz, foöllgelerarası 
dengeyi sağlamamız ve Adalet Partisi olarak 
'üzerinde İsrarla durduğumuz Doğu Bölgesinin 
kalkındırılması, Iblol ve Ucuz elektrik enerjisi
nin yurdun her yerime ulaştırılmasına bağlıdır. 
Bunun için de kurulmuş, kurulacak büyük böl
ge santrallannı birbirine ve şehirlere, kasaba
lara, köylere bağlayan Türkiye enterkonnekte 
sisteminin 67 vilâyet merkezimize süratle ulaş
tırılması şarttır. Esasen İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, enterkonnekte sisteminin hız
la geliştirilmesi, ilke olarak benimsenmiş bulun
maktadır. Bu sistem, 1971 yılında 47 il merke
zimizi birbirine bağlamaktadır. 1974 yılında 
9 il, 1975 yılında da 11 il merkezinin bağlan
ması programlanmış olup, 67 ilimiz bu suretle 
sistemde yerini almış olacaktır. 1952 yılında 
temeli atılan ve 1977 yılında anahatlarıyle bü
tün vatan sathını kapsayacak olan Türkiye 
enterkonnekte sistemi, yurt çapında dengeli 
sanayileşme, dengeli kalkınma imkânlarını ya
ratmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
ikinci Beş Yıllık Planda, enerji ihtiyacının 

karşılanmasında «Su kaynaklarının geliştiril
mesine öncelik verilecektir» denilmek suretiyle 
planın göstermiş olduğu hedefi kaybetmemeli
yiz. Kelban Barajının 1971'den 1974'e kayması 
kaçınılmaz bir talihsizlik olmuştur. Belki de bu 
yüzden termik santral kurma konusunda ka
rarsız kaldığımız ve geciktiğimiz için, fuel - oil 
santralı kurmak mecburiyetinde kalacağız. 
Planın, «Elektrik enerjisi, öz kaynaklarımız
dan karşılanacaktır.» âmir hükmüne rağmen; 
mesele, elektrik konusunda birkaç yönlü ve 
Ibirkaıç 'başlı ve hakanlık koordinasyonu bu ko
nuda maalesef yapamadığı için, Keban'ın ge-
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cikebileceğini düşünerek tedbir alamadığı için, 
önümüzdeki yıllarda büyük çapta gelişmekte 
olan sanayimizin enerji sıkmtısıyle karşı kar
şıya kalması bahis konusudur. Halbuki tehlike 
çanları 1964 yılından beri çalmakta idi. Bize 
bir hayli pahalıya malolan bu derslerden isti
fade etmeli ve aynı hatalara düşmemek için 
tedbirli olmalı idik. Zira, Türk Milletinin bu 
kadar basit dersler için bu kadar pahalı üc
ret ödemeye gücü yoktur. 

Saym milletvekilleri, 
Etibank bünyesinde, enerji grubu olarak Bi

rinci Beş Yıllık Plan döneminde 1,8 milyar li
ralık programa karşılık 1,3 milyar liralık yatı
rım yapılmıştır. 1971 yılı programı 1,2 milyar 
lira, yatırımı 800 milyon liradır. 1972 yılında 
1.4 milyar Türk lirası yatırım programı öngö
rülmüştür. Programın tam olarak gerçekleştiril
mesini bilhassa temenni ediyoruz. 

Karakaya, Karababa gibi fizibilite raporla
rı ikmal edilmiş büyük hidro - elektrik santral-
lar yanında, yük merkezlerine yakın orta bü
yüklükteki hidroelektrik santrallarm ele alın
ması lâzımdır. Enterkonnekte sistemde kararlı 
bir inletmeyi temin etmek ve artan ihtiyacı kar
şılayabilmek için Afşin - Elbistan linyit santra
lının 1 800 000 kilov/at güçte ve süratle tesis 
edilmesinin zaruretine inanıyoruz. Süratle kal
kınmakta olan ülkemizin elektrik tüketimi her 
5.5 ilâ 6 yılda bir, iki misli artmaktadır. Bunun 
gereği olan yatırımların şu veya bu şekilde ak
satılmaması lâzımdır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun elektrik sattı
ğı büyük belediyeler, bilhassa istanbul Beledi
yesi milyonlarca liralık elektrikten gelir temin 
ettiği halde, Türkiye Elektrik Kurumuna borç
lanmakta ve borcunu ödememekte devam etmek
tedir. Senelerden beri istanbul Belediyesi bunu 
kötü bir alışkanlık haline getirmiştir. Bu vesi
leyle, konuya Hükümetin önemle eğilmesi ve köy 
elektrifikasyonu için vermek mecburiyetinde ol
duğu bir kuruşlar da dâhil, kanunî borcunu öde
meyen istanbul Elektrik, Tramvay, Tünel ida
resi meselesinin halledilmesi için gereken ted
birin alınması kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 

Memleketimizde enerji nakli ve dağıtımı ko
nusunda Türkiye Elektrik Kurumu ve Sümer-
bank gibi kuruluşlarımızın da ortak olduğu bir 
sanayi gelişmiş bulunmaktadır. Dört adet beton 
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•direk fabrikası, üç adet demir direk fabrikası, 
•iki adet alüminyum çelik ve alüminyum nakil 
hatları imal eden fabrika, dört adet transforma
tör fabrikası, iki adet elektro - porselen yüksek 
'gerilim izalâtör imal eden fabrika ile enerji na
kil ve dağıtım sistemimiz, ihtiyacının tamamını 
karşılayabilecek sanayimizi kurmuş bulunmak
tadır. Bu küçümsenemeyecek bir basarıdır. 

Dünya Bankası tarafından ihale edilen 380 
kilo voltluk Keban enerji nakil hatları, bir İtal
yan firmasında kalmış idi. Mevzuunda, beynel
milel şöhreti olan firmanın mukavele şartlarının 
ötesinde vaki talepleri üzerine, TEK'in «Bu işi 
ben de yaparım» diyerek feshetmiş bulunduğu
nu öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Elektrik Ku
rumunun bu işin üstesinden gelebileceğine ve 
bu teknik güce sahibolduğuna inanıyoruz. Dün-
;ya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi te
şekküllerin enerji sektörü için Türkiye Elektrik 
Kurumu ve Çukurova Elektrik Anonim Ortaklı
ğına açtıkları kredilerle ihale edilen işler, bey
nelmilel ihale konusudur. Ancak, bütün bu iğ
lerin yerli sanayicilerimiz ve işgücümüzlo f-;ov-
çekleştirilmesi mümkündür. Sayın Hükümetin, 
yurdumuza büyük döviz tasarrufu sağlayacak 
bu konuda tedbir alması ve bu işlerin kendi im
kânlarımızla başarılması için gereken tedbirlere 
tevessül etmesi faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Gerek baraj, gerekse enerji nakil ve dağıtım 

sistemlerinin proje, imalât, montaj ve inşaatı ko
nularında teknik gücümüzün üstün başarılarını 
ve kabiliyetlerini zikretmiştim. Yugoslavya ve 
benzeri devletlerin yaptığı gibi, Devlet kuruluş
larımızın önderliğinde, komşumuz Arap ve Afri
ka ülkelerinde bu teknik gücümüzü değerlendir
mek ve bu yolla döviz temini imkânlarını araş
tırmak Hükümetimizin görevi olmalıdır. 

Kalkınma ve sanayileşme için birinci ihtiyaç, 
bu sahada eğitim görmüş personeldir. Bu vesi
leyle teknik personel konusuna temas etmek is
tiyorum. 

Geri kalmış ülkeler ve kalkınmakta olan 
ülkeler için teknik personel, özellikle lüzumlu
dur. Kalkınmasını tamamlamış, sanayi devri
mini bir ölçüde ikmal etmiş olan ülkelerde sos
yal meseleler önplana geçer. Bunun içindir ki, 
Amerika, Almanya yabancı ülkelerden mühendis 
değil, doktor ithal eder. Teknik personelini 
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iyi değerlendirebilen memleketlerin, kendilerin
de bulunmayan hammaddeyi ithal etmek sure
tiyle ağır sanayilerini geliştirdiklerini ve ma
mul madde ihracında da dünya çapında söz 
sahibi olabildiklerini görüyoruz. Elbetteki, 
teknik güçlerini ve teknik personellerini değer
lendirmek suretiyle... 

Sayın Bakan DSİ bölge müdürleri toplantı
sında bulundular ve ve Sayın Genel Müdürün 
teknik personel konusundaki acı sözlerini, ger
çekleri dile getiren samimî sözlerini dinlediler. 

Teknik personel moral çöküntü içindedir. 
Türkiye'den dışa doğru mühendis akınını bekle
mek kehanet değildir. Niçin teknik personelin 
yurt dışına gitmesi âdeta teşvik ediliyor? Ya
tırımların % 40 mı gerçekleştirmek durumunda 
olan Bakanlığın ve Sayın Bakanın bu konuya 
bilhassa eğilmesi lâzımdır. Dağ başlarında 
memleket kalkınması için emek sarf eden, türlü 
mahrumiyetlere katlanan teknik personelin bu 
memlekete ne kötülüğü dokunmuştur? Hükü
met, kanunun emrettiği kararnameyi niçin çı
karmaz? Kalkınmamızı ve sanayileşmemizi ec
nebi mühendislik firmalarına ihale etmek mi dü
şünülüyor? Hiç kimse bu vatanı kendi öz ev
lâdı gibi düşünemez. Bugünkü tutum devam 
ettiği takdirde çok yakında çok şey kaybederiz. 
Başkalarının da elinde oyuncak olup milyarları
mızı heba ederiz. 

Menderes Hükümeti teknik personele, Per
sonel Kanunu çıkıncaya kadar uygulanmış olan 
10195 sayılı Kararnameyi çıkarırken, bir kısım 
kimseleri himaye etmeyi değil, memleket kal
kınmasının gereği olarak bu yola tevessül et
mişti. Teknik personel konusu bir hakkın tes
liminin ötesinde bizi kalkınma hamlemizin geri 
bıraktırılması gibi elim bir neticeye götürmek 
istidadındadır. Hükümet maalesef bütün uya
rılara, feryatlara rağmen bu konuda dalâletin 
de ötesindedir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Kü
lahlı. 

CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, 
Batı bölgesindeki linyit işletmelerine yapmış 

oldukları son gezide Sayın Bakan, üretim ve 
nakliyede çalışan personele prim ve mesai 
vadettiler. Yani, kıtlık ve sıkıntı olursa prim de 
var, mesai de... Teknik personel de hakkını al-
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mak için etüt ve projeleri mi aksatsın? Enerji 
sıkıntısı mı yaratsın? Kebanı mı geciktirsin? 
Ankara - istanbul'u susuz mu bıraksın? 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet hizmetinde senelerce çalışmış, emekli 

olmuş, en yüksek kademe olan müsteşarlıkta ka
riyerini tamamlamış Sayın Bakanın bu davranı
şını, Devlet adamı zihniyetiyle bağdaştıramadı-
ğımı üzüntüyle ifade etmeye kendimi mecbur 
hissediyorum. 

Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Yatırımların % 40 mı gerçekleştirmekle gö

revli bu Bakanlık bütçesinde bazan acı konuş
tuysam, geri kalmışlıktan kurtulma, daha ça
buk kalkınma, daha hızlı sanayileşme ve daha 
çok medenileşme heyecemma veriniz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu vesileyle Sayın Bakana ve tüm mesai ar

kadaşlarına başarılar diler, A. P. Grubu adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (A, P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Külâh
lı. 

Söz sırası C. H. P. Grubu adına Sayın Hakkı 
Gökçe'de. Buyurun efendim. (Alkışlar) 

Saat 10,32. 
G. H. P. GRUBU ADINA HAKKI GÖKÇE 

(Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli mensup
ları, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1972 malî yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Gru
bu adına görüşlerimizi ifade etmek ve eleştiri
lerde bulunmak üzere huzurunuzdayım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi, 
ülkemizin kalkınmasında en büyük etken olması 
lâzımgelen bir teşekkülün hâlâ bir Teşkilât Ka
nunu bulunmadığını beyan ile sözlerime başlı
yorum. önce kendi kendini yönetmeyi bir pla
na bağlayamayan bir teşkilâtın kendisine gü
veni olmayacağı gibi, itimat telkin etmesine 
de imkân yoktur. 

Yıllardır durum söylenir, fakat devam eder. 
Bunun gibi, bu Bakanlığın uzun vadeli ve sağ
lam temellere dayalı bir politikası ve buna da
yanak olacak bir planı da yoktur. Senelerdir 
hazırlanmakta olduğu belirtilen ve bilhassa Bi
rinci Erim Hükümeti tarafından tasarı haline 
getirildiği bildirilen bütün kanunlar bugüne 
kadar meclislere sunulmamıştır. 

r Durum böyle olunca genel ve uzun vadeli 
bir enerji planının bulunmaması, ülkemizin 
enerji kaynaklarının gelişimini ve bunları et
kili biçimde israfa yol açmadan kullanma ola
nağını yok etmektedir. Bunun açık ifadesiyse, 
hâlâ Türkiyemizde plâna dayalı bir enerji politi
kamız yoktur. 

Ülkemizde genel enerji ihtiyacımız nasıl 
bir gelişme gösterecek ve ihtiyaçlarımız nasıl 
ve hangi kaynaklardan ne şekilde karşılana
caktır? Taşkömürü, linyit, petrol, tabiî gaz, 
hidrolik ve sair enerji çeşitlerinden hangisi ne 
ölçülerde teşvik edilmiştir veya edilecektir? 

Bunlar içinde petrolün enerji tüketimindeki 
payı hızla artmaktadır. Kalkınmış ülkelerde de 
bu artışın varolduğu belirtiliyor ve bunun için 
teşvik görüyor. Fakat, gerçek yönü odur ki, 
ihtiyacımızın yarısından fazlası dışarıdan sağ
landığına göre, bu tutum yanlıştır. Kalkınma 
çabası içinde bulunduğumuz ve fakat ekonomik 
ve malî sıkıntılar içinde bulunduğumuz ger
çeği karşısında bu tutumun düzeltilmesi şart
tır. 

iSağlam bir enerji politikası, bol enerji, uy
gun fiyatlı enerji ve yerli kaynaklara daya
nan enerji... Bunun için de su ve kömürden âza
mi derecede faydalanma. 

Geçmiş bütçe yıllarında söylenenlere baktı
ğımız zaman, Devleti yöneten yetkili ağızlar
dan ümit vâr beyanlar vardır. Meselâ, denil
miştir ki, Denizli yakınlarında bulunan tabiî 
buhar Keban Barajından iki kat fazla enerji 
sağlayacaktır. Bu büyük lâfı bu Bakanlığı yö
neten bir bakan söylemiştir. Sonuç nedir, ne 
olmuştur? Bilmemekteyiz. 

Ekonomik hayat içinde en kolay planın bu 
kesiminde yapılacağı açıktır. Buna rağmen 
plansızlık devam eder. Keban Barajı ayrı bir 
nitelik taşımıştır, taşımaktadır. Birinci görüş 
1970 te barajın biteceğiydi. 1972 ve sonra 1973 
denildi. Şimdi 1974 ten bahsedilmektedir. 

inşaat esnasında çıkan zorluklar da proje
nin tam ve plana bağlı olarak yapılmadığı ka
nısını uyandırıyor, ilk keşif bedelinin iki mis
lini buluyor. Bu kadar büyük meblağlarda yüz
de yüz bir yanılma çok »acaip görünüyor. Ke
ban'ın her gecikmesi, ülkemizde elektrik sıkın
tısını artırıyor. Türkiye Elektrik Kurumu bu 
durum karşısında hizmetleri tam ifa edemediği 
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gibi, elde etmesi lâzımgelen kârdan mahrum 
bırakılıyor ve böylece daha çok hizmet etme 
imkânı daralıyor, kısıtlanıyor. Keban, Gökçe-
kaya Barajlarının biran evvel bitirilmesi ge
rekiyor ve yine görülüyor ki, Keban misaliyle 
zaman iki misline çıkıyor, maliyet yüzde yüz 
artıyor. Bu meselelerin biran evvel halli için 
bir plânın, uzun vadeli planın mutlaka yapıl
ması gerekmektedir. 

Yine Birinci Erim Hükümeti zamanında bir 
ön enerji planının hazırlandığını işitmiştik. 1980 
yılma kadar 8 milyon tonluk petroliş değerin
de bir elektrik üretim planından bahsedilmek
teydi. Bunun üzerinde ciddî olarak durulması 
şarttır, değerlendirilmesi lüzumludur. 

iSaym milletvekilleri, 
Türkiye'de bugün kişi başına yıllık elektrik 

tüketimi 240 kilovattır. Bu, uluslararası kar
şılaştırmada grafiğin en altında bulunduğumuzu 
gösterir. Yunanistan 2,5 mislimize yakın, Bul
garistan 5 mislimize yakın bir durum arz et
mektedir. Kıyaslama yaparken ıstırabını duy
mamaya imkân yoktur. 

Elektrik, sanayiin kandamarı ve kalkın
manın belli ölçüsüdür. Bizden çok daha az ola
nakları bulunan bu ülkelerle aramızdaki fark, 
kalkınmış ülkelerle aramızdaki farkı açık açık 
ortaya koymaktadır, kıyaslama yapmaya da lü
zum yoktur, ülkemizde imkân ve kaynak var
dır, fakat gereği gibi değerlendirilemiyor. Ucuz 
ve iç kaynaklarımıza bağlı enerji, kalkınmamı
zın temelidir. Bunun için iki büyük ve doğal 
kaynağımızdan gereği gibi faydalanmamız şart
tır. Bunlar, maden kömürlerimiz ve sudur. 

Her zaman C. H. P. olarak önerdiğimiz bir 
plana dayanılmadığı için adeta keyfî bir enerji 
politikası güdülmüş, istikrarsız ve zamana gö
re <bazan suya, bazan kömüre ve bazan da 
Fuel - oil'e önem verilerek, değişen hayat pa
halılığı durumuna göre maliyetler, normalin 
çok üstüne çıkmış, enerji pahalıya maledilmiş-
tir. 

Görüşümüze göre, büyük enerji kaynaklan 
olarak gördüğümüz barajlar bitinceye kadar 
ağırlığın kömüre verilmesi lâzımgelirdi. Böy
lece 1970 yılında bitirilmesi düşünülen, sonra 
1971, 1972, 1973 ve şimdi de 1974 olarak bitiri
leceği bildirilen Keban Barajı ve ayrıca Demir-
köprü Barajlarının, üç yıl gibi uzun bir süre 

gecikmesinden doğan enerji açığı çoktan kapa
tılmış olur ve çekilen enerji sıkıntısı bu ka
dar elem verici olmazdı. 

Çukurova ve Kepez Elektrik Santralı iş
letmesi, 1312 sayılı Kanunun gerekçesine uy
mayacak halde, hâlâ özel teşebbüs elinde bu
lunmaktadır. Bunlar muayyen şahıslara kâr da
ğıtmaktadır. Halbuki, bu gibi tesisler altyapı 
tesisleridir. Kâr gayesi için değil, yeni yapıla
cak yatırımlar için kesin sanayi dalıdır. Her 
köye elektrik politikasında Devletin kâr temin 
edip bazı kişilere dağıtmak ve ancak ülkenin 
en ücra köşelerine elektrik gideceğinden bahis
le muayyen bir bedelin her vatandaştan alın
masını istemek çelişik ve daha açıkçası abes
tir. Hükümetin bu konular üzerinde hassasi
yetle durmasını bekliyoruz, istiyoruz. 

Elektrik idaresi bugün, Elektrik Etüt işleri 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılması 
sebebiyle görevsiz kalmıştır. Tecrübeli bir teş
kilât vardır burada. Bu boşluğu doldurmak için 
devletin yatırım projelerinin yapılmasının bu 
teşkilâta devredilmesi etüdedilmeli ve uygun 
bulunduğu takdirde yapılmalıdır. Yabancı tek
nolojinin biran evvel ülkemize getirilmesi için 
bahsedilen bu yetişkin teşkilâtımız tarafın
dan yönetilmelidir. 

öğrendiğimize göre, bütün bunlar için ha
zırlanmış olan Kanunun biran önce Meclislerin 
eleştirilerine sunulması lâzımgelmektedir. Bu
nun tahakkukundan sonra inanıyoruz ki, zen
gin kömür madenlerimizden çok ucuza üretile
bilecek bir enerjinin, dışarıdan milyonlarca lira 
döviz karşılığında ithal edilecek feul - oil ile 
işletilebilecek termik santrallerin kurulmasın
dan vazgeçilecektir, israftan kaçınılarak millî 
ekonomiye yön verilecektir. Yıllardır davası 
görülen isli kömür derdine hal çaresi bulu
nacaktır. 

Etibank'ın ortağı olduğu Kepez Santralin
den bahsettik. Birçok hadiselere sahne olan bu 
santralin bir dramı anlatılır durur. Türkiye'de
ki usulsüzlüklerin bir örneği de bu sahnede 
yatar. Etibank'ın açmış olduğu 7 milyon lira
lık bir krediden bahsedilir. Bu krediyle bu 
santralin özel teşebbüse geçtiği söylenir. Bunu 
sağlayan Genel Müdürün ise 12 Marttan son
ra aynı özel teşebbüste müşavir olarak görev al
dığı belirtilir. Bu tutrasızlık ve tam mânasiyle 

— 39D — 



M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : İ 

bu bayağı oyunun sonunda ne yapılmıştır? Sa
yın Bakanın açıklamasını istirham ediyoruz. 

Keban Barajına yukanda bir nebze değin
dik. 1970 lerde su verileceği bildirilmekteydi, 
maliyeti ve üretimi buna göre planlanmıştı. Ev
velâ kesin durumunu öğrenmek isteriz. Maliyeti 
iki misline ulaşan bu barajın gecikmesi sebe
biyle elektrik üretimi bakımından plan hedef
lerine ulaşma da imkânsızlaşmaktadır. Bunun 
yerine nasıl bir alternatif düşünülmektedir? 
Âsgeri üç yıl gibi bir zaman gecikmeden doğa
cak elektrik enerjisinin sağlanması için hangi 
yol takibedilecektir? Bilmek isteriz. 

1972 programında İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde üretime geçilmesi programlanmış ve 
bilhassa hidroelektrik santrallerinin zamanın
da bitirilmemesi elektrik enerjisi üretiminde 
zorluklarla karşı karşıya bulunduğumuz ve bu
nun içindir ki, ekonomik olmayan çeşitli ter
mik santrallerin öncelikle devreye alınmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu hal bir taraftan Türkiye'
nin hidroelektrik potansiyelinden yararlanma 
olanağını geciktirirken, diğer yandan hammad
desi ithal yoluyle sağlanan ve milyonlarca dö
viz sarfını gerektiren termik santrallarm ku
rulmasına yol açacaktır. Bu da gösteriyor ki, 
uzun vadeli bir plan ve programın bulunmama
sı bizi dar boğazlarda tıkamaktadır. 

Çukurova Eletrik Santralında satınalm-
ması zorunludur. Kârların hissedarlara değil, 
yeni elektrik enerjisi üretecek yatırımlara tah
sisi gereklidir. 

izmir rafinerisinin bütan gazı üretimi vak
tiyle yüzde itibariyle Aygaz'a satılmıştır. Bu
nun mahzurları ortadadır. Şikâyetler devam 
etmektedir. Bu, bir gerçek iken, izmir'deki Ali
ağa rafinerisinin bütan gazı üretiminde daha 
fabrikanın temeli atılırken yine yüzde üzerin
den ipragaz'a satılarak mukavele akdedilmiş 
olduğu söylenmektedir. 

Böylesine büyük ve geniş kapasiteli rafi
nerilerin üreteceği bütan gazlarının uzun sü
reyle alıcı şirketler lehine yapılmış mukavele
lerle bağlanmış olması devlete ve halka zarar 
vermektedir. Açıkça görülmektedir ki, satıcı 
şirketler yüzde itibariyle olduğu için bu gazın 
tonunu rafineriden 1 185 liraya almakt ve hal
ka yine tonunu iki misli olan 2 200 lira sat
maktadır. Hükümetten bu durum ile daha ya-

] kinen ilgilenmesini ve lâzımgelen tedbirin alın
masını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de Kömür işletmelerinin idarî ba

kımdan ele alınması lâzımdrı. Ekonomik ve iş
letilebilecek linyit yataklarımız yurdun he
men her bölgesinde mevcuttur, özel teşebbü
sün elinde bulunan bu yataklardan hemen tü
münün, kâr gayesiyle gerekli şekilde işletilme-
dikleri bugün çekilmekte olan sıkıntıların başı
dır. Üç - beş yıldan beri bu yıl kış çok güç 
şartlar altında geçti. Meteoroloji de bu duru
mu önceden rapor etmişti. Buna rağmen Hükü
met merkezi Ankara'da dahi bu sıkıntı tam an-
lamıyle duyuldu. Hükümetin ciddî şekilde işi 
ele alması perişanlığı biraz önledi. Bunu söyle
memek insafsızlık olur. Ama bu çare değildi. 
önceden tedbirlerin alınması gerektiği gerçeği 
ortaya çıktı. Bütün çabalara rağmen, hususî 
işletmeler iki-üç misli fiyatla kömür sattılar. 
Kışın bunaltıcı soğuğunda vatandaş bunu alma
ya mecbur kaldı. Düzenli bir şekilde bu olan
lardan ders alıp çalışmaların bu şekilde ayar
lanması lâzımgeliyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Petrol konusunda yakın geçmişedek hükü

metlerin birbirinin devamı olan politikaları tu
tarsızlıklar ve bilhassa plansızlıklar sebebiyle 
bir hedefe ulaşamamıştır, istihsalimiz gittikçe 
düşmektedir. Sebepleri; 1965 yılından sonra ye
ni sahaların keşfedilememesi ve mevcut sahala
rın verimlerinin azalması, hampetrol ihtiyacımı
zın yılda yüzde 10 artış göstermesidir. 1971 yı
lında hampetrol tüketimi 8 milyon tondur. Bu
nuna 300 000 civarında yerli üretim olduğuna 
göre yüzde 50'nin üzerinde bir ithal ile karşı 
karşıya bulunduğumuz gerçeği ortadadır. Orta
lama olarak 100 milyon dolarlık bir ithalât ile 
karşılaşılmaktadır. Bugünkü ortamda bu rakam 
büyük bir meblâğdır. 

Türkiye'de 1954 yılında çıkarılan Petrol Ka
nunu, Max Ball tarafından hazırlanmış millî 
planlarımızın önplanda tutulmasına imkân ol
mayan bir tutuma dayanmaktadır. C. H. P. 
olarak o zamandan karşısına çıktığımız bu ka
nun hâlâ yürürlüktedir. 18 yıldan beri ne getir
diği ve neler götürdüğü ortadadır. Türkiye'de 
ihtiyacımızı karşılayacak derecede petrol yatak
larımız vardır. Yıllardır dile getirdiğimiz plan -

I program meselesi halledilmeden, millî politika-
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miza ayları düştüğüne inandığımız Max Ball 
Kanunu değişmeden, mevzuata millilik hâsıl ol
madan yılda ödemeye mecbur kaldığımız 100 
milyon dolardan daha da artacak endişesi için
deyiz. 

Birinci Erim Hükümeti tarafından hazırlanan 
ve Meclise sunulması beklenen kanunların ne za
man geleceğini Sayın Bakandan öğrenmek iste
riz. Biran önce Meclislerde tartışılması yapıla
rak eleştirilerek en uygun biçimde çıkarılmasını 
bekliyoruz, Böylece aramaların Devlet eliyle ya
pılmasını, bu yöne ağırlık verip aramanın hız
landırılmasını dileyoruz, 

Yurdumuzun şartlarına uygun bir politikayı 
yabancılardan bekleyemeyiz. Hazırlandığını bil
dirdiğiniz kanunda bütün bunların Devlet eliy
le yapılmasına dair hükümler bulunduğunu işi
tiyoruz. 

Petrol konusundaki faaliyetlerin bir elden 
idaresi ve zincirleme olarak düzenlenmesi için 
Petrol Ofisinin TPAO ya bağlanması yıllardır 
söz konusudur. Bu birleşmenin gecikmesi büyük 
kayıplara sebebolmaktadır. Bu hususta hazırlık
lar yapılmıştır. Tasarı halinde Meclise biran ev
vel sevk edilmelidir. 

Satış işleri genellikle (Perakende satış ha
riç) Devlet elinde yürütülmesi Türkiye'de bir 
sorunluk halini almıştır. C. H. P. olarak yıllar
dır bu durumu savunmuşuzdur. Birinci Erim 
Hükümeti zamanında anadepolarm devletleşti
rilmesi söz konusu olmuştu. O zamanki bakan 
Sayın ihsan Topaloğlu'ndan bizzat sormuş ve 
öğrenmiştim. Netice ne olmuştur? Sayın Baka
nın bu hususta izahat vermesini rica ediyoruz. 

Düzenli bir ekonominin sağlanması için tüm 
mesellerin biran evvel ele alınıp çarelerin bul
mak şarttır. Her şeyden evvel, Millî Savunma
mız yönünden millî petrol davamızın halledil
mesi şarttır. Devletin ihtiyacını, halkın ihtiya
cını sağlamak yönünden şarttır. Ülkemiz bakı
mından, petrol sanayiimiz bakımından önemli 
yeri vardır. Petrolün en ucuzunu satmalma hak
kımızı önleyen ve içinde daha birçok kapitüler 
hükümler bulunan eski Petrol Kanununu değiş
tiren yeni tasarının Meclislere sevk edilmesi ve 
geciktirilmemesi; geciktirilmesinin her gün 
Devlete ve millete milyonlarca liraya mal oldu
ğu bir gerçektir. Bunun neden geciktirildiğini, 
neden getirilmediğini öğrenmek isteriz. 

Petrol sanayiinin temeli olan petrol arama
larının yabancılar eliyle yapılmasının devamı, 
millî ekonomi düşüncesiyle bağdaştırılamaz. Ya
bancı şirketler kendi çıkarlarına göre, bizi hiç 
düşünmeden, yürüttükleri arama politikalarını 
değiştirmeyeceklerdir. Buna en güzel misal 
(Petrol yok) diye terk ettikleri yurdumuza Ak
deniz bölgesinde ortaya çıkan krittik durum ne
deniyle tekrar gelip arama yapma istemeleridir. 
Yabancıların çalıştığı ve istedikleri şekilde faa
liyet gösterebildikleri bir ortamda, kamu sektö
rünün, iktisadî Devlet Teşekküllerinin petrol
cülük çalışmalarına katılmaları sonucu; millî 
olanaklarımızın dağılmasını sağlayacak, mevcut 
millî kuruluşumuz olan TPAO, bu kuurluşlar 
arasında ortaya çıkacak zararlı rekabet yüzün
den etkisiz kalacaktır. 

Petrol aramaları yetersizdir. Yabancı şirket
ler aramalarını son yıllarda gittikçe azaltmış ve 
asgarî bir seviyeye indirmiştir. TPAO ise esas 
gayesi petrol rezervlerinin çoğaltılması, aran
ması olduğu halde, petrol ticareti yapan bir ku
ruluş haline getirilmek durumundadır. Bu hu
suslara dikkatle eğilinmesi ve çarelerinin bulun
ması mutlaka lâzımdır. 

Hampetrol satış artışını sağlama yönünden 
yapılması lâzımgelen çalışmalar dururken, mil
yonlarca dövizin dışarıya akıtılmasına bir son 
verme lüzumunu duymak lâzımdır. Bunun için 
millî olanaklarımızı harekete geçirmek geerkir. 
Tabiî kaynaklarımızdan yabancı ellerin çekilme
si millî politikamızın gereğidir, imtiyazlar en 
kısa zamanda kaldırılmalı, petrol ve onun ka
dar kıymetdeğer madenlerimiz Devlet eliyle iş
letilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin maden potansiyeli yüksektir. 

Kalkınmak isteyen ülkelerin dayanakları yer
altı servetleridir. Bunların süratle değerlendiril
mesi ve kalkınmamız için kaynak yaratılması 
şarttır. C. H. P. olarak yıllardır söylediğimiz 
millî bir maden politikası izlenmelidir. Evvelâ 
madenlerin aranıp bulunması ve çıkarılıp de
ğerlendirilmesi lâzımdır. Şimdiye kadar maden 
araması ciddî olarak MTA Enstitüsü tarafın
dan yapılmaktadır. Ancak, son yıllarda iş hac
minin büyümesi, konuların daha az rantabl ola
rak ele alınması için ihtisaslaşmış çalışmalara 
lüzum görülmüştür. Devlet eliyle yapılan bu 
çalışmaları yeniden teşkilâtlandırmak gereği 
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ortaya,çikmıştlr. MTA Enstitüsünün, ihtisaslaş
mış enstitüler haline bölünmesi; (Yerbilimle
ri Enstitüsü, Maden - Arama Enstitüsü, Tekno
loji Enstitüsü) haline getirilmesi bir zaruret 
halini almıştır. Birinci Erim Hükümeti zama
nında bunun için de, tasarı hazırlandığını bili
yoruz. Bunun Yüce Meclise sunulmasını diliyo
ruz. 

Bugünkü maden mevzuatında boşluklar mev
cuttur. özellikle ruhsat alımı ve devretme bir
çok suiistimallere yol açmaktadır. Maden Ka
nunu sarihtir; madenler Devletin malıdır. Uy
durma bir kroki ile bir dilekçe veren her şahıs 
(Falan maden sahasını kapatalım) diyor. Dev
let kuruluşlarının hikmeti vücudu nedir? Aca
yip bir mevzuat ile karşı karşıya bulunmak
tayız. Tüm topraklarımızda MTAE gibi, hele 
intisaslaştırma durumu gerçekleştirildiği tak
dirde, büyük bir müessese bu işle uğraştığına 
göre, her önüne gelenin bir kroki ve dilekçe ile 
saha kapatıp sonra Devletten hakkı olmayan 
tazminatlar iktisabetmesi hakka, adalete uy
gun değildir. Yeni gelecek kanunda bunun 
mutlaka önüne geçilmesi şarttır. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Ülkemizde rakipsiz bir zenginlik olduğu 

anlaşılan (Bor) madenlerinin Devlet eliyle iş
letilmesi için C. H. P. olarak yıllardır müca
dele ederiz. Bu mücadelemizin gerçekliği or
taya çıkmıştır, Sayın Başbakanın son Senato 
konuşmasında bunun gerçekleştirileceği yo
lundaki beyanım şükranla karşılıyoruz. Bugün 
dünyadaki bor minerallerinin yarısından faz
lası (Yüzde 65'i) yurdumuzda bulunmaktadır. 
Amerika ikinci durumda olup rezervlerin 1/4'-
üne sahiptir. Rus'lar ve Çin'ler kendi ihtiyaç
larını karşılayabilecek miktarda bor madenine 
saihip bulunmaktadır. Bu altın deeğerindeki 
madene gereken değeri Amerika vermekte 
ve öye ki bugün Amerika'da bu işle uğraşan bir 
- iki dev şirket; İngiltere, İspanya, Belçika, Hol
landa ve Arjantin'deki boraks firmalarının yüz
de 100, Batı Almanya'da yüzde 51, Hindistan'da 
yüzde 45 ve Türk Boraks Madencilik A.Ş.'ne 
yüzde 80 oranında saihiptir. Bugün Eskişehir 
- Kırka Bölgesinde en zengin ve kaliteli, 200 
milyon ton rezerv bulunan sahaya sahiptir. 
1,5 milyon ton görünür rezervi bulunan Kü-
talhya - Emet Bölgesi de bahsedilen Amerikan 
şirketi tarafından işletilmektedir. 

j Bu değerli madenlerimiz Devlet eliyle ve 
plan ve programa bağlanmak suretiyle işletil
diği takdirde yılda 100 milyon dolarlık bir ih
raç kapasitesine ulaşabilecektir. Ekonomik ve 
stratejik olan doğal kaynaklanmızm en verim
li şekilde değerlendirilmesi için her ülke özel 
tedbir almıştır. Aslında geç kalan bu tedbir
lerin biran önce ele alınması, ülkemiz ve hal
kımız için hayatî bir değer taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlam bir enerji 
politikası yürütülebilmesi için linyitlerimizin 
Devlet eliyle çalıştırılması gereklidir. Linyit 
ve taşkömürünün işletilmesi büyük yatırım
lar ister. Devlet eliyle yapılmadığı takdirde, 
kötü işletmecilik sebebiyle, millî servetler he
ba olmaktadır. Son kıştaki durum ortadadır. 
'Gerek bor madenlerinin ve gerek linyit ve taş
kömürünün Devlet eliyle işletilmesi bir dok
trin meselesi değildir. Liberal ekonominin mer
kezi İngiltere'de bugün taşkömürü Devlet eliy
le işletilmektedir. Keza, Fransa'da öyledir. Yi
ne Fransa'da potas, İtalya'da kükürt, İspanya'
da prit Devlet eliyle işletilir. Devletler millî 
idarelerinde çoğu kere gelecek kuşakların yük
lerini omuzlarında taşırlar ve onlara bıraka
cakları en büyük servet yeraltı kaynaklandır. 
Bunun gereğidir ki Devlet eliyle işletilmelidir. 
Türkiye'de krom, manganez de bu gibi nitelik
tedir. Tekel lüzumludur. 

Yeraltı servetlerimizin süratle değerlendi
rilmesi gereklidir, bütün bunların hammadde 
olarak değil, işlenmiş olarak ihracı gerekli
dir. MTA Estitüsü içinde kurulacak Maden Tek
noloji Enstitüsü böyle bir yolu gerçekleştire
bilecektir. Maden sahasında bugüne kadar ya
pılan bütün çabalara rağmen, gayrisâfî millî 
hâsıladaki yeri, çok basit madencilik ihraca
tımız, petrol ithalâtımızı dahi karşılayamamak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Su İşleri çalışmaları daha da hız

landırılmalıdır. Bugün Türkiye, iki milyon hek
tarlık bir erozyona tabi olması nedeniyle her 
yıl binlerce dönüm arazi sularla denizlere ak
maktadır. İş kapasitesinin artması, makinala-
rın miadını doldurmuş olması, yeterli teknik 
elemanın yeteri derecede bulunmaması, veri-

| len ödeneklerin kifayetsizliği nedenlerini de du-
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ruma eklersek, hiçbir yatırımın zamanında 
gerçekleşemediğini bütün bunlara bağlayabi
liriz. 

Aşağı Fırat projesi maliyeti çok büyük, 
30-40 milyardan bahsedilmektedir. Fırat proje
sinde enerji üretimine paralel olarak geniş 
ve verimli Urla ve Mardin ovalarının sulanma
sı öngörülmektedir. Elektrik enerjisi baihsin-
de izah ettiğimiz gibi, bu tür enerji ihtiyacı
mızı başka kaynaklardan, meselâ Elbistan -
Afşin linyitlerinden karşılamak mümkündür. 
Ama, tarımdaki gelişme için gerekli olan suyu 
başka bir şeyle telâfi etmek mümkün değil
dir. Ancak, çok dikkatli etütlerle işe başla
nılması gereğini, Keban Barajı örnek olarak 
vermiştir. 2,5 milyar lira olarak tahmin edi
len bu tesis, 5 milyarı bulmaktadır, istimlâk 
bedeli olarak ödenen paraların yürekler acısı 
olduğu o mahalde yapılacak tetkiklerle çok iyi 
anlaşılır. Şöylece bu dev tesisin başlangıcında 
çok dikkatli olunması gerekir. Meselâ, cazibe 
alternatiffmdeki 3 ve 5 km. lik tünellerde kul
lanılan birim fiyatıyle karşılaştırılmasında fa
hiş hatalar yapıldığı söylentileri vardır. Sırf bu 
noktadan ve ilerideki düzeltilmesi mümkün ol
mayacak acele ile yapılan bu tercihin Urf a tü
neli dolayısiyle yatırımda en azından 2 mil
yarlık bir artışa sebebolacağı bahsedilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye'nin ekonomisinin candamarı olan bu 
'Bakanlığın bütçesinde yarım saatlik bir za
man içinde çok şeyler söyleneceği, tüm mese
lelere değinileceği iddiası yersizdir. Bunun 
içindir ki başlıklara değinmekle yetindim. 
Son olarak birkaç cümle ile bakır konusuna de
ğinmek istiyorum. 

Yüzde 51'inin özel teşebbüse ait bir ano-. 
nim şirket halinde kurulması, 30,5 milyon do
larlık ağır şartlı dış kredi verilmesinin ön-
şartı olan Karadeniz Bakır Tesislerinin yapı
mı, Etibankın yükde 49 hissesine sahibolduğu 
bir şirketçe yürütülmektedir. Temeli 1967'de atı
lan ve 1070 lerde bitirilmesi gereken bu tesi
sin, şimdi 1972 'de bitirileceği söylenti halin
dedir. Maliyet, tıpkı bir Keban Barajı misali, 
artmaktadır. Yılda 40 bin ton bakır üretmesi ön
görülen bu tesisin, iki yılı aşkın bir zaman ge
ciktirilmesi, Murgul'daki tesisin erken bakı

ma alınmış olması, Ergani bakır üretiminde 
yılda 20 bin ton yerine 2 700 tona düşmesi, bu
gün çok acıdır ki, Osmanlı devrinden beri ba
kır ihracetmekte olan Türkiye'nin kendi içiç ihti
yacını karşılamak için dışardan bakır ithalini 
düşündüğü bir gerçektir. 

Yılda 40 bin ton bakır üretimi yapması ge
reken Karadeniz Bakır Tesislerinden Devletin 
yıllık kaybı 60 milyon dolardır. Bu sürünceme
nin sebebi, uzun vadeli bir planlamanın ya-
pılmamasından, bir mirasyedi kaygısızlığı içinde 
bulunmamızdan doğmaktadır. Bu halimizdir ki 
tek bir tesisin yapımının geciktirilmesi, ma
liyetlerin yükselmesi sebebiyle, asgari 1,5 mil
yar zararımız vardır. Bundan başka sırf bu te
siste günlük döviz kaybımız 100 bin dolardır. 
Çok acı bir şey bu. 

Yakın bir geçmişte Artvin'de Çakmakkaya 
Bakır Konsantre Fabrikasının çatısı çöktü. Za
rar milyonların üsünde. Türk Haberler Ajan
sının, o günlerdeki buna dair haberi şöyle idi; 
«Çelik çatı katı çöken Çakmakkaya Bakır Kon
santre Fabrikasmdaki zararı tespit etmek için, 
3'ü Türk, 4'ü Amerikalı 7 kişilik bir heyet Art
vin'e gelerek soruşturmaya başlamışlardır. Ya
pılan önçalışmalara göre, çökmenin, inşaata 
düşük kaliteli kaynak çubukları kullanılması, 
metrekareye düşen karın ağırlığının hesap
lanmaması ve çatıda birbuçuk metreyi bulan 
karın temizlenmemesinden meydana geldiği 
iddia edilmektedir. Çöken katın içinde bulu
nan makina aksamının Amerikadan geldiği bil
dirilmiştir. Enkaz altında değeri 18 milyonu 
aşan makinaların bulunduğu söylenmektedir. 
Çökmenin, makina ve diğer inşaat malzemele
rinde 40 milyona yakın zarar meydana getirdi
ği, fabrika görevlilerince öne sürülmüştür.» di
yor. 

Mulhterem arkadaşlarım; 
'Sayın görevliler, insaf ile düşünelim; Türki

ye'de bir deprem olur, evvelâ Devlet daireleri 
çöker, Türkiye'de bir kış olur, kar fazla yağar, 
çöken yapılar yine Devlete aittir. Neden hep 
aynıdır? Eksik, kötü, çürük malzeme kullan
maktan. Yıllardır bu denli suçların tek sanığı 
bulunmamıştır. Bu, imkânsızdır tabiî de ondan. 
Meseleyi basite almak... üç-beş değil arkadaş
larım, milyonlar tek kalemde bu fakir milletin 
omuzlarına çığ gibi yükleniyor. O denli basit 
gerekçelerle yükleniyor ki; efendim çatıya bir 
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buçuk metre kar yağdı.. Kör olsun bunu söyle
yenler. Bir nada 40 - 50 milyon mahvolacak, ça
lışmadığı günlerin zararı da caba. Nedeni so
rulduğunda; «Kar çok yağdı, çatınm üzerinde 
birbuiçuk metre kar vardı» denecek:, nedeni bu
na bağlanacak. Bunun abesliğinde birleşelim 
arkadaşlar. 

[BAŞKAN — Süreniz bitiyor Sayın Gökçe. 
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bitiriyorum, bağlayorum efendim, bir 
sayfalık bir şeyim kaldı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Öyle abes bir 

durum hâsıl oluyor ki, «bu karları neden al
dırmadın» diyen çıkmaz, bu millî duygudan 
yoksun insan. Çünkü, böylesine umursamaz 
insanların vicdanları sızlamadığına , göre, ta
birimi hoş görenler olacaktır sanırım. Sayın 
iBakandan bu hususta mufassal bilgi rica edi
yorum. Mesulleri hakkında neler yapılmıştır, 
öğrenmek istiyoruz. Zararımız nedir, sormak 
istiyoruz. 

Tüm sıkıtılara rağmen, geleceğin aydınlık 
olması dileği ile bütçenin ülkemize, Bakanlı-
lığa hayırlı ve uğurlu olmasını diler, C. H. P. 
Grubu adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökçe. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şim

di, şahısları adına söz alan sayın üyelerin sıra
sını okuyorum. 

Sayın Hüseyin Baytürk, Hasan Tosyalı, Meh
met Şemsettin Sönmez, Ekrem Kangal, Hüseyin 
Yenipınar, Mevlüt Ocakeıoğlu, Hüseyin Ab-
bas, Enver Akova, Hüseyin Balan, Mehmet 
Türkmenoğlu. 

Söz sırası Sayın Hüseyin Baytürk'te. Buyu
run efendim. Saat 11.03. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlıvı bütçe
si üzerinde, şahsım adına, yakıtla ilgili görüş 
ve eleştirilerimi çok kısa olarak izah etmek 
için, huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Az gelişmiş bir ülke olan memleketimizde, 

bir kalkınmadan bahsedeceksek, madenlerimizi 
gereği gibi değerlendirmek ve memleket eko
nomisine katkısını arttırmak ve hattâ bunu âza
miye çıkartmak mecburiyetindeyiz. Bugün yer

altı servetlerimizin gayri safi millî hâsılaya 
katkısı, memleketimizde % 1,5 civarında olduğu 
halde, bu miktar, bize nazaran çok az yeraltı 
servetlerine sahip komşumuz Yunanistan'da 
% 3 ilâ 4, Yugoslavya'da % 10 ilâ 12 ve bizim
le hem ayar sayılabilecek yeraltı servetlerine 
sahip Kanada'da ise, % 25'in üzerindedir. 

Bizim, bu memleketlere nazaran çok geri olu-
luşumuzun başlıca nedeni, şimdiye kadar ulusal 
çıkarlarımıza uygun, millî ve gereği kadar 
önem verilen bir maden politikası olmamasın-
dandır. Kalkınmış ülkeler bu konularını hallet
tikleri halde, biz hâlâ bu işin münakaşasını ya
pıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir hükümet geliyor, kendine ve dayandığı 

bir kısım toplumun çıkarlarına uygun bir ma
den politikası takip ediyor, diğer bir hükümet 
geliyor, o da bambaşka bir politika takip edi
yor; böylece işin esasına, tekniğine inilmiyor, 
ama münakaşası devam edip gidiyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Madenlerimizin memleket ekonomisine kat

kısının âzami değeri bir tanedir. Bu değer, eko
nomik koşullar altında, matematikman hesap 
edilen bir değerdir. Hükümetlerin değişmesi 
ile değişecek bir değer değildir. Ve yine, bu de
ğer, ayrı politik görüşlere sahip hükümetlerce 
değiştirilecek bir değer değildir. Yeter ki, bunu 
önceden yapalım kamuoyuna malettirelim ve 
hükümetlerin mecburi olarak takip edeceği bir 
maden politikası haline getirelim. 

îşte burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına, bakanlık olarak büyük görevler dü
şüyor, ama, bizim bakanlık, bu temel görevi 
yapacağı yerde, günün aktüel konusu hakkında 
radyo veya televizyonda bol bol demeçler ver
meyi tercih ediyor. Bu, dün böyle idi, bugün de 
böyle devam ediyor. Hâlâ madenciliğe inildiği 
yok. Bu gidişle inileceği de yok. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu sene ağır bir kış geçirdik. Buna paralel 

olarak da çok büyük bir yakıt sıkıntısı, çektik. 
İnşallah bu son olur, ama hiç İte öyle olacağını 
zannetmiyorum. Çünkü, bizim Enerji Bakanlı
ğımız var, ama bu bakanlığın hâlâ bir yakıt 
politikası yoktur. Haliyle böyle bir politikası 
olmayan bakanlıktan da, üretimle ilgili ciddî 
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ve planlanmış bir programın tatbikini bekleye
meyiz. Bunun içi, bu sıkıntının azalması şöyle 
dursun, artarak devam edecektir. 

Gerçi Sayın Enerji Bakanı, yeni çıkacak 
maden reformu kanunu ile ilgili olarak; «linyit
leri devletleşltireceğiz ve seneye yakıt sıkıntısı 
bir daha çekmeyeceğiz.» diyorlar. Herhalde Sa
yın Bakan, çıkacak bu kanunu sihirli bir değ
nek zannediyor. Kanun gıktı mı, ihtiyaca yete
cek linyit her zaman istihsal edilip Ankara'da de
polanabilecek. Bu ise, imkânsızdır. Sayın bakan 
herhalde meslekten olmadığı için, bu noktada 
büyük bir yanılgı içindedir. 

Gerçi linyitlerin rezerve bakımından Devletçe 
işletilmesine müsaidolanlarmın devletleştiril
mesinde millî servetin yeraltında heba olmama
sı ve kapkaç çalışmaya son verilmesi bakımın
dan büyük faydaları vardır. Ama bunun yapıl
ması, yalat sıkıntısını bir anda hemen hallede
cek manasına gelmez. Çünkü, madencilik, bü
yük bir proje ve büyük bir yatırım işidir, aynı 
zamanda da bir zaman işidir. Madencilikte üç 
sene, beş sene yatırım yaparsın, ama verimini 
çok sonra alırsın. Sayın Bakanın bunu bilmesi 
lâzım. 

ikinci olarak, Bakanın bilmesinde büyük 
faydası olan diğer bir nokta da; bu bir teknik 
eleman kadrosu işidir. Son zamanlarda bazı ye
tişmiş, yetenekleri olan teknik elemanlar, poli
tik sebeplerle yerinden alındıkları gibi, son çı
kan Personel Kanunu İle birçok tecrübeli tek-

Nnik elemanlar, malî nedenlerle işlerinden ayrı-
mış durumdadırlar. Yeni gelen arkadaşlar da 
tecrübelerini tamamlar tamamlamaz ilk fırsat
ta ayrılmak isteyeceklerdir. 

istihsale bizzat ve büyük hizmetleri dokuna
cak olan bu teknik eleman kadrosunu, Bakan
lığın dağıtma yerine biran evvel toplamasında 
büyük faydalar vardır. Yoksa, kış günlerinde 
sıkışılınca, dağıtımda çalışan birkaç görevliye, 
birkaç kuruş fazla mesai vermekle bu dava hal
ledilemez. 

Sayın milletvekilleri; 
Sırası gelmişken, yakıtla ilgisi bakımından 

birkaç kelime ile Zonguldak'tan bahsetmek iste
rim. 

Kömür havzasını, 1945 yılından beri iyi ha
tırlarım, Son zamanlarda bakanlık, adetâ unut
muş durumda. Hele son bakanlar, havzayı ziya
ret bile etmez oldular. Halbuki, bakanlık koltu-

26 . 2 , 1972 O : 1 

ğuna oturan bakanın, ilk alâkadar olacağı yer
lerin başında Zonguldak kömür havzası gelmeli 
idi. 1965 senesinden beri kömür havzası rantabl 
çalışmıyor. Ne plana uygun bir hazırlık, ne de 
ekonomik bir çalışma düşüncesi var. 1968 sene
sine kadar, kuruluşundan bu yana, her sene, 
bir sene evvelki yıla nazaran bir miktar ilerle
me olurdu. O da son zamanlarda olmaz oldu. 
Ne sebebini soran var, ne de alâkadar olan var. 
Bir kör doğuşudur gitmektedir. 

Burada sırası gelmişken bir anımı anlatmak 
isterim. 

Sene 1956, gece saat 23,00'te telefonum çal
dı. Bölge müdürü santrala emir veriyor. Zon
guldak üretim bölgelerinden, Üzülmez bölgesi 
Asma Bölümünde. Müdür, santraldan kendini 
dinlememi istiyor, ama konuşmaya karışmama
mı da emretmiş. Bir bakıyorum ki, zamanın 
Bakanı, bölıge müdüründen, gece istihsalini so
ruyor, malzeme sıkıntısını soruyor, gece saat 
23,00, 23,30 sıraları. Şimdiki Bakanımız ve son 
zamanlardaki bakanlarımız, değil bölgelerle, 
belki müessese ve Zonguldak ile ilgilenmiyor
lar. Az evvel söylediğim gibi, bölgeye ziyaret
leri bile olmuyor. Biz, Zonguldak'a Bakanlıktan 
bu şekilde bir ilgi bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Bakandan rica ediyoruz; havzaya eğil

sinler. Gereken yatırımların, plan hedeflerine 
uygun olarak yapılmasını, çok kısa zamanda 
yapılmasını temin etsinler. Çok kısa zamanda 
Üçüncü Demir - Çelik ve yakında da Dördüncü 
Demir - Çelik fabrikalarının hizmete gireceği 
hiçbir zaman unutulmasın. Planlı bir çalışma 
devresi başlasın. Yetenekleri olan tecrübeli tek
nik elemanlar, mesul mevkilere ve işbaşına gel
sinler. Nemelâzımcılık kalksın. 

Aksi takdirde, Türkiye'nin Tektaş Kömür 
Havzasına yazık olur. Bu hal böyle devam ede
mez. Bu husustaki sorumluluk, alâkalıların 
omuzlarından hiçbir zaman gitmez. Bu halin 
devamında, yeni kurulacak demir - çelik fabri
kaları için, kömür ithal edeceğimizi şimdiden 
söylemek bir kehanet olmaz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
sinin millete ve memlekete hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bay-
lürk. 
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Boz sırası Sayın Hasan Tosyalı'da, Yok. 
Sayın Mehmet Şemsettin Sönmez, buyurun . 

efendim. 
Saat 11,18. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe

hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının de
ğerli temsilcileri; 

Bugün memleketimizin gerek haldeki ve ge
rekse istikbaldeki durumuyla, gerek sosyal, ge
rekse iktisadî bakımdan çok ilgili bir teşekkü
lün bütçesi konuşuluyor. Bendeniz, benden ev
vel konuşmuş bulunan değerli arkadaşlarımın 
değinmiş olduğu konulara tek tek değinerek hu
zurunuzu fazla işgal etmek niyetinde değilim. 
Değerli konuşmacı arkadaşlarımın temas ettik
leri konular içinde olmakla beraber ayrıca mem
leket ekonomisi bakımından özellik taşıyan bir
kaç hususa temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının ödevi ve mesuliyeti 
çok geniş ve buna rağmen zaman zaman başarısı 
da o nispette çoktur. En ufak bir gecikme halk 
üzerinde - kömür sıkıntısında olduğu gibi - çok 
çabuk reaksiyon görüyor. Bu bakımdan da Ba
kanlığın tarzı teşekkülü ayrıca önem taşımak
tadır. 

Biliyoruz ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının elinde Devlet Su İşleri Teşkilâtı var. 
Bu teşkilât son 20 sene zarfında beyaz kömür
den, yani barajlardan azamî derecede enerji 
elde eden memleketler arasında olmamızı sağla
mış durumdadır. Bu bakımdan hakikaten tebri
ke şayandır. 

Bir hususu buraida zikretmek istiyorum. 
Yalnız benim seçim bölgemi değil, 3- 4 vilâyeti 
birden ilgilendirdiği için huzurunuza bu konu
yu getirmiş oluyorum. Sakarya nehrinin temiz
lenmesi konusu vardır. Sakarya nehrinin temiz
lenmesi için bendeniz şimdiki Millet Meclisi 
Başkanımız Sayın Sabit Osman Avcı'nm Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı zamanında mü
racaat etmiştim. Bana yazmış oldukları mek
tupta «Eğer Sakarya nehri temizlenebildiği 
takdirde 150 bin dönüm arazinin . sulanır hale 
geleceğini, 20 bin dönüm arazinin bataklıktan 
kurtulup ekilir hale geleceğini ve bunun proje
sinin ve sairesinin tamam olduğunu, sadece Hü
kümetten bütçeye konulacak tahsisatı beklediği
ni» beyan buyurmuşlardı. Birinci Erim Hükü- | 

metinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Topaloğlu da gene bu mealde bir mektup 
yazmak lütfunda bulunmuşlardı. 

Şimdi, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanımızdan bu konunun biran evvel yerine ge
tirilmesini ve hele toprak reformu konusunda, 
topraksız köylünün topraklandırılması konu
sunda efkârı umumiyede büyük bir heyecan 
varken, asıl büyük toprak ağası olan tabiatın 
ekimden mahrum bıraktığı arazinin evvelâ kur
tarılması hususunda himmet sarf etmelerini bil
hassa istirham ediyorum. 

Diğer bir istirhamım şu olacaktır: Sarıcaka-
ya ilçemiz Sakarya nehri kıyısındadır. TEK bü
yük bir gayretle elektrik direklerini dikti, tro-
folarmı da hazırladı, O mıntıkanın köylüsüne 
Cenabıhakkın lütfettiği bir toprak reformu se
nelerden beri yapılmış durumdadır; en zengin 
çiftçinin elinde 10 dönümden fazla toprak yok
tur, arazi çok küçük parçalara ayrılmıştır ve 
şahsî gayretleriyle senede iki defa mahsul alır
lar. Bu köylere elektrik verildiği takdirde, Sa
karya nehrinden istifade ederek, bu araziyi su
lamak suretiyle geçimlerini ve refah seviyeleri
ni yükseltebilecek duruma geleceklerdir.. Fakat, 
bu fakir köylüler vaktinde vermeleri gereken 
taksiti ödeyemedikleri için, direklerin dikilmiş 
olmasına rağmen, elektrik enerjisi henüz veril
miyor. Bu, sadece o köyleri elektriğe kavuştur
mak konusu değil, iktisaden kalkındırmak ko
nusudur. Bu köylerin borçları için mümkünse 
1 - 2 taksite bağlamak suretiyle, kolaylık gös
termelerini ve biran evvel ıstıraplarına bir ça
re bulmalarını temenni ediyorum. 

Üçüncü bir husus yeraltı kaynaklarımızdan 
Boraks tuzları konusudur. Boraks madeni. Es
kişehir'de Seyitgazi ilçesinden çıkıyor. Vaktiy
le bunu 6 parsel olarak ingiliz şirketi tröst 
halinde işgal etmiş, zannediyorum, 1965'ten 
sonra Cumhuriyet Hükümetimiz Danıştaya mü
racaat ederek bunun 4 parselini devletleştirmiş 
durumdadır. G-eriye 2 parsel kalmıştır, o da 
yine Danıştaym kararına intizar etmektedir. 
Binaenaleyh, çoğunluğu millîleşmiş 'olan 
bu yeraltı servetimiz, başlangıçta çok az bir 
rezerv olarak tahmin edildiği halde, bugün 
1,5 milyar tonluk bir rezervi ihtiva etmektedir. 
Üstelik Kütahya'daki benzeri Boraks cevherin
den bir farkı ela, içinde tek bir damla nitrik 
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asit bulunmamasıdır. Binaenaleyh, bu kadar 
zengin bir yatağa sahibolan Etibank'ın biran 
evvel buraya bir fabrika tesis etmek suretiyle 
bunu daha verimli bir hale getirmesi ayrıca 
temennilerim dahilindedir. 

Gene beynelmilel bir tröstün elinde bulu
nan, yani Avusturyalıların işlettiği manyezit 
konusuna da değinmek isterim. 

Manyetiz cevheri de Eskişehir - Kütahya 
arasındaki kı'sımda elde edilmektedir ve çok 
zengin bir yataktır. Zannediyorum, bir Avus
turya şirketinin iştirak ettiği bir teşekkül 
tarafından istihsal edilmektedir ve Kütahya'da 
buna ait bir fabrikası da vardır. Fakat bana 
öyle geliyor ki, bu şirketin ihracatı, gösterdiği 
fiyatlar ve çalışma şekli Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığımız tarafından çok daha di
sipline edildiği taikdirde memleketimizin ihracat 
kaynaklarından zengin bir uzvunu teşkil ede
cek duruma yükselebilecektir. Bu da gene Ba
kanlığın nazarı dikkatine arz edilmeye de
ğer bir konudur. 

En son olarak arz etmek istediğim husus; 
1,5 ay kadar evvel gündem dışı bir konuşma 
yaparak huzurunuza getirmiş olduğum kömür 
konusudur. Buna pek çok arkadaşım da değin
di, ben de bir nebze tekrar temas etmekten ge
çemeyeceğim. 1,5 ay evvelki maruzatımda da 
arz ettğimi gibi,, mevcut istihsalimiz 6 milyon 
tondur. Ortalama olarak Türk milletini 7 mil
yon aile kabul edersek, bu 6 milyon ton kö
mürden aile başına birer ton bile isabet etmi
yor. Halbuki, bunun yarısı sanayie verilmekte
dir, geriye 3 - 3 , 5 milyon tonluk kısmı ancak 
halkın yakacak ihtiyacı olarak ayrılmış durum
dadır. Bu husus da nazarı itibara alındığımda 
her aileye yarım tjonı kömür isaibet eden <bir is
tihsal ile bizim bu kömür davamızı halletmemi
ze imkân yoktur. Biran evvel, mevcut rezerv-
yoktur. Biran evvel, mevcut rezervlerden elde 
edilen istihsali çabuklaştımak, Elbistan'
da olduğu gibi, yeni rezervler bulmak 
ye bunların daha kaliteli olmasına dikkat et
mek lâzımdır. 

Diğer bir husus da, istihsal edilen kömürün 
nakliyecilere biran evvel teslimi konusudur ve 
çok mühimdir. Hanjği ile gittiysıem, nakliyeci
lerin bana söylediği şikâyet şudur : «Biz kömür 
ocağına gittiğimiz zaman o gün eğer arabamızı 
dtolduruip da tekrar sefere çıkacak hale gele

bilirsek kömür fiyatları % 50 tenzilâtla halka 
intikal edebilecektir. Zira, kömür ocaklarında 
her kamyon asgarî 3 - 4 gün sıra beklemektedir 
ve dolayısiyle biz 3 - 4 günlük bekleme ücre
timizi de kömür bedelinin üzerine eklediğimiz 
için fiyatlarda sunî bir yükselme meydana gel
mektedir,» 

Sayın Bakanlık bu konuya el atarak, kö
mür almak için gelen kamyonlara o gün kömür 
yüklenebildiği takdirde mutlaka ve mutlaka 
Kütahya'dan uzak mmtakalardaki kömür fiyat
larında büyük bir iniş tespit edilecektir. Bi
naenaleyh, suni olarak yaratılan bu fiyat artı
şını da oradaki kamyonlara yükleme ameliyesi
ni çabuklaştımak için gerekli birkaç âletin te
darik edilmesi suretiyle önleyebileceğimiz ka
naatindeyim. 

Beni dikkatle dinlemek lütfunda bulundu
ğunuzdan dolayı teşekkür eder, bütçenin ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Sönmez. 
Kifayet önergesi gelmiştir. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 

söz talebediyor musunuz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağ

lı kuruluşlarının 1972 malî yılı bütçe kanunu ta
sarıları, Karma Bütçe Komisyonu ve Cumhuri
yet Senatosunun çok değerli katkılariyle, son 
şeklini alarak, yüksek tasviplerinize sunulmak 
üzere huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
konuda Yüce Meclisteki müzakereler, tavsiye ve 
uyarılar, Bakanlığım ve bağlı kuruluşlar bütçe
lerinin Genel Bütçe Kanunu içinde en verimli 
şekli almalarım sağlamakla kalmayacak; bun
dan sonraki çalışmalarımızda bize rehber olacak
tır. 

Bakanlığımız, bilindiği gibi, ülkemizdeki do
ğal kaynaklar ve her türlü enerji olanaklarından 
en uygun biçimde yararlanmak amacıyla 1963 yı
lında kurulmuştur. Bu gaye ile Bakanlık, söz 
konusu kaynak ve olanakların ve bunlarla ilgili 
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tesislerin kamu yararı, sağlık ve güvenliğine 
uygun olarak kurulup işletilmelerini sağlamak, 
kaynakları, araştırıp geliştirmek ve değerlendir
mekle görevlidir. Ayrıca, bazı özel kanunlar, 
arama, işletme ve kullanma haklarının verilme
si, yararlanmaların tanınan haklara uygunluğu
nun saptanması ve Devlet haklarının tahakkuk 
ettirilmesi gibi görevleri de Bakanlığıma ver
miştir. 

Bağlı ve ilgili kuruluşların iş programlan ile 
faaliyetlerini incelemek, bunların konulmuş ilke 
ve esaslara uygunluklar]m gözetmek, hazırlanan 
projelerin önceliklerini saptamak gibi görevlerle 
de yükümlü bulunan Bakanlığım, su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesi, kömür madenciliği, 
hampetrol madenciliği, demir dışı metalik cev
herler madenciliği, kimya sanayii, petrol ürünle
ri sanayii, kok, şehir gazı, Türkiye'nin tüm elek
trik enerjisi ve içmesuyu gibi sektörlerde hiz
met vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizin doğal kaynaklan ile her türlü 

enerji olanaklarının ulusal çıkarlara en uygun 
biçimde araştırması, planlanması, geliştirilmesi, 
değerlendirilmesi ve denetimi ile görevli bulu
nan Bakanlığıma; geçen yıl kamu kesimine ayrı
lan tüm yatırım ödeneğinin yaklaşık olarak yüz
de 40'ı tutarındaki 5,9 milyar liralık bir harca
ma yetkisi verilmiş bulunması, yüklendiğimiz 
hizmetin kapsamını göstermesi bakımından ye
terlidir. 

Şimdi izin verirseniz, su kaynaklarımızdan 
başlayarak ülkemizin doğal kaynaklanılın de
ğerlendirilmesinde Bakanlığım ile bağlı ve ilgi
li kuruluşlarının çalışmaları, yeni projeler ve 
gözetilen hedefler hakkında Yüce Meclisinize ba- i 
z\ bilgiler sunacağım. 

Sayır. Başkan, sayın üyeler; 
Yurdumuzun toplam yağışı 518 milyar metre

küp değerindedir. Ancak bunun yüzde 68'i çe
şitli nedenlerle değerlendirilememekte ve sadece 
80 milyar nıetrekübü kullanılabilir değer olarak 
kabul edilmektedir. Yeraltı su rezervimizin ise 
8 milyar metreküp olduğu hesaplanmaktadır. 

Yeraltı ve yerüstü sularının zararlarını önle
mek ve bu suların çeşitli biçimlerde yarar sağ
lamakla görevli bulunan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğümüzün bütçe teklifi, 1972 yılında 2 
milyar 700 milyon liraya ulaşmıştır. DSİ, geçen 
yıla oranla 600 milyon lira artış gösteren yeni j 
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bütçesi ile enerji kesimi yatırımlarını yünde G0, 
hianıet kesimi yatırımlarını ise yüzde 66 oranın
da geliştirebilecektir. Bu yıl içinde 74 büyük 
su projesine 1 milyar 866 milyon liralık, 196 çe
şitli, işe de 63 milyon 880 bin liralık yatırım ya
pılacaktır. DSİ'nin 1972 yılı yatırımlarının ger
çekleşmesiyle 614 milyon metreküp su depolana
cak, 78 bin hektar arazi sulanabilir hale getiri
lecek, 9 bin hektar taşkından korunacak ve 9 
bin hektar bataklık kurutulacaktır. Ayrıca, 124 
milyon metreküp içmesuyu getirilmiş ve 15 Me
gavat gücünde enerji yaratılmış olacaktır. 

Oysa su rejimimiz tam düzenlendiğinde, yıl
da 4,6 milyon hektarlık bir sahanın sulama te
sislerine kavuşması, 219 bin hektar arazinin taş
kından korunması ve 1.4 milyar metreküp suyun 
içme ve endüstride kullanılması kabil olacaktır. 

Bu yıl, büyük su projeleri arasmcıa bulunan 
Akkaya (Bor), Devegeçidi, Akhisar (Çanakka
le), Porsuk (Eskişehir), Kasanlar (Düzce), 
Tahtakoprü (Hatay), Karakocan (Kalecik), Ka
dıköy, Karamanlı ve Yalvaç barajları bitirile
cektir. Ayrıca Medik, Karaeomak ve Çoğun ba
rajları bitirilme aşamalarına ulaştırılacak, Ke
ban ve öökcekaya gibi geciken büyük tesislerin 
yapımının da hızlandırılmasına çalışılacaktır. 

Aşağı Fırat bölgesinde kurulacak Karakaya 
Barajının servis yoluna yıl içinde başlanması 
için bütçeye gerekli ödenek konulmuştur. Proje
nin başlıca ünitelerinden biri olan Karakaya Ba
rajı 180 metre yükseklikte inşa edilecek ve ener
ji üretim kapasitemize 1 500 Megavatlık bir güc 
katacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yurdumuzda petrol tüketimi, gelişen sanayi 

ve ulaştırma sektörüne paralel olarak yıldan yı
la artmaktadır. Bugün ancak, yurt içinde tü
ketilen hampetrolün yüzde 39'unu yerli üretimle 
karşılayabilmekteyiz. Geçen yıl 5 milyon 344 
bin ton hampetrol ithal edilmiş, yerli üretim ise 
3,5 milyon ton seviyesinde kalmıştır. Bir önceki 
yıla oranla 1971'de yüzde 8,3 oranında azalan 
yerli hampetrol üretimini artırmak için, bu yıl 
gerekli her türlü çaba harcanacaktır. Millî ku
ruluşumuz TPAO, geçen yıl keşfettiği ve büyük 
ümit va'deden Adıyaman sahasındaki çalışmala
ra ağırlık verecektir. Bu sahada geçen yıl 10 
adet istihsal kuyusundan 605 bin varil hampet
rol üretilmiştir. 1972 yılında her biri 1 800 met
relik 12 istihsal kuyusu daha açılacak olan Adı-
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yaman sahasjnda 1,5 milyon varil hampetrol üre
timi öngörülmektedir. Adıyaman'da hampetrol 
üretimi süratle yükseldiğinden, tasıma masraf
larında tasarruf sağlamak için, bu yıl saha ile 
Sarıl pompa istasyonu arasında 81,5 kilometre
lik bir boru hattı döşenmesi planlanmıştır. 

Hızla artmaya devam eden tüketim karşısın
da, bilinen, çıkarılabilir ham petrol rezervimiz 
maalesef 38,3 milyon tondur. Yıllık hampetrol 
tüketiminin 10 milyon tona yaklaşması, petrol 
arama işlerine verilmesi gereken büyük önemin 
ne kadar zorunlu hale geldiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Millî kuruluşumuz TPAO nun da
ha etken bir çalışma düzenine girebilmesini sağ
layacak ve Petrol Kanununda ulusal çıkarlara 
en uygun biçimde yapılması öngörülen değişik
likleri kapsayacak tasarı, önümüzdeki hafta Ba
kanlar Kuruluna ve çok kısa zamanda da Yüce 
Meclislere sunulacaktır. 

Bütçesi bu yıl 781 milyon liraya ulaşan Tür
kiye Petrolleri A. O., yeni rezervler bulunması 
için, 1972 sonuna kadar jeolojik ve jeofizik 
etütler ile 13 adet arama kuyusunda toplam 36 
bin 450 metre arama sondajı yapılmasını ve bu 
amaçla 90 milyon liralık bir yatırımı planlamış
tır. Millî kuruluşumuz, istihsal yatırımları için 
111 milyon liralık bir harcama ve yıl içinde 6 
milyon 765 bin 400 varil hampetrol üretimini ön
görmektedir. 

izmir Aliağa Rafinerisinin yıl içinde tam iş
letmeye girmesi ve Batman Rafinerisi tevsiinin 
de tamamlanarak kapasitesinin 1.1 milyon tona 
çıkması ile 1972 sonunda Türkiye'nin toplam no
minal hampetrol tasfiye kapasitesi 14 milyon 
tona ulaşacaktır. Rafinerilerin bu yıl işleyecek
leri hampetrol miktarı 11,8 milyon ton olarak 
planlanmışsa da, özellikle gelecek yıldan itiba
ren rafinerilerimizde ürün ihracına dönük ça
lışmalar yapılabilecektir. 

Tahminî maliyeti 1.8 milyar lirayı aşan İz
mir Rafinerisinin yakıt kısmı bir ay içinde hiz
mete girecek, yurdumuzda ilk defa madenî yağ 
üretecek diğer ünitesi ise Eylül ayında işletme
ye alınacaktır. Bu yıl 500 milyon liralık bir ya
tırım öngörülen Aliağa Rafinerisi, 1972 sonuna 
kadar 1 milyon 850 bin ton hampetrol işleyecek
tir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

İPRAŞ Rafinerisindeki yabancı ortağın payı, 
11 Mart Cumartesi günü devralınacakk ve bu 
rafineri, tamamen milletimizin malı olacaktır. 

TPAO, İPRAŞ sahası içinde 820 milyon lira 
sarfiyle bir amonyak üre fabrikası kuracaktır. 
Bu proje için 1972 yılında 60 milyon liralık bir 
yatırım öngörülmüştür. Projenin dış finansmanı 
konusunda Dünya Bankası ile sürdürülen kredi 
görüşmeleri sonuçlanmak üzeredir. 

Petrol ürünlerimizin dağıtım ve satışını yap
makla görevli kuruluşumuz Petrol Ofisi, geçen 
yıl yaptığı ve halen sürdürdüğü hamle ile diğer 
şirketlerle pazarlama rekabetinde başarı sağla
yabileceğini açıkça göstermiştir. 31 yıllık geç
mişe sahip Petrol Ofisi, 1971 yılında, daha ön
ceki 30 yıla oranla en yüksek satışı yapmıştır. 
Geçen yılki satış artışı, özellikle motorin, fual -
oil, madenî yağ ve jet yakıtında Petrol Ofisi 
için rekor miktarlardadır. Petrol Ofisinin be
yaz ürün satışı Türkiye tüketiminin yüzde 
32'sine, motorinde yüzde 37'ye, madenî yağda 
yüzde 41'e ulaşmıştır. Birkaç yıldır girdiği si
yah ürün pazarında Petrol Ofisinin sağladığı 
artış hızı ise, bir önceki yıla oranla yüzde 90 ol
muştur. Petrol Ofisi, çok yalanda, TPAO nun 
gelişen rafineri kapasitesine paralel olarak güç
lendirilecek ve pazarlama hizmetlerinin en az 
kamu kesiminin rafinaj kapasitesiyle orantılı 
şekilde geliştirmesi sağlanacaktır. 

Petrokimya Anonim Şirketimiz, dünya pa
zarlarında rekabet edebilir bir yapıya kavuşa
cak şekilde devamlı bir gelişme içindedir, iz
mir - Aliağa Rafinerisi yanında satınalınan ge
niş arazide 5 milyar lira harcanarak kurulacak 
ikinci petro-kimya tesislerinin yapımına, finans
man sağlandığında, yıl içinde başlanacaktır. 

Petrokimya A. Ş., geçen yıl sonuna kadar 
1,5 milyar liralık yatırım yapmıştır. Şirketin 
yatırım programı bu yıl 805 milyon liradır. Ya
rımca Kompleksi tamamlandığında, toplam ya
tırım 3 milyar lirayı bulacaktır. PETKİM'in eti
len ve klor ünitesi, yıl içinde tevsi edilmiş ola
rak çalışacak, ayrıca dodesil benzol ve karbon 
siyahı üniteleri de bitirilerek hizmete sokulacak
tır. Bu kuruluşumuzun 1972 yılı üretimyle tak
riben 126 milyon liralık döviz tasarrufu sağla
nacaktır. Yarımca Kompleksi 1975 yılında ta
mamlandığında millî gelire 758 milyon liralık 
(bir 'katkıda bulunacak, sağlayacağı döviz tasar
rufu ise yılda bir milyar liraya yaklaşa-
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çaktır. Petro - kimyanın bir kuruluşu olan 
Pctkim Kauçuk A. Ş. ise, altyapı tesislerini ta
mamlayarak yıl bitimine doğru montaj işlerini 
sonuçlandırmaya çalışacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yurdumuzda bütün Cumhuriyet Hükümetle

ri, madenciliği kalkınmanın en önemli unsurla
rından biri olarak görmüşler ve bu alanda çe
şitli teşviklerde bulunmuşlardır. Ancak son 
derece geniş bir maden potansiyeline sahip bu
lunduğumuz halde, madencilik sektörü dış tica
ret dengemizde ekonomimize yük olmaktan hâ
lâ çıkarılamamıştır. Bu sektörün toplam geliri, 
gösterilen iyi niyete ve harcanan çabalara rağ
men, uzun yıllardan beri gayri safî millî hâsıla 
içinde sadece yüzde 1,5 oranında kalmıştır. 

Dünya çapında büyük önemi olan bor yatak
larımız, kalkınmamızı etkileyebilecek bir biçim
de değerlendirilememektedir. Yurdumuzda tü
ketilen toplam enerjinin yüzde 30'u tezek - odun 
gibi ticarî olmayan kaynaklardan karşılanırken, 
sınırlı linyit yataklarımız gerektiği gibi üretime 
geçirilememekte ve ziyana uğramaktadır. . 

Bu durumda, kalkınmasını en kısa sürede 
gerçekleştirmek soranda bulunan bir ülke ola
rak doğal kaynaklarımızı hızla harekete geçirici, 
faydalanma oranını artırıcı ve zayiatı önleyici 
tedbirleri almak zorundayız. Madencilik Re
formu kanım tasarısı, işte bu gerekçe ve bu 
amaçla Yüce Meclislerin tasvibine sunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Maden armacılıgıyle sorumlu kamu kurulu

şumuz MTA Enstitüsü, yurdumuzun yeraltı kay
naklarını, taşıdıkları önem ve öncelik sırasına 
göre aramaya, rezerv ve kalitelerini tespit et
meye, değerlendirmeye, imkânlarını araştır
maya, böylece madencilik sektöründe büyük 
yatırım projelerini ortaya çıkarmaya önem ve
recektir. Arama işlerinde önceliklerin tespiti 
için gözönünde tutulacak başlaca kıstaslar, en
düstri kuruluşlarımızın hammadde ihtiyaçları
nın karşılanması, yeni hammadde kaynakları bu
lunarak endüstriyel gelişmelere imkân hazırlan
ması, ihracat ve itthalât ikamesi sağlayacak 
önemli hammadde kaynaklarının ortaya çıkarı
lıp süratle değerlendirilmesi olacaktır. 

G-eçen yıldan 27 milyon lira fazlasiyle 207 
milyon liralık bir bütçe ile çalışmalarını yürü
tecek olan MTA Enstitüsü, bugünün teknik 

şartlarına uygun biçimde ihtisaslaştırılacak ve 
ekonominin gereklerine yönelmiş bir çalışma dü
zeyine sokulacaktır, 

MTA, önceki yıllarda başlanmış ve önemli 
gelişmeler göstermiş bulunan maden yalakları
mızın tam değerlendirilmesine dönük çalışma
lara devanı edecektir. Bu arada Doğu Kara
deniz bölgesinde bakır, kurgun - çinko ve pirit, 
Sivas - Malatya bölgesinde demir madeni arama
larına öncelik ve ağırlık verilecektir. Ayrıca Mer
zifon - İspir kuşağı, Menderes masifi bölgesi, Bi
ga yarımadası özellikle metalik madenler yö
nünden sistemli bir biçimde araştırılacaktır. 
Deniz kıyılarımızda yer alan kumlar ve plaser-
ler, demir, krom, nadir ve kıymetli mineraller 
yönünden etüt edilecektir. 

Metalik olmayan madenler ile endüstriyel 
hammaddelerden fosfat yataklarının aranması 
ve değerlendirilmesine büyük önem verilecektir. 
Çalışmalar, Mardin başta olmak üzere, Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde yoğunlaştıracaktır. 
Ayrıca kükürt, mermer, perlit ve çeşitli en
düstriyel hammaddelerinin araştırılmasına de
vam edilecektir. 

MTA doğal yakıt ve enerji hammaddelerin
den taşkömürü, linyit, uranyum, tabiî gaz, ta
biî buhar aramalarına ve bunlarla ilgili çeşitli 
değerlendirme çalışmalarına bu yıl önem vere
cektir. Zonguldak taşkömürü havzasında sür
dürülen taşkömürü ve tabiî gaz aramaları, bü
yük linyit havzalarımızın kıymetlendirilmesi ve 
yakıt sıkıntısı çeken bölgelerimizde yeni linyit 
yatakları bulunmasına dönük çalışmalar, Anka
ra'da hava kirliğini azaltmak ve toz linyitleri 
değerlendirmek aınacıyle dumansız yakıt elde 
edilmesi için girişilen teknolojik denemeler ön
celikle ve titizlikle incelenecek konular arasın
dadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Etibankm 1972 yılındaki yatırım hacmi, ge

cen yıldan 420 milyon lira fazlasiyle 1 milyar 
342 milyon liradır. Etibankm sürdürdüğü ya
tırımların proje maliyet bedelleri tutarı ise 3 
milyar 820 milyon liradır. Bunun 3 milyar 
622 milyon liralık kısmı geçen yıldan devreden, 
1$8 milyon liralık kısmı ise bu yıl ele alman ye
ni projeler içindir. Etibankm uygulamakta 
bulunduğu projeler tamamlandığında yılda 
92,8 milyon dolar döviz ve 521 milyon lira katma 
değer sağlanacaktır, 
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Proje maliyeti 2,5 milyar lira olan Seydişe
hir Alüminyum Entegre tesislerinin yılda 200 
bin ton alümina üretecek ilk ünitesi yıl içinde 
hizmete girecektir. Yılda ayrıca 60 bin ton 
alüminyum ve 34 bin ton yarı mamul üretecek 
Seydişehir tesirleri tamamlandığında, yurt için
deki alüminyum satışından 367 milyon, lira, alü
minyum ihracatından ise 25 milyon dolar döviz 
sağlanacaktır. 

Etibank, Alüminyum Entegre tesisleri dı
şında Boksit Maden işletmesi ile Bandırma Sül
fat Asiti tesisi gibi iki büyük projeyi yıl için
de bitirecek; Bandırma Boraks ve Asitborik fab
rikalarının kapasitelerinin artırılması ve yeni-
leştirilmelerini öngören projeleri de tamamla
maya çalışacaktır. 

Metal madenciliği yapan güçlü kuruluşumuz 
Etibank, diğer büyük yatırımlarının yanı sıra, 
bu yıl Penta ve Susuz Boraks projesine de baş
layacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Halen içinde bulunduğumuz kıs mevsiminin 

bu yıl çok sert geçmesi, yurdun çeşitli bölgele
rinde yakacak sıkıntısı yaratmış ve bütün dik
katleri kömür üretiminin artırılması, dağıtımı
nın daha planlı bir şekilde yapılması zorunlulu
ğu üzerinde toplamıştır. Hükümetimizin bu ko
nuda aldığı olağanüstü tedbirler sıkıntıyı kıs
men hafifletmişse de, vatandaşın yakıt ihtiyacı
nı malesef yeterince giderememiştir. Bunun için 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunu, yurdu
muzun yakacak sorununu, üretimden dağıtıma 
kadar bütün unsurlariyle tam çözümleyebilecek 
bir güce ve yapıya kavuşturmaya kararlıyız. 

TKİ yatırım programı, bu yıl, geçen yıldan 
200 milyon lira fazlasiyle 550 milyon liraya ulaş
maktadır. Yıl içinde taşkömürü ve TKİ Kuru
munun işlettiği linyit havzalarına eğilmek ve 
Madencilik Reformu tasarısı kanunlaştığında 
yeni havzaları en verimli biçimde değerlendir
mek başlıca gaye olacaktır. Kömür dağıtım 
hizmetleri de, hiçbir aksamaya ve gecikmeye yer 
vermeyecek şekilde, 1 Mayıs'tan itibaren yeni
den düzenlenecektir. 

3u yıl, halkın yakıt ihtiyacının karşılanması 
sorununun çözümünde bölgesel linyit üretimine 
de önem verilecektir. Bölgesel linyit üretiminin 
geliştirilerek gerçekleştirilmesiyle ulaşım gider
lerinden tasarruf sağlanacak, bölge halkına da
ha ucuza kömür verilebilmesi olanağı doğacak, 
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yeni iş sahaları açılacak ve üretim merkezleri 
çevresindeki sanayi kuruluşlarının yalat ihtiyacı 
karşılanacaktır. 

Bölgesel üretim programı çerçevesinde ilk 
olarak kurulan Alpagut - Dodurga (Çorum), 
Orta - Anadolu (Nallıhan), Şark Linyitleri 
ve Aşkale işletmeleri dışmda Afşin - Elbistan 
ve Kangal linyit sahalarında bölgesel üretim 
için pro;e çalışmaları yapılmakta ve özellikle 
Doğu bölgesinde yeni sahalar aranmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Türkiye Elektrik Kurumu, Bütçe Karma Ko

misyonunun köy elektrifikasyonu hizmetleri 
için tahsis ettiği 90 milyon lira ile bu yıl 1.3 mil
yar lirayı aşan bir bütçe imkânına kavuşmuştur. 
Bu imkân elektrik enerjisi üretiminin artırıl
ması ve yurdun birçok köşesine daha elektrik 
götürülebilmesi için en verimli biçimde kullanı
lacaktır. 

Elektrik enerjisinin diğer üretim malların
dan başlıca farkı, talebin sürekli olarak artması 
ve elektriğin stok edilememesidir. Bilhassa 
ikinci özellik, yeterli üretim kapasitesinin ne 
vaktinden önce, ne de geç, tam gereken zaman
da bulundurulması zorunluğunu yaratmaktadır. 
Yurdun kıt kaynaklarının kullanılmasında özel
likle erken yatırımlara gitmemek ne kadar 
önemliyse, talebin karşılanmasında geç kalma
mak da, kalkınma hamlesini kösteklememek yö
nünden o kadar önemlidir. 

1970 yılındaki 35.7 milyon toplam nüfusu
muza karşılık, elektriğe kavuşmuş bulunan 
yurttaş sayısı 13.5 milyondur ve toplam nüfu
sun yüzde 38'i oranındadır. 1950 yılında elek
trikten faydalanan yurttaşlarımızın toplam nü
fusa oranının yüzre 26.5 olduğu dikkate alınır
sa, son yıllarda bu alanda önemli atılımlar ya
pıldığı ortaya çıkmaktadır. Ancak, elektrik 
enerjisi talebinin yılda ortalama yüzde 13 ora
nında artması karşısında mevcut üretim yeter
siz kalmakta ve yeni enerji yatırımları zorunlu 
görülmektedir. 

Yapılan hesaplara göre, bu yıl Türkiye'nin 
toplam elektrik enerjisi talebi 11 milyar 370 
milyon kilovatsaate ulaşacaktır. TEK, bu ta
lebin 9 milyar 286 milyon kilovatsaatini üre
tecek, geri kalanı ise TEK bünyesi dışındaki 
santrallarca karşılanacaktır. 
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TEK, bu yıl hizmete sokacağı Seyitömer ter
mik santralının 150 bin kilovatlık birinci ünite
si, Hopa termik santralının 25 bin kilovatlık 
ilk ünitesi ve izmir ile Seydişehir'de kurulacak 
toplam 120 bin kilovat kapasiteli 8 adet gaz 
türbinli sanrallar ile yılda 2 milyon kilovatlık 
bir kapasiteye kavuşacaktır. 

Ayrıca, biri Tunçbilek'te, diğeri Soma'da 
150'şer bin kilovat gücünde iki termik santralın 
daha TEK tarafından kurulması kararlaştırıl
mıştır. Bu santrallar hem Batı Anadolu'nun 
artan enerji talebini karşılayacak ve hem de 
bölgedeki linyit yataklarının en verimli biçim
de değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

öte yandan, son yıllarda bulunan düşük 
kalorili linyit rezervlerinden de, artan elek
trik enerjisi ihtiyacının karşılanması için fay
dalanma olanakları ayrmtılarıyle incelettiril
mektedir. Elbistan'da ilk kademede 600 bin 
kilovat gücünde bir termik santralın kurulabi
leceği tespit edilmiştir. TEK'in Elbistan hav
zasındaki linyit rezervlerinin tam incelenmesi 
ve kurulacak santralın nihaî kapasitesinin be
lirlenmesi için gerekli çalışmalara başlanmış
tır. ilk etapta kurulması öngörülen 600 bin 
kilovatlık termik santral kapasitesinin, daha 
sonra iki kademede 1.2 ve 1.8 milyon kilovata 
çıkarılabileceği anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri, 

Büyük yatırımcı kuruluşları sinesinde ba
rındıran Bakanlığım, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun, özelikle teknik hizmetler sı
nıfında yarattığı bilinen huzursuzluğa önemle 
eğilmiştir. Söz konusu kanun uygulamasıyle 
mağdur duruma düşen teknik eleman kadro
muzdan ayrılmalar başlamış ve bu, gün geç
tikçe maalesef artmıştır. Bugün kamu sektö
rünün yetişmiş, tecrübeli ve liyakatli fteknik per
sonelinden bir kısmını kaybettiği acı bir ger
çektir. Bakanlığım üe bağlı ve ilgili kuruluş
larında feragatle çalışan teknik personeli
mizin mesailerini yeterince değerlendirememe-
nin üzüntüsünü taşımaktayım. 

Hükümetimiz, Devlet sektöründe görevli 
tüm teknik personelimizin Devlet Memurları 
Kanunu uygulamasından doğan haklı şikâyet
lerine kesin şekilde son verecek bir hazırlık 
içindedir. 

Güç şartlar altında yalnız yurtseverlikle 

görevlerini sürdüren teknik elemanlarımıza Yü
ce Meclisiniz huzurunda teşekkürü borç bili
rim. Tekrar ifade edeyim ki, Hükümetimiz, 
teknik personelimizin maddî yönden tatmin 
edilmesi sorununa çok yakında mutlak bir çö
züm bulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi 
parti grupları sayın sözcülerinin ve bazı mil
letvekillerinin kişisel olarak ifade ettikleri gö
rüş ve dilekler hakkında kısaca bilgi arz etmek 
isterim. 

Evvelâ, Demokratik Parti Sözcüsü Sayın 
Cevat önder ile birçok konularda mutabık ol
duğumu, müşahade etmekten memnuniyet 
duyduğumu ifade edeyim. Bilhassa beyanları 
arasında; «Madencilik reform kanun tasarısı 
Yüce Meclislere sunulmuştur. Bu tasarı, bir 
ideolojik görüş ve çerçeve içinde mütalaa olun
madan, millî menfaatlere uygun ve realist bir 
gözle tetkik edilip çıkarılacaktır» şeklindeki 
beyanlarını, bundan sonraki çalışmalarımızı 
destekleyecek büyük, değerli bir vaad saymak
tayız. 

Aynı tasarı ile ilgili olarak, «iSon günlerde 
sözü çok edilen boraks ve linyit gibi madenler, 
politik spekülasyonlara vesile olacak bir tarz
da ele alınmamalıdır. Milliyetçi ve gerçekçi 
bir görüşle mesele ele alınmalıdır» şeklindeki 
tavsiyelerine çok büyük bir değer vermekte
yim. 

Ancak bir noktada Sayın önder'den ayrıl
dığımı ifade etmek zorundayım. Buyuruyor
lar ki; «ikinci Beş Yıllık Pldnda, her yıl 500 
köyün elektriğe kavuşturulması hedef alınmış 
idi. Maalesef bu hedefe varılamamıştır.» Ken
dilerine şunu ifade edeyim: 1971 yılı sonu iti
bariyle elektriklendirilmiş köy sayısı 3 176 dır 
ve bunun 750'si 1971 yılı içinde gerçekleştiril-
mişitr. 

Yakıt meselesine haklı olarak eğildiler. An
cak buna bir açıklık getirmekte fayda var. Ba
kanlığıma bağlı, Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Türkiye'nin tüm yakıtını üretmemekte 
ve linyitin ancak yüzde 70'i kamu kuruluşu ta
rafından, yüzde 30'u da özel sektör tarafın
dan üretilmektedir. Bu kış hasıl olan durum, 
bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutması 
bakımından faydalı olmuştur. Ondan, lâzım 
gelen dersi almış bulunmaktayız ve gelecek se
ne, yani önümüzdeki kış, bu kürsüden de da-
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ha evvelce ifade ettiğim üzere, benzer şartlar 
altında, buna raslanmayacaktır. Başka şart
lar çıkacak olursa, tabiî ki o şartlar içinde 
değerlendirilmesi lâzım; fakat benzer şartlar 
altında, bunun tekerrür etmeyeciğini katiyet
le ifade edebilirim. 

Sayın sözcü bölge üretim ünitelerine değin
diler. Biraz evvelki ifademde de, bunda fikir 
birliğinde bulunduğumuzu söylemiştim. 

Petrol Kanununun tatbikatında bâzı aksak
lıklar görülmüştür. Bu husus Hükümet Prog
ramında yer almıştır ve biraz evvel de ifade 
ettiğim gibi, önümüzdeki hafta, yeni tasarıyı 
Bakanlar Kuruluna ve kısa zamanda da Mec
lislerin huzuruna getirmeye kararlıyız. 

Etibankın bankacılık hizmetlerine, Sayın 
önder değindiler. Bu konuda söylenebilecek 
birçok husus olduğunu kabul etmekte beraber, 
şunu ifade edeyim: Bankacılık faaliyeti kesi
mine tahsis edilen sermaye 40 milyon liradır 
ve 1956 ile 1971 yılları döneminde 94,5 milyon 
lira kâr sağlanmıştır. Bu her halde ihmal edi
lebilecek bir rakam sayılamaz. 

- Keban Barajı, maalesef işe başlandığı za
man düşünüldüğü gibi gelişmedi. Birtakım se
bepler olduğu ileri sürülüyor. Her halde ara
zinin yeterince bilinmediği anlaşıldı. Diğer şi
kâyetler üzerine ciddiyetle eğileceğim muhak
kaktır ve yakında bu konuyu ele alacağım. 

Mescitti Barajı hakkında bir bilgi arzu et
tiler. Bu, etüdedilmiştir. Mescitti Barajından 
maalesef enerji üretimi bakımından faydalan
mak çok pahalı olacaktır. Enerji üretimi için 
çok sıkıştığımız takdirde, bütün kaynaklar
dan faydalanmak bakımından, belki ilerde ele 
alınabilecektir. Fakat sulama konusu incelen
mektedir. Kendilerine yazı ile bilgi arz edece
ğim. 

Konya'nın «Konaltaş» adındaki alüminyum 
sanayii tesislerine değindiler. Şirketin ranta-
bilitesi etüdedüiyor ve müspet bir sonuca var
dığımız takdirde -ki bunu temenni ediyoruz-
gereğini yapacağımız muhakkaktır. 

Millî Güven Partisi Sözcüsü Sayın Mehmet 
Türkmenoğlu'nun beyanlarına kısaca değinmek 
istiyorum. Bunların büyük bir kısmına, baş
langıçta arz ettiğim genel bilgiler arasında 
cevap verdiğim, kanaatindeyim. 

«Büyük oranda linyit kullanmayı öngören 
bir enerji politikası izlenmesi gerektiğini», be

yan ediyorlar. Bunda tamamiyle mutabıkız, 
esasen Bakanlığım bu yoldadır. Bilhassa lin
yit madenlerimizin, satılamayacak düşük de
ğerdeki artıklarını, tozlarını ve saire kısımla
rını kullanmaya kararlıyız. Bunun için de 
faaliyete girmiş bulunuyoruz. 

Bor mineralleri hakkında bir mütalâaları 
var. Bu kanımca, bugünkü toplantı, yani 
bütçe münasebetiyle tartışılabilecek bir husus 
değildir. Sevk etmiş olduğumuz ve halen de 
komisyonda bulunan Madencilik reform ka
nun tasarısı, komisyonda ve Meclislerde ince
lendiği zaman, enine boyuna tartışılabilecek ve 
en uygun hal şekline varılabilecek bir konu
dur. 

Sayın Türkmenoğlu'nun madencilik sektö
rü ile ilgili mâruzâtını tamamlarken, yeni Ma

dencilik kanun tasarısının grubumuz tarafından 
millî menfaatler titizlikle gözönünde tutularak 
inceleneceğini ve değerlendirileceğini» belirten 
beyanlarım büyük bir memnuniyetle not etmiş 
bulunuyorum ve kanunun müzakeresinde bu be
yanlarının, bizim için büyük bir dayanak olaca
ğına, şimdiden güveniyorum. 

Üretim noksanlığında «bâzı kararların geç 
alınması» hususuna gelince, artık bu «bazı» nm 
münakaşasının, olsa olsa bundan sonraki ted
birler bakımından faydası vardır. Biraz evvel 
ifade ettiğim gibi; biz dağıtma rejimini ve uy
gulayacağımız fiyat rejimini 1 Mayısta ilân 
edip, vatandaşımızın ihtiyacını kendi maddi 
menfaatine uygun bir biçimde 1 Mayıstan iti
baren sağlanmasını temin edeceğiz. «Kendi mad
di menfaatini» dediğim, erken alanın ödeyece
ği paranın daha ucuz olmasıdır. Bunu düşü
nüyoruz ve bu konudaki kararımızı 1 Mayısta 
ilân edeceğiz. 

Mısır petrolü hakkında bir soru sordular. 
Bu, biraz evvel ifade ettiğim üzere, memleke
timiz ihtiyacını karşılamak için, takriben yılda 
5,5 milyon - ki geçen sene biraz daha az oldu -
ton petrol ithal etmek lâzımdı. Mısır petrolü, 
bu cümleden yapılmış bir teşebbüstü. Ancak, 
350 000 ton petrol ithal edilmiştir. Tüm pet
rol ihtiyacımız yanında, bu cüz'i bir rakamdır. 

«Madencilik konusunda, yeni mevzuatın 
önleyeceğini ümidettiğimiz bir konu da, malî 
gücü olmayan ve gerekli aramaları yapamaya
cak kimselerin birçok arama sahaları alıp, ka
patmalarıdır.» Dediler. Bunda tamamiyle 
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hakları var; yani bunun yapılmaması lâzım gel
diği muhakkaktır. Çünkü, hiç kimse Anayasa
mızın 133 ncü maddesine göre; Devletin mül
kiyetinde bulunan bir tabiî serveti, milletin 
istifadesinden uzaklaştıracak bir teşebbüse gi
remez ve girmeye hakkı yoktur, işbaşında bu
lunan görevliler her halde bu teşebbüse mâni 
olacak durumdadırlar. 

Vatandaşlarımızın köy elektriklendirme te-
şePobüslerini ve katkılarını değerlendirme ve on
ları hayal kırıklığına bırakmamak hakkındaki 
görüşlere tamamen katılıyorum ve çalışmaları
mız bu yönde olacaktır. Şimdiye kadar bu gi
bi katkılarda bulunmamış olan vatandaşların is
teyerek yaptıkları teşebbüsleri, zamanında de
ğerlendirme ve halkımızın hakları olan aydın
latmadan mahrum etmemek lâzımdır. 

Kamulaştırma konusunda da ifade ettikleri 
görüşe katılıyorum. Bakanlığım eisasen bunun 
üzerinde ciddiyetle durmaktadır. Fakat, maa
lesef bunun ayrıca bir kanun mevzuu olması 
sebebiyle Bakanlığımız bunun tatbikatının iyi 
olmasına dikkat etmektedir; ayrıca alınması lâ-
zımıgelen kanunî tedbirler de getirilecektir. 

Develi projesi hakkında bilgi arzu buyurdu
lar. Bu, 570 000 dekar arazinin sulanmasını ve 
6, 7 m©gawat güçlü bir santral kurulmasını is
tihdaf eden bir projedir. 1968 yılı fiyatlariyle 
®70 milyon lira keşiflidir, fakat bugün bu biraz 
daiha yüksek olacaktır. Bu projenin gerçekleş
mesi türlü kademelerde olacaktır; halen top
rak - su bu konuda bir faaliyet göstermekte
dir. 

Adalet Partisi sayın sözcüsü Cemal Külâhlı'-
nm beyanlarına geçiyorum. Madencilik Reform 
kanun tasarısını Meclise sevk etmiş bulunuyo
ruz. Bu tasarı bütün grupların vadetmiş olduk
ları yardımları ile gerçekleştirilecek bir husus
tur. Bundan evvelki tatbikatın böyle bir lüzu
mu ortaya çıkarttığına hepimizin kanaat getir
diği fikrindeyiz. 

ISayın Külâhlı, benim Bütçe Komisyonunda 
Maden Bankası hakkında yaptığım konuşmaya 
temas buyurdular. TaJhmin ederim ki, ben o ko
nuşmamı yaptığım zaman kendileri komisyonda 
değillerdi veya zaptı okumayıp, başkalarından 
naklen ve yanlış olarak duymuş olacaklar. Çün
kü, mevzuu sudur: Ben, Maliye Bakanlığına 
«yüklenmiş olduğu 40 milyon lirayı ödemediği 

ve vazifesini yapmadı» demedim. Aksine, bi
raz vaktinizi alacağım ama, okuyayım. 

Resmî Gazetelerde 23 Eylül 1968 tarihinde 
yayınlanan 6/10606 sayılıbir Kararname var. 

«1. Özel sektörün madencilik alanındaki 
uzun ve orta vadeli yatırım ve işletme kredisi 
ihtiyaçlarını karşılamak ve statüsünde yazılı 
işlemleri yapmak üzere, Kalkınma ve Yatırım 
Bankası hüviyetinde «Türkiye Maden Bankası 
Anonim Ortaklığının kurulmasına ve faaliyete 
geçmelsine izin verilmesi ve Esas Mukavelename
sinin, 7129 sayılı Kanuna 29 . 11 . 1962 tarihli 
ve 123 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddeye 
göre onaylanması;» 

Binaenaleyh; evvelâ; hepimizin bildiği gibi, 
özel bankalar kanunla kurulmaz, olsa olsa ku
rulması kanunla düzenlenmiştir. Bu özel 
banka evvelce çıkmış olan kanuna göre, statü
sü Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak 
Hükümete sunulmuştur. Burada, kanuna ekle
nen maddeye göre onaylanması, diyor. Hal
buki Sayın Külahlı, «Kanuna göre kurulabi
liri diyor. Kanuna göre kurulmadı. Özel banka 
her zaman kurulabilir, her hangi bir şirketin 
kurulması gibi. 

«2. Adı geçen bankanın kurulması ve ser
mayesinin tamamının ödenmesini takiben: 

a) Bankanın kredi vereceği konularda kul
lanılmak ve şartlar Maliye Bakanlığı ile banka 
arasında yapılacak anlaşmada tespit edilmek üze
re, Maliye Bakanlığınca sağlanacak kaynaktan 
40 milyon lira tutarında bir kredi fonu tesisi;» 
ve devam ediyor. Bahis konusu bankanın serma
yesi tamamen ödenmediği için Maliye Bakanlığı 
bu vazifeyi yapma durumuna gelmemişti. Ser
mayesi tamamen ödenmiş olsa idi her halde Ma
liye Bakanlığı bu vazifesini yapacaktı. Ama, 
kendisine, biz kurduk, tamamını da ödedik, ge
lin siz de bu krediyi verin diyen olmamıştır; 
çünkü, onu diyecek kimse yoktur. Sermayesi 
tamamen ödenmediği için denmemiştir. Ben bu
nu arz etmiştim. Yoksa, Maliye Bakanlığı vazi
fesini yapmamıştır demedim. Bilâkis onu bek
liyoruz; sermayesi tamamen ödensin ve Hükü
met de bankaya kolaylık olmak üzere vadet-
tiği 40 milyon lirayı kredi olarak versin. Onu 
bilhassa tashih etmek isterim. 

Bundan evvelki bir beyanımda, memleketi
mizin eşsiz bir şekilde sahibolduğu Bor yatak
larının değerlendirilmesi halinde, bugünküne 
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nazaran çok daha fazla ihracat geliri sağlayaca
ğını ifade etmiş ve bunun da 10 yıl içinde 80 
milyon dolara ulaşacağını bildirmiştim. «Ne 
bekliyorsunuz» diyor. Bunu beklediğimiz yok, 
biz tasarıyı getirdik. Bundan sonra Meclislerin, 
bu tasarıyı kabul edip kanunlaştırmasını bekli
yoruz. 

Yakacak sıkıntısına kâfi derecede değindiği
mi zannediyorum. Yakacağın bulunması şimdi
ye kadar Hükümetten beklendi. Halbuki bi
zim kamu sektörü ancak üretimin % 70'ini 
yapıyor ve izahının hiç bir şekilde yapılamaya
cağı şekilde Batı Anadolu'da üretilen kömür
lerin Doğu - Anadoluya taşınması yapılıyor ve 
bu suretle lüzumsuz masraflara giriliyor. Biraz 
evvel de izah ettiğim gibi, bölgesel linyit üre
timini tevcihe yönelen bir çalışmaya girmek 
lâzım. Doğu - Anadoluya Batıdan 1 000 - 1 500 
kilometre uzaktan kömür taşınması gibi bir 
gayri iktisadî durumun tekrar edilmemesi amacı 
içindeyiz ve yurdumuzun yakacak ihtiyacını 
kısa zamanda karşılamak için, tekrar edeyim, 
bu yıl gördüğümüz durum, benzer şartlar al
tında tekerrür etmemesine kararlıyız; onu da 
1 Mayıstan itibaren tatbik ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, mümkün merte
be tekerrürden kaçınmanız lâzım, çünkü zama
nımız çok az, çalışmalarımızı saat 13,00 te bi
tirmek mecburiyetindeyiz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NEZİH DEVRES (Devamla) — Pekiyi efendim. 

Hava kirlenmesi konusunda da yanlış bir 
anlayışı düzeltmekte fayda vardır. Hava kirlen
mesi birkaç çeşitlidir. Biri yanmamış kömür 
zerreciklerinin tevlidettiği dumandan ileri ge
len bir zehirdir; bir de yanmış olmasına rağ
men havada bulunan sülfürlü gazlar, ki, du
mandan daha fazla zehirlidir. Fuel - Oil yakıl
dığı zaman o görülmemektedir. Bilhassa bi
zim memleketimizde kullanılan Fuel - Oil'in 
kükürt nispeti yüksek olduğu için, umumî ka
naat hilâfına, Fuel - Oil kullanmak hava kir
lenmesini azaltmaz, artırır. Niyetimiz duman
sız yakıt olduğu için kükürdü az bir Fuel -
Oil'i hiç olmazsa Ankara'da kullanmak niye
tindeyiz. 

Petrol Kanunu 11 ayda getirilmedi dediler; 
ona arzı cevabettim. 

Devlet Su işlerine verilen ödenekler Büyük 
Millet Meclisi tarafından kararlaştırıldığına 

göre, biz ancak, bu ödeneklerin kifayetsiz ol
duğu ve artırılması lâzımgeldiği görüşünü 
memnuniyetle karşılarız. Çünkü, teşkilâtımız 
daha fazla ödenekle memleket vazifesini daha 
iyi yapacak durumdadır.. 

Linyit işletmesinin Türkiye Kömür işletme
lerinin tekelinde olduğunu söylediler. Bunun 
doğru olmadığını biraz evvel ifade ettim. 

Enerji politikası, gerçekten şimdiye kadar 
yoktu. Fakat bunun Bakanlığım tarafından ha
sırlandığını ve gerekli makamların tasvibine 
sunulacağını arz ederim. 

Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan son
ra, Elektrik işleri Etüt idaresinin işsiz güçsüz 
kaldığı beyanı doğru değildir, iki kanunu sa
yın konuşmacı ve sözcü inceleyecek olursa, an
cak görevlerden bir tanesinin devredildiğini ve 
Elekti ık işleri Etüt İdaresinin diğer görevleri
ni yapmakta olduğunu göreceklerdir. Diğer 
taraftan Elektrik İşleri Etüt idaresini bir 
«Devlet holding kurumu» haline getirme kara
rımız vardır ve buna ait kanun tasarısını yakın
da Meclislere sunacağız. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi 
çok geniş bir çalışma alanı olan bir bakanlığın 
başına getirilecek olan şahsın hangi ihtisasa 
sahibolması lâzım geldiğini tespit etmenin güç
lüğünü her halde takdir edersiniz. Bu hukuk
çu mu, maden mühendisi mi, elektrik mühendi
si mi olacaktır? Buna başka memleketler dev
let adamı olması lâzımdır şartını koymak sure
tiyle çözüm yolunu bulmuşlardır. Ayrıca bir ih
tisas aramamaktadırlar. 

Zonguldak kömür havzasının önemini, her 
halde, takdir ediyorum. Fakat her yere aynı 
zamanda gitmek imkânım olmadığı için, onu da 
bundan sonra yapacağım seyahatlerde ele ala
cağımı da arz ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü sayın Hak
kı Gökçe'nin beyanlarına geçiyorum. 

Kepez hakkında bir beyanda bulundular. 
Konuyu, kanatimce bir kaç yönden ele almak
ta fayda var. 440 sayılı Kanuna göre ve Bakan
lar Kurulunun 18 Mart 1968 tarihli kararı ile 
Kepez ve Antalya havalisi Elektrik Santrali 
Anonim Şirketindeki % 85 oranındaki Etlbank 
hissesi % 50'nin altına düşürülmüştür. Verilen 
kredi esham ve tahvilât karşılığı açılmıştır; 
usulüne uygun bir ticarî kredidir. Bu bir iş
lem. 
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Onun dışında bir eski memurun bu yeni ku
ruluşta çalışması ki, ayrı bir husustur; bundan 
evvel çıkmış olan kanunla men edilmiştir. Bu
nun üzerinde duruyorum; o hususta da icabe-
den tedbiri alacağız. 

Bazı rafinerilerimizde üretilen likit gazdan 
bahsettiler; daha fazla ayrıntı vermekte mazur 
olduğumu arz ederim; fakat bu hususta huzu
runuza bir kanun tasarısı getireceğimi ifade 
edeyim. 

Aynı zamanda Max Ball kanunu diye tes
miye ettikleri Petrol Kanununun değiştirilme
si hakkındaki görüşlerimi ifade ettim. 

Bor minarelleri, linyitleri, maden arama ki, 
bunlara, daha evvelce başka konuşmacılara 
verdiğim cevap münasebetiyle ifade ettiğim 
için tekrar etmiyorum. 

Artvin'de düşen çatı üzücü bir olaydır; ra
por aldım, kar fazla imiş, fakat buyurdukları 
gibi karın fazla olduğunu her zaman gözönün-
de bulundurmak lâzım. Onun üzerinde ayrıca 
duracağım. 

Bu şekilde sayın parti sözcülerinin beyan
larına, bu kısa görüşme esnasında değinilecek 
ölçüde temas etmiş bulunuyorum. 

Kişisel görüşlerini ifade eden Zonguldak 
Milletvekili Sayın Hüseyin Baytürk'e şunu ifa
de etmek isterim; Zonguldak havzasına pek 
yakında gideceğim, orada icabeden konularla 
ilgileneceğim ve gereken tedbirleri alacağım. 

Sayın Sönmez (Sakarya'nın temizlenmesi ko
nusunda sayın seleflerim tarafından kendisine 
yazılan yazılara temas ettiler. Elde ettiğim bil
giye göre sayın seleflerim, bu konuyu bütçe 
imkânları nispetinde ele almayı vaadetmişler; 
herhalde sayın seleflerimi mahçubedecek du
rumda değilim; bu bütçe imkânları nispetinde 
Sakarya'yı temizleme konusunu ele alacağımı 
arz ederim. 

Kömür istihsalinin artırılması konusunda 
hepimiz mutabıkız, onu da arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu şekilde konuşmalarımı bitirmeden evvel 
şunu ifade etmek isterim. 

1972 malî yılı içinde yapacağı çalışmalar 
hakkında kısaca bilgiler sunduğum Bakanlı
ğım, özellikle, öz kaynaklarımızın millî yarar
lara uygun biçimde değerlendirilmesinde titiz
lik gösterecektir. Enerji ve madencilik kesimin-

26 . 2 . 1972 O : İ 

| de ulusal çıkarlara en uygun uzun süreli bir 
politika izlenecek, kaynaklarımızın ve yatı
rımların israfı önlenecektir. Bakanlığım, yurdu
muzun sınırlı malî imkânlarından ayrılan bu 
bütçenin en verimli ve yararlı biçimde kullanıl
ması için gerekli her türlü çabayı harcayacak
tır. 

Çalışmalarımızda en büyük dayanağımız, 
Yüce Meclislerimizin ilgisi ve desteği olacak
tır. Kalkınmamızın gerektirdiği altyapı tesis-

I lerinin büyük ağırlığını ve sorumluluğunu ta
şıyan Bakanlığım ile bağlı ve ilgili kuruluşla
rının, bu ilgi ve desteğe lâyık olmak için aza
mî dikkat ve itinayı göstereceğinden emin bu-

I lunmanızı rica eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
Şimdi sayın üyelerin sorulan var sayın Bakan. 
Yazılı olan sorular elimizde, onları tek tek oku
yacağız; zamanın kısalığını da hesaba katarak 
takdirinizi ona göre kullanmanızı; gerekirse 
yazılı cevap: verme hususunda imkânların 
mevcudolduğun^, istediğiniz takdirde derhal 

I zabıtlardan sorulan soruların metinlerini alma
nızın mümkün olduğunu ifade ederim. Arka
daşlar tarafından verilmiş olan yazılı soruları, 
kendilerinin burada olduklarını tespit ettik
ten sonra, okumaya başlayacağım. 

Sayın Vehbi Engiz?.. Buradalar; okutuyo
rum sorularını efendim, yazılı veya şimdi cevap 
verme hakkında takdirinizi kullanın efendim. 

Sayın Başkan, 
Sayın Enerji Bakanından aşağıdaki sorula

rımın cevaplandırılmasını arz ederim. Saygıla
rımla. 

Vehbi Engiz 
«1. — izmir merkezine bağlı Yuvacık mev

kiinde yapılması düşünülen Ibarajın çalışma
ları devam ediyor mu? Çalışmalar ne zaman bi
tecek? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı arz 
edeyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı cevap arz edeceksiniz; 
peki, teşekkür ederim. 

Sayın Cevat önder?.. Yoklar. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Tekabbül 

ediyorum. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — ıSo-

I ruda tekabbül olmaz. 
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BAŞKAN — Müsaade edin bekletelim efen
dim; sahibi gelirse işleme koyalım. 'Sonuna ka
dar bekletme olanağımız var. 

Sayın Salih Zeki Altınbaş?.. Buradalar; so
rularını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sorularımın sayın Bakan tarafından cevap

landırılmasını saygı ile istirham ederim. 
Salih Zeki Alıtunbaş 

«1. -A) Yıllarında inşaatları tamamlan
mayan baraj var mıdır? 

B) Varsa tamamlanmayış sebepleri neler
dir? 

C) Tamamlanmayan barajların malî por
tesi ne kadardır? 

D) Tamamlanmayan barajlardan dolayı 
malî kaybımız ne kadardır? 

2. - a) Gönen, b) Manyas, c) Susurluk'ta 
yapılması öngörülen barajlar ne zaman uygula
ma programına alınacaktır? Bu barajlar hak
kında bugünkü durum ne haldedir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ce-
vapp arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, te
şekkür ederim. 

Sayın Abidin İnan Gaydalı?.. Buradalar; 
sorularını okutuyorum. 

Yüce Meclisimizin Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Enerj ive Tabiî 

Kaynaklar Bakanımız tarafından cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla istirham 
ederim. 

1. — Van, Şahmiran - Erciş - Tendürek ve 
Şırnak linyit ocaklarının rezervi nedir? 

2. — Ulaşım bakımından merkezî yer olan 
Tatvan ilçemizde bir yakacak ofisinin kurulma
sı faydalı olmaz mı? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Abidin inan Gaydalı 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazıyle 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Mutlu?.. Yoklar. Sayın 

Mehmet Zeki Adıyaman?.. Buradalar, soruyu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye'mizin ikinci Çukurovası istidadında 

olan geniş, mümbit Adıyaman ovasının sulan
ması hakkında aşağıda yazılı sorularımın sayın 
Enerji Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu arz ve rica ederim. 

Mehmet Zeki Adıyaman 

1. — 11 . 8 . 970 gün ve 012/1339 sayılı Ener
ji Bakanlığından bana cevap olarak verilen ya
zıda, Adıyaman ovasının, Adıyaman, Göksu, 
Kâhta projesi meyanmda sulanmasının öngö
rülmüş olduğu; Cankara Barajının planlama 
çalışmalarının 1971 yılında programlandırılmış 
olduğu bildirilmiş idi. 

2. Yine, Enerji Bakanlığının 26.4.1971 
gün ve 1065 sayılı cevabî yazısı ve ekinde 604 
milyon liraya çıkacak olan Cankara Barajının, 
bütçe imkânları dahilinde uygulama program
larına teklif olunabileceği bildirilmiş idi. Can
kara Barajının 1972 yılında inşaatına başlana
cak mıdır? Adı geçen Adıyaman ovasının iskân 
işine müteallik çalışmalar ne safhadadır? 

3. Zengin petrole sahibolan Adıyaman'da 
petrolle ilgili ne gibi tesisler kurulması düşünü
lüyor? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ce
vap vereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, te
şekkür ederim. 

Sayın Hasan Çetinkaya?.., Yoklar. Sayın 
Naci Budak?... Buradalar; sorularını okutuyo
rum. 

ıSaym Başkanlığa 
Enerji Bakanı tarafından aşağıdaki hususla

rın cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz ede
rim. 

Naci Budak 

1. Göktaş Asit Fabrikasının yeniden yapı
mı düşünülmekte midir? 

2. Göktaş Bakır Fabrikası, Karadeniz Ba
kırları çalışmaya geçince devam edecek midir?. 

3. Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şir
keti ile Etibank arasında yapılan anlaşmada, 
Etibank lehine bilhassa Göktaş İşletmesi bakı
mından yeniden düzenleme düşünülmekte mi
dir? 
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4. Göktaş işletmesinin çalıştığı maden sa
hası Karadeniz Bakırlarına devredilmiş midir? 
Devreclilmişse senede en as 50 milyon kâr sağ
layan bakır fabrikasının durumu ne olacaktır? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ce
vap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Nejat 
Çuhadar, Maraş Milletvekili?.. Buradalar, soru
yu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nejat Çuhadar 

1. Projeleri yapılmış olan Afşin - Elbistan 
linyit kömürlerinin işletilmesinin ne zaman baş
layacağı ; 

2. 1972 yılı sonunda ikmali mukavele icabı 
olan Adana. Gaziantep elektrik enerji nakil 
hattından Maraş'a elektrik verilmesi işinin du
rumu; 

3. Ceyhan nehri üzerindeki hidroelektrik 
santralı 3500 Kw. günde almasına rağmen, ma
alesef düşük enerji alındığı bir gerçektir. Bu 
santralın ıslah projesi için her hangi bir faaliyet 
var mıdır? Belediyenin malî gücü dışında olan 
bu işin Bakanlığınız tarafından yapılması müm
kün müdür? 

4. Orta Ceyhan havzasında planlanmış olan 
Menzelet barajının ne zaman yapılacağı? 

5. Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü batak
lığının drenajının ne zaman bitirileceği? 

6. Maraş il hudutları içerisinde etüt ve plan
ları yapılmış olan orta ve yukarı Ceyhan havza 
projelerinin bu projeye giren Şerefli, Karakuş, 
Adatepe, Kandil, Kızıltaş, Çataltepe barajları 
ile Ceyhan nehri üzerindeki kademe santralle
rinin yapılıp yapılmayacağı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Sayın Baş
kan, yazıyla cevaplarını arz edeceğim; ancak 
hemen söyleyeyim ki, biraz evvel de ifade etti
ğim, her halde gözlerinden kaçmış olacak; El
bistan projesi hazır değil, 15 Mart tarihi civa
rında bir rapor alacağız. Cevabım bu kadar, 
diğerlerine ayrıca yazılı olarak cevap arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hasan 
Ali Gülcan?.. Buradalar, soruyu okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının aşağı

daki sorularımı cevaplandırmasını rica ederim. 
Hasan Ali Gülcan 

1. Antalya merkez kazaya bağlı Çakırlar 
ve etrafındaki 5 ilâ 6 köyü tehdit eden su taş
kınlarının önlenmesi her yıl programa alınır, 
fakat yapılmaz. Bu taşkınların önlenmesi ve bu 
köylerin sürüklenmesini önlemek için bu sene 
Bakanlığın bir teşebbüsü var mıdır? 

2. Yine Antalya Merkez kazaya bağlı Ke
mer, Ağva köylerini basan sel ve taşkınların ön
lenmesi için mutlak olarak bu yıl içinde yapıla
cak bir teşebbüs var mıdır? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazı ile arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kemal Güven?.. Buradalar. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Kemal Güven 

1. Kars ilinin iklim şartları gözönüne alı
narak kömür ihtiyacının vaktinde karşılanması 
ve bir zorunluk haline gelen kömür tevzi mü
essesesinin açılması için Bakanlıkça bir hazır
lık yapılmakta mıdır? 1972 yılında kömür tev
zi müessesesinin açılması mümkün olacak mıdır? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Konu üze
rinde durulmaktadır, kendilerine ayrıca yaziyle 
arzı cevabedeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şimdi burada bulunmayan sayın üyelerden; 

Muğla Milletvekili Sayın Adnan Akarca'nm 
sorusunu okutuyorum. 

Saym Başkan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 

Devres'ten sorum var; cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Menderes havzasının ıslahı konusunda mas-
ter plan yapılmış ve ikinci Beş Yıllık Plana 
alınmıştı. 1 300 000 000 harcanması da ikinci 
Beş Yıllık Planda öngörülmüştü. 
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Bu konuda 8 adet büyük ve küçük baraj, 
kanal vesaire tesisler yapılacaktı; böyle ölçüde 
ihmal edilen bu konu üzerinde Sayın Bakan ne 
düşünmektedir? 

ikinci Beş Yıllık Planın uygulama tarihin
den itibaren bu konuda her yıl konulan ve har
canan tahsisat miktarları ne kadardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ola
rak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Burada bulunmayan 3 sayın üyeye ait so

ruların metnini Sayın Bakana aynen intikal et
tireceğim. Kendileri tetkik etsinler ve soru sa
hibi sayın üyelere gereken cevabı versinler. Sa
hipleri burada olmadığı için zapta geçirmemek 
gibi bir işlem yapıyorum. Tasvibedilirse bu yol
da bir muamele yapacağım. 

Bir itiraz var mı efendim?.. Yok... 
O halde bu 3 soruyu da Sayın Bakana tevdi 

ediyorum. 
Soru sormak arzusunda bulunan sayın üye

lerin isimlerini okuyorum : Sayın Burhanettin 
Asutay, Sayın Kemal Yılmaz, Sayın Baha Mü-
derrisoğlu, Sayın Necati Aksoy, Sayın Samet 
Güldoğan, Sayın Hayrettin Hanağası. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
O halde soru sorma hususundaki talep işle

mini burada bitiriyoruz. Zamanımız müsaidol-
madığmdan tekrar soru sormak olanağı tanıma
mak arzusundayız. 

Sayın Asutay, buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, özel sektör elinde bulunan kömür 
işletmeleri var; bunlara açık ocaklar halinde 
işletilen kömür ocakları deniliyor, Bunların, 
«yanma» suretiyle millî servete büyük zararlar 
yaptığı tespit edilmektedir. 

Vekâlet, millî servete zarar veren bu açık 
ocak işletmeleri üzerinde bugünedek ne gibi bir 
muamele yapmıştır? 

Açık ocakların gayri sıhhî şartlar ve ilkel 
vasıtalarla işletildiği inkâr kabul etmez bir ha
disedir, 

Bu ocaklarda; insan, emek ve aynı zamanda 
kömür zayiine mâni olabilmek için Bakanlığın 
çalışmaları ne merkezdedir? 

Bu işletmelerin kamulaştırılması düşünül
mekte midir? 

Özel sektör elinde bulunan ocaklardaki kö
mürler, madenci tabiriyle; kaymağı alındıktan 
sonra terkedilmektedir. 

Devletin anavakfı ve geliri olan bu ocakla
rın «sonuna kadar işletilmesi» Devlet sektörün
de vardır, özel sektörde yoktur. Bu gibi millî 
servetin ziyama mani olabilecek çalışmaları ön
lemek için vekâlet ne düşünüyor? 

Bayiler vasıtası ile halka intikal eden kömür 
çok pahalı. Devlet, bu bayileri önplanda mü
talâa ederek halka dolaylı olarak kömür şevki
ni kabul etmekte ve bu aracılığa mani olmamak
tadır. Bu aracılığa mâni olabilmek ve dolayısiy-
le kömür tevzi müesseselerini daha fazlalaştıra-
rak halka ucuz kömür dağıtımı sağlayabilme 
hususunda vekâletin görüşü nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Sayın Baş
kan, bunu yazılı olarak cevaplandıracağım; fa
kat hemen söylemem icabeden bir şey var. 

Sayın konuşmacı kamulaştırmadan bahsetti
ler öyle bir şey mevzüubahis değildir. Olsa olsa 
işletme hakkının geri alınması bahis konusudur. 
Anayasamızın âmir hükmü; Devlet malı kamu-
laştırılmaz. Olsa olsa işletme hakkı geri alınır. 

Yazı ile arzı cevabedeceğim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) - O za

man mesele yok. işletme hakkı iptal edilince za
ten bizim olacak. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, buyurun 
efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Bakan, kısa bir süre önce 31 nci kurulu*; yıldö
nümünü kutladığımız Petrol Ofisinin, 1071 yı
lındaki satışlarının rekor dereceye vardığını ya
pılan resmî yayınlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu başarıda hiç şüphesiz yeni Genel Müdür Ay
han Açıkalın'm payı olması gerekir. Öte yandan 
aynı Genel Müdür yönetiminde birçok kredi dü
zensizliklerinin ortadan kaldırılmış ve Ofisin 
milyonları aşan zararlı -durumdan kurtarılmış 
olduğu da biliniyor, iddia ediliyor. 

Bir ihale konusu ile ilgili olarak geçenlerde 
Meclis kürsüsünde bu Genel Müdür hakkında 
bazı iddialar öne sürüldü. Aradan bir hayli za
man geçti. Bu konu üzerinde basında da bir 

| mektup yayınlandı. Gündem dışı yapılan bir 
j konuşmaya henüz cevap vermediniz sanırım. 
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Bu mesele üzerinde lütfen Meclisi aydınla
tır mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın konuşmacının bu sorusuna hemen ar
zı cevabedeyim. 

Gündem dışı konuşma Mecliste bulunmadı
ğım bir günde yapılmıştır. Ertesi birleşimde gel
dim ve şunu ifade ettim : Vazifeye başladığım 
10 Kasım günü yapılmış olan bir ihaledeki yol
suzluk iddiası, noter vasıtasiyle Petrol Ofisi Ge
nel Müdürlüğüne gönderilip bir sureti de bilgi 
edinmem için yine noter vasıtası ile bana gönde
rilmiştir. Duruma, noter vasıtası ile gönderilen 
bu protestodan muttali oldum. 

Gerekli tedbirleri alarak 15 Kasımda bu id
diayı Teftiş Kuruluna havale ettim. Bu iddiayı 
inceleyen - Teftiş Heyetinin görevlendirdiği -
müfettiş, o zamana kadar 42 kişinin sorgusunu 
yapmış, tahkikat bitmiş ve öğrendiğime göre ra
porunu hazırlamış; daktilo ediliyor. Bu rapor 
geldiği zaman tabiatiyle gereğini yapacağım. 
Rapor elime geçmediği için şu veya bu şahsın 
suçlu olduğunu beyan etmek doğru değildir. 

Sayın konuşmacı haklı olarak birkaç husu
sa daha değindiler. Petrol Ofisi, Millî Korunma 
Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun aldı
ğı bir kararla kurulmuş, sonra Millî Birlik Hü
kümetinin zamanında çıkartılan bir kanunla, o 
kararname kanuniyet kesbetmiştir. Teşkilât ka
nunu o şekilde geliyor Doğru dürüst bir teşki
lât kanunu olmadığından dolayı şimdiye kadar 
türlü yönetimlerde bulunmuş ve maalesef per
sonel sayısında hudutsuz artışlar olmuştur. Ben
de bulunan bilgiye göre bu sayı 4 043'e kadar 
çıkmış. 

Birtakım kimselere akaryakıt istasyonları te
sis etmek için faizsiz kredi verilmiştir. Bu kre
dilerin bazıları maalesef geri alınamayacak du
ruma gelmiştir. Satış istasyonları işletenlerden 
bazıları taahhütlerini yerine getirmediklerinden 
dolayı kredi limitlerini aşmışlar ve bunların da 
istirdadı gerekmektedir. 

Petrol Ofisi, başka bir dağıtım şirketi petro
lünün % 32'sini sattığı halde 4 043 kişi kulla
nıyor, buna mukabil % 68'ini satanlardaki ele
man sayısı bin kişiden fazla değil. Bu durumda, 

I daha iktisadî bir teşkilâta giderken bazı kimse
lerin menfaatlerinin haleldar olması mümkün
dür. 

Bunun üzerinde duracağım. Her halde o sui
istimal iddiası kapanacak bir iddia değildir. Bu
nun müsebbipleri ve suçluları varsa her halde 
adaletin pençesine verilecektir; fakat şu anda 

I suçlunun kim olduğu belli değildir. 
iSaym konuşmacıya şunu da arz edeyim; 

foto - montajlı, daktilo ile yazılmış, imzası ayrı, 
metin ayrı bazı mektuplar da gelmektedir; bun
ların nereden geldiğini de araştıracağım. Her 
halde Devlet idaresinde bir ciddiyetin lüzumu
na Sayın Meclis gibi ben de kaniyim ve bu
nun gereğini yapacağıma kendilerini temin ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Sayın Necati Aksoy, buyurunuz. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Başkan, 
Urfa'nm Birecik ve Halfeti ilçelerinin 22 köyü
ne Seyhan Hidro - elektrik Santralinden elek
trik hatları döşenmiştir. Hatlar köylere kadar 
gitmiş, köyler fakir oldukları için gerekli işti
raki yapamadıklarından bugüne kadar elektri
ğe kavuşamamışlardır. 

Bu köylerin çok fakir oldukları nazarı iti
bara alınarak borçlarının uzun vadeye bağlan
ması acaba mümkün müdür? 

ikinci sorum; Urfa'nın Suruç ilçesinin 5 ki
lometre yakınından Seyhan Hidro - elektrik 
hattı geçmektedir. Bu kaza, son yıllarda büyük 
bir ziraî ve sınaî inkişaf kaydetmektedir; fakat 
elektrik enerjisinden mahrumdur. Bu ilçemize 
de Seyhan Hidro - elektrik Santralinden enerji 
vermek imkânı var mıdır? 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ola
rak cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, 120 bin dekar arazisi su altında kalan 
ve yılda 40 milyon lira maddî zararı olan Akşe
hir'in 16 köyünün halkını bu tabiî âfetten kur
tarmak için Sayın Bakanlığın bir çalışmaları 
var mıdır; Üçüncü Beş Yıllık Planda bu husus-

I ta bir çalışma içine girecekler midir? 
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2 nci sorum; Karaman Fisandum, Karaman 
Yeşildere barajları çalışmaları ne merkezdedir? 

3 ncü sorum; senelerden beri takibettiğimiz, 
bir türlü tahakkuk ettiremediğimiz Karaman, 
Akşehir ilçelerine Devlet Su işleri Başmühen
disliği kurulmasını düşünürler mi? Çünkü bu 
hususta Sayın Genel Müdür, katı bir fikre sa
hiptir. Sayın Bakanın bu konuda bir etüt yap
masını istirham ederim. 

4 ncü sorum; Ereğli tvriz Barajı çalışmaları 
hakkındaki durum nedir? Konya Hadim Yer-
köprü Barajından başka bir baraj yapılması ve 
enerji kapasitesinin artırılması hakkındaki ça
lışmalar ne merkezdedir ve nihayet son bir sual; 

Konya Kulu ilçesinde Samsam Gölünün ıs
lahı konusundaki çalışmalar nedir? 

Bu suallerimin cevabının yazılı olmasını ve 
bizi tatmin edecek şekilde detaylı bulunmasını 
hassaten istirham eder, teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazılı ce
vap ile sayın konuşmacıyı tatmin etmeye çalı
şacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, buyurun efen
dim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Elâzığ'da 
kurulması kararlaştırılan Ferro Krom tesisleri
nin inşasına bu yıl ne zaman başlanacaktır? 

Sayın Bakan konuşmalarında, Karakaya ba
raj yolunun inşasına bu yıl başlanacağını ve bu 
maksatla bütçeye gerekli ödeneğin konmuş bu
lunduğunu ifade buyurdular. Yolun kesin gü
zergâhı tespit olunmuş mudur, inşasına ne za
man başlanacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Bu yolun 
güzergâhı henüz yoktur, etüdedilmektedir; fa
kat bu yıl bitecektir. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, bu
yurun efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan 1 - 2 sorum var, 
aracı olmanızı dilerim. 

Bütçe Plan Komisyonunda temennilerde bu
lunmuştum. istimlâk durumuna uğrayan vatan
daşlarımızın bir kısmı o zaman tespit edilen 
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liste içerisine dahil edilmemiştir. Bunun için 
bunlar ne bir iş sağlayabilmekte ne karşılığında 
arazi, para temin edebilmekte ne de mesken 
sağlıyabilmektedir. Bunlar mağdurdur ve ye
kûnu da pek çoktur. Zamanaşımı şeklinde bir 
ifadede bulunulmuştur. Bakanlık yetkililerince 
acaba bunun için yeni bir tedbir düşünülmek
te midir? 

Diğer bir konu; geçen yıl Keban Barajı göl 
havzası için istimlâk bedeli ayrılmıştı. Bunlar 
peyderpey ödendi. Ama planda telsbit edilen 
miktara erişemedi. Bu senekilerle beraber ge
çen. senekilerin toplanması suretiyle yeni bir 
tedbir düşünülüp aradaki mesafenin kapanma
sı dikkate alınmakta mıdır? 

Keban Barajı hakkında çok dedikodular 
mevcuttur, barajın mükemmeliyeti, sağlamlığı 
konusunda ve dolayısıyle de bu barajın imarının 
daha pek çok yıllar ileriye gideceği yaygın 
halde çevrede söylenilmektedir. Acaba bunum 
için şimdiden kesin bir tahmine yaklaşan du
rum var mıdır? Yani Keban Barajı genel ola
rak en geç şu tarihte bitirilecektir şeklinde ke
sin bir tarih verilebilir mi? 

Malumâlinizdir, 792 sayılı Koardinasyon ka
rarıma göre, Devlet daireleri akaryakıtını 
TPAO veya Petrol Ofisten sağlaması gerek
mektedir, ama bu böyle olmamakta, bir çok res
mi daireler bunu dışardan sağlamaktadırlar. 
Bunun, 792 sayılı Koardinasyon karanna göre 
uygulanması yerinde olmaz mı? 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süremiz 
şu anda bitmiş bulunuyor. Genel Kurulun ka
rarıdır, ona saygılı olmaya mecburuz. 

Sayım Kemal Yılmaz tarafından verilmiş bir 
talep var. Bu bakanlık bütçesinin bitirlmesi is
tenmektedir. Sayın bakandan sonra bir arka
daş son sftz olarak konuşacak. İki sayın üye şu 
anda söz istediler; sayın Enver Turgut, sayın 
Esat Kıratlıbğlu. Eğer bunlar uzun zaman ala
caksa, tiormal bir mesai gerektirecekse çok vakit 
alacak demektir. Bu kadar uzaması mahzurlu 
olur. Son söz olarak konuşacak sayın üye- var 
mı, bunlara muttali değiliz. 

Bu bakanlık bütçesinin bitirilmesi hususunu 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun sayın Turgut. ] 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan iki sorum var. Eğer son 
sözü bana verecekseniz ben soru sormayayım. 

BAŞKAN — Ben onu bilmem, buradaki sı
raya göre beyefendi. Söz sırası; saym Ekrem 
Kangal, sayın Yenipınar, saym Mevlüt Ocak-
cıoğlu, saym Hüseyin Abbas, saym Enver Ako-
va, saym Hüseyin Balan, saym Mehmet Türk
menoğlu. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Saym Kan
gal, sözünü bana verirse.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz sorunuzu 
sorun lütfen. O kendi aranızda halledeceğiniz 
iş. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Saym Baş
kan, sayın bakandan iki sorum var. Birisi, ge
çici görev yolluğuyle ilgili. 

Diğeri de,, arazi tazminıatlarıyle,, geçici gö
rev yolluğu 1 . 1 . 1971 tarihinden itibaren, 24 
lira ödenmesi lâzımgelen miktarın 15 liraya in
dirilmiş olduğudur. 

Bu konuda gerek Enerji Bakanlığına, ge
rekse Maliye Bakanlığına müteaddit yazılar 
yazılmış bugüne kadar bir tek cevap alınma-
mıştır. 

Bu konuda ayrıca, iki sefer de Meclis kürsü
sünden gündem dışı bir konuşma ile meseleyi 
dile getirmiştim. Şu ana kadar 24 lira üzerin
den ödenmemesinin sebebi nedir? 

Arazi tazminatları geçici görev yolluğu meya-
nmdadır; yani 6245 sayısı Kanunun 49 ncu mad
desine göre vergiden muaf olması gerekir. Ger
çi bu konu sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığını her ne kadar ilgilendirmiyorsa da 
Maliye Bakanlığında bu konuda ne gibi bir iş
lem yapıldığını öğrenmek istiyorum. Bu harcı
rahlarla ilgili konunun hem hallini hem de bu 
Ihususdaki düşüncelerini istirham ediyorum. 
Arazi tazminatlarından vergi kesilmemesi ge
rekir. İtirazları bu yoldadır. Maliye Bakan
lığı buna uymuyor. 

Bu konuda yapılacak çalışma hakkında bil
gi verilmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun saym bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Davamla) -— Yazı ile arz 
edeceğim. 
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] BAŞKAN — Yazı ile cevap vereceksiniz. 
Sayın E.nt Kıratlıoğlu buyurun efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, sayın bakandan bir tek sorum ola
cak; 

Simel Şirketi köy elektriği mevzuunda daha 
evvel Köy işleri Bakanlığı tarafından mukavele 
ile bağlanmıştı. Böyle bir mukavele Köy İşleri 
Bakanlığı ile SİMEL Şirketi arasında mevcut
tur. 3 sene evvel bu mukavele yapılmıştı. Elek
triği yapılması lâzımgelen köylerin çoğunun 
elektriği bitirilmiş, bir kısmının bitirilmek 
üzere, bir kısmı da, SİMEL Şirketi tarafından, 
ihale edilmiş vaziyette. Fakat Türkiye Elektrik 
Kurumu ile Köy işleri Bakanlığı arasındaki 
meselelerin gayet çapraşık olmasından dolayı, 
bunu Köy işleri Bakanlığı tefrik ediyor, para
yı Türkiye Elektrik Kurumu ödeyecek, bu ara
da ödenmeme durumları mevzubahistir. Aşağı-
yukarı 2 seneden beri pek çok köyün bu şekil
de yapılmış işlerinin parası SİMEL Şirketine 
ödenmemektedir ve şu son anda Köy İşleri Ba
kanlığı tarafından SİMEL Şirketine 1971 Büt
çesinden 10 milyon lira tefrik edilmiş olmasına 
rağmen, Bakanlar Kurulu tarafından miktarla
rın bloke edilmesi durumu mevzubahis olduğu
nu haber aldık - bir miktarını, tümünü değil 
- bu son 3 gün içerisinde bu paranın bloke edil
mesi mümkün olmazsa, o para ödenmiyeceği 
gibi, bundan sonra da yapılacak işlerden SİMEL 
Şirketinin para alması dahi şüphelidir. Saym 
Bakandan çok istirham ediyorum, bunun netice
si neye varacaktır? İhale edilmiş işler duracak 
mıdır, devam mı edecektir, yoksa ihaleler fes
hedilip tazminat mı ödenecektir? İhaleler fes
hedildikten sonra elbetteki tazminat ödenecek
tir, Bunun neticesi ne olacaktır? 

Çok istirham ediyorum, Köy İşleri Bakanlı
ğı ile temasa geçilmek suretiyle bu mesele hal
lolsun. Sonra şu 10 milyon liralık para 2 - 3 gün 
içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyle bloke 
vaziyete sokulmazsa, ondan da fayda temin 
elde edilemeyecektir. 

'Saym Bakan bu hususta ne düşünmektedir? 
bu durumu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Yazı ile, 
arzedeceğim. Blokaj ve deblokaj mevzubahis-
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tir, bu doğrudan doğruya yapılabilecek bir şey; 
Köy işleri Bakanı sayın arkadaşımla temas ha
lindeyim, bunu halledeceğim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bakan
lar Kurulu kararına bağlıydı sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efen
dim, sözünü tamamlasınlar; karşılıklı konuş
maya meydan vermeyelim lütfen. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES (Devamla) — Mevzuu bi
liyorum, yazı ile arzedeceğim. 

OAVİT OKYAYUZ (İçel) — Çok kısa bir 
sual. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, soru 
konusunda rica ettim ve süreyi uzatmak konu
sunda da bu iki arkadaşın sorularını sorması 
kaydıyla bir uzatmaya gittik. Müsaade ederse
niz biraz evvelki, arkadaşların mutabakatına 
tâbi olalım, onu bozmayalım. 

Sayın Bakan, soru işlemi bitmiştir, teşekkür 
ederiz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVREİS (Devamla) — Teşekkür 
ederim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırasına göre, - yeter
lik önergesi geldiğini işaret etmiştim - son söz 
Ekrem Kangal'ın. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Yeterlik 
önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kangal. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe

sinin görüşüldüğü bir oturumda, bu teknik Ba
kanlığın çalışma programları ve meseleleri üze
rinde geniş ve teknik bir konuşma yapmayı 
düşünmüştüm ve planlamıştım. Ancak, zamanın 
şu saate gelmesi ve değerli üyelerin toplantının 
biran evvel bitip, öğleden sonra Köy İşleri Ba
kanlığının Bütçesi başlaması için çaba göster
mesi karşısında, notlarımı ve teknik konuşmala
rımı bir tarafa bırakıyorum. Son söz olarak 
iki konuya değinmek istiyorum. 

Birisi: 
Biraz evvel sayın Bakan bu kürsüde iken, 

değerli üyeler muhtelif yöresel sualler tevcih 
ettiler, sayın Bakan bunlara yazılı cevap vere
ceğini söyledi ve bir kısmına cevap verdi. 

26 . 2 . 1972 O : 1 

Şimdi bu yüce çatı altında parlamento üye
leri sayın Bakana, sırf zabıtlara geçsin diye su
aller sormuyorlar. Bunu şu noktaya bağlamak 
istiyorum. 1970 - 1971 yılı Bütçesi görüşülür
ken, 1972 yılı Bütçesi Bütçe Karma Komisyonun
da görüşülürken bendenizin de bazı yöresel 
sualleri olmuştu, örneğin; Devlet Su İşleri Böl
ge Müdürlüğünün Sivas'da ne zaman kurula
cağını, keza Sivas'ta bazı baraj meselelerinin ne 
zaman ele alınacağını sormuştum. Bunlara ce
vap alamadığımızı ve üzüldüğümüzü beyan et
mek istiyorum. 

Kişiliğine güvendiğim sayın Bakanın bu ko
nular üzerine eğilmesini ve değerli parlamente
rin burada sorduğu suallere en kısa zamanda 
tatminkâr cevap vermesini diliyorum. 

ikincisi : 
Teknik eleman sorunudur. Öteden beri, be

nim ve bazı değerli üyelerin üzerinde durduğu
muz bu konuda bir kaç söz söylemek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, planlı 
döneme girdiğimiz şu devrede Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Planın bittiği, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın başlamakta olduğu bir devrede, teknik 
eleman sorunu halledilememiş, özellikle Perso
nel Kanunundan sonra teknik elemanlar çok 
güç şartlar içerisinde kalmıştır. 

Gerek Birinci, gerekse ikinci Beş Yıllık 
Planda ağırlık ve ekonominin sürükleyici sek
törü, tarımla sanayi sektörüne verilmiştir. 
Her ikisi de istihdam hacmi yaratan ve eko
nomiye büyük güç katan iki önemli sektördür; 
ama ne gariptir ki, gerek Birinci ve özellikle 
ikinci Beş Yıllık Planda en büyük aksaklık 
sanayi sektöründe ve tarım sektöründe görül
müştür. 

Bilindiği üzere, 1970 yılında sanayi sektö
ründe % 12 olması gereken kalkınma hızı % 
8,4 şeklinde, % 12'den daha geri kalmış, plan 
hedeflerine ulaşmak bir yana, hedefin çok daha 
gerisinde kalmıştır. Keza, tarım sektörü için de 
% 4,1 olan yıllık kalkınma hızı, hiçbir zaman 
için bu rakama ulaşamadığı gibi, daima % 0,1 
- 0,2 veya zaman zaman bunun bir miktar üze
rine çıkmıştır. Ancak son yıldaki hava şartları 
bunun dışında tutulursa 1971 yılında hiç bir 
zaman için, hedefe ulaşılamamıştır, iki önemli 
sanayi sektöründe bu neden böyle olmuştur? 
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Benim inancım odur ki, muhtelif politik 
davranışlar ve meseleler yanında, bundan daha 
önemli olarak teknik eleman meselesine zama
nın hükümetleri yeterince eğilmedi ve teknik 
elemanların sorunlarına bir çözüm yolu getir
medi. Bunun için plan da hedeften her zaman 
için uzak kalmıştır. 

Benim bildiğim kadar, şu dönemde, Kara
yollarının önemli bir dairesi boşalmış, daire 
başkanı, daire başkan yardımcısı ve tüm mü
hendisleri, hizmet borçlu oldukları bu güzel 
vatanı terk etmişlerdir, Libya'ya gitmişlerdir. 
Ben onları kınamıyorum, haklıdırlar; yetişmiş 
bir mühendise, o müesseseye yıllarını vermiş, 
milyonları, milyarları değerlendirmiş bir mü
hendise, emrinde çalıştırdığı şoförü kadar maaş 
verilmezse, onlara insanca yaşama olanakları 
verilmezse, elbetteki kendisine ve çocuklarına 
istikbal hazırlamak için bu güzel vatanı bu cen
net vatanı, hizmet vermesi gereken vatana bir 
süre için bile olsa, terkedip başka yerde imkân 
araştıracaktır. 

Ama şuna da inanıyorum ki, bu idealist 
insanlar en kısa zamanda yine memlekete dö
necekler ve gene görevlerinin başına geçecek
lerdir. 

Keza Devlet Şu İşlerinle şu anda önemli ba
raj projesi yapacak güçte mühendisler çok azal
mış, ya özel sektöre kaymışlar veya mecburen 
yurt dışına gitmişlerdir. 

Burada şunu söylemek istiyorum : Elbette
ki bu Parlamentonun değerli üyeleri teknik 
elemanların sorunlarını bendenizden çok daha 
iyi biliyorlar ve üzerinde önemle duruyorlar. 
Ama, konu yeterince sayın üyelere ve yetkili
lere anlatılamamış, duyurulamamıştır. Bütün 
teknik elemanların bağlı bulunduğu Türkiye 
Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği, ki bir 
zamanlar ülkemizin en güçlü bir teşekkülü idi, 
bugün maalesef burada detayına girmeyeceğim 
sebepler nedeniyle bu teşekkül dağılmış ve her 
oda, her meslek teşekkülü kendi kaderi ile 
başbaşa kalmış ve kendi olanaklarını, kendi im
kânlarını dar çerçeve içinde yaratamak ve elde 
etmek durumu ile karşı karşıya kalmıştır. 

6235 ve 7303 sayılı Kanuna göre kurulan 
bu önemli meslek teşekkülünün birleştirilmesini, 
burada bulunan değerli teknik elemanlardan 
ve ilgililerden diliyor ve rica ediyorum. 

Yine her bütçe görüşmesinde birçok de
ğerli arkadaşımız, teknik elemanlar sorununu 
burada dile getirirler ve kürsüye çıkan her 
Bakan da, en kısa zamanda bu önemli konuya 
çözüm yolu bulunacağını söylerler. Fakat, maa
lesef bugüne kadar bu. konu üzerine ciddî ve 
yapıcı bir şekilde eğilen kimse çıkmadı. Hiç 
kimse de, bunu yapamayız, imkân bulamayız, 
şeklinde bir beyanda bulunmadılar. 

Dün burada görüşülen Sanayi Bakanlığı 
bütçesinde konuşan sayın Bakanın beyanları 
bugünkü gazetelerde yer almıştır. Teknik ele
manlar sorununun kısmende olsa Mart ayında 
ele alınacağını ve bir çözüme bağlanacağını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu bir müjde telâk
ki ediyor ve kişiliğine güvendiğim, meseleyi 
bizden çok daha iyi bilen ve yıllarca önemli 
kademelerde görev veren sayın Bakanımızın 
da Hükümet nezdinde ağırlığını koymalarını 
ve değerli teknik elemanların bu meselesine 
çözüm yolu bulmalarını diler, saygılarımı su
nar, bütçenin Türk milletine ve Bakanlk 
mensuplarına yararlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim, 

Yüksek Başkanlığa 
Konu yeteri kadar aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Hidayet ipek 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Tur
gut, buyurun. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Devlet bütçesi
nin yatırımla ilgili miktarının % 40'mı bünye
sinde toplamış bulunan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinin yeterli
ği hakkında bir önerge verilmiştir. 

Bu Bakanlığın çok önemli konuları vardır. 
Yeterlik önergesine oy vermeyiniz ki, bu Bakan
lıkta yapılmış bulunan iyi işlerin takdirini ve 
yapılmayan, yapılamayan konuların da dile ge
tirilmesini sağlayınız. 

Ben yeterlik önergesinin aleyhinde konuşur
ken bir konuyu bu vesile ile dile getirmek isti
yorum. Sayın Başkanın müsaadesiyle, gayet kı
sa... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

— 424 — 
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ENVER TURGUT (Devamla) — Sözümün 
başında da söylediğim gibi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bünyesinde bulunan bütün ge
nel müdürlük yetkilileri burada. Türkiyemizin 
kalkınmasında, gelişmesinde en büyük hizmeti 
dokunan kıymetli elemanları var. Bunların bir
çok da dertleri var. Belki bunlar dile de geti
rilmiş ama, dile getirmek kâfi değil, üzerinde 
hassasiyetle durulması lâzımdır. 

ikinci husus da, bu bünyede çalışan işçilere 
taşrada, şantiyede görev veriliyor, fakat karşılı
ğında geçici görev yolluğu verilemiyor. Maliye 
Bakanlığı buna mani oluyor. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bu fikre sa
mimiyetle sarılmayan umum müdürlükler var. 
Umum müdürlerin bizatihi kendileri değil, bün
yesinde çalıştırdığı teknik elemanlar, yani tek
nisyenler çeşitli fikirler ileri sürmek suretiyle 
bunları engellemektedir. 

Bir arkadaşımız Danıştaya bu harcırahlar ko
nusunda dâva açmış, dolayısiyle Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına 840 lira masraf tah
mil edilmiştir. Burada çalışan 18 000 işçinin 
% 70'i bu görevi yapmakta ve bunların her bi
ri eğer Danıştaydan haklarını ararlarsa o zaman 
12 bin kişinin davası sonucu Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına tahmil edilecek yükün, 
sadece hukuk müşavirleri ve avukatlarına ve
rilecek paranın miktarı milyonları aşar. 

Milyonları sağa - sola dağıtmaktansa, Ener
ji Bakanlığı bütçesinde harcansın ve bu keşme
keş de ortadan kalksın. 

Bir diğer husus da arazi tazminatları ile il
gili. Maliye Bakanlığı nezdinde vergi kesilir di
ye bir husus var. Bu konuda Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü, Bakanlık kanaliyle Maliye 
Bakanlığına yazı yazmış, Maliye Bakanlığı da 
henüz cevap vermemiştir. Ben Sayın Bakandan 
bu vesile ile rica ediyorum, bünyesinde bulun
durduğu bu kıymetli insanların haklarının zayi 
edilmemesi için biran evvel bu işin üzerine eğil
sinler. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında bu
lunan değerli yöneticilere, 1972 yılı bütçesinin 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bunu söylemek istiyordunuz 
öyle mi efendim?.. 

Yeterliği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereler bitmiştir. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

(A/l) CARÎ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 8 446 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 034 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 215 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediitaniştir. 

16.000 Çeşitli giderler 38 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul editoiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 258 495 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 90 000 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ıSosyal transferler 42 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi (1/558; Cumhuriyet Sena
tosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (1) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesine mülhak Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum ; Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (181 824 140) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösteridliği üzere (2 723 448 200) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (584 208 
169) lira ki, toplam olarak (3 489 480 509) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI) 

Bölüm Lira 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

/12.000 Personel Giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

13.000 Yönetim Giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

14.000 Hizmet Giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

15.000 Kurum Giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli Giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

160 179 507 
edenler... 
edilmiştir. 

9 403 000 
edenler... 
ediümiştir. 

2 931 630 
edenler... 
edilmiştir. 

4 500 000 
edenler... 
edilmiştir. 

4 810 003 
edenler... 
edilmiştir. 

(1) 479 S. 
sonundadır. 

Sayılı basmayazı Tutanağın 

21.000 Etüt ve Proje Giderleri 162 010 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
Gierleri 2 317 971 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt 
Alımları ve Onarımları 243 467 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

1 
| 31.000 Kurumlara Katılma Payları 
S ve Sermaye Teşkilleri 1 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
j Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
j 32.000 Kamulaştırma ve Satmal-

malar 340 091 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

\ 34.000 Malî Transferler 90 043 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i 35.000 Sosyal Transferler 11 655 797 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 36.000 Borç ödemeleri 142 418 370 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bölümleriyle birlikte 
; 1 noi maddeyi tasviplerinize sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul 
, edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet iSu işleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 489 480 509) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo-
ı mm. 

- 426 



M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : 1 

fi — CETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hâsılatı ve pay
lar 44 304 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü mal
lan gelirleri 9 850 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 45 850 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 3 389 476 505 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleriyle birlikte 2 nci maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne da
hil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamu
laştırma ve satmalmalar) (bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Baraj ve hidro - elektrik san
tralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hasıl olacak kara, demiryolları
nın varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yer
lerde ulaşımın süratle temini maksadıyle hava 
meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve 
göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatları
nın varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü- ( 
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvlelerin ilgili tertiplerine aktarma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje 
kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın 
(Madde altındaki açıklama da dahil) Bayındır
lık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü
ne devri için gereken işlemleri yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanun şümulüne giren 
yeraltı, yerüstü sulan etüt, proje ve inşaat 
yaptınlması maksadıyle Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne yatınlacak paralar, bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, 
diğer taraftan (A/2) (Yatıran harcamalan) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşle
ri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli 
harcamayı yapabilir, işin hitamında yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktan 
ilgili özel maddesindeki ödenekten harcama 
yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı 

i yetkilidir. 
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Bu ödemeklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
kısımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Devlet ISu İşleri Genel Müdür

lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri 1972 bütçe yılında uygulana
maz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, İstanbul ve nüfusu 100 binden yu

karı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri 
suyu temini hakkındaki 3 . 7 . 1968 tarih ve 
1053 sayılı Kanunla DSİ Genel Müdürlüğüne 
aynı maksatlara tahsis edilmek üzere Ankara 
şehri için 350 milyon Türk lirası, İstanbul 
şehri için de 540 milyon Türk lirayı geçmemek 
kaydıyle sâri taahhütlere girişme yetkisi veril
miştir. 

Ancak,bu iki büyük şehrimiz için DSİ Genel 
Müdürlüğünce halen uygulanan içmesu pro
jelerine bugüne kadar yapılan yatırımlar ka
nunla belirlenen limitlerin altında olmakla be
raber bilhassa İstanbul'a su temini projesi için 
Dünya Bankasından alınması mukarrer kredi
nin kullanılarak değerlendirilebilmesi maksa
diyle 1972 ve mütaakıp yıllarda girişilecek sâri 
taahhütler tutarının yukarda sözü edilen limit
ler üzerine çıkacağı anlaşılmaktadır. 

1053 sayılı Kanunun bu bağlayıcı hükmü
nün, projeleri uygulama seyrini olumsuz yön
de etkilememesi maksadiyle, DSİ Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına; 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gere
ğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini maksadiyle giri
şilecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 
1 nci maddesinde gösterilmiş bulunan âzami 
taahhüt hadleri dış yardımlardan temin olunan 
proje kredileri için 1972 malî yıjlı için uygu
lanmayacaktır.» 

Kaydının 9 ncu maddeye 2 nci fıkra olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cemal Külahlı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Ibu önerge
ye katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu önerge ile 1053 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde âzami limit olarak konulmuş olan 
350 milyon ve 450 milyon limitin 1972 bütçe yı
lı için kaldırılması talebedilmıektedir. 

Bunun aslı, alınmış olan bir kredinin li
mit bulunduğu için daha fazla alınamaması 
dolayısiyle krediyi rahatça kullanabilme imkâ
nını temin için verilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususu Yüce Meclisin takdirine bırakı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, gider artırıcı, 
gelir azaltıcı bir niteliği var mıdır, bu öner
genin? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yok efen
dim. Tamamen kredi ile ilgili bir husustur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz bu öner
geye katılıyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, teklif, 
tatbikatı kolaylaştırıcı niteliktedir. Bu itibar
la faydalı olacaktır. Bu yüzden de katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanlığı temsil
cisi, siz bu önergeye katılıyor musunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HASAN 
ÇETİNSAVAŞ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 

edilmiştir. 
önergenin getirdiği ve biraz evvel dinlemiş 

bulunduğunuz 9 ncu maddeye 2 nci bir fıkra 
ilâvesi şeklindeki metinle birlikte 9 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 9 ncu madde 
bu değişiklik ile birlikte kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — (A/3) (Sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları cetvelinin 32.200 ncü (Ke
ban iskân ve istihdam giderleri) maddesine 
konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilme-
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yen kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari

hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulocak-
tır. 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/26) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 489; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Aynı Bakanlığa mülhak Petrol 
Dairesi Başkanlığı bütçesinin maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (3 057 616) lira, sermaye teş-

(1) 489 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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kili ve transfer harcamaları için (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (303 691) lira 
ki, toplam olarak (3 361 307) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile ilgili bölümleri 
okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 

(A/l) Carî harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 565 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 430 221 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 53 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 235 824 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 62 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bölümleriyle birlik
te 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (3 361 307) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili bölüm
leri okutuyorum. 
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Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler , 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 3 346 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hak
kı sahiplerinden alınacak paralardan idarece 
gelir kaydı lâzım gelenler, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) 
işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcama
ları) cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 

• I M » 8 ! 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak

tır. 
Bu suretle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığına ait bütçenin müzakeresi bitmiş ve 
bütçesi de Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır. Bu bütçenin Yüce Milletimize ve Ba
kanlık ilgililerine hayırlı olmasını dileriz. 

Sabahki programımızı ikmal etmemiz dola-
yısiyle öğleden sonra saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 13,40 

• • • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birle
şiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

B — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

a) Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Program gereğince Köy İşle
ri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine gelmiş 
bulunuyoruz. Köy işleri Bakanlığı Sayın yet
kilileri lütfen salondaki yerlerini alsınlar. 

Komisyon hazır, Bakan hazır. 

Söz sırasını takdim ediyorum. Grupları adı
na : Sayın Hasan Tosyalı, Millî Güven Partisi 
Grubu adına; Sayın Muallâ Akarca, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına; Sayın Adnan 
Akarca, Demokratik Parti Grubu adına; Sayın 
tsmet Hilmi Balcı Adalet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktadırlar. 

ilk söz Millî Güven Partisi Grubu adına Sa
yın Hasan Tosyalı'nın, buyurun efendim. 

M!. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Yüce Meclisin ıSayın Başka
nı, saygı değer milletvekilleri, 

Vatan sathına geniş ölçüde yayılmış bulu
nan köylerimizle köy niteliğini henüz muha
faza eden kasabalarımızın ve buralarda yaşa
yan ve nüfusumuzun büyü kısmını teşkil eden 
köylümüzün yaşayış ve kalkınması bakımın
dan birinci derecede rol oynayan Köy İşleri 
Bakanlığının bütçesi üzernide Millî Güven 
Partisi Grubu adına görüş ve temennilerimizi 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

ISözlerime başlarken değerli Köy İşleri Ba
kanımızı ve bu Bakanlığın seçkin ve fedakâr 
mensuplarını da takdir duygularıyle grubum 
adına selâmlamak isterim. 

Millî Güven Partisi Türkiye'nin kalkınma
sında temel hedef olarak köyün ve köylünün 
kalkınmasının ele alınmasını zorunlu görmekte
dir. 

Yüzyıllar boyunca devam etmiş ihmallerin 
maalesef geri ve fakir bıraktığı köylerimizin, 
bu geri kalmışlık ve az gelişmişlik çemberini 
kırarak hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebil
mesi için Devletimizin bütün imkânları ile köy 
ve köylü soranları üzerine eğilmesi gerekti
ğine şüphe yoktur. 

Türkiye'de köy kalkınmasının önemi ve ön
celiği artık genellikle kabul edilmektedir. 

Köyün yol, su, elektrik, okul ve cami gibi 
ilk planda gelen hizmetleri ciddî plan uygula-
malarıyle sağlanır hale geldikçe, Türkiye'nin 
gerçek kalkınmasının da doğru yolu üzerinde 
yürüdüğümüze inanabiliriz. 

Bu kalkınmada özellikle daha çok geri kal
mış ve gelir imkânları daha kıt olan bölgelerin 
kalkınması uğrunda gayret sarf edilmesi millî 
ve insanî bakımdan da kaçınılmaz bir görev teş
kil öder. 

Kalkınma hamlelerine bu anlayışla girişil
mesi sosyal devlet anlayışının da bir icabıdır. 

Şu halde Türkiye'nin kalkınmasında köy ve 
köylü kalkınması davasını topyekûn kalkınma
mızın temel şartı olarak kabul edecek ve sos
yal dengenin kurulması ve sosyal adaletin 
gerçekleşmesi bakımından da özellikle geri 
kalmış yurt köşelerinin ihtiyaçlarının karşılan
masına öncelik tanınmasını istiyoruz. 

Ancak, imkânlarımızı bu temel hedef üze
rinde teksif ederek ciddî ve planlı çalışma yap
mamız suretiyledir ki, en büyük milliyetçi Ata
türk'ün söylediği gibi Türk köylüsü milletin 
efendiliğine maddeten de kavuşmuş olur. 

Türkiye'nin köy ve köylü davası çözümlen
meden Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine yükselme idealimiz de gerçekleşe
mez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî Güven Partisi, vatan ve millet bütünlü

ğünün her türlü dış ve iç düşmanların saldırı-
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sma karşı korunmasında en sağlam ve en iman
lı unsurun Türk köylüsü olduğunun bilinmesi
ni ister. 

IBu bakımdan köy ve köylü sorunlarına ver
diğimiz önem; millî bütünlüğün korunması ve 
milletçe topyekûn kalkınmanın gerçekleşmesi 
için de temi şart sayılmalıdır. 

aVEillî Güven Partisi, yalnız bir zümrenin ve
ya bazı bölgelerin değil, bütün vatanın ve bir 
bütün halinde Türk Milletinin kalkınmasını is
temektedir. 

(Bu kalkınma ancak dengeli ve istikrarlı ol
duğu takdirdedir ki, vatan ve millet bütünlü
ğü gereği gibi korunmuş ve sosyal adalet 
fiilen gerçekleşmiş olur. 

Köylerde yaşayan nüfusumuz gizli ve açık 
işsizlikten kurtarılamadığı, köylü vatandaşla
rımıza daha üstün bir geçinme imkânı sağla
yacak iş ve kazanç imkânları sağlanamadığı 
takdirde; köylerden büyük kasaba ve şehir
lere olan hızlı akım durmayacak ve yeni sos
yal ve ekonomik güçlükler yaratmaya devam 
edecektir. 

iSaym Başkan ve değerli milletvekilleri; 
Memleketin sanayileşme dâvasının çözülme

siyle ve sanayi gelişmemizle orantılı olarak şe
hirleşmenin meydana gelişinde sakınca olma
dığı kanaatindeyiz. 

Ancak, bunun dışındaki büyük şehirlere 
akım, Türkiye'nin bir taraftan üretim imkân
larını daraltır, diğer taraftan da Devleti çö
zümü daha güç sosyal ve ekonomik dengesiz
liklerle karşı karşıya getirir. 

Türk köylüsü genellikle tarım alanında ça
lışmaktadır. Bu bakımdan köy kalkınmasında 
ziraî üretimi artıracak, randımanı yükselte
cek, üretim maliyetini düşürecek, köylünün 
ürettiği malların pazarlanmasmı ve satışını ko
laylaştıracak bütün tedbirler birbiriyle ahenk
li bir şekilde uygulanmak gerekir. 

'Köylünün ürettiği malların mümkün olan 
ölçüde üretim yerinde değerlendirilmesini müm
kün kılacak ve aynı zamanda köylümüze yeni 
iş sahası açacak sanayi tesisler köylere kadar 
yayılmalıdır. 

Bu düşüncelerimiz köy denilmediği halde 
nitelikleri bakımından köy durumunda olan 
kasabalarımız için de aynen varittir. 

Köylünün tarım faaliyetleri bakımından 
muıhtacolduğu iyi kaliteli tohum, ucuz fennî 
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gübre, makina ve âletler, tanm alanındaki her 
çeşit mücadele ilâçları bol ve ucuz olarak za
manında temin edilmelidir. 

Sulama işleri özellikle tarla sulaması daha 
ıgeniş ve yaygın uygulama alanı bulabilirse 
hem üretim maliyetlerini düşürmek ve hem de 
üretimi artırmak imkân dâhiline girer. 

Ancak, alınacak, tedbirlerin yanında eğitim 
noksanlığını gidermek ve köylünün muhtacol-
duğu krediyi yeterli ve adaletli ölçüler için
de sağlamak lâğımgeldiği de unutulmamalıdır. 

Üretim maliyetini düşürücü ve üretimi ar
tırıcı tedbirlerden başka üretilen malların de
ğerlendirilmesini sağlayacak tedbirlere de bi
raz evvel işaret etmiştim. Bıu tedbirler arasın
da uygun taban fiyatı tespiti ve tespit edilen 
fiyatların zamanında açıklanmış olması bilhas
sa önem taşımaktadır. 

Köylü ürettiği malları düşük fiyatla el
den çıkarmak zorunda bırakılmamalı, köylünün 
emeğinin ve alın terinin tam karşılığı mutla
ka köylünün eline geçmelidir. 

Devlet bu alanda destekleme alımları yap
mak ve pazar bulmak hususunda daima köylü
nün yanında olduğunu fiilen de göstermelidir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; 
Millî Güven Partisi Grubunun köy ve köy

lü kalkınması hakkındaki temel görüşlerini bu 
şekilde arz ettikten sonra, şimdi de Köy İş
leri Bakanlığının faaliyetleri hakkındaki müta
laalarımızı arz edeyim. 

Millî Güven Partisi Grubu olarak, Köy iş
leri Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı genel mü
dürlüklerin ve bölge ve il seviyesindeki taşra 
teşkilâtının bir bütün olaı'ak görev ve yetki
lerini ve bütçe imkânlarını iyi bir şekilde kul
lanarak kendine verilen vazifeleri gayret ve 
fedâkârlıkla ve başarı ile tahakkuk ettirdiğine 
kani bulunmakta olduğumuzu memnuniyetle 
belirtmek isteriz. 

Köy İşleri Bakanlığı personelinin ve Bakan
lık Teşkilâtı emrindeki makina ve âletlerin 
daha randımanlı hizmet görmesine imkân ve
recek tedbirler üzerinde de kısaca durmak is
tiyorum. 

[Bakanlığın ve Bakanlık teşkilâtının merkez
de ve taşrada ağır ve yorucu görevlerini yük
lenmiş olan teknik personelin durumu, maddî 
bakımdan bugünkü hayat şartlan bakımın
dan düzeltilmeye muhtaçtır. 
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Bu personelin bugünkü hayat şartları ba
kımından çok kifayetsiz olan aylık durumları 
ve harcirahları yeter seviyeye "çıkarılmalı ve 
durumlarına uygun çeşitli yan ödemelerden is
tifade etmeleri sağlanmalıdır. 

Köy işleri Bakanlığı, önümüzdeki yılar büt
çelerinde Devletin gelir imkânlarına göre da
ha fazla bütçe ödenekleriyle teçhiz edilmeli 
ve böylece Bakanlığın sahibolduğu hizmet ka
pasitesinden gereği gibi faydalanılmalıdır. 

Köy işleri Bakanlığı teşkilât ve görevleri
ni belirtecek bir kanun, biran önce yürürlüğe 
"girmeli ve böylece yersiz vazife ve salâhiyet ih
tilâfları ortadan kaldırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köy işleri ile ilgili mevzuat noksanlığı ara

sında, yıllarden beri üzerinde durulduğu hal
de bugüne kadar çıkarılmamış olan Köy Ka
nununun da biran evvel çıkarılması zaruretini 
hatırlatmak isterim. 

Köy işleri Bakanlığının ve dört Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılında yaptığı başarılı faali
yetler ile, 1072 yılında izleyeceği plan ve prog
ram hedefleri ve faaliyetleri; Köy İşleri Ba
kanlığı 1972 yılı Bütçe raporunda, rapor türler 
tarafından teferruatlı şekilde izah edildiği ve 
bu raporlarda hepinizde mevcudolduğu için, 
bunları, vaktinizi almamak düşüncesiyle tek
rar etmeyeceğim. Ancak, 1972 malî yılı icra 
programında Köy işleri Bakanlığının ve dört 
Genel Müdürlüğünün dikkat nazarına almala
rım temenni ettiğimiz birkaç hususu belirt
mekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Devlet 

Planlama Teşkilâtının 1972 yılı program kara
rına göre: 

öncelikle kalkındırılması öngörülen geri 
kalmış il ve ilçeler, köyleriyle birlikte yeniden 
tespit edilmiştir. Geri kalmış ve öncelikle kal
kındırılması, Devlet Planlama Teşkilâtı 1972 
yılı program kararına bağlanmış olan bu il ve 
ilçeler mezkur kararın 12 nci sayfasında 39 ve 
40 ncı maddelerinde ve karara ekli listede gös
terilmiştir. 

IKöy işleri Bakanlığımız tarafından 1972 yı
lında ve müteakip yıllarda yapacağı etüt, plan 
proje ve icraatta öncelikle programa alınacak 
il ve ilçe köylerinin bu karar ve listeye göre 
yapılmasını temenni ediyoruz. 

26 . 2 . 1972 O : 21 

Köy işleri Bakanlığı Genel müdürlükleri, 
1972 yılı Bütçesini iller teşkilâtına tahsisin
de ve program tatbikatında, bugüne kadar Köy 
İsleri Bakanlığı hizmetlerinin, bu meyanda bil
hassa yol, su, elektrik ve Topraksu Genel Mü
dürlüğü hizmetlerinin, pek az gittiği geri kal
mış il ve ilçe köyleriyle, dağ ve orman köyle
rine önem ve öncelik verilmesini bilhassa talep 
ve temenni ediyoruz. 

Sayın 'Başkan ve değerli milletvekilleri; 
Geçiridiğimiz yıllarda büyük deprem felâ

ketine mâruz kalan Gediz bölgesinde, kuraklık 
âfetine uğrayan Güney - Doğu Anadolu bölge
mizde ve nihayet Burdur ve Bingöl deprem 
bölgelerinde, fedakârlıkla ve dürüstlükle hiz
met g'örmüş bulunanları takdirle anmayı da 
bir görev sayıyoruz. 

Sayın Başkan ve saygı değer milletvekille
ri; 

Millî Güven Partisi Grubu adına, vatanı
mızın en büyük sathına ve milletimizin en bü
yük kütlesine devlet hizmetlerini ve kalkın
masını başarı ve fedâkârlıkla götüren ve gö
türeceğine emin olduğumuz Köy işleri Bakan
lığı ile, bu Bakanlığa bağlı, Yol, Su, Elektrik 
Genel Müdürlüğü, Toprak - Su Genel Müdür
lüğü, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü, Toprak ve iskân işleri Genel Müdür
lüğü, Merkez ve Taşra Teşkilâtı mensuplarına 
takdirlerimizi ve başarı dileklerimizi sunar; 

1972 yılı Bünçesinin Köy işleri Bakanlığı
mıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını di
ler, Yüce Millet Meclisine Millî Güven Parti
si Grubu adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosya
lı. 

Sayın OVEuallâ Akarca, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına, buyurun efendim. Saas 15,20 

C. H. P. GRUBU ADINA MUALLÂ AKAR
DA (iMuğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Sayın Hükümet erkânı; 

1972 yılı Köy işleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına gö
rüş, tenkit ve temennilerimizi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Köy işleri Bakanlığı, Türkiye'de, tabana yay
gın hizmetlerin ve toplum kalkınması dediği
miz köy kalkınmasının bütün sorumluluğunu 
üzerinde taşıyan önemli bakanlıklardan biri
sidir. 
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Bu Bakanlık, o zaman cereyan eden müza
kereler sırasında bir siyasî teşekkülün bütün 
itirazlarına ve bu Bakanlığın kurulmaması yö
nündeki şiddetli tenkitlerine rağmen, 1963 se
nesinde 3 ncü înönü Hükümeti zamanında 4951 
sayılı Kanunla kurulmuştur. Fakat, bugün mem
nuniyetle görüyoruz ki, bu Bakanlığın önemi üze
rinde bütün siyasî örgütler olarak birleşmiş bu
lunuyoruz. Bunun da en güzel örneğini, bun
dan kasa bir süre iönce Büyük Meclislerden ge
çen, Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Gö
rev Kanununda gördük. 

ISayın arkadaşlarım, bu Bakanlığın görev
lerini ve kuruluştaki amaçlarını başlıca üç nok
ta üzerinde toplamak istiyorum. 

(Bunlardan birincisi, köy kalkınmasına esas 
teşkil edecek olan şümullü programların ha
zırlanmasıdır. 

İkincisi de, tabana yaygın olan bu hizmet
lerin, doğrudan doğruya Bakanlıktan götürü
len kısmı yanında, diğer hizmetlerin koordi
nasyonu vazifesidir. Çünkü, bu Bakanlık, alt
yapı hizmetleri dediğimiz tabana yaygın hiz
metler yanında, köylere, beraberinde diğer 
bakanlıklarla alâkalı 25 ten fazla hizmet ünitesi
ni de götürmektedir. 

Tabana yaygın hizmetleri gayet iyi yerine 
getiren bu Bakanlığın önemli görevlerinden 
birisi de, bugüne kadar temin edemediği «koor
dinasyonda ahenk» i sağlamaktır. 

Bu (hizmetlerin hepsinin birden koordine 
edilmesi, tabiî ki imkân dahilinde görüleme
mektedir. Bunları, ancak gruplaştırmak koor
dine etmek mümkündür. Köye giden yatırım
lara hedef gösterecek, onları dengeli hale ge
tirmek, dağınıklıktan: kurtarmak koordinas
yonla mümkündür. Bu sağlanmadan, hizmetle
rin köye teker teker, ayrı ayrı gitmesinde bü
yük kayıplarımız vardır. Fakat, bu koordinas
yon vazifesinin yerine getirilmemesinin günahı
nı, sadece Köy İşleri Bakanlığına yüklemek, 
onu sorumlu tutmak da elbette ki doğru ol
mayacaktır. Burada, il vee ilçelerdeki idareci
lerin büyük sorumluluk taşıdığını da ifade et
mek isterim. 

Bugüne kadar uygulamada görülen bir ak
saklığı da, huzurunuzda, samimiyetle ifade et
mekte bir sakınca görmüyorum. İl ve ilçe ida
resinde, bugüne kadar yapılan tatbikatta, 

köylere gidecek olan altyapı hizmetlerinin «.. yo
lunuzu, suyunuzu.. Bize oyunuzu verirseniz» 
sgloanı üzerine dayandırılması, Türkiye, kö
ye giden hizmeti büyük çapta plandan, prog
ramdan, hedefinden uzaklaştırmıştır. Bugüne 
kadar tatbik edilen usulde hizmetler, plana gö
re değil, oyların, rengine göre ayarlanmıştır. 
Politikacı da, kendisine oy temin etme şansı
nı artırmak için hakikatlere göre değil, seçim 
şansını artırma yönümde konuşmalarda bu
lunmuştur. Hem köylü yanıltılmıştır, hem de 
hizmetlerin muayyen bir yönde, muayyen bir 
planda köye gitmesinde aksaklıklar başigcs-
termiştir. 

iSayın arkadaşlarım, bugüne kadar gelen hü
kümetler, meclislere, bu kürsüden sundukları 
programlarında, köy işlerine büyük önem ver
diklerini ve programlarımda bunları gerçekleş
tireceklerini ifade etmişlerdir. Nitekim, 2 nci 
Erim Hükümeti de bu sene getirdiği progra
mında; (Sayfa 9, paragraf 7 de) «Köy kalkınma
sına önem verilecek, altyapı 'hizmetlerinin ge
liştirilmesine hızla devam edilecektir» diyor. 

«Hızla devam edilecektir» diyen bu hükü
met, maalesef 1972 bütçesinde, 1971'e nazaran 
köy hizmetlerinden 251 milyon lira kısıtlama 
yapmıştır, hizmeti hızlandırmak değil, bilâkis 
yavaşlatmaktır. Gözalıcı olan ve iyi vaatlerle 
getirilen programlar, bunların, ne ile gerçekleş
tirileceğini düşünmediklerinden, uygulamada 
maalesef daima aksaklıklar olmuştur. 

Bugün, samimî olan kanaatimize göre, Köy 
İşleri Bakanlığına ayrılmış olan ödenekle, para 
ile köyleri kalkındırmamıza ve Köy İşleri Ba
kanlığının arzuladığı, planladığı, oradaki kıy
metli teknisyenlerin, umum müdürlerin yapmak 
istedikleri hizmetleri yapmalarına imkân yok
tur. 

Dünyanın her tarafında, az gelişmiş sahala
rı, yani köyleri kalkındırmak için gayretler 
sarf edilmekte, metotlar geliştirilmekte ve bu 
metotlar tatbik edilmektedir. Fakat, burada 
en önemli faktör ve hepsinden daha üstün gelen 
bir etken de, hiç şüphe yok ki para meselesidir. 
Bazı misaller vermek istiyorum. Meselâ, İtal
ya'da, yalnız güney sahasını kankındırmak için 
29 milyar lira para harcanmıştır. İspanyada Ba-
dajoz sahasını kalkındırmak için 1,5 milyar li
ra para harcanmıştır. Yine Japonya'da Hokkai-
do Ajansı, İsrail'de Jewısh Agency dedikleri 
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yâhudi ajansı vasıtasiyle köylü ailelerini kal
kındırmak için, aile başına 100 bin ilâ 200 bin 
lira arasında, yani on bin dolar yatırım yapıl
mıştır. Nerede kaldı ki, memleketimizdeki prob
lemlerimiz bu memleketlerdekin'den çok daha 
fazladır. Bugün, Türkiye'de toprakların yanlış 
kullanılması, ormanların tahribi, meraların aşı
rı derecede otlatılması, uygun olmayan ziraat 
alet ve gereçlerinin kullanılması, yanlış tarım 
tekniği sebebiyle, arazi kullanma dengesi bo
zulmuştur. Ve Türkiye'de 23,5 milyor hektar 
arazinin % 70'i erozyona tabidir. Bunu, anla
yacağımız bir misalle ifade etmek lâzımgelirse, 
Türkiye, her sene bir Kıbrıs Adası kadar top
rak kaybetmektedir. Sulamaya elverişli 8,5 
milyon hektar arazinin bugün ancak 1,9 milyon 
hektarı sulanmaktadır ki bu, tüm sahanın an
cak 1/4'ü eder. 3/4'ü sulanamıyor demektir. 

Keza, diğer hizmetler de, köyün yol, su hiz
metleri de buna benzer birçok yatırımları ge
rektirmektedir. 

Türkiye'de toprak muhafaza hizmetleri için, 
57 milyar, yapılması gerekli köy yolları için 
14,5 milyar, içme suları için 4,8 milyar Türk 
Lirasına ihtiyaç vardır. 

Türkiye'de akarsu rejiminin düzenlenmesi 
için 478 baraj yapılmasına ihtiyaç var. Bundan, 
bugün işletmeye açılmış 36 ve inşa halinde olan 
23 barajı çıkarırsanız, geriye ne kadar büyük 
ve astronomik rakamların kaldığını hesapla
mak, elbette ki mümkündür. 

Tabiî ki, bu astronomik rakamlar ifade eden 
meselelerimizi, para ayrılmadan, teknisyenleri
miz ve bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız kuv
vetli ve muktedir olsalar dahi, gerçekleştirme
nin mümkün olamayacağı aşikârdır. Bugün ya
pacağımız yegâne iş, Türkiye'de âzami tasarru
fa riayet ederek, bürokrasiyi kaldırarak, orga
nizasyona giderek, partizanlığı bir tarafa ite
rek bu hizmetlerin en iyi bir şekilde, en verimli 
bir halde yerine getirilmesi için, mümkün olanı 
yapmaktan ibaret kalacaktır. 

Devletçe ikmal edilmiş olan büyük su şebe
kelerinin düşük olan sulama randımanlarının 
daha verimli bir hale, yani modern sulama zira-
atinde kullanılabilecek bir hale getirilmesi, su
lama developman çalışmaları ile mümkündür. 
Bunların biran evvel yapılması ve gerçekleşti
rilmesi inancındayız. 

öte yandan çiftçi ailelerinin tarımsal gelir
lerinin artırılması, küçük ziraat işletmelerinde 
daha çok gelir getiren sebze, meyve, endüstri 
bitkileri gibi konularının geliştirilmesi yerinde 
olacaktır. Köylüyü kapalı ekonomiden kurtarıp 
açık pazar ekonomisine geçirmek lâzımdır. Bu 
ise küçük su kaynaklarının ıslah ve geliştirilme
si ile miixnkün olacaktır. Fakat yine bütçede gö
rüyoruz ki, bu kadar önemli, köylünün ekono
mik kalkınmasına, millî gelire ve onun yaşayı
şına Anayasa düzeniyle katkıda bulunacak olan 
bu küçük su işlerinin geliştirilmesi için Top
rak - iSu tarafından hazırlanmış olan, 1972 ya
tırım programına alınmak üzere Devlet Planla
ma Teşkilâtına verilen, 339 adet projeden sa
dece, bütçede indirim yapmak nedeniyle, 118 
tanesini onaylamıştır. Bunun 221 adedi de 
program dışı bırakılmıştır. 

Maliyetleri düşük, rantabilitesi yüksek, kısa 
zamanda amorti edilmesi mümkün olan bu pro
jelerin tahakkuk ettirilememesi elbetteM Türk 
tarımını menfi yönden etkiliyecektir. Bir hükü
met programında, bir taraftan, «hızlı kalkınma 
olacaktır, verim artırılacaktır, Anayasa düze
yinde vatandaşın yaşama şansı ve potansiyeli yü
ze çıkarılacaktır» denirken; öbür taraftan 260 
milyon lirayı indireceksiniz, Planlamaya gön
derdiğiniz en mühim projelerden 221 tanesini 
bütçeden çıkaracaksınız. O vakit Türk köylü
süne hizmet etme imkânını, bu arkadaşlarımıza, 
Bakanlık mensuplarına vermemiş olacağız. Bu 
bakımdan, Bütçe Komisyonunda öğrendiğime 
göre, 300 milyon lira Köy işleri Bakanlığı 
Bütçesine ilâve edilmiştir ki, bunu büyük tak
dirle karşılıyorum. Kanımca diğer bakanlıklar
dan daha kısıntı yapılıp Köy işleri Bakanlığı 
bütçesine ilâve edilmesi çok yerinde bir hare
ket olur. 

Bütün çabalara rağmen, bugün tarımda ve
rim artırılamamıştır. Buradaki kalkınma hızı 
3,1 'dir. Yani planın öngördüğü hedefe ulaşıl-
mamıştır. Halbuki sanayide bu hız, 9,6'dır. 

Tarım Bakanlığının atıl ve beceriksiz poli
tikası, bütün işlerde arkadan gelme-geleneği, 
buna sebebolmaktadır. Ekim yapılacaktır, bü
tün tarlalar hazırlanmıştır, gübre verilecek, 
gübre yoktur. Çeşitli sebep gösteriliyor. Ama 
bir tarım işinde gübrenin gecikmesinin o seneki 
verime ne derece menfi etki yapacağı elbette ki 
aşikârdır, öbür taraftan Ticaret Bakanlığının 
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ve Ziraat Bankasının kredi hususundaki politi
kası tamamen menfi şekilde etkilemektedir. O 
zaman köy kalkınması olmayacaktır. Köy kal
kınması olmayınca, Köy işleri Bakanlığı sorum
lu tutulacaktır. Bu iş karşısında, mutlak suret
te öbür bakanlıkların da köy kalkınmasındaki 
sorumluluğunu gözonünde bulundurmak lâzım
dır. 

Tarım kesimindeki verim düşüklüğünden 
bahsederken, burada çeşitli faktörler yanında 
çok önemli bir etken olan, faktör olan toprak 
reformuna da kısaca değinmek istiyorum. 

'Toprak dağılımındaki dengesizlik ve adalet
sizlik, elbette ki tarımdaki verime tesir etmek
tedir. Burada detayına girip, kısa süre içerisin
de, hepsini dile getirmeye imkân yoktur. Sade
ce bazı rakamlar vermek istiyorum. 

Köy envanter etütlerine göre çiftçilik ya
panların % 1,5'u toplam toprağın % 25'ne; % 
62,5'da % 13'ne sahiptir. Yani bunu anlayaca
ğınız bir deyimle ifade edersek; tarım yapan 
çiftçi kütlesinin içerisinde bir kesimde bir aile
ye ortalama 9,2 dönüm, yani 10 dönümden az 
arazi düşerken, öbür tarafta, ikinci kesimde or
talama olarak bir aileye 2 519 dönüm, yani 
2 (500 dönümden fazla arazi düşmektedir. Tür
kiye'de 491 aile 5 bin dönümden fazla araziye 
sahiptir. Türkiye'de 200 dönüme kadar arazi sa
hibi olanlar üzerinde yine Köy îşleri Bakanlı
ğının yapmış olduğu kıymetli çalışmalara göre, 
2 985 703 işletmeden 694 499 arazi 10 parça 
üzerinde bölünmüş vaziyettedir. 

Diğer Doğu, Günye ve Güney - Doğu ille
rinde Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Kars, 
Mardin, Malatya gibi çevrelerdeki arazi dağı
lımında da büyük bir dengesizlik vardır. 188 
köy şahıslara, 184 köy ailelere, 141 köy de sü
lâlelere aittir. Bölgede topraksızlar oranı çok 
büyüktür. Bu oran Mardin^de % 40,8, Diyarba
kır'da % 46,8, Urfa'da % 53,7'dir. Yani Urfa' 
da tarım yapan çiftçilerin, ailelerin yarısından 
fazlası topraksızdır. İstatistiklere geçen toprak
lı aileler içerisinde de % 60,3 Mardin ide, % 57,4 
Diyarbakır'da bir dönümden az toprağı vardır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir taraftan 5 bin 
dönümden fazla araziye sahibolan çiftçilerimiz, 
öbür tarafta da binlerce ve binlerce bir dönüm
den daha az araziye sahibolan vatandaşlarımız 

var. Diyarbakır'daki ailelerin % 6,6'sı arazinin 
% 63'nü, Mardin'de % 4,5'u arazinin % 49'nu 
elinde tutmaktadır. 

Kalkınmanın da ötesinde demokratik reji
mi tam kavramı ile benimseyip köklendirmek 
istiyorsak, topraktan mahrum göçebe, doyumu
nu başkasının toprağına bağlamış olan ve eşeği
nin üzerine yorganını sarıp her gün kendisine 
işleyecek bir toprak arayan bu büyük kütleyi 
mutlak surette köklendirmek ve onları toprak 
reformundan olan paylarını vermek mecburiye
tindeyiz. Uyanan köy toplumlarının faşizm ve
ya komünizm gibi dikta rejimlerinden korun
malarının yolu, bugün toprak mülkiyet rejim
lerinin mutlaka ayarlanması ile sağlanır. 

Toprak reformu, Anayasa doğrultusunda, 
bu Meclislerden biran evvel çıkarak, rejimin ve 
sosyal adaletin en iyi şekilde gerçekleşeceğine 
emin bulunarak bu mevzuu burada bırakmak 
istiyorum. Ancak, Meclisin ve Hükümetin dik-" 
katini çekmek için bir noktaya daha müsaade 
ederseniz temas edeceğim. 

Halkın vergileriyle yapılmış olan barajlar 
vardır. Toprak sulamaları için barajlar vardır. 
Kıraç arazi sulandığı zaman elbette ki büyük 
bir değer kazanıyor. Meselâ size kendi çevrem
den bir misal vereceğim. Söke Ovasında bundan 
10 sene, 15 sene evvel hiçbir şey yetişmiyordu 
ve bir bataklık saha idi. Fakat buraya 
1 600 000 000 lira yatırım yapılmak suretiyle 
bugün en verimli toprak elde edilmiştir. 

Şimdi, Devletin gelirleriyle, halkın verdiği 
vergilerle yapılan barajlardan 8 500 000 hek
tar arazi yararlanacaktır. Bugün kıymetsiz olan 
arazi, sulandığı zaman büyük bir değer kazanacak
tır. Devletin gelirleriyle kıymet kazanan bu ara
ziyi eğer biz sulama tesislerini yaptıktan sonra 
devletleştirirsek, o zaman çok büyük miktarda 
bunlara para ödememiz icabedecektir. O zaman
da toprak reformunun maliyeti çok yükselecek
tir. Arazi sahiplerinde de haksız şekilde zengin 
olma geleneği belirecektir. Devletin imkânla-
rıyle değer kazanmış bir araziyi ilk değerinden 
çok daha yüksek bir fiyatla almak büyük bir 
haksızlıktır. 8 500 000 hektar arazi sulandığı 
zaman verim daha çok artacak ve verim artın
ca da daha çok aileyi geçindirmek imkânı bu
lunacaktır. Bu sebepten toprak reformu üzerin
de çalışan Hükümet ve Parlamentoyu şimdiden 
uyarmayı vazife sayıyorum. 
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Sulanabilecek araziyi şimdiden tespitle, pi
lot bölge olarak ilân edilmesi, bugünkü değeri 
ile satınalmması ve bundan sonra toprak refor
mu, 5 senede, 10 senede, kaç senede uygulana
caksa, bu uygulama yapılıncaya kadar, bugün
kü değerinden satınalmması yerinde olacaktır. 
Böylece çiftçilere üzerinde tarım yapma imkâ
nı bırakılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, tarım reformuyle bir
likte mütalaa edilmesi icabeden bir konu da hiç 
şüphesiz ki, kooperatifçiliktir. Kooperatifçilik, 
özellikle geri kalmış ülkelerin ekonomik geliş
melerinde gittikçe önemli bir rol oynamaktadır. 
Türkiye'nin adaletsiz gelir dağılımı, hızlı fiyat 
artışları, bölünen toprakların yarattıkları işlet
me sorunları kooperatifleşmeye elverişli bir 
ortam yaratmaktadır. Ancak, kooperatifleşme
de Türkiye'de büyük sorun, büyük müşkülât, 
örgütlenmek, eğitim, güven sağlamak ve toplu
ma yararlı olmak düşüncesini uyandıraJbilmek-
tir. Fakat bütün engel ve müşküllere rağmen, 
isosyal refah toplumu yaratmak istiyorsak koo
peratiflerden mutlaka yararlanmak mecburiye
tindeyiz. Örneğin, israil tarımının bu kadar ile
riye gitmesi, gerek üretim kudreti, gerekse pa
zarlamada kaydedilen başarıdadır. Bu başarının 
sırrı şuurlu kooperatifleşmede yatar. Bünyemi
ze ve sosyo - ekonomik ihtiyaçlarımıza uygun 
bir kooperatifleşmeyi Devlet teşvik etmelidir. 
Bugün kurulan kooperatifler vardır. Koopera
tifin adedinin şeklen artması önemli değil, fonk
siyonel hale gelip, üyelerine refah sağlayacak 
tedbirleri alması, hizmet getirmesi önemlidir. 
Bunları ciddî bir değerlendirmeye tabi tutar
sak, görürüz ki, Türk kooperatifçiliği maalesef 
arzu edilen gelişmenin içine girememiştir. 

Yabancı memleektlere işçi göndermek için 
kurulan şeklî kooperatifler Türkiye'de günden 
güne artmaktadır. Aslında bulunduğu yerde 
kalkınma gücünü kuvvetlendirmek, üretim ar
tırıcı olmak lâzımdır. Bu kurulan kooperatifle
rin böyle bir hizmeti bugüne kadar görülme
miştir. Türk tarımında verim çok düşüktür diye 
biraz önce söylemiştim. Maalesef Belçika'da bir 
dekardan 414 kilo buğday alındığı halde, Tür
kiye'de ortalama 123 kilogramdır. Ama diye
ceksiniz ki, oranın iklim şartları daha iyi. Ben 
size Yunanistan'dan bir rakam vereyim. Yuna
nistan'da 142 kilodur, Yugoslavya'da 217 kilo
dur. Türkiye'de verimli olarak tam ilerleme kay

detmiş ve bugün en yüksek mertebeye erişmiş bir 
tek pamuk vardır. 19 yıl zarfında büyük bir geliş
me kaydetmiştir. Bunda elbetteki tarım tekni
ğinin ve girdilerin rolü olmakla beraber en bü
yük etken hiç şüphesiz tarım satış kredi koope
ratiflerinin faydalı çalışmaları olmuştur. Bu
nun yanında da sanayiin kurulmasıdır. Pancar
da da büyük ilerleme olmuştur. Çünkü pancar 
tarımında da kooperatifler önemli ve yararlı 
bir iş görmüşlerdir. Bunun yanı sıra da şeker 
endüstrisinin kurulması, bu tarım kolunun iler
lemesine sebebolmuştur. 

Kırsal alanlarda, ekonomik güçleri yetersiz 
küçük işletmelere tarımsal girdilerin temini, el 
sanatları gibi faaliyetlerle gelirlerinin artırıl
ması, ürettikleri malları değerlendirecek tesis
lerin yapılması ve diğer pazarlama sorunlarının 
çözümlenmesi köy kalkınma kooperatifleri şek
linde teşkilâtlanmakla kabildir. Ancak bu köy 
kalkınma kooperatifleri teşkilâtı bütün köyle
rimize yayıldığı tadirde, pamuk gibi, pancar 
gibi bütün ziraî ürünlerim verimini artıracak ve 
Türkiye elbetteki bu ziraî verim artışından bü
yük bir döviz sağlayacaktır. Buradan da elbet
teki sanayinin nüvesini kuracaktır. 

Köy kalkınma koopartiflerinin bugün için 
öz kaynakları yetersizdir. Kamu kuruluşlarından 
hiçbir yardım alamamaktadırlar. Köy İşleri Ba
kanlığına her yıl proje hasırlanması ve finans
manına katkıda bulunması için yüzlerce teklif 
gelmektedir. Ama Köy işleri Bakanlığının elin
de böyle bir imkân olmadığı için bunların ancak 
8 - 10 tanesini değerlendirebilmekte, diğerleri
nin hepsi geriye itilmektedir. 

O halde biz Türkiye'de her şeyden evvel ve
rimi artırmak ve Türkiye'deki millî gelirde bir 
artış sağlamak istiyorsak, köy kalkınma koope
ratifleri mevzuunda Köy işleri Bakanlığının 
finansman ve diğer bütün ihtiyaçlarını temin 
etmemiz lâzımdır. 

Tarımsal kooperatiflerin, projeye dayalı teş
vik Ödeneği ve yatırım projelerine yardım fa
sıllarına, önceleri 1 lira konulmuştur. Bu sene 
o 1 liranın da kaldırıldığını gördük; ama büt
çe raporunda, kıymetli raportör arkadaşlarım 
20 milyon lira verilmesi için bir teklifte bulun
muşlar. Ümidederim ki, bu teklif olumlu karşı
lanmıştır. 20 milyon azdır, hattâ 30 milyon ol
ması yerinde olur kanımızca. 
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Memleketimizde, köylülerimizin mutlaka 
yan gelir olarak ve boş zamanlarının değerlendi
rilmesi için el sanatlarının geliştirilmesi lâzım
dır. Ancak, bu mevzu, yalnız Köy İşleri Bakan
lığı bünyesinde değil, Tarım Bakanlığıı Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve hiç iliş
kileri olmadıkları halde çeşitli bakanlıklar bün
yesinde, bu el sanatları mevzuunu ele almışlar ve 
hepsi de ayrı bir politika güderler; hepsinin 
ayrı ayrı hedefleri vardır, bu yüzden de hiçbir 
surette iyi bir netice alınamamaktadır. Kanımız 
odur İd, bütün bu el sanatları mevzuunun yet
kili sorumlusu olarak, Köy işleri Bakanlığının 
bünyesinde toplanması daha faydalı olacak
tır. 

iskân mevzuuna da bir miktar temas etmek 
istiyorum. Köysel alanda iç iskân, yani fiziksel 
yerleşim düzensizdir. Köyler çok dağınıktır, bu
ralara hizmet götürmek büyük külfetlere yol 
açmaktadır. Bundan dolayı, bu merkezleri, ge
lişme merkezleri denen, gelişmeye müsait köy
lerde bunları toplamak gerekmektedir. Hizmet
leri daha kolay götürmek için, merkez köyler 
olakar gelişme potansiyeli yüksek olan köyleri 
esas almak faydalı olacaktır. Köy işleri Bakan
lığının ilgili umum müdürlüğünde bunun için 
yapılan beş yıllık fiziksel yerleşme planlarınm 
bitmiş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Daha verimli ve başarılı işler yapacak
larını ümidederiz. Ancak, burada bir hususa da
ha temas etmek istiyorum. Bütçe, Komisyon
dan geçtikten sonra Senatoda verilen bir öner
ge ile tapu kadastroda, yani arazide çalışan 
tapu kadastro mensuplarının yevmiyelerine 7 
lira gibi bir zam yapılmıştır. Ancakı aynı mak
satla toprak işlerinde çalışan, toprak komis
yonlarındaki ilgili arkadaşlara bu ödenek veril
mediğinden, böyle bir zam yapılmadığından, bir 
adaletsizlik doğmuştur. Bunun da yerine geti-
ilmesini Sayın Meclis üyeleinden rica ederiz. 

Yol, Su Elektrik (YSE) de plan hedefleri
nin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. Bu ba
kımdan YSE Genel Müdürlüğünün kıymetli ça
lışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, bura
da bazı hususları da arz etmeme müsaadelerini
zi rica edeceğim. 

Programlarda herşeye rağmen aksamalar 
vardır. 1908 senesinde bitmesi icabeden program
da mevcut bir su işinin 12 Mart 1071 senesinden 
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sonraya kalması ve o zaman meydana getiril
mesi veyahut da köy içme suyunun programa 
alındığı halde, bölge müdürüne müracaat edip 
de boru isteyen bir muhtar arkadaşımıza «iboru 
yoktur elimizde, veremeyeceğiz» dendiği halde, 
hemen arkasından giden diğer bir köy muhtarı
ma foorıınun verilmesi, elbette bu hizmeti hakeden 
köylünün şuurunda, adaletsizlik karşısında kaldı
ğı için bir reaksiyon, bir tepki yaratmaktadır. Öz 
olarak şunu söylemek isterim ki, altyapı tesis
lerinin köye götürülmesinde siyasî tercihler 
mutlaka bertaraf edilmelidir. Köylünün parası, 
uzun süre YSE müdürlüklerinde bekletilmeme
lidir. Bu durumlar, köylünün itimadını sars
maktadır. Çalışan ekipler ve personel disiplin 
altına alındığı, ciddî çalışma imkânı verildiği 
takdirde randıman % 25 artacaktır. 

Bakım masrafları fazladır. Maliyetler yük
sektir. Bir kilometre köy yolunun Türkiye'deki 
masrafları, eşit şartlar altında başka bir yerde 
yapıldığı takdirde çok daha fazladır. Türkiye'de 
işçi ücretleri az olduğu halde maliyetlerin bu 
kadar yüksek olması, mutlaka önlenmelidir. 

Yatırım, dengeli değildir sayın afkadaşlarım. 
Hepimiz itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, se
çim zamanlarında yatırım fazladır, seçim geçtik
ten sonra yatırım hızı azalmaktadır. (Yani, YSE 
olarak konuşuyorum.) O bakımdan, programlar 
yapılıp köy planlaması yapıldıktan sonra yol
ların, suların, elektriğin hangi köylere verilece
ğini, bütün köylü teker teker bilmeli ve artık 
bu umum müdürlüğe, bu Bakanlığa olan güve
nin her şeyin üstünde tutmalı ve bu husus 
hakikaten gerçekleştirilmelidir. Ama, burada 
sorumlu olan yalnız, elbetteki Köy işleri Ba
kanlığının kıymetli elemanları değildir, idareci 
olarak kaymakam ve valiler, iktidarlara hissî 
•ve fikrî yönden her hangi bir yakınlıkları da 
olsa, bu yakınlığı bir tarafa iterek bu planları 
mutlak surette tatfbik etmelidir. Bugün Hükü
met, üzerinde çalıştığı idarî reorganizasyon re
formunda bunları dikkate almalı ve bu yetki
nin hiç şüphesiz Köy işleri Bakanlığına ve
rilmesi öngörülmelidir. 

BAŞKAN — Süreniz bitmek üzeredir, sayın 
üye. 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Burada 
(bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 

Elbetteki, toplum kalkınması dediğimiz ve 
Köy işleri Bakanlığı bünyesinde temelini bulan 
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bu hikmete, bir taraftan, Devletin getirmek is
tediği yatırımlara, köylerimiz hem bedenî hem 
maddî imkân nispetinde katkıda bulunacaklar
dır. Öibür taraftan da köylünün yaptığı prog
ramlara, Köy işleri Bakanlığı, yani Devlet ola
rak öngörülen yatırımlarda yardım edecektir. 
Ancak, katkıda bulunamayan köyleri, yani bu 
imkâna sahlbolamayan köyleri de dikkate al
mak lâzımdır. Pamuğu, zeytini, fındığı olan bir 
zengin köye yolu, suyu, elektriği götüreceğiz; 
ama 15 bin lirayı veremeyen bir dağ köyünde 
de çocuklarımızı cami avlusunda okutacağız. 
Bu, Devlet olmanın haysiyetine yakışacak bir 
iş değildir, sayın arkadaşlarım. Onun için kat
kıda bulunabilen köylerin yatırımlarında oldu
ğu gibi, bu imkâna sahibolamayan köylere de 
Devlet elini mutlaka uzatmalıdır. Burada şunu 
da belirtmek isterim ki, her köy, imkânı nis
petinde bu mevzularda katkıda bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen, Sayın Akar
ca. 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Sayın 
Başkan, bağlıyorum efendim, zaten sonuna gel
dim. 

Köy yollarında bütün yapılan yatırımların 
üçte birini, içmesularında üçte birinden fazla
sını ve elektrikte de yüzde yarısından fazlası
nı köylü vatandaşlarımız ve özel idareler kat
kıda bulunarak yapmışlardır. Kendilerine şük
ranlarımızı arz etmek isterim. Fakat, bütün bun
lara rağmen, bugüne kadar yapılan hizmetlere, 
sarf edilen enerjilere, Hükümet programlarına 
rağmen; bugün hâlâ daha binlerce köy, susuz, 
okulsuz, yolsuz, elektriksiz, konut adedi az, ya
pısı çürük, tarım teknolojisi geridir. Memleke
timizde maliyetler yüksek, eğitim ve girdiler, 
sağlık şartları çok yetersiz, çocuk ölüm nispeti 
yüksek, köy kanunları kifayetsiz, teknik eleman 
az, malî imkânlar kıt. Bu acı gerçekleri bilen 
politikacılar ve Hükümet olarak, bütün im
kânlarımızla vatandaşlarımızı Anayasanın ön
gördüğü yaşama düzeyine getirmek mecburiye
tindeyiz. Bu istikamete yönelmedikçe istedi
ğimiz kadar kuvvetli ve sert kanunlar çıkara
lım, bugünkü anarşi önlememize, bugünkü prob
lemleri çözmemize imkân yoktur, sayın kardeş
lerim. 

Rejimi kurtarmak istiyorsak; elbirliği ile bu 
davalara eğilmemiz gerekmektedir. 

. Köy işleri Bakanlığının kıymetli mensupla
rına, bu işlerde başarılı hizmetler diler, bütçe
nin bütün memlekete yararlı olmasını temenn' 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Akar
ca. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Adnan 
Akarca, buyurunuz efendim. (Alkışlar.) 

D. P. GRUBU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan ve değerli milletve
killeri; 

Köy işleri Bakanlığı 1972 malî yılı bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek, tenkit ve temenni
lerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 
25 .12 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren 4951 

sayılı Kanunla Köy İşleri Bakanlığı,, Türk köy
lüsünün dertlerine, ihtiyaç ve meselelerine en 
kısa zamanda çareler bulmak ve bunları hallet
mek için kurulmuştur. Fakat bu bakanlık bu 
ağır yükü henüz kaldıramamış, çalışma sistem 
ve metotlarında istenilen bir hıza kavuşamamış
tır. Bununla beraber bizim kanaatimize göre, 
Köy İşleri Bakanlığı, en önem verilmesi gereken 
bir bakanlıktır. Çünkü Milletimizin çoğunlu
ğunun arzularına, diğer bir değişle 22 milyon 
insan kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vermeye uğ
raşmaktadır. 

Şimdi haJtırımıza şu sorular geliyor: Kuru
lusundan bu yana köye ve köylüye ait altyapı 
hizmetlerini bir plan ve program çerçevesi içe
risinde yürüten bu bakanlığın hizmet, çaba ve 
gayretleri acaba ne ölçüde başarılı olmuştur.? 

Sulama şebekeleri, arazi ıslâhı,, taşkınlardan 
korunma, küçük ve büyük su isleri, köîjrü, yol, 
elektrik ve içme suyu gibi kövlülerimizin haya
tî konularını ele alan bu bakanlık, acaba bun
lara ne ölçüde cevap vermiştir? 

Bütün bu hizmetleri gereği gibi organize 
edebilmiş midir? 

Bu hizmetler arasında gerekli ahengi sağla
yabilmiş midir? 

Diğer taraftan bu hizmetler ne derece aksa
mıştır? 

I Program ve projelerin uygulanmasında ne 
gibi maddî güçlüklerle karşılaşılmıştır? 
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îşte bütün bu sorulara verilecek cevaplar, 
Yüksek Meclisimizin huzurunda ortaya konula
cak tenkit ve temenniler, en önem vermemiz ge
reken bu bakanlığın durumu, bu gün bir defa 
daha Yüce Kurulunuzda bütün etrafıyle ortaya 
koyacaktır. Maamafih tenkit ve temennilerimi
ze başlamadan önce şu noktayı burada insafla 
kaydetmemiz gerekir ki; Köy tşleri Bakanlığı
nın konuları uzun yıllar ihmal edilmiş köy ve 
köylü sorunlarıdır. 

Bununla beraber 1972 yılı malî bütçesinde 
Köy işleri Bakanlığı için 1 534 982 204 lirası 
teklif edilmiştir ki; bunun 257 506 548 lirası 
cari harcamalar, 893 400 000 lirası yatırım har
camaları, 96 140 657 lirası ise sermaye teşkili 
ve transef harcamaları için ayrılmış olup, bu 
miktarlar üzerinde mutlaka önemle durmak, 
bunların çok yetersiz kalışını saptamak lâzım 
dır. Çünkü buradaki gedik çok büyük bir ge
diktir. Bu ödenek miktarları bu gediğe gergi 
olamaz. 

Bir defa her şeyden önce içme ve sulama su
larında, yollardan, köprülerden ve elektrikten 
mahrum bulunan köylerimizi şehirlerimizle kı
yaslarken ; bizi utandıran bir tablonun karşısın
da Yüksek Meclisimizi bu konulara daha da 
çok eğilmeyi zorlayan acı gerçekler dolayısiyle, 
Köy tşleri Bakanlığının bütçesi cidden çok ye
tersiz kalmaktadır. Büyük dağın büyük bir du
manı olur. Evet, köylümüzün ve köyün ihtiyaç
ları;, büyük yatırımlara zaruret göstermektedir. 

Fakat şuna da hemen işaret edelim ki, bu ba
kanlık bütçe yetersizliğinin yanı sıra biraz da 
çalışma, teknik ve metodlarınm zayıflığından 
ötürü Türk Köylüsünün dertlerini ve meseleleri
ni biran önce halledecek bir hıza girememiş, 
Türk köyünün ihtiyaçlarına yetişememiştir. Ay
nı zamanda köylerimizdeki ekonomik faaliyet
leri hızlandıramamış, köylerimizdeki potansiye
lin lazami şekilde kullanılması işini başarama
mıştır. 

Çok partili hayat, köylülerimizde yeni bir tar 
lam ihtiyaçlar, istekler doğurmuş, köyün biran 
önce kalkınması görüşünü hakim kılmıştır. Köy
lülerimizin en önemli ihtiyaç ve isteklerinden 
haberleşme araçları ile elektrifikasyon, maale
sef henüz pek köye girememişken; televizyonda 
link sistemi kurulmadığı için, bu hizmet kolu 
çok sınırlı kalmış iken, Hükümet köylülerimize 

televizyon vadediyor. Şüphesin, bunu bizler de 
candan istiyor ve destekliyoruz. Bununla bera
ber her şeyden önce köylülerimizin maddî ola
naklarının kuvvetlenmesini öngörüyoruz. Maddî 
gücü kuvvetlenen köylülerimiz, buz dolabına 
da, televizyona da kendileri sahip olacaklardır. 
Nitekim şimdiden Bütan Gaz ocakları köylüle
rin çeyiz eşyaları araşma girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Köylülerimizin geçimleri ile ilgili tarım ke

riminde üretim maalesef düşüktür. Çünkü üre
tim tekniği yetersizdir. Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama Genel Müdürlüğü bu Bakanlığın 
en baş teşkilâtlarından biri olup toprak ve su 
kaynaklarımızı yararlı bir hale getirmek üzere 
kurulmuştur. Bu hizmetin ise tarımımızdaki 
üretimi artıracak önemli bir etkisi olacaktır. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünün zirai sula
mada kullanılmakta olan mevcut bazı sularımı
zın daha faydalı bir şekilde kıymetlendirilmesi, 
istifade edilmesi için yaptığı çalışmalar, bir kı
sım su israfını önlemekte üreticiye küçük mik
tarda da olsa yeni çalışma alanları vermekte
dir. Fakat sularımızın çok büyük bir kısmı 
Toprak - Su Genel Müdürlüğünün ilgi ve hiz
metini henüz beklemektedir. Diğer taraftan 
maalesef Türkiye'nin tarım arazisi yanlış sula
ma bilgisinden ötürü gün begün çoraklaşmakta 
ve birçok kıymetli arazinin verim gücü kaybol
maktadır. Aynı zamanda ekilen arazilerin bü
yük çoğunluğu erozyona mâruzdur. Toprak - Su 
Genel Müdürlüğü erozyona mâruz kalanlarla, 
çok önce çoraklaşmış ve yeniden çoraklaşan 
tarım arazilerimizin durumlarını ıslah edecek 
tedibirleri biran önce almalı, bu nevi arazileri 
(tespit etmeli ve çiftçilerimizi bu konuda eğitme
lidir. 

Toprak muhafazasının ve sulamasının yanı 
sıra köylerimizde el sanatlarının geliştirilmesi 
ve kooperatiflerin yaygınlaştırılmasında büyük 
faydalar görüyoruz. Fakat bu konulardaki ça
lışmalar ve teşkilâtlanmalar oldukça zayıf kal
mıştır. Oysa köy el sanatlarının tam bir şekil
de geliştirilmesi sonucu, köylülerimizin boş za
manları değerleneceği gibi onlara bir yan gelir 
sağlanması işi gerçekleşecekti. Köylerimizdeki 
tarım fazîası iş gücünün göy el sanatları ile 
kıymetlendirilmesi meselesine gerekli hız veril
melidir. 
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Köye giden hizmetlerin çoğunda planlama 
metotları ve uygulamaları tam bir şekilde ya
pılamamış ve yapılanlar ise pek o kadar başa
rılı olamamıştır. Bir defa teknik standartlar, 
gereği gibi uygulanamamıştır. Köylünün me
selelerini gözönüne koyacak ve bunların hal 
yollarını bulacak kırsal, fizikî planlama çalış
maları da ortada yoktur. 

Türkiye ideki yerleşim sorunu da halledile
memiştir. Ağılı olmayanın davarı olmaz. Mem
leketimizde 65 277 yerleşme ünitesinin tesbiti 
yapılmıştır ki, köylerimiz kayıtlara göre 35 877 
adettir. Bundan geri kalanlar ise mahalle, oba 
ve mezra gibi ayrımlardır. İşte biz bu ayrımlar 
üzerinde bir nebzecik durmak istiyoruz. Çünkü 
bazı mahallerimiz köyler kadar büyüktür. Maa
lesef bunlar ihmale uğramakta, bu gibi yerlere 
hizmetler daha sonraya bırakılmakta veya hiç 
yapılmamaktadır. Oysa bunların bağlı bulun
dukları köyler kadar itibarlı olmaları, hizmete 
kavuşturulmaları şarttır. Arda kaaln derde 
kalırmış. Gerçekten de bu yerler binbir sıkıntı 
ve ihtiyaç içerisindedirler. Bazılarının ise bağ
lı bulundukları köylerle münasebetleri kopuk
tur. DBu daha ziyade bağımsız köy olmak, kendi 
karpuzunu kendi kesmek arzusundan doğmak
tadır. Köy ihtiyaçları dikkate alınırken, hiz
metler yapılırken mahallelerin de aynı şekilde 
işlem görmelerini dileriz. Bu mahalleler de 
şüphesiz vatan, oralarda yaşayanlar da şüphe
siz Türk vatandaşlarıdır. Ama bir halk değiş
mesiyle, kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi 
su bulamaz içmeye.. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün Türkiye'deki yerleşim daha da da

ğılmaktadır. Birçok yerlerde köylüler tarla, bağ 
ve bahçe gibi işletmelerinin içerisine evlerini 
yapmaktadırlar. Turistik mahallelimizin yerle
şim düzeninde de bir dağılma görülmektedir. 
Acaba turistik bölgelerimizde bir iskân düze
ninin yapılması nasıl mümkün olacaktır? 

Evet, köy yerleşme merkezleri, köy konut
ları gibi konularımız henüz ortadadır. Köyle
rimizin Amerika'da olduğu gibi şehirleşmeleri 
nasıl sağlanacaktır? Ortaokullar, kooperatifler, 
PTT binaları, Sağlık ocakları g'M önemli tesis
leri bir merkezde toplarken, bu yerlerin isabetli 
seçilmesi zorunluğu vardır. Esasen merkez ola
cak bu gibi yerlerin çoğunluğu halkın temayülü 

ile kendiliğinden teşekkül etmeye başlamıştır. 
Fakat birtakım yeni merkezler seçilirken poli
tik zorlamalar bu işe karışmamalıdır. 

Türkiye'deki köyler şehirleşirken, aynı za
manda sanayileşmelerini temenni ediyoruz. 
Köylerimizin elektriğe kavuşturulmaları uygar
lığın gereklerinden biri olduğu kadar, ekono
mik kalkınmamız için de çok elzemdir. Köyde 
küçük sanayiin gelişmesini buna bağlı görüyo
ruz. Ünlü iş adamı Birinci Henri Fort «Bir aya
ğı toprakta bir ayağı sanayide olan Amerikanın 
güveni tamdır» demiştir. Türk köylerinin de şe
hirleşmeleri ve ısanayileşmeleriyle Türkiye'nin 
güveni tam olacaktır. Meleketimizdeki 65 bin 
yerleşme ünitesinde 3 227 köyün elektriğe ka
vuşması çok az bir rakamdır. Fakat Türkiye 
Elektrik Kurumunda bu uğurda gayret sarfe-
den bazı insanlara rastladık. 

Bununla beraber, İstanbul YSE Müdürlüğü
nün iç durumuna temas etmeden geçemiyece-
ğim. Bu müdürlüğün 60 milyonluk Bütçesine 
rağmen müspet iş görülememektedir. İstan
bul'da elektriklerin sadece direkleri dikilmiş, 
fakat telleri çekilmemiştir. İhale bedelleri 
ödenmemekte'dir. Köylülerin şikâyetleri vilâ
yetten ileri geçememektedir. Sayın Bakanın 
bu kanunun üzerine eğilmelerini, ilgili zevata 
gerekli direktifi vermelerini rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türk köylüsü 
gerçek sorunlarını tanımakta, kim ne derse 
desin, bunların büyük faydalarını tam mana-
siyle anlamaktadır. Fakat Türk köylüsü kendi 
imkânlarını Devletle birleştirerek sorunlarını 
kolaylıkla halledememektedir. Köylü - Devlet 
işbirliği halen aksak bir durumda görülmekte
dir. Buna yeni bir metot getirmek lâzımdır. 

Köye ait hizmetlerin malî kaynaklarına bak
tığımızda, bunlar genel bütçeden ve mahallî 
idarelerden başka köy katkısından sağlanmak
tadır. Ayrıca köy hizmetlerinin yapılmasında 
imece önemli roy oynamaktadır. Fakat köy ka
nunu yürürlüğe girdiği 1924 yılından beri ime
ceyi köylülerimiz pek benimsememiş ve seveme-
miştir. Şüphesiz ki, buna köylülerimizin kalkın
ma için henüz hazır olmadığı bir devrede yapı
lan bazı çirkin uygulamaların ve birtakım zorla
maların menfi etkisi büyük olmuştur. Köylü 
de imece adının antipatisi elan devam etmek
tedir. Bunun değiştirilmesini ve yerine yeni bir 
şekil getirilmesini temenni etmekteyiz. 
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Bütün bunlarla beraber köy katılımları köy
lerin maddi güçlerine göre düzenlenmemekte-
dir. Bu yüzden geçim imkânları az olan köyle
rimizin hizmetlerinin yapılması mümkün olama
makta ve geriye kalmaktadır. Fakat hiç unut
mayalım ki: Sofrada insan beklemek, değirmen-
dammda sıra beklemek zordur... 

Programları yaparken ve bunları uygular
ken siyasî tesirler görülmekte ve bunlar bazı 
hizmetleri maalesef engellemektedir. Bu tesir
lerin asgari ölçüye indirilmesi için Bakanlık ye
ni bir sistem getirmelidir. Tenkide lâyık başka 
bir konu ise, YSE araçlarının durumudur. Bir 
defa bunların yedek parçaları yeter derecede 
yoktur. Atını almışız heybesini alamamışız. Ne
den temin edilmez bir türlü akıl ermiyor. Bul
dozer, greyder gibi bir araç arızalandığı zaman 
usun bir süre âtıl kalmaktadır. Yedek parçaları, 
nıeveudolduğu hallerde dahi bu araçlar normal 
bir çabukluk içerisinde hizmete sokulmarnakta-
dır. işte bütün bu aksamalar üzerinde Sayın 
Bakan önemle durmalı YSE il teşkilâtlarını ge
reği gibi uyarmalıdır. Burada iller YSE teşki
lâtının köylülerle birlikte çalışma konusuna bi
raz dokunmadan geçemeyeceğiz. Bunda da her 
şeyden önce çalışan makinalara köylülerin akar 
yakıt temini meselesine temas edeceğiz. Bazı 
köylüler kendi yollarının yapım ve bakımları 
için verdikleri akaryakıtın kendi yollarında 
sarf olunmadığı iddiasında bulunuyorlar. 

Bunların ya başka yerlerde kullanılmak üze
re biriktirildiği veya operatörlerle onların iş
birlikçileri tarafından gizlice satılıp kendileri
ne bir gelir temin edildiği ileri sürülmektedir. 
Her iki şekil de çok çirkindir. îlkinde bir köyü 
aldatmak suretiyle başka bir hizmeti yapmak 
bahis konusudur. Biz bunu asla kabul edemiyo
ruz. Diğeri ise doğrudan doğruya suiistimaldir. 
Her iki halde idarî ve adlî takibatı icaibettirir. 
Sayın Bakanın bu konulara eğilmelerini rica 
ediyoruz. Köy katılımları iyi ayarlanmalı, bir
takım usulsüzlüklere ve yolsuzluklara mani 
olunmalıdır. Personelde hesap sorulma korku
su mevcut bulunmalıdır. Şüphesiz bu gibi du
rumlar, YSE müdürlerinin siyasî baskılarla 
oyuncak yapıldığı, valilerin ve diğer idarecile
rin zayıf kaldıkları illerde görülmektedir. Fa
kat her- şeyden önce YSE Genel Müdürlüğü il
lerdeki personelini bir disipline sokmalıdır. 
Çünkü bu gibi halin başka türlü tezahürleri de 

var. örneğin : YSE Genel Müdürlüğü il perso
nelinden bazıları yollarını, köprülerini, içme su
larını yaptıkları köylerde geleneksel Türk ko-
nutseverliği sonucu bazen izzet ve ikram gör
mek gibi bir durumla karşıkarşıya kalıyorlar. 
Bu hal de Devletin getirdiği hizmetlere muka
bil bir ziyafet şeklinde tefsir ediliyor ve dedi
kodu konusu oluyor. Bizce YSE taşra teşkilâtı
nın üzerine higbir gölge konmamalıdır. Köyler
deki ekiplerin çalışma sistemlerinin ıslah edil
mesini bir süredir görülmekte olan bazı önemli 
hatalar ve aksamaların giderilmesini içtenlikle 
temenni etmekteyiz. 

Bununla beraber Köy İşleri Bakanlığının ye
ni kurulmuş olması, Teşkilât Kanununun çık
mamış bulunması gibi nedenlerle, teknik perso
nele diğer kuruluşlar kadar sosyal olanaklar 
tanıyamamaktadır. Köy muhtarından tutunuz 
da yasama organları üyelerine kadar her kade
mede insanla muhataıbolmaları, çeşitli menfaat 
gruplarının çıkar çatışmalarında bu bakanlık 
personelinin araç olarak kullanılması persone
lin huzurunu kaçırmakta ve çalışma koşullarını 
güçleştirmekledir. 

Çalışma yerlerinin sosyal yerleşim merkez
lerinden uzak olması, en basit sosyal ihtiyaçla
rını bile karşılayamamalarına yol açmaktadır. 

Rahat çalışılan diğer kuruluşlarda görev 
bulamadıklarından Köy işleri Bakanlığı hizmet
lerine gelen teknik personel miktarının az olma
sı ise, kişi başına düşen iş miktarını artırmakta, 
bir teknik personelin iş gücünün çok üstünde iş 
bulunması nedeniyle artan hizmetler teknik for
masyonu olmayan ellere terk edilmektedir. Güç 
çalışma şartları ve tatmini sağlanamayan asgarî 
ücret ve sosyal ihtiyaçlar bu bakanlığın özel
likle YSE hizmetinde çalışan mühendis ve Yük
sek mühendislerin daha iyi şartları bulunan di
ğer kuruluşlara geçmelerine yol açmakta ve 
böylece geride kalanların hizmet şartları daha 
da ağırlaşmaktadır. 

Diğer kuruluşlar bakımından aynı görevleri 
yapan personel yönünden kadro adedi ve tahsil 
sınırlandırılması yapılmadığı halde Köy işleri 
Bakanlığı kadrolarında sınırlandırma yapılmış, 
sayılı kadroların dağıtımı yeni sorunlar ve hu
zursuzluklara yol açma eğilimini göstermiştir. 

YSE yöneticilerinin genç olması nedeniyle 
int'ibak dereceleri düşük olmuş emirlerinde ça-
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lıştırdikları diğer memur ve işçilerin ücretlerin
den çok daha az bir ücret almaları gibi bir du
rum ortaya çıkmıştır, örneğin; YSE Müdürü 
brüt 2 450 TL. alırken iki alt kademesindeki 
bir İşçi 2800 TL. almaktadır. Bu durum da gös
termektedir ki, Köy işleri Bakanlığı teknik per
sonelinin durumu çok başka bir özellik arz et
mektedir. 

Bu nedenlerle YSE hizmetlerinde çalışan 
teknik personelin kadro derecelerinin yüksek 
tutulması, bunların mahrumiyet, iş güçlüğü ris
ki ile teminindeki güçlük zamlarının özel bir 
kararname ile verilmesi gerekmektedir. Hükü
metin bu konuda bir karar almasını faydalı gö
rüyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün YSE tarafından köylerde patika yol

ların yerine tesviye yolları yapılıyor. Fakat bu 
yollar her yıl bir de bakim görmek istiyor. İşte 
YSE bugünkü imkânları ve çalışma temposuyle 
bu işlere yetişemiyor. O kadar ki, daha önce 
yapılan yolların masrafları bu yüzden yabana 
gitmektedir. Esasen bu yolların bir kısmı kağn-
yolu hüviyetinden kurtulmuş, bir jeep yolu ol
muştur. Köy İşleri Bakanlığının Orman Bakan
lığı ile olan yol konusundaki işbirliğini zayıf bu
luyoruz. Bu işbirliği yollar konusunda istenilen 
bir ortama gelememiştir. Bazı orman yollarının 
orman içi köylerden geçecek şekilde yapılması 
mümkün olduğu halde, bu yollar koordinasyon 
olmayışından ötürü ihmal olunmaktadır. Köy 
işleri Bakanlığının diğer bakanlıklarla olan 
koordine çalışmalarının daha çok gelişmesini 
temenni etmekteyiz. 

Köy yolları için 1972 bütçesinde ayrılan 308 
milyon lirayı miktar olarak az görüyoruz. Bv 
ödenek bu yaraya merhem olamaz. Bunun ik' 
misline çıkarılması zorunluğu vardır. Çünkü 
köylerimizin yarısından fazlasının henüz yolla
rı yoktur. Köy yolları köylülerimizin yalnız sos
yal ve ekonomik ihtiyaçları için değil, aynı za
manda sağlık ihtiyaçları için de önemlidir. Has
talarını salla nakleden köylerimizin durumları
nı hepimiz biliyoruz. Fakat çevre sağlığı bakı
mından köy içme sularının önemi ise çok daha 
büyüktür. Köyde hastalıklarla savaşın ilk şartı 
şüphesiz kî, sudur, ama halen bazı köylerimizde 
açıktan akan ve koli basili ile dolu olan suları
mız mevcuttur, ölüm nispeti yüksek olan bazı 
köylerimizde sıhhî içme suyuna kavuştuktan 

sonra ölüm nispetinin düştüğünü görüyoruz. 
Mamafih sıhhî diye yapılan bazı İçme sulannda 
dahi mikrobik bir vasat bulunmaktadır. Bir kı
sım köylerimiz ise açık kuyulardan faydalan
maktadır. Hiç su olmayan yerlerde bu ihtiyacı 
sarnıçlar karşılamaktadır. Bu sarnıçlar yağmur 
suyu ile dolmakta, yazları içleri kurtla kaynaş
maktadır. Bu gibi suları daima klorlamak müm
kündür. Bunların durumlarını Sayın Bakanın 
tetkik ettirmesini, bu konunun da üzerine eğil
mesini candan temenni etmekteyiz. Bütçeye bu 
konu İçin konulan 260 küsur milyon liralık öde
neği yetersiz buluyoruz. Çünkü köylerimizin 
yarısında sıhhî ve yeterli içme suyu yoktur. 
Kaldı ki, bizim köylülerimiz içme suyuna çok 
meraklıdırlar. İçme suyuna karşı miUetimîzdeki 
bu merak, yalnız Türklere has bir özelliktir. Bu 
tutku padişahlarda bile vardı, istanbul'daki 
Hünkâr ve Hamidiye suları, birçok çeşme anıt
ları bunun tipik örnekleridir. Bu tutkuyu halk 
^.eyişlemelerinde de görüyoruz. 

örneğin : 
«Çeşmeler yaptırdım altın oluklu 
Sular getirdim içi mercan balıklı.» 
Sayın milletvekilleri; 
Köylerimizde şimdiye kadar kanalizasyon ve 

fosseptik çukurlar yapılmamış, bu konudaki ça
lışmalardan uzak kalınmıştır. Bu bakımdan çev
re sağlığı çok ihmale uğramıştır. Bugün bu ko
nuda çevre sağlığı şartlan o kadar fenadır ki, 
köylerimizdeki hastalık kaynaklannı daha ziya
de fosseptik çukurlann ve kanalizasyonun mev-
cııdolmayışı teşkil etmektedir. Şimdiye kadar 
Köy işleri Bakanlığı görevlerinde iki sayın dok
tor arkadaşımız görev aldıklan halde, bu konu
yu ihmal etmelerini hiç hoş karşılamıyoruz. Bu 
iş maalesef havada kalmıştır. Köy hizmetlerinin 
bir kısmına «hay hay», bir kısmına artık «vay 
vay» denmemeli, bunlara gerekli önem bütün 
ağırlığı ile verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Zaman zaman bu bakanlığın faydasızlığı 

üzerinde durulmuştur. Fakat biz o kanaatte as
la değiliz. Bu bakanlık bazı müşküller içerisin
de çalışmaktadır. Bununla beraber bazı aksa-
malan, yetersizlikleri ve hatalan vardır. Biz bu 
bakanlığın faydasızlığı üzerinde ileri sürülen 
düşünceyi tamamen silecek çalışmaların-biran 
önce ortaya konulmasını, Türk köylüsünün hız-
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la kalkındırılmasını, candan temenni eder, Gru
bum adına Köy işleri Bakanlığının 1972 malî 
yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler 
ve Yüksek Meclise saygılar sunarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akarca. 
»Söz sırası A. P. Grubu adına Sayın İsmet 

Hilmi Balcı'da. Buyurun. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Saat : 16,19. 
A. P. GRUBU ADINA İSMET HİLMİ BAL

CI (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Türk Mille
tinin sayın temsilcileri, Sayın Köy işleri Baka
nı ve Bakanlığın güzide elemanları, 

A. P. Millet Meclisi Grubu adına Köy İşle
ri Bakanlığının 1972 yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi belirtirken, tenkit ve temennilerimi
zi sunarken, aziz milletimizin mutlak hâkimiye
tinin tecelligâhı olan bu mukaddes çatı altında 
onun gerçek efendisi, vefa ve fedakârlık sembo
lü muhterem köylülerimizi, muhterem çiftçile
rimizi, Yüce Meclisimizi derin saygılarımızla se
lâmlara. 

Sayın milletvekilleri, 
Köy İşleri Bakanlığının bütçesine başka bir 

açıdan bakmak, onda yurt kalkınmasının temel 
sorunlarını bulmak ve tahlil etmek, o değeri iza
fe etmek gerekir. Gerçekten yurdumuzun hızlı 
ve dengeli bir şekilde kalkınmasında köy ve köy
lü sorunları büyük yer işgal eder. A. P. nin ku
ruluş ve hizmet felsefesinde köy ve köylü başlı
ca hedeftir, başlıca ağırlık noktasıdır; Türk 
Milletinin, Türk yurdunun yapısının temelidir. 

A. P. olarak inanıyoruz ki, dün büyük Os
manlı İmparatorluğunu yaratan, dün İstiklâl 
Harbini mucizeleştiren, Misakı Millîyi çizen, 
Kuvayı Millîyeyi ispat eden, Büyük Atatürk'
ten gerçek efendilik payesini alan nasıl ki, Türk 
köylüsü olmuşsa, mamur ve müreffeh Türkiye'
nin hızla yaratılmasında, hür, demokratik ni
zam içinde var olma çabasında Türk köylüsü yi
ne öncü, yine müjdeci olacaktır. Millî irade
nin, millî hâkimiyetin sahip ve koruyuculuğuna 
başariyle devam edecektir. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri; 
Asırlar boyu Türk köylüsü kaderiyle başba-

şa kalmış, tabiat, insan, toprak ilişkisinin öte
sine varamamıştır. Memleketin dehşet ve te

rörle yönetiminin sağlandığı yıllarda, başka bir 
deyimle memleketin iç ve dış tehlikelere mâruz 
kaldığı gerekçesiyle yönetime kolay yön veril
diği yıllarda köylüye en tabiî hakları tanınma
dığı gibi, değil fikir almak, teşriki mesai etmek 
dahi düşünülmemiştir. 

Devlet kapısını açmak marifet sayılmış, Türk 
köylüsü âdeta bir baskı ve tazyik kitlesi haline 
getirilmiştir. Gayriinsanî, gayrimedenî usuller
le vergiler tarh edilmiş, istihlâk maddelerinin 
tevziincle köylü ikinci smıf vatandaş haline ge
tirilmiştir. Şehir - köylü tefriki had safhaya 
vardırılmış, köylü üvey evlât muamelesinden 
kurtulamamış, güleryüz, şefkat ve iyi muamele 
köylünün unuttuğu hasletler olmuştur. 

Bütür. bunlar bugün sıkıntısını çektiğimiz, 
bugün şikâyetini yaptığımız şahıs ve zümrele
rin tabiî olarak doğmasına sebebolmuştur ve 
böylece Türk köylüsü haklarının, haysiyet ve iz
zetinefsinin mücadelesini yapmaya hazırlanmış 
ve zorlanmıştır. 

Türk köylüsünün bariz hasletleri vardır. Yüz
yılların ağır ihmalini onun genç yaşında hisse
debilirsiniz. Masum yüzünde iyiyi düşündüğü
nü, iyiyi aradığım, olayların içinden çıkmakta
ki kıvrak zekâsını ve millî meselelere karşı en
gin sağduyusunu rahatça sezebilirsiniz, Türk 
köylüsü ne istemektedir?.. 

Sayın milletvekilleri; 
Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı köy

lümüz, evvelâ maddî ve manevî varlığının kabu
lünü istemektedir. Sadece kaderde ve tasada 
değil, fakat kıvançta da beraber olmayı, ortak 
olmayı istemektedir. En tabiî hak ve hürriyet
lerinde, izzetinefis ve haysiyetinin mücadelesin
de kendisine saygı, inançlarına saygı istemekte
dir. Medenî ve hattâ insanî bir hayat düzeyine 
biran evvel kavuşmak istemektedir. Bu masum 
istekler ne yazıktır ki, yüzyıllarca sonra Cum
huriyetle birlikte ve birçok yönleriyle de de
mokratik düzenle birlikte ele alınabilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, 
Köy kalkınmasının politik, hukukî, sosyal, 

teknik ve ekonomik yönleri vardır. Köy kal
kınması temel sorundur. Çok yönlü bir sorun
dur. Bunun içindir ki, bütçesini müzakere et
mekte olduğumuz Köy işleri Bakanlığı temel ve 
taban meselelerle yüklü, muhatabı geniş, rutin 
hizmetlerin yanında esaslı politika, ilke ve he
defleri kapsamı içine alması gereken bir baakn-
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lıktır. Gerçekten, Koy işleri Bakanlığı 300 met
re su borusu, 5 kilometre yol, bir köye elektrik, 
250 metreküplük bir göl, küçük bir köyün iskân 
sorunu gibi günlük hizmetler yanında nüfusun 
% 70 'ni teşkil eden 22 milyon insanın 65 bin kö
yün ağır sorunlarını omuzlamış durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi konumuza aydınlık vermesi bakımın

dan bazı teknik rakamları mukayeseli olarak 
arz edeceğim : 

Yıllar itibariyle köy ve şehir nüfusu şöyle 
seyretmiştir : 

1950 yılında şehirli nüfusu %18,5 iken, köy 
nüfusu % 81 dir. 

1955 yılında şehir nüfusu % 21,1 iken, köy 
nüfusu % 77,9'dur. 

1960 yılında şehirli nüfusu % 26,3 iken, köy 
nüfusu % 73,7 ve 1965 yılında şehirli nüfusu 
% 29 iken, köy nüfusu % 70,1'ini teşkil etmiş
tir. Bu yıllar zarfında şehirleşme oranı % 6,5 
şeklinde bir sürat kaydetmiştir. 

Köylük yerlerde yaşayan nüfus genel nüfu
sumuzun 1960 - 1965 döneminde % 65,5 iken, 
1965 - 1970 döneminde % 61,3'e düşmüştür. 
1970 sayımlarına göre 10 bin nüfus kriteri esas 
alındığında, 1965'te % 70,1 iken, 1970'te %64.6 
olarak tespit edilmiştir. 

Yine 1965 nüfus sayımına göre, çalışan nü
fusun % 75'i tarımda, % 12'si sanayide, 
% 13'ü hizmetler sektörlerine dağılmıştır. Ha
len tarımda aşağı - yukarı 1 milyon işgücü faz
lası vardır. Tarımda fert başına yılık gelir 
1 ilâ 50 dekarda 485 Türk lirası, 51 ilâ 200 de
karda 1 117 Türk lirasıdır. Bu rakam endüst
ride işgücü başına 15,5 liradır. 

Yine tarım üretiminin millî gelir içindeki 
yeri 1965 te safî hâsılaya göre % 37,1'dir ve 
25 milyar Türk lirasıdır. 1971 cari fiyatlarına 
göre ise % 26,2 ve 42 milyardır. Kısaca bu ra
kamlar Türk köylüsünün kalkınmasının çok 
yönlülüğünü ve çok zorluğunu ifade etmekte
dir. 

Bu duruma göre, Türk köylüsünün kalkına
bileceği yer neresi olmalıdır? Tamamen tarım 
sektöründe ve köyünde mi olmalı, yoksa köylü 
nüfusunu sanayie kaydırarak ve şehirleşmeyi 
teşvik ederek tarım, sanayi ve şehirleşme üçlü
sünün dengeli kalkınmasında mı aramalıdır? 
22 milyon köylümüzün, çiftçimizin iştigal etti
ği, ekip biçtiği 26 milyon hektar arazi barınma 
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sınırının altına düşmüştür. Birim başına elde 
edilecek ürünün behemahal artırılması sorunu 
karşımıza çıkmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu gerçekler karşısında Köy işleri Bakanlı

ğının teşkilâtı nedir, teçhizatı nedir, bütçesi ne
dir? Onu tetkik edelim. 

Yüksek malümlarmımız olduğu üzere, Ba
kanlık: Yol Su Elektrik, Toprak - Su, Top
rak iskân ve Köy Araştırma Geliştirme Genel 
müdürlüklerinden kurulu bir yapıya, bir çatı
ya sahiptir. Yol, su ve elektrik hismeleri 
A. P. Meclis Grubunun sempati, sevgi, takdir 
ve tebrik hislerini, Türk köylüsüne gecesini 
gündüzüne katarak hizmet veren grayder opera
töründen en büyük teknisyenine kadar YSE. 
personeline, yüce huzurunuzda belirtmeyi ve 
iletmeyi şükran borcu biliriz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar. Bugünedek süre
gelen başarılarının daha da devamını dileriz. 
Övgü ile karşılarız ki, YSE'nin amacı ve pa
rolası daha çok iş, daha kaliteli iştir. 

YSE Genel Müdürlüğü halen 52 milyon do
larlık makina parkına sahiptir, işbu Genel Mü
dürlük 1965 yılında 287 milyonluk bütçeye sa
hipken, 1971 bütçesi 837 milyonu bulmuştur. 
Bütçe grafiği enteresan bir üçlüdür. Yani; Dev
let, özel idare ve köy katkıları. Bu grafiğin 
en sert çizgisi, köy katkısında olmuştur. 1965 
yılında köy katkısı 44 milyon iken, 1971 yılın
da köy katkısı 210 milyona varmıştır. Beş yıl
da % 500 artış göstermiştir. Bu da, Türk köy
lüsünün bilinçli kalkınma duygusuna ve teşki
lâta inanışının bir ifadesidir. 

Yol hizmetleri : Osmanlı imparatorluğun
dan 1965'e kadar sadece 18 bin kilometre yol 
yapılmıştır. Yalnız 1970 yılında yapılan yolun 
uzunluğu 8 500 kilometredir. Yani, tüm ya
pılan yolun |% 50'si ne varmıştır. 1965 - 1970 
yılları arasında 38 bin kilometre, kaplamalı 
yol yapılmıştır. Toplam 55 bin kilometrelik 
yol, Türk köylüsünün hizmetine sunulmuştur. 
Halen 21 bin kilometre yol, tesviye halindedir. 
Tüm yol ihtiyacına göre, değerli arkadaşlarım, 
halen yolların % 34'ü tamamlanmış, %13,ü 
tesviye halinde, % 53'ü ise maalesef ham yol
dur. 

Bir başka deyimle; köy nüfûsunun % 45'i 
yola kavuşmuş, maalesef % 55 oranını teşkil 
eden 12 milyon köylümüz yoldan mahrumdur. 
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YSE. Genel Müdürlüğünün içme suyu hiz
metleri de övgüye lâyıktır. 1965 yılında 15 bin 
ünitede su mevcut iken, 1965 - 1970 yılları 
arasında, buna 20 bin ilâve edilerek 35 895 
ünite suya kavuşturulmuştur. Ancak, halen 
29 382 köyümüz içine suyundan mahrumdur. 

YSE'nin, elektrik hizmetleri de hızlı bir 
tempo takibetmiştir. 250 köyden 3 750 köye 
varmıştır elektrikli köy sayısı. Yani, mikros
kobik bir yüzdeden, % 9 nispetinde yükselmiştir. 
Köprüler; 1967 yılında sadece 120 metre uzun
luğunda köy köprüsü mevcut iken, 1971 yılın
da bu uzunluk 2 880 metre tulü bulmuştur. 

Yurdumuzun dengeli ve hızlı kalkınmasının 
güzel bir örneğini YSE Genel Müdürlüğü, Gü
ney - Doğu illerindeki içme suyu hizmetleriyle 
vermiştir. 

Nitekim 1966 yılında, 28 milyon Türk Li
rası ile Güney - Doğu'da 357 köyle,, 1967 yılın
da 30 milyon TL. ile 423 köye,, 1968 yılında 
50 milyon TL. ile 625 köye, 1969 yılında 64 
milyon TL. ile 402 köye, 1970 yılında 100 mil
yon TL. ile - ki, bu yıl kuraklık yılıdır - 459 
köye ve 1971 yılında 54 milyon TL. ile 978 köy 
ünitesine su getirilmiş, böylece yıllar yılı, bir 
yudum su için kan döken ve Kerbelâ havasını 
andıran bu güzide bölgemiz, içme suyu sorun
larının büyük bir kısmım halletmiştir. 

Doğu Anadolu ve orman köyleri için ku
rulan mobil ekipler büyük hizmetler vermiş
tir. Kısaca; yol, su, elektirk hizmetleri, 1965 -
1970 yılları arasında yol hizmetlerinde % 200, 
içme .suyu hizmetlerinde % 125, elektrik hiz
metlerinde % 1191 ve köprülerde % 2 bin ar
tış göstermiştir. 

Bu kadar başarıya rağmen, YSE nin yani 
Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünün içinde 
bulunduğu dar boğazlar enteresandır. 

52 milyon dolarlık makina ve 16 bin kişilik 
psrsonel ile yılda takriben 10 - 12 bin kilo
metre yol yapılabilirken, 5 - 6 bin üniteye su 
getirilebilirken, ancak, bütçeden ayrılacak öde
nekler ile bu kapasitenin, bundan sonra düş
mesine sebebolabilecektir. Bütçemizin % 5'i ci
varında bir meblâğı Türk Köylüsüne yol, su, 
elektrik hizmetleri için tahsis edilmediği tak
dirde, işbu Genel Müdürlüğün % 50 atıl kapa
sitesi meydana gelecek ve bu parayı verdiğimiz 
takdirde dahi, on yılda büyük bir kısmı ile ta

hakkuk edecek olan yol, su, elektrik hizmetle
rinin büyük bir kısmı da aksayacaktır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlarken, köy 
nüfusumuzun % 50 sinin yoldan mahrum ol
muş olacağı idrakinden dolayı bu hal büyük 
üzüntümüze sebebolacaktır. 

Koordinasyon problemi yol, su, elektrik için 
büyük bir sorun olarak ortadadır. Nitekim, 
köylere yapılmakta olan diğer altyapı hizmetleri; 
okul, sağlık ocağı, PTT hizmetleri gibi, koor
dinasyon yokluğundan, o köylerin yoluna sar-
fedilecek paranın iki misli ile fazlaya mal ol
maktadır. Yol, su, elektrik hizmetleri bir ta
raftan yeni yolları geliştirirken, diğer taraftan 
da yapılmış olan yolların bakımı ile meşgul 
olmak mecburiyetindedir. 

Bu bakımdan, biz, ilçelerin bakım kademesi 
halinde teşkilâtlanmasını ve böylece köylünün, 
yapılmış olan yollara daha büyük katkıda bu
lunmasını ve en önemlisi, ilçede halen bulunan 
atıl kapasitenin de değerlenmesi şeklinde te
celli etmesini arzu ediyoruz. 

YSE Genel Müdürlüğünün bugünlerde en 
büyük sorunu da tahmin ediyoruz ki teknik 
personel sorunudur. Personel Kanununun tek
nik personel konusunda açmış olduğu büyük 
problem, YSE için de aynı ile vakidir. Başka 
bir deyimle; YSE teknik personel konusunu, 
yan ödemeler konusunu halletmedikçe, değil 
yeni teknik personel bulmak, belki yıllarca 
yetiştirmiş olduğu teknik personeli de kaybe
decektir. 'Kaldı ki; yol, su, elektrik hizmet
lerinde çalışan teknik personelin, diğerlerin
den mühim bir farkı, genellikle bu personelin 
şantiyede, dağ başlarında, köylerde çalışmış ol
masıdır. 

Asırlarca severek can verdiği vatanında 
köylümüzün insanca, haysiyetli yaşama orta
mını hazırlamakta olan YSE hizmetlerinin, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda mutlaka büyük bir 
kısmı ile halledilmiş olmasını arzu etmekteyiz. 

Çevre sağlığının bu hizmetlerle büyük iliş
kisi olduğu aşikârdır. Gerekli yerlerle koordi
nasyon sağlanarak, çevre sağlığı bir ünite ha
linde ele alınmalıdır. 

Bakanlığa hayatiyet verecek olan hizmetle
rin koordinasyonunu sağlam bir yüzeye çıkara
cağına inandığımız Teşkilât Kanununun, Mec
lislerimiz tatile girmeden kanunlaşmasını arzu 
etmekteyiz. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Yukrda bir cümle ile tarım sektörü ile en

düstriyi yaşayan nüfusu fert başına düşen millî 
gelir bakımından mukayese etmiştim. Tarım 
arazimizin barınma sınırı olduğundan da, söz 
etmiştim. Çeşitli nedenlerle tarım arazimizden 
gereği gibi istifademiz güç ve uzun zaman ala
caktır. Yani tarım teknolojisinin yetersizliği, 
tarımsal eğitim ve öğretimin başarılamayışı mo
dern girdilerin köye sokulmasındaki büyük ih
mal, kırsal alanda ümidettiğimiz ve beklediği
miz kalkınmayı gerçekleştirebilecektir. 

Bu itibarla, Topraksu hizmetlerinin ehem
miyeti büyüktür. Topraksu; insan, tabiat, 
toprak üçlüsünün, teknolojik sayede Türk köy
lüsü lehine, uzun mesafeler kaydettiğine şahi-
dolmaktayız. Yılların ihmaline uğrayan köylü
müz, çoğu kez hıncını topraktan almıştır. Onu 
haşince kullanmıştır. Ona bakmamıştır. Neti
cede 23 milyon hektar araziden % 30'u eroz
yondan kurtulmuş, % 70'inde ise, orta veya şid
detli şekilde erozyon vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, tarım arazimiz ihtimamla ba

lkıma muhtaçtır. Muayyen olan bu kaynakları
mızı tecrübe, bilgi ve teknolojik oiçimdie kul
lanmalıyız. 

Nitekim, Toprak - Su Teşkilâtımın bu amaç
la kurulmuş olması Türk çiftçisine az zaman. 
da büyük imkânlar sağlamıştır. Şöyle ki; Kü-
çülk su kaynaklarının geliştirilmesi, sulama de-
vetopmanları, arazi toplulaştırılması, drenaj ve 
arazi ıslahı, toprak muihaf aza ve havza ıslahı, 
toprak etüt, harita ve tahlil lafooratuvarları, 
çiftçilerin teşkilâtlandırılması, toprak - su yö
nünden çiftçi eğitimi gibi, ana ve faydalı hiz
metlere 3 427 proje ile 291 274 hektar arazıdeı 
ve 354 312 çiftçi ailesinin istifadesine sunulmak 
dizere, 627 milyon TL. sı harcanmıştır. 

Yurdun gerçek kalkınmasının temel hizmet
lerini inançla, kıvançla yerine getiren tüm 
ıgörevMlere, AP Millet Meclisi Grupunun şük
ranlarımı ifade ediyorum. 

Yanlış ve boş sloganların peşine Ikoşmak 
yerine Türk milletinin bu medeniyet kavga
sında; ömıcü olmak, mlücahit olmak her kade
medeki hizmetliler için en büyük şeref madal-
yasıdır. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğü hizmetle
ri: 

Çok ideal, çok yönlü ve oofk pratik amaçlar
la kurulmunş olan Toprak iskân Genel Mü
dürlüğü, kuruluşumdan bugüne dek, kuruluşu
nun amacına uygun olarak hizmet vermiştir. 
ancak, bilhassa malî nedenlerle hizmet iste
nen hedefe varamamıştır. Hedefi, topraksız olan 
veya yeterli toprağa sahip olmayan çiftçile
rimizi, hafk sahübi kılmak, mer'aları tahdit et
mek tahsis etmek olan Genel müdürlük, bu
güne dek şu hizmetlerde bulunmuştur: 

4753 sayılı Kanuna göre, 6700 köyde uygu
lama yapılmış, 4466 bin hak sahibi çiftçi aile
si 300 milyon TL. borçlandırılarak 22 milyon 
dömüm arazi verilmiş ve bunlann gerekli şekil
de teçlhizatlandırılması, teşkilâtlandırılması ya
pılmıştır. Köylerimize 28 milyon dönüm mer'a 
tahsisi yapılmıştır. Halen hazinenin elinde bu
lunan arazi rezervi, 1 milyon 500 bin dönüm-. 
dür. 

IBiraz evvel bir sayın sözcünün belirttiği gi
bi, biz de Toprak is!kân Genel Müdürlüğünde 
çalışan teşkilâtın Yüce Senatoda verilen öner
ge gereğince ve ayrı bir önerge ile aynı düzeye 
ulaştırılmasını arzu etmekteyiz. 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğü. 

Toplum kalkınması: 
Değerli arkadaşlarım, köye yönelme, köye 

hizmet etme, köy sorunlarını ele alma, köyü 
tanıma, köylü sevme köye bilinçli bir gönülle 
bağlanmakla mümkündür. Yolunda yorgunluk 
duyduğunuz, sofrasından ikrah ettiğiniz, sohbe
tinden hoşlanmadığımız insanın elbette ki, en 
tabiî haklarını dahi tanımakta güçlük çekerse
niz. Bizzat hayatı yaşamakla olayları, gerçek
leri aktörce canlandırma arasında fark vardır. 
Anadolu köylüsüne ve halkına kurtuluş ordusu 
kuranların Amerikan viskisi ve Amerikan siga
raları arasında can verdikleri de çok yakın va
kıalardır. Mamafih demokratik düzen içinde 
köye ve köy sorunlarına yöneliş bir hayli geliş
me kaydetmiştir. Dün nüfus cüzdanlarında 
Anadolu şehirlerinin ismini sildiren bugün her
hangi bir Anadolu kasabası veya köyüyle irti
bat kurmaya adeta zorlanır ve bundan kıvanç 
duyarlar. 

i 

I, 

— 447 — 



M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1072 Ö : S 

Değerli arkadaşlarım, Türk toplumunun kal
kınması, sade bir lisanla acı 've açık gerçekler 
karşısında yılgınlığa, bezginliğe uğramadan en 
az imkânı ve iyi değerlendirerek en çok kimse
lere sunmak sanatıdır. 

Yukarıda (belirttiğimiz gibi, Iköy nüfusumu
zun % 55'i yoldan mahrum, % 45'i bir yudum 
temiz içme suyundan mahrum, % 05'i elektrik
ten mahrum, tarım arazimizin büyük bir kısmı 
erozyona tabi, 26 milyon hektardan ancak 8,5 
milyon hektarı sulanabilmektedir - Bunun da 
ancak 1,9 milyon hektarı sulanmaktadır. - Ta
rım kesiminin üretiminin gayri safî millî hâsıla
ya oranı % 26'dır. Tarımda fert başına düşen 
gelir 1 - 50 dekarda 485, 51 - 200 dekarda 1 117 
TL. dır. Yine tarımda 1 milyon işgücü fazlası 
vardır ve yarım milyon gizli işsiz vardır ve nü
fusumuzun % 70'inin tabi olduğu tablo budur. 

Bu gerçek tablo karşısında yılmadan, basi
ret ve cesaretle işbirliği ve el birliği ile gerekli 
tedbirleri almak, kısa zamanda başarıya ulaş
mak hedefimiz olmalıdır. Zira, bu ağırlığı asır
lardan beri çeken aziz köylülerimiz büyük ima
na sahiptir, yürekleri vatan sevigisiyle doludur, 
bilinçli ve sağduyuya sahiptirler. Yapacağımız 
tercihlerde haksızlık etmemek kaydiyle onun 
engin basiret ve sabrına Sığınabiliriz. O halde 
ne yapacağız. Devlet olarak görevimiz nedir? 
Köy İşleri Bakanlığının hissesine düşen ağırlı
ğın miktarı nedir? Türle köylüsünün sorunlarını 
ne şekilde ele alacağız? 

Yukarıda mücmelen bahsettiğimiz tabiî 
kaynaklarımiiz karışanda ve buiğün içinde bu
lunduğumuz malî sikımltı karşısında bujgiünktü 
Köy işleri Bakanlığının Bütçesi karşısında asır
ların kümelenmiş ihtiyaçlarını ve ihmalini Türk 
köylüsünün sırtından nasıl atacağız? Yani, 
Türk köylüsünü nasıl, nerede, kiminle, hangi 
usul, politika ve ilke ile ne kadar zaman içinde 
ve hangi engelleri aşarak kalkındırabileceğiz? 

Biz, değerli Köy İşleri Bakanımızın bu çer
çeve içerisinde köy araştırma ve geliştirmeyi 
teçhizatlandırmasını dilerken bir cümle ile ifa
de ediyoruz, diyoruz ki, bütün bunlar geçmişte 
kısa mazide görüldüğü gibi, ancak hür ve de
mokratik düzen içerisnde tahakkuk edebilir. 
Biz susan köylü değil, konuşan köylü arzu et
tiğimizi belirtir, 1972 bütçesinin Türk Mille-

I tine, Türk köylüsüne ve Koy işleri Bakanlığına 
hayırlı olmasını dileriz. 

(Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balcı. 
Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sırala

rına göre okuyorum : 
Kemal Ataman, Cavit Okyayuz, Mehmet 

Şemsettin Sönmez, Ekrem Kangal, Mustafa Kaf
tan, Hüseyin Yenipmar, Mevlüt Ocakçıoğlu, 
Hüseyin Abbas, Hasan Tosyalı, Sami Arslan, 
Hüseyin Balan, Mehmet Türkmenoğlu, Ahmet 
Buldanlı. 

Sayın Kemal Ataman, buyurun efendim. 

Saat 16,50. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Köy işleri Bakanlığı planlı dönemin ortaya 

getirdiği bir kuruluştur. Bu dönemde köy ve 
köylünün kalkındırılması amaç görülmüştür. 
Türkiye nüfusunun % 70'i köylerde yaşar. Köy
lü, çağın gereği olan müreffeh yaşama imkânla
rına kavuşturulmadıkça, kamu hizmetlerinden, 
uygarlığın nimetlerinden, sosyal adalet ve gü
venlikten köylülerimiz de yararlandırılmadıkça 
Anayasanın gereklerini yerine getirmiş sayıl
mayız. Köylülerimizin de insan onuruna yaraşır 
yaşama düzeyine ulaşabilmesi için Hükümet 
olarak, Bakanlık olarak bütün imkânların kul
lanılması zorunluğu doğmuştur. 

Büyük Atatürk Türkiye'nin hakiki sahibi 
hakiki müstahsil olan köylüdür. Köylü milleti
mizin efendisidir» diyerek bu ekonomik kayna
ğa büyük önem vermiştir. 

Köy ve köylülerimizin kalkındırılması ve ih
tiyaçlarının giderilmesi için çok şey söylenmiş
tir. Gerçekte ise, bugüne değin köye devlet eliy
le götürülen hizmetler hiç de ona yaraşır sevi
yede olmamıştır. Ancak seçimden seçime ara
nan, hatırlanan köylümüz yalnızca bugünlerde 
muteber insandır, efendidir, her hizmetin ayağı
na gideceği defalarca söylenir, sırtı okşanır, oy
lar alınır, seçimler biter, verilen sözler unutu
lur, köylümüz yine kendi kaderine terk edilir, 
bir sonraki seçime kadar bir daha hatırlanmaz. 

Köylü, millî gelirden hissesini en az alan ki
şidir. iktisadî kalkınma ve sosyal adalet köylü
nün aleyhine işlemiştir. Türk köylüsü her za
man memleketin efendisi yerine, iktidarların ve 

I politikacının oy kaynağı olmuştur. Kürsüde 

448 — 



'M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : 2 

köylü edebiyatı yapanlar, iktidarları zamanın
da köylümüze dönüp bakmamaışlardır. Bu ya
nık köy öykülerini akıllarına bile getirmemiş- ! 
lerdir. Köylü tefecinin elinde ezilmiş, Devlet 
bankalarındaki krediler kendilerini sömürenle- ; 

re verilmiş, köylü her zaman okulsuz kalmış, 
yolsuz kalmış, köylü susuz kalmış, ışıksız kal
mış, köylü doktorsuz kalmış ve nihayet köylü 
sahipsiz kalmıştır. 

Bu yılki Köy İşleri Bakanlığı Bütçesini tet
kik ettiğimizde yukarda belirttiğim şekliyle 
köylümüzün yine ihmal edildiği gerçeğini görü
rüz. Birtakım Devlet yatırımlarından mahrum 
kalmıştır, köy ve köylümüz. 

ikinci Erim Hükümetinin programında «köy 
kalkınmasına önem verilerek altyapı hizmetleri
nin hızla geliştirilmesine devam edilecektir» de
nilmektedir. 

Bütçede 1971 yılı cari harcamaları için 47 
milyon, yatırım harcamaları için, 87 milyon ek 
ödenekle birlikte toplam 442 milyon lira ayrıl
mışken, 1972 yılı Bütçesinde cari harcamalara 
45 milyon, yatırım harcamaları İçin de 380 mil
yon lira ayrılmış olduğu görülmektedir. Bu ra
kam geçen yılkinden daha azdır. 

Köye ve köylüye hizmet götüreceğini sık sık 
söyleyen reformcu bir Hükümetin 1972 yılı Köy 
işleri Bakanlığı Bütçesindeki tutumunu gözö-
nüne alırsak, bu sözlerinde hiç de samimî olma
dıklarını görürüz. Bütçenin kırpıla kırpıla bu 
hale geliş nedenini bir türlü anlayamadım. 

Değerli arkadaşlarım, köylü lafla efendimiz-
dir, ama hizmette hiçbir şey.. Bu samimiyetsiz
liktir. Bu, köy ve köylü ile alay etmek demek
tir. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Köylüyü du
daktan değil, inanarak kalpten .sevelim. 

Köy yolları, köy içme suları ve köy elektrik-
fikasyon hizmetlerini yapmayı amaç edinen 
YSE Genel Müdürlüğünün toplam değeri 850 
milyon lira olan bir makina parkı vardır. Yeterli 
imkân sağlanarak bu İşgücü harekete geçiril
melidir. Bu durumda 12 bin kilometrelik köy 
yolu tesviyesi ve 7 bin kilometrelik köy ydu ' 
stabilizesi yapılması imkânları doğacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de halen köy
lerimizin % 80'inde yol yok, % 60 'ı içme suyun
dan, % 97'si elektrikten yoksundur. Halen yağ
mur sularını sarnıçlarda biriktirip, çamurlu su
yu bezle süzerek içen köylerimiz mevcuttur. 

Köylünün bu insancıl meselelerini biran önce 
halletmek için bütün gayretimizi kullanmalı
yız. 

Köylünün yaşama ve çalışma şartlarını kısa 
zamanda düzeltmek üzere kendi gücünü gönül
lü olarak Devlet gücüne katmasını sağlayacak 
toplum kalkınması çalışmalarına hız verilmeli
dir. 

Köy kalkınmasında büyük değeri olan ta
rım kooperatiflerine gereken değer verilerek 
bunların birer tarımsal İşletme haline getiril
mesi sağlanmalıdır. 

Köylünün boş vaktini ve köylerde boş duran 
işgücünü köylü ve memleket yararına en verim
li bir şekilde değerlendirmek için gerekli ted
birler alınmalıdır. 

Yol, su, elektrik işlerinde bölgeler arasında
ki ekonomik gelişim ve köylünün ödeme gücü 
dikkate alınarak köye hizmette ödemedeki kül
fet ağırlığı köylünün omuzuna yüklenmemeli
dir. 

Türkiye'de çiftçinin topraklandırılması ve 
tarımsal iskân sahalarının düzenlenmesine, 
erozyon tehlikesinin önlenerek tarımda yeter 
verim sağlayacak çabalara önem verilmelidir. 

Tarımda yeter gelirli aile işletmeleri kurul
malıdır, toprak dağıtımında bilim ve tekniğe 
önem verilmelidir. 

Köy konut sorunu ve köy imar planları ye
niden ele alınmalı ve mevcut dağınıklığa son 
verilmelidir. 

Köy ve şehir arasındaki denge kurularak 
köylüyü ve köyü kalkındırmak için gerekli bü
tün kaynaklar harekete geçirilmelidir. 

Kısacası köye ve köylüye sahip çıkılmalıdır. 
Sayın milletvekilleri, bugüne değin bakan

lıkta köye dönük çalışmalar pek tatminkâr ol
mamıştır. Çoğunlukla iktidarın ve gelen baka
nın politik düşüncesine göre işler yürütülmeğe 
çalışılmıştır. 

Bakanlıkta büyük bir personel yığmağı var
dır. Kapısından içeri girildiğinde bu kadar ka
labalık bir bakanlıkta kimin ne görev yaptığı
nı bilemezsiniz, işe gelmeden aylık alan perso
nelin mevcudolduğu, söylentiler arasındadır. 

Bakanlık lükse kaçan yatırım ve harcama
lardan sakınmalıdır. Sekreterlik müessesesi iyi 
kullanılmalıdır, gerekli yerlerde bu değerlen
dirme yapılmalıdır. 
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Bundan böyle hükümetlerin de malî yardım-
larıyle Köy İşleri Bakanlığında köye ve köylü
ye dönük çalışmalara hız verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu önerilerimizin Mec
lis tutanaklarının yaprakları arasında yazılı 
kalmayacağı, bakanlık yetkililerinin bu önerile
ri en kısa zamanda değerlendirecekleri inancı 
ile Yüce Meclise saygılar sunarım. (0. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata
man. 

Sayın Cavit Okyayüz. 

Saat 16,58. 
H. CAVİT OKYAYÜZ (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Köylümüzün, çiftçimizin memleketin her yö

nüyle istinadettiğî en büyük kuvvetlerimizden 
biri olarak kalkınması, maddî ve manevî huzu
ra ulaşması, bir medeniyet davası değeriyle ön
celikle kıymetlendirdiğimiz millî bir mesele
mizdir. 

Antidemokratik toplum yaran iddiasiyle 
fertleri ezerek zora dayanan tedbirlerin cende
resi içinde bu davanın halledilebileceğine, mem
leketin, köyümüzün ve köylümüzün kalkmdırı-
laMleceğine inanmak, gerçekten Türk vatanını, 
Türk Milletini, aziz ve vefakâr evlâtlarımız 
Türk köylülerini hiç bilmemek, hiç tanımamak
tır. 

Köyden geçmeyen, nimetlerini köye götüre-
meyen bir kalkınmadan bahsetmenin mümkün 
olmadığını bilerek bu dâvaya bağlılığın fikrî, 
aklî ve kalbî yeteneklerini gerçekten bilgili bir 
davranışın planı içinde kıymetlendirmeyi mut
laka becermeliyiz. Uzun yılların ve uzun ihmal
lerin sosyal yapımızda yaptığı tahribatın ya
rattığı problemlerin en mühimi, şüphe yok ki, 
köylerimizdedir. Köylümüz, gerçek müstahsil 
olarak bir basübadelmevt'in sırrı içinde ebedi
leşmesini bilmiş, bir vatan kahramanının ifade
siyle «Hakikî efendi olmak hakkını millî ve ma
şerî tevazuun inceliğiyle muhafaza ederek» dai
ma bu millete hayırlı ve daima bu millete yarar
lı. olmayı bilmiştir. 

Bugün teknolojiyi yakasından tutarak ona 
ve onun emeklerine yardımcı olarak götürmeyi 
becerenler, vazife yapmanın, bir hakkı mahal
linde ödemenin huzuruna hak kazanacaklardır. 
Yıllarca basit, iptidaî göreneklerinin uygulama

sı içinde toprakla savaşanlara tekniğin, yeni ge
lişmelerin verimliliği artırıcı gücünü tanıtmak 
ve öğretmek, topyekûn kalkınmamızın ilk ve te
mel şartı olacaktır. Şüphe yok ki, fertlerin sa
dece hak ve hürriyetlerini korumakla yetinen 
bir Devlet asla ve mutlaka sosyal vasfını ala
maz. insangücü, sermaye ve tabiat kaynakları
nın en ahenkli şekilde kullanılması, Türk köyün
de bugün Köy işleri Bakanlığının yüklendiği 
gerçekten büyük ve önemli vazifenin yürütülme
si işinde gayret isteyen, inanmak isteyen zor aşa
malardır. Köye götürülecek yapıcı emeğin, köy
lerimizin çeşitli ürünlerine dayanan küçük sa
nayi tesislerinin, bu sosyal ünitede yeni bir 
hamle ve hareketin büyük gücünü tahrik edece
ğinde elbette hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Tüm olarak, toplumun yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi işinde köye ve köylüye götürülebi-
len bu türlü ileri hamle ve hareketler, fırsat eşit
liği içinde nimetlerin dağılımında en sevindiri
ci bir tatbikat olarak milletçe bahtiyarlığımıza 
amil olacaktır. Kanaatimiz odur ki, gerçekte 
köylerimizde fikrî ve ekonomik kalkınma ted
birleri, kurulmasına kararlı olduğumuz muzaf
fer Türkiye ekonomisinin altyapıları mahiyetin
dedir. 

Sayın Başkan, Türk köyü en asgarî ölçüde 
yaşamak, yaşayabilmek imkânından mahrum, 
kendi kaderine terk edilmiş, sosyal bir ünite ol
maktan çıkarılarak bugün (büyük Türkiye) dâ
vasının temel güçlerinden biri olarak millî bir 
mesele hüviyetiyle milletçe ele alınmıştır. 

Sayın Başkan, millî hayat ve hüviyetimizde-
ki yeri ve değeri haklı olan ölçülerle belli olan 
Türk köyüne bugün inanmışların akını, görü
yoruz ki, bilgili, hesaplı, planlı bir biçim ve öl
çüde ve muzafferane başlamıştır. Onu, kuru zi-
raatten sulu sisteme geçirmek savaşında göre
nekleri ve iptidaî tatbikatı yenerek, alıştığı öl
çülerin üzerinde üretime götürenler, şüphe yok 
ki, saadete hak sahibidirler. Şüphe yok ki, uzun 
yılların kapkara bahtsızlığı içinde çıra ışığmın 
melal ve keder dolu ışığı içinden onu elektriğin 
dinamik ve gerçek aydınlığına alanlar elbette 
haklı olarak sevileceklerdir, ürünlerini paza
ra, çarşıya rahatlıkla götürebilen Türk köylüsü, 
yenilen çilesinin bitişinden duyduğu bahtiyarlı
ğı elbette dağları, kayaları parçalayıp kopara
rak ona bu bahtiyarlığı verenlerle seve seve, 
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sevine sevine paylaşmaktadır. Tarlasında kara 
toprağın bağrına öğrendikleriyle daha rahat 
gtirebilen, ilâçlı, verimli, fennî tohumunu rahat
lıkla ekebilen ve alın terini köy ortasında ter
temiz bir şırıltıyla akan çeşmesinin başında so-
ğutabilenler. elbette bu hizmet sahasına emeği 
geçenlere yürekten duacıdırlar. Biz diyoruz ki, 
istemenin hukukî ve maddî bir hâdise olarak 
bünyesinde taşıdığı zorlukları bilerek isteyenler, 
mutlaka muvaffak olurlar. Ydne diyoruz ki, 
inanmak, gerçekten inanmak dâvayı bütünüyle 
kazanmaktadır. 

Sayın Başkan, Köy işleri Bakanlığı bu fikir 
istikametinde aldığı ve alacağı tedbirlerin mü-
essiriyetini artırmak için çiftçimizin alın terini 
değerlendirmek ve daha da faydalı kılabilmek 
için köy kalkınma kooperatiflerine önem vere
rek teşvik ödenekleri vermeyi düşünmüştür. 
Şüphe yok ki, köylerimizin hususiyetlerine göre 
çeşitli ürünlerini pazarlama, yaratılacak kendi 
teknik imkânlariyle işleme yollarını açmak, ikti
sadî gelişmenin ilk ve esas şartı olarak mutlaka 
ele alınmalıdır. 

Sayın Başkan, topraksız köylüye toprak ve
rilmesi, elbette ocağına koyabileceği bir tence
renin en küçük aileye dahi getireceği huzur ba
kımından üzerinde ehemmiyetle durulması gere
ken millî bir meselemizdir. Bu tatbikatın bilhas
sa yapıcı olması bakımından, memleket ölçüsün
de, hukuk düzenimizde dikkate mecbur olduğu
muz şartların olduğunu unutmamak lâzımdır. 
Bu tatbikat, her şeyden evvel üretimimizi azal
tıcı değil, mutlaka artırıcı olacak şartları hazır
lamalıdır. Topraksız çiftçiye toprak temininin 
demokratik nizamın kaidelerine ve ahlâkına bağ
lı, mülkiyeti zedeleyebilecek ve maksatlı ideolo
jileri hatırlatabilecek hususiyet ve hüviyettten 
tamamen uzak, his ve hırslardan tamamen ayrı, 
çıkarcı istelderi asla taşımayan, memleket ger
çekleri ve hukuk nizamiyle bağdaşır inandırıcı 
bir hüviyette olması hususiyetlerine bilhassa 
bağlı kalmak, dikkat etmek şarttır. Unutmamak 
lâzımdır ki, köylülerimizin toprağa verdikleri 
önem, gerçekte sosyal hayatımızda yaptığı et
kiler ve sonuçları bakımından büyük ve mühim 
bir meselemizdir. 

Sayın Başkan, Köy İşleri Bakanlığı Bütçe
sinde orman içi ve orman civarı köylerimizin 
ekonomik imkânlarının geliştirilmesi mevzuun

da yapıcı tedbir ve tertipler düşünülmesi elbet
te yerinde ve isabetli bir davranıştır. Bugün bu 
memlekette aciyle müşahede ettiğimiz hakikat 
odur ki, 23,5 milyon hektar genişliğindeki ara
zinin yüzde 70'inde değişik derecede erozyon 
vardır. Orman içi ve orman civarında olan köy
lerimizden birçoğunda hepimizin bildiğimiz gibi, 
jugün Türk köylüsü çoluğu - çocuğu ile gerçek
ten hayret ve hürmet telkin eden bir gayret ve 
nağlup edilmez bir emekle toprağı karış karış 
işleyerek ve şedde şedde örnek bahçeler kura
rak narenciye, elma, şeftali, fındık yetiştirmiş 
/e diktiği ağaçlarla da en ideal şekliyle erozyon 
ielâketinin de önüne geçerek kendi hayat stan-
iardmı medenî ölçülerin güzelliği içinde artı
rarak millî ekonomimize yeni ve bol üretimiyle 
yardımcı olmuştur. 

Az verimli orman köylerinde yaşayanların 
topraktan daha çok gelir sağlayabilmeleri, bu 
bölgelerde elverişli bitki çeşitlerinin ekimini teş
vik ederek bu insanlara Bakanlığın kuruluş fik
riyatı istikametinde dinamik ve yapıcı bir he
yecanla hizmet edilmesi, öncelikle takibi ica-
oeden sağlam bir tatbikat olarak alâkalı bakan
lıkla tam bir koordinasyon içinde mutlaka kova-
lanmalıdır. Bu makbul insanlar, bu millî eko
nomiye yeniden güç getirenler, bu sefaleti, mad
dî imkânsızlıkları yenerek, sosyal hayat dü
denine yeni ve emin bahtiyar ocakları katanlar, 
«bu araziler orman hudutları içindedir» diye ar
tık takibedilmemeli, tazyik edilmemeli ve ahlâk
tan, faziletten yoksun düzen ve huzur düşmanı 
kötü insanlar gibi mahkûm edilmemelidir. 

Sebze ve narenciye bahçelerini yıllık 12,7 mil
yon liralık toz zararından kurtarmak için bura
lara asfalt yapmayı düşünenlerin evleviyetle bu 
acı ve ıstırap veren durumu gerçeklere uygun, 
yakın bir alâka ile takibederek bu ıstırabı din
dirmelerini istemek, bu çalışan, bu vefakâr in
sanların, bu aziz köylülerin elbette en tabiî hak
larıdır. 

Sayın Başkan, Köy Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğünün köylünün ve köylülerin 
kendi özel şartları içinde en faydalıyı, en ya
rarlıyı bularak, emek, sermaye ve tabiat kay
naklarının en ahenkli şekilde işleyişini sağlaya
cak bii' organizasyon gücüyle yerini alması, yıl
ların hareketsiz geçen, ihmalle geçen verimsizli
ğini yenerek Türk köyüne kalkınmamızın temel 
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güçlerinden biri olarak gerekli faktörleri götü
rüp, onun emrine ve yararına koyması hepimi
zin dikkatle takibettiğimiz en mühim meselemiz, 
en yürekten isteğimizdir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

H. CAVİT OKYAYUZ (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Türk köyünü malî, hukukî ekonomik yön
den tam bir ünite ve kuvvet haline getirecek 
tedbirlerin başında şüphe yok ki, köy kanunu
nun hazırlanacağı ve getireceği nizam büyük 
ehemmiyet almaktadır. 

Sayın Başkan, biz bütün bu hizmet ve ihti
yaçları gerçekten fikrî ve manevî ölçüleriyle 
aziz bir emanet olarak ellerinde tutan başta 
Sayın Bakan olmak üzere bütün Köy işleri Ba
kanlığı teşkilâtının, bu çok kıymetli emanete, 
mukaddes ve mübarek diyebileceğim emanete 
sahip ve lâyik olacakları huzuru içinde kısa ma
ruzatımı bitiriyor, Sayın Başkanımızı, Meclisi
mizi ve Köy işleri Bakanımızı, Bakanlığımızı 
selâmlayarak bütçenin memlekete ve Türk köyü
ne hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Okya-
yüz. 

Efendim, dört adet yeterlik önergesi gelmiş
tir.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Sayın Bakan söz istiyor musunuz efendim? 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMi SÖNMEZ 

— Müsaade ederseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Köy işleri Bakanlığının 1972 malî yılı büt

çesi üzerinde sayın milletvekillerinin yapmış ol
dukları konuşmalara, yapmış oldukları tenkitle
re cevap arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. 

önce, gerek şahsım gerekse teşkilâtın men
supları ve teşkilât hakkında sitayişkâr konuş
malar yapan sayın sözcülere teşekkürlerimizi arz 
etmek istiyorum. Hizmet aşıkımızı güçlendiren 
bu teveccühe lâyik olmanın gayreti içerisinde 
olacağız. 

İkincisi de, bütün hatiplerin yapıcı tenkitle
rine, bizi irşad edici konuşmalarına önceden te
şekkür etmek istiyorum. 

Konuşmalarımı, köy kalkınmasının temel il
kelerine kısaca değinmek suretiyle başlayaca
ğım, daha sonra da Köy iğleri Bakanlığının çe
şitli ünitelerinin çalışmalarını özetlemek ve so
rulan suallere bu arada kısa cevap arz etmek 
suretiyle sonuçlandıracağım. 

Türkiye'de köy dâvası, Yüce Meclisin çok 
iyi bildiği gibi millet olarak var olma davamı
zın temeli olmaktadır. Büyük bir ekseriyeti
mizin köyde, kırda, kırsal bölgede yaşaması, bü
yük bir ekseriyetimizin, bu bölgede yaşayan, 
tarımsal üretimle geçimini sağlayan ekseriyetin, 
Anayasanın öngördüğü şartların altında bir ha
yat sürdürmesi, köy kalkınması sorununu mil
letçe en başta gelen sorunlarımız arasına getir
mektedir. Bu bakımdan, köy kalkınması me
selesini ciddî ve planlı bir şekilde ele almak ve 
bu kalkınmanın gerektirdiği bütün tedbirleri 
en kısa zaamnda en iyi şekilde uygulamanın 
yollarım aramak icabetmektedir. 

Köy kalkınmasında anailke, dengeli kal
kınmadır. Köy kalkınmasının sadece bir soru
nunu, köy kalkınmasının sadece bir etkenini 
ortaya çıkarıp bunu düzeltmeye çalışmak, bu 
sorunun çözülmesinde bize etkili bir sonuç al
mamız için yardımcı olmamaktadır. 

Dengeli bir kalkınma, bizatihi köy kalkın
masının bünyesi içerisinde mevcuttur. Dengeli 
kalkınma, köy kalkınmasının sosyal yönünü, 
ekonomik yönünü ve altyapı yönünü, fiziksel 
yönünü kapsamalıdır. Bu etkenler birbirlerini 
etkilemek suretiyle köy kalkınmasının hızlan
dırılmasını veya köy kalkınmasının yavaşlatıl
masını ortaya çıkaran etkenlerdir. O bakımdan 
köy kalkınması, kendi bünyesi içerisinde sos-
yo - ekonomik ve altyapı dengesi içerisinde bu
lunmalıdır; 

ikinci nokta da; dengeli bir kalkınma poli
tikası içerisinde köy kalkınmasına bakmak ica-
beder. Köy kalkınmasında denge, millî planlar
da ve millî kalkınmadaki denge ile orantılıdır. 
Köy kalkınması millî planda ve millî ekonomi
de dengeli bir yere yerleştirilemezse, köy kal
kınması millî ekonominin gerçeklerine uygun 
bir şekilde ele alınamazsa, yine bu kalkmma-

— 452 — 



M. Meclisi B : 50 

nm belirli zamanda, belirli aşamaları katetmesi 
mümkün olamaz. 

Köy kalkınması, köyde ve köy grupları çev
resinde bulunan, başta insangücü olmak üzere 
bütün çevre şartlarının ve çevre kaynaklarının 
en iyi şekilde kullanılması, en iyi şekilde kal
kınmaya dönük hale getirilmesiyle olur. Bu 
yönde de, tarımda kullanılması mümkün olan 
bütün şart ve faktörleri en iyi şekilde, birbirle
rini etkileyecek bir şekilde kullanmak ve bu 
kullanmayı sağlayacak bir planlı, prorgamlı 
proje dönemine girmek gerekmektedir. 

Köy kalkmasında millî plan içerisinde bir 
denge sağlarken, köy kalkınmasının tarım kal
kınması yönünü, köy kalkınmasının kırsal plan
lama yönünü, köy kalkınmasının şehirleşmeye 
yaptığı etkiyi, köy kalkınmasının sanayiden 
istediklerini ve köy kalkınmasının sanayie yap
tığı etkiyi gözden kaçırmadan planlamak ve 
uygulamak icabeder. 

Kalkınmayı, sadece köyde kalkınma olarak 
görmenin artık mümkün olmadığı planlarımız
da da benimsenmiş ve gösterilmiştir. Bu bakım
dan, Türkiye'de köy kalkınması, millî plan içe
risinde şehirleşme, sanayileşme ile mümkün 
olabilecektir. 

Köy kalkınması, aynı zamanda halkla bir
likte çalışmayı, halk için çalışmayı, halka en 
kısa yoldan en ucuz hizmeti götürmenin, en 
kaliteli hizmeti götürmenin yollarını aramakla 
olacaktır. Halkla birlikte çalışılmadığı müd
detçe kalkınmanın çok yönlü olmasına imkân 
yoktur. Kalkınmanın, halkla yapılmadığı müd
detçe halk trafından benimsenmesine imkân 
yoktur. Halk tarafından benimsenmeyen kal
kınmalar da, bizi hiç bir zaman başarıya ulaş-
tıramaz. Bu bakımdan, halkın gayretlerini teş
vik etmek, halkın kendi sorunlarına dönük ha
line gelmesini sağlamak, halkın duyduğu ihti
yaçlarla gerçek ihtiyaçlarını meczetmek sure
tiyle onu devamlı bir kalkınma vetiresi içerisi
ne sokmak ve bunu hükümetlerin anapolitika-
sı halinde uygulamak gerekmektedir. 

Bu anlayış içerisinde planımızda öngörmüş 
olduğumuz, planlarımızda yer alan toplum kal
kınması aracını kalkınmanın her yönünde, köy 
kalkınmasının her kademesinde, köy kalkınma
sına etki yapan bütün faktörlerde bir araç ola-
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rk ve homojen bir araç olarak şuurlu bir şekil
de kullanmak mecburiyetindeyiz. Ancak bu 
şartla, ancak bu uygulama yoluyle halkın ken
di inisiyatifini, halkın kendi kaynaklarını Dev
letin imkâıılariyle birleştirmek ve bu sebeple 
kalkınmayı halkla devletin el ele yapmasını 
sağlamak mümkün olacaktır. 

Bu çalışmaların amacı, kırsal alanda üreti
mi artırmak, kırsal alanda daha üstün yaşama 
düzeyine ulaştırmak, kırsal alanda artan üreti
min kırsal alana dönmesini sağlamak ve en so
nunda da kırsal alanda yapılan üretimin daha 
çok bireylere ulaşmasını, daha çok refahın ta
bana inmesini sağlayacak bir örgütlenmenin, 
bir üretim sisteminin kurulmasını sağlamak ge
rekir. 

Demokrasilerde refahın tabana indirilmesi 
yapılamadığı müddetçe sosyal ve ekonomik 
kaynaşmaları önlemek mümkün değildir. Bi
zim karma ekonomi sistemimizde refahın ta
bana indirilmesi, çeşitli ilkeler halinde belir
tilmiştir. Köy kalkınmasında, çeşitli ilkeden ha
reket etmek, Toprak Reformu, tarım reformun
dan başlamak suretiyle köyde yapılan her tür
lü hizmette refahı tabana indirmenin, halkla 
işbirliği yapmanın ve halkın kendi imkânlariy-
le çevre kaynaklarını değerlendirmenin yolla
rını aramaya mecburuz. 

Bu anlayış içerisinde Türkiye'nin kırsal 
alandaki nüfus fazlalığını ve bu fazlalığın de
ğerlendirilmesi imkânlarını araştırmak zorun
da olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. 

Türkiye'de çeşitli rakamlar olmasına rağ
men, % 65 - 70 arasında bir kırsal nüfus var
dır. Bu nüfusun, evvelâ çevre kaynaklarının en 
iyi şekilde kullanılması suretiyle yerinde kal
kındırılması imkânları araştırılmalı. Bu arada 
bu nüfusun, yine tarımsal sektörde yapılan 
üretime dayalı tarımsal sanayiye çevrilmesine 
gayret etmeli, bu nüfusun tarımsal bölgede, kır
sal bölgede yapılacak kentleşme hareketlerinde 
hizmete aktarılmasına gayret edilmeli ve bunun 
dşmda en önemlisi de tarımsal sektörün bütün 
yoğun çalışmalara rağmen, tarımın yoğunlaş-
tırılmasma rağmen tarım sektöründeki hizmet
lerin geliştirilmesine ve tarıma dayalı sanayiin 
gelişmesine rağmen, yine de tarımda, kırsal sek
törde barındırılabilecek olanların da sanayiye 
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planlı (bir şekilde, şehirleşmeye planlı bir şekil- I 
de aktnînıası icabeder. 

Bu anlayış içerisinde Köy İşleri Bakanlığı, 
sayın hatiplerin de belirtmiş oldukları gibi, 
kendisine düşen hizmeti ciddî bir hizmet anla
yışı içerinde yapmakta ve bu hizmetleri Tür
kiye'de köy kalkınması amacına yöneltmek 
için çeşitli gayretler sarfetmektedir. 

Köy tşleri Bakanlığı, bilindiği giibi, kuru
luş amaçları itibariyle üç ana kuruluş hizmeti 
özerine inşa edilmiştir. 

Birisi; Türkiye'de köy kalkınmasının temel 
hizmetleri olan altyapı hizmetlerini fiilen yap
mak, ikincisi; Türkiye-de köy kalkınması hiz
metlerini yapan bütün Devlet Teşekkülleriyle 
işbirliği yapmak suretiyle bu hizmetlerin etki
liliğini ve verimliliğini artırmak, üçüncüsü de; 
Türkiye'de köy kalkınmasına dönük eğitimi 
yapmak suretiyle de teşkilâtı, gerek kendi teş
kilâtını, gerekse köye hizmet götüren teşkilâtı 
etkili bir hizmet yapma yönünde eğitmek, top
lum kalkınması metodunu uygulamak. 

Bu anlayış içerisinde ciddî ve planlı çalış
ma yapmak suretiyle Köy işleri Bakanlığı, 1964 
yılından beri büyük problemlerimiz olmasına 
rağmen, mütevazi denilebilecek bir hizmet yap
mış olmasına rağmen köyümüze hizmeti etkili 
olarak götürebilmiştir. 

Verilen rakamlar, Türkiye'deki ihtiyaçlarla 
mukayese edilirse küçüktür. Ama verilen ra
kamlar, 1964'e kadar yapılabilen hizmetlerle 
mukayese edilirse büyüktür ve ilerisi için gra
fiğin daha da hızla büyüyebileceğini gösteren 
bir ümit ifade etmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığı, bu hizmetleri kuruluş 
amaçlarına uygun olarak yaparken, gayet 
tabiî 8 senelik süre içerisinde büyük tecrübe
ler kazanmıştır. 'Bu tecrübeleri en iyi şekilde 
kullanmak, bu tecrübeleri en iyi şekilde 
halkın hizmetine götürebilmek için Teşkilât Ka-
nununnun biran evvel çıkmasına ihtiyaç duy
maktadır. Huzurlarınıza bütçeden sonra gele
cek olan Teşkilât Kanununun biran evvel çı
karılması için gayret sarfedileceğini, sayın ko
nuşmacıların konuşmalarından anlamış olmanın 
huzuru içerisindeyim. 

Köy İşleri Bakanlığı hizmetlerini yaparken 
iki grup hizmeti planlamaktadır. j 

Bu hizmetlerden birisi, rutin hizmetlerdir. 
Köy İşleri Bakanlığının sosyal adalet ilkelerine 
uygun kaynakları ve diğer çevre şartları
nı kalkınmaya en uygun şekle getirme faaliyet
leri, hizmetlerin yıllık programlar içerisinde 
yer alması suretiyle yapılmaktadır. Bu, Türki
ye'nin her tarafından köy kalkınma hizmetleri
nin gerek Köy işleri Bakanlığının icra ettiği 
hizmetlerde, gerekse diğer koordinasyon hiz
metlerinde benimsediğimiz bir tutumdur. Bu 
hizmetlerde objektif bir planlamayı, ciddî bir 
plan ve program uygulamasını, ucuz ve kaliteli 
hizmet yapmayı ülke olarak almaktayız. 

Köy işleri Bakanlığı bunun yanında, kal
kınmada öncelikle yöreler konusunda, kurulu
şundan beri görüş geliştirmiş ve bugün Devlet 
Planlamada kurulmuş olan bir ünitenin kuru
luşuna da mesnet teşkil eden çalışmaları yap
mıştır ve bu suretle rutin hizmetleri arasında, 
kalkınmasında öncelik olan yörelere özel itina 
göstermek suretiyle hizmetleri ayrı projelerle 
götürmektedir. 

Dağ ve orman köylerine yapmış olduğu ça
lışmalar ve 1972 yılından itibaren de daha 
planlı bir şekilde yapmayı planladığımız dağ 
ve orman köylerine karşı yapacağımız hizmet
ler bu anlayış içerisindedir. Güney - Doğu böl
gesine yapmakta olduğumuz gayretli çalışma
lar ve bu bölgenin kalkınması için yapmış oldu
ğumuz çalışmalar bu arada zikredilebilir. 

Bunun yanında, yine kalkınmada öncelik 
sağlanması gereken yörelere de, ayrı ayrı bun
ları teşmil etmek suretiyle planda yazılı şe
kilde, planda vazedildiği şekilde yer vermek 
bizim anaprogramlanmız arasındadır. 

Bunları yaparken, demin ide arz ettiğim gi
bi hem kendi bünyemiz içerisinde, kendi teş
kilâtlarımız arasında, hem de köye hizmet gö
türen projelerin başarıya ulaşmasında lüzumlu 
olan koordinasyonu sağlamak için bütün gücü
müzle gayret sarfedeceğiz. 

1972 senesinde huzurlarınıza, köye hizmet 
götüren 60 a yakın değişik sektörün önemli bir 
kısmmın,belirli bölgelerde İşbirliğine kavuştu
rulmuş olduğunu gösteren projelerle ve uygu
lama ile gelmek istiyoruz. Ancak, bu suretle 
Türkiye'de para, işgücü ve emeik israfını önle-

| menin mümkün olabileceğine inanıyoruz. 
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Köy İşleri Bakanlığının 1964'ten itibaren 
bütçeleri, artan bir büyüme hızıyle gelmiştir. 
Bunu, rakamları gözden geçirdiğimiz zaman gö
rüyoruz. Bazı hatiplerin değinmiş oldukları gibi 
bütçeler, bir sene evvelkine nazaran devamlı 
olarak büyümüş olmasına rağmen, 1972 senesi 
bütçesi izafî bir azalma göstermektedir. Bunun 
günahını, biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın 
belirttikleri gibi, Hükümete atfetmek doğru ol
mayacaktır. Çünkü, hükümetler tekliflerinde, 
her sene artan bütçe teklifleriyle gelmişlerdir. 
Bu sene Nihat Erim Hükümeti de artan bir tek
lifle gelmiştir. Ancak, bu teklif rakamını, Bütçe 
Encümeninde ve Meclislerde, geçen sene yapı
lan ilâvelerle birlikte karşılaştırırsınız, bu sene 
teklif azalmış gözükür. Ama hükümetlerin yap
tığı teklifler yanyana getirilip mukayese edi
lirse, Hükümetin teklifi geçen senekine nazaran 
yüksektir. 

Şayanı şükrandır, Bütçe Encümeninde 300 
milyon daha verilmiştir. Biz, kapasitemin itiba
riyle daha çok ödeneği kullanmak, daha çok 
ödenekle hizmet etmeyi mümkün kılacak gay
retler içerisinde olabiliriz. Ancak unutmamamız 
lâzım ki, bütçenin makro dengesi, bütçenin kay
nakları, maalesef bütün dallarda olduğu gibi, 
köy işlerine verilen ödeneklerin ayrılmasında da 
sınırlı olmamızı gerektirmektedir. Ama, Hükü
metin teklifi, geçen sene Hükümetin yaptığı 
tekliften yüksektir. Bunu arz etmekle bir gö
rev anlayışını yerine getirdiğimi tahmin ediyo
rum. Listelerle, rakamlarla sizi meşgul etmek 
istemem. Rakamlar, geçen seneye nazaran bu 
sene Hükümetin daha yüksek bir rakam teklif 
ettiğini göstermektedir. 

Bu anlayış içerisinde, bu genel program ve 
strateji içerisinde Köy işleri Bakanlığının ör
gütlerine ait çalışmaları, özetlemek suretiyle 
arz etmek istiyorum. 

Evvelâ, Köy İşleri Bakanlığının yeni geliş
mekte olan örgütünden başlayacağım. O da 
Köy Araştırma ve Geliştirme Umum Müdürlü
ğüdür. Bu Genel Müdürlük, sayın hatiplerin be
lirtmiş oldukları gibi, köy kalkınmasında temel 
araştırmaları yapmak, köy kalkınmasında araç 
olarak kullandığımız köy kalkınma kooperatif
lerinin kurulması ve geliştirilmesini sağlamak; 
bunları proje, kredi ve sübvansiyonlarla destek
lemek, üretimin pazara kadar ulaştırılmasını, 

üretimin yerinde işlenmesini ve bu suretle üre
timden elde edilen kazançla pazarlamadan elde 
edilen kazancın bizzat bu işi yapanlara bıra
kılması hizmetlerini ve bununla birlikte el sa
natları, köy el sanatları ve küçük sanayii köye 
ulaştırma hizmetlerini yapan, yapması planla
nan bir teşkilâttır. Henüz yenidir, örgütünü ge
liştirememiştir. 1972 senesi içerisinde etkili bir 
hizmet girişini sağlayacak eleman kaynaklariy-
le desteklenmesi ve teçhiz edilmesi gerekmekte
dir. Bu sene bütçemize, bu seneye kadar aldığı
nızı paraların üstünde bir ödenek almışızdır. Biz 
bu imkânlarla vatandaşın da katkısını değerlen
dirmek suretiyle büyük işler yapılabileceğine 
kaniiz. 

Bu teşkilâtımızı ngayretleri sayesinde, bu
gün 2 000'e yakın köy kalkınma kooperaitfi 
kurulmuştur, denetlenmektedir; teknik ve kredi 
yardımı yapılmaktadır. Bunlardan 600 küsur, 
yani 700'e yakını fiilen üretime geçmiş veya 
geçmek üzere bulunmaktadır. Bu bakımdan, bu 
koperatifleri çeşitli yönleriyle desteklemek su
retiyle köyde teşkilâtlanmayı, üretime dönük 
hale gelecek çalışmalar yapmayı desteklemekte
dir. Bu arada, bu köy kooperatiflerimizin mü
him bir kısmı, işgücünü değerlendirme imkân
larını kullanarak, Avrupa'daki işgücü değer
lendirme imkânlarından yararlanmaktadır. Ya
kında bunlara bir miktar daha ilâve etmek su
retiyle, köy kalkınma kooperatiflerinin güçleri
ni kendi kaynaklariyle güçlendirmek imkânını 
bulacağız. 

Bu Genel Müdürlüğümüzün, boş zamanları 
değerlendirmek üzere yapmış olduğu el sanat
ları eğitimi ve bu eğitimle birlikte el sanatı 
eğitimi gören vatandaşlara teçhizat vermek su
retiyle onları üretici hale getirme gayretleriy
le - rakamlarla incelendiği takdirde - seneden 
seneye artan bir hüviyet göstermektedir. Bütün 
bunlara rağmen, bu Umum Müdürlüğün 1972 
senesinden itibaren daha faal ve etkili bir hale 
gelmesi temennimiz realize edilecektir. 

Köy kalkınmasının diğer anaunsurlarından 
birisi de - demin de arz etmiştim - çevre kay
naklarının en iyi bir şekilde, üretime dönük 
halde kullanılabilmesidir. Bu arada Topraksu 
Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini, çevre ve 
toprak ve su kaynaklarının üretime biran evvel 
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sokulması, üretimin artırılması gayretlerini be
lirtmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi ve hatiplerin de detaylariyle 
(belirttikleri gübi; Toprafe - Su G-eınel Müdürlüğü 
tou alanda çok kısa zamanda, çiftçinin üretimi
ni artıran, çiftçi ile yan yana çalışma imkânını 
veren ve dolayısiyle de kısa zamanda ta/bana 
renaj ve arazi ıslahı, toprak muhafaza ve havza 
ret içerisindedir. Küçülk su projelerinin yapıl
ması ve bunların köylü ile birlikte uygulanma
sı suretiyle, vatandaşa en kısa yoldan hizmet 
etmektedir. Bunun yanında, sulama develop-
man hizmetleri, arazi toplaşması hizmetleri, di-
renaj ve arazi ıslahı, toprak muhafaza ve hava 
ıslahı işleri, toprak ve etüt ve haritalama işleri 
ve kontrollü kredi çalışmaları, köylünün ve bu 
maksatla kurulmuş olan toprak - su kooperatif
lerinin kendi kaynaklarından en iyi şekilde ya
rarlanmalarına imkân hazırlamaktadır, Seneler 
içerisinde gerek iç kaynaklarımızdan, gerekse 
kredi kaynaklarından faydalanmak suretiyle 
ibu hizmeti köylünün emrine dalha fazla bir şe
kilde ve dalha artan bir hızla götürmek azmin
deyiz. 1972 seınesindeki imkânlarımız bu bakım
dan ümit vericidir. 

ilkine! örgütümüz, Toprak iskân Genel Mü
dürlüğü; bildiğiniz gibi, 1945 senesinden beri 
4753 sayılı ve 2510 sayılı Kanunu uygulayan 
ve yeni ekleriyle de bu kanuna yapılan eklerle 
alınmış olan görevleri yerine getiren bir genel 
müdürlüğümüzdür. Bu genel müdürlüğümüzün 
'bu hizmetleri yanında yeni aldığı görevleriyle 
Türkiye'de tarımsal sektörde fizik planlamayı, 
köy planlamasını, merkez köylerin teşkilini ve 
ıbu suretle ve de köylerin kentleşmesi suretiyle 
hizmetlerin ve sanayiin köylere aktarılması 
imlkânlarmın temelinin hazırlanması gibi önemli 
fbir görevi daha ortaya çıkmıştır. Toprak da
ğıtımı hizmetlerinde kazanmış olduğu büyük 
tecrübeyi, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun hazırlanması ve bilhassa uygulanmasında, 
çiftçinin emrine ve hizmetine vermek için gay
ret sarf edecektir. O imkânlara ve o potansiye
le sahip bir genel müdürlüğümüzdür. Bu hiz
metlerde 1972 yılında planlanmış olanlar göste
riyor ki; Köy İşleri Bakanlığının köy kalkın
masına fizife ve altyapı bakımından verdiği 
önem, Toprak iskân Genel Müdürlüğünün uy
gulayacağı projelerde kendisini göstermektedir. 

1972 yılında 140 konut ve işletme yapısı ve sos
yal tesisleriyle bir araştırma uygulaması yapı
lacaktır. Köylünün tarımsal işletmelerini ve 
köy konutlarının ıslahı ile ilgili yine örnek ça
lışmalar yapmak suretiyle 170 köye teknik yar
dım götürülecektir ve «(kendi evini yapana yar
dım» metodunun geliştirilmesinin uygulanması 
için, 12 köyde 620 konut, 306 işletme yapısı ya
pılacaktır. Bunların yanında da, iskân merkez
lerinde, iskân düzenleme ve köy gelişme merkezle
rinin tesisinde de uygulama gayretleri olacaktır. 
Bir taraftan araştırma ve bir taraftan da uygula
ma yapmak suretiyle hatiplerin belirtmiş olduk
ları, merkez köylerin en iyi kriterlere göre se
çilmesi ve bunların halka hizmeti daha yakın
dan götürmesi için teşkilâtlanması ve teçhiz edil
mesi imkânlarını hazırlayacaktır. Bu bakım
dan da 13 köyde 755 konut, 755 işletme yapısı 
ve 11 sosyal tesis yapmak suretiyle merkez köy
lerin secimi ve tesisleri yolunda bir saha araş
tırması yapacaktır. 

Köylerin •birleştirilmesi konusu, zaman za
man gerek Parlamento kürsülerinde ve gerek
se matbuatta yer alır. Köy işleri Bakanlığının 
bu ürgütünün, yani Toprak iskân Genel Müdür
lüğünüm köy, mahalle, mezra, kom ve saire gi
bi dağınık şekilde yerleşim manzarası gösteren 
ünitelerini en makul bir şekilde, üretimi ve ya
şama düzenini aksatmayacak surette birleştiril
meleri, araştırması ve uygulaması da, bu genel 
müdürlüğün eliyle yapılacaktır. Bu amaçla ge
liştirilmiş projemiz vardır ve 1972 yılından itiba
ren de bu projeyi uygulama safhasına sokaca
ğız. 

Köy işleri Bakanlığının hatiplerin de üzerin
de ağırlıkla durdukları diğer bir ünitesi de YSE 
Genel Müdürlüğüdür. Türk vatandaşının içme-
• suyuna, yola ve elektriğe kavuşturulması gibi 
en mütevazi ihtiyaçlarını hızla köye götürmeye 
uğraşan bu genel müdürlüğümüz, başarılı ça
lışma ve fedakâr gayretleriyle seneler içerisin
de artan bir hızla programlarını aşarak, tatbi
katını geliştirmektedir. Burada bir noktaya da
ha değinmekte fayda vardır: Hükümetlerin bu 
hizmetlere vermiş olduğu gayretler yanında, va
tandaşın kendi ihtiyaçlarını biran evvel yerine 
getirme ve ona kavuşma arzusu ve bunun için 
yapmış olduğu katkıları da şükranla kaydetmek 
isterim. Sayın hatiplerin de belirtmiş oldukları 
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gibi yalnız YSE hizmetleri için 200 milyonu aşan 
bir katkıyı bu vatandaşa., kendisine hizmet gö
türdüğümüz sosyal ve ekonomik seviyenin altın
da olan vatandaşa getirmektedir. Bunu şükran
la huzurlarınızda arz etmeyi bir görev saymak
tayım. 

Bunun yanında, toprak-su kaynaklarının 
geliştirilmesinde de, bir o kadar gerek işgücü, 
gerekse sermaye katkısı yapmaktadır. Böyle 
azimle çalışan bir vatandaşın karşısında, bi
zim hizmetlerimiz sadece mütevazi hizmetler ola
rak kalmaktadır. 

Köy İşleri İBakanlığmın YSE (Genel (Müdür
lüğü eliyle götürdüğü hizmetler, sayın (hatiple
rin belirttikleri 'Seviyedeki rakamlara ulaşmış
tır. 'Rakamları tekrar etmek suretiyle zamanı
nızı 'suiistimal etmek istemiyorum. 1972 senesi 
çalışmalarımız, 1971 yılı çalışmalarımızdan az 
olmayacaktır. Artan (hızla 'hizmeti götürmenin 
gereği de, zaten (budur. 

Yalnız burada (bir noktaya değinmek isti
yorum; sorulan suallerle ilgili olarak şu nokta
nın açıklığa kavuşmasında yarar vardır: 

Türkiye'de YSE (hizmetlerinin (planlanması, 
il koordinasyon kurullarından (geçen program
lara göre yapılır. (Türkiye'de merkezden - ba
kan ve umum müdürler ide dahil - il koordinas
yon kurullarından 'geçmeyen (bir projeyi uygu
lama durumunda olamazlar. Teklif ve israr eder
ler ama, il koordinasyon kurullarından geçme-
mişse, bunu uygulayamazlar. Biz bu sistemi ken
dimiz getirdik ve bağladık ve bunun böyle bağ
lanmasında da yarar gördük. Şimdi bazı hatip
lerin «etkilerle (bazı köylerin yol ve sularının 
programa alındığını» ifade eden beyanlarını, 
ben inceleyeceğim. Şuna emin olsunlar ki; İhti
yaçlar, objektif kriterlere göre yerine getirile
cektir ve bu kriterler bütün zorlamalara rağ
men, mulhafaza edilerek, eşit şartlarda uygula-
caktır. «Eşit şartlarda» deyince, bazı hatiple
rin soruları (hatırımıza geliyor. Eşit şartlar, 
sosyo - ekonomik bünyede eşit seviyede olan 
insanlara, toplumlara uygulanan eşit ışartlardır. 
Demin arz ettiğim 'gibi, öncelik (gösteren yöre
lere, sosyo - ekonomik durumu düşük »olan yöre
lere daha başka puvan kriterleri uygulamak su
retiyle, 'hattâ onların katkılarını da istemeden, 
oralara 'hizmeti (götürmek de, Köy (işleri Bakan
lığının prensipleri ve ilkeleri arasındadır. O 

bakımdan, «parasını veren işini yapar» değil; 
memleketin kaynaklarının götürülmesi icabeden 
yerlere dengeli bir şekilde götürme ilkesi, uy
gulanmaktadır. Bu uygulamanın ilk koordinas
yon kurullarmdaki (çeşitli yolların tartışması, 
şeklinde alıyorum ve ıo tarışmalarm da muhas-
salası olarak da bize uygulama programı geliyor. 
Biz bu programı, \gayet tabiî artırmak ve eksilt
mek tekliflerimiz olabiliyor. Fakat, her halükâr
da il koordinasyon kurulunun süzgecinden geçir
mek suretiyle, maJhallî ilhtyiaçları en objektif 
bir şekilde halletmenin imkânlarını araştırıyo
ruz. 

Bu rutin 'hizmetlerimizin yanında, demin de 
arz etmiş olduğum, kalkınmakta öncelikle olan 
yörelere hizmet götürme politikamızı yürütüyo
ruz. Köy İşleri (Bakanlığı bildiğiniz gibi, 1966 
yılından beri Güney - Doğu illerimizde bir kalkın
ma programı üzerinde çalışmaktadır. Bu prog
ramın kısmen uygulanması ve geliştirilmesi de
vam etmektedir. 20 'örgütün iştirak (halinde ol
duğu bu çalışmada, Güney - Doğu illerimizin kal-
kındırılmasıyle ilgili tüm hizmetler, son safha
ya getirilmek suretiyle planlanmıştır. 1966 se
nesinden itibaren gelen devrede biz, Köy işleri 
Bakanlığı olarak, o bölgenin yol ve su işlerini 
tamamlamanın (gayreti içinde (olmuşuzdur. Bu
gün 4 000 küsur köyün içmesuyu götürülmüş -
tür ve 3 ısene içerisinde o bölgede içmesuyu sı
kıntısı (kalmamak üzere, planlarımızı geliştirmi-
şizdir. Eğer 1972 den sonraki bütçeler, bu gay
retlerimizi destekler vaziyette olursa, 3 »ene 
sonra o bölgede içmesuyu sıkıntısı kalmamak du
rumunda »olacaktır. 

Bu bölgedeki sosyo - ekonomik gelişmeler, 
sanayi ıgelişmeleri, 'hizmet gelişmeleriyle tarım
sal gelişmeler, bu proje içerisinde öngörülmüş
tür. Köy işleri Bakanlığının koordinatörlüğü 
altında, Devlet 'Planlamanın ve diğer bütün 20 
dairenin iştirakiyle (hazırlanan bu proje, yakın
da kamuoyuna arz edilecektir. Bu suretle, o 
bölgenin kalkmmasiyle ilgili, ayrıca bir pro
je 'hazırlığı ve uygulaması yapılmaktadır. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimiz için, bu pro
je yanında, senelerden beri uyguladığımız pro
jeler içerisinde yine, (özellikli bölgeler arasında 
Doğu fböllgesine de büyük önem vermişizdir. (Ge
rek yol - su (hizmetlerinde, su kaynakları deve-
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lopman (hizmetlerinde 1972 senesinde de (bu 'ağır
lığı vermek kararındayız. 

Bunun yanında, orman ve dağ köylerinin 
özellikleri var. Bu 'özelliklere göre, (başta Orman 
Bakanlığı olmak üzere, orman ve dağ köyleri
nin ihtiyaçlarına, planlı ve projeli 'bir şekilde 
eğilebilmek için, (bugüne kadar yaptığımız özel 
projeler yanında, 1972 senesinde (bu hizmetlerin 
boyutları (hakkında (bir proje hazırlamak istiyo
ruz. Bunun bütünü nedir? Bize kaç seneye mal 
olur? Hangi plan dönemi içerisinde Tbitirilebi-
lir ve hangi dairelerin katkıları burada yer ala
caktır? Bunun (hazırlıklarını da 1972 senesinde 
tamamlayacağımızı ümidediyoruz. Bize düşen 
hizmetlerde bu sene, Köy işleri Bakanlığı ola
rak, bizim bütçemizden özel tahsisat ve fonlar
la, orman ve dağ köylerine uygulamaya geçecek 
yardımlar yapmak kararındayız; bu böyle plan
lanmıştır, bundan böyle de böyle devam edecek
tir. 

Bunun yanında da, diğer (bakanlıkların ve 
ünitelerin işbirliği (halinde, bu (özelliği olan yö
relere nasıl hizmet gtötürtülebilir. Bunu Devlet 
Planlama Teşkilâtı ile birlikte ayrıca bir pro
je (halinde 1972 senesinde geliştireceğiz. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri, bu su
retle 'Köy İşleri Bakanlığının genel görüşünü 
ve ünitelerin çalışmalarını özetlemiş bulunuyo
rum. 'Şimdi, kısaca (hatiplerin bazı isorularına ge
nel olarak değinmek işitiyorum. 

Koordinasyona inanıyoruz. Koordinasyon ol
mazsa 'Türkiye'de millî kalkınmanın belirli süre
de kalkınabileceğine inanmıyoruz. IKöy Üsleri 
Bakanlığının koordinasyon görevi, maalesef bu
güne kadar sayın hatiplerin de (belirttiği gibi, 
ciddî bir şekilde, etkili bir şekilde yerine geti
rilememiştir. Burada, Köy işleri Bakanlığının 
bu (hizmeti yüklenmesindeki tecrübesinin azlığı 
yanında koordinasyon yapacağımız teşekkülle
rin de anlayış eksikliklerini ilâve etmek mecburi
yetindeyiz. Ama demin de arz ettiğim gibi, bu 
sene, belirli yörelerde işbirliği denemeilermi ya
pacağız ve (bu görevimizi yerine getirmenin gay
reti içinde olacağız. 

Toprak reformu konusuna değinildi. Bu ko
nu Öntedbirler kanun tasarısının encümenden 
geçmiş olmasıyle (bir aşamaya ulaşmış oldu, ana-
kanun Hükümetin elindedir, üzerinde çalışıyo
ruz ve en kısa zamanda Parlamentoya getirmek 
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kararındayız. Sosyal adalete uygun, verimlilik 
esaslarına uygun, memleketin şartlarına uygun 
bir kanunu, bir reform tasarısını kısa zamanda 
huzurlarınıza arz edeceğiz. 

Toprak reformu ile ilişkili olan bazı konu
lara değinildi. Toprak Reformu kanun tasarısını 
buraya getirdiğimiz zaman onlar detayları ile 
görüşüp tartışacağımız hususlardır, o /bakımdan 
burada o noktalara değinmek durumundan sar-
fmazar ediyoruz. 

Kooperatifçiliğin gelişmesi konusunda Köy 
işleri Bakanlığının özel gayretleri vardır. Di
ğer kooperatiflerin gelişmesine de yardımcı ol
mak üzere (bir (genel anlayışımız mevcuttur. Köy 
Kalkınma Kooperatiflerinin başarılı (kuruluşlar 
olduğunu, köyde (boş işgücünü, köyde kullanıl
mayan kaynakları en iyi şekilde kullanan bir 
sistem olduğuna inanıyoruz, o (bakımdan bunla
rı bu seneden itibaren daha hızla desteklemeye 
devam edeceğiz. Proje desteklemesi, finansman 
kredi desteklemesi ve sübvansiyon desteklemesi 
halinde, denetim desteklemesi halinde bu destek
lemelerimiz devam edecektir. 

Teknik personel sorununa değinen sayın (ha
tiplere cevap vermek istiyorum. Teknik perso
nelin sorunları vardır, bu sorunlar, Hükümetin 
üzerinde iciddî olarak eğildiği sorunlardır. Bu
günlerde bazı çözüm yolları bulacağımızı ümi
dediyoruz. Yan ödemeleri yapacağız ve eksik 
intibakların da düzeltilmesi için yeni tedbirler 
üzerindeyiz. Bunlarla beraber teknik elemanın 
sorunlarının tümünü çözebileceğimizi de bura
da ifade etmek imkânından maalesef mahru
mum. Yeni çıkacak olan Yetki Kanunu ile de 
bunların geri kalanlarını düzeltme imkânını bu
lacağımız düşüncesi içerisindeyiz. 'Bu ağır hiz
met, köyde yapılan hizmet, mütevazi de olsa 
bu desteklerle desteklenmezse elemanlarımızın 
mühim bir kısmının başka işlere gitmek, Köy 
işleri Bakanlığının (hizmetlerinden ayrılmasını 
görmek gibi bir tehlike ile karşı karşıya oldu
ğumuzu da müdrik bulunuyoruz, o bakımdan 
tedbirleri bugünlerde alma imkânını kendimizi 
de zorlayarak yapıyoruz, ümitliyiz. 

Sayın (hatiplerden birisinin, «İşe gelmeden 
aylık alanlar ve sekreterlik müesseseleri» hak
kındaki görüşlerini dikkatle not ettim, bunların 
üzerinde duracağım. Esasen bütçeden sonra hiz
metin (hızlandırılması, bünye için koordinasyon 
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ve 'bünye dışı koordinasyona eğileceğiz fakat 
bu tip aksaklılklara da eğilmek 'bizim için Ibir 
görev olacaktır. Kendilerine teşekkür ederim. 

Bazı hatipler, (442 sayılı Kanuna değindiler. 
Köy Kanununun ıbiran evvel çıkarılması, bugün 
köyde yapılmakta olan kalkınma gayretlerini 
destekleyici bir hukuk temeli olacaktır. Bu an
layış içerisinde biz hazırlanmış olan tasarıyı des
tekledik, bunu en tkısa zamanda getirmenin gay
reti içerisindeyiz, içişleri Bakanlığımız îbu [ka
nun tasarısını tekamül ettirmiştir, üzerindeki 
san hazırlıklar (bittikten sonra da huzurlarınıza 
arz edeceğiz. Bu suretle köy kalkınmasının 1924 
tarihli hukuk temeli, 1972 tarihine ulaşma im
kânını inşallah Ibu sene bulacaktır. 

Kalkınma da öncelikli yörelerle ilgili maru
zatımı arz etmiştim. Bu ikonuda bazı endişeler 
öne sürüldü. IDevlet Planlama ile yaptığımız 
müşterek çalışmalarda tespit edilmiş olan kal
kınmada öncelikli yöreler listesini senelik im
kânlarımızın ışığı altında bu listeyi Ibozmadan 
uygulayacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy 
İşleri Bakanlığının Bütçesi hakkında (göstermiş 
olduğunuz yakın ilgiye ve bütçenin tenkidi su
retiyle 1972 senesinde yapacağımız çalışmalara 
ışık tutmanız dolayısiyle hepinize şükran hisle
rimi arz eder, saygılar sunarım. (A. P., O. H. P., 
M. «G-. T, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Bazı 
arkadaşların yazılı 'olarak tevdi ettikleri soru
ları ve ayrıca yerlerinden soru sormak isteyen 
üyeler de mevcut bulunmaktadır. Bunlardan bi
risi, Sayın Arif Tosyalıoğlu'nun sorusunu şimdi 
c(kutacağım, yalnız bu sorunun bitişinde bir fo
toğraf da ekli. Bu fotoğraf, bir nehir üzerinde 
taştan yapılmış iki (köprü ayağı ve ayrıca iki 
köprü başı var, nehrin üzerindeki köprüsü henüz 
yapılmamış. Soru sahibi burada mı efendim? 
Okutacağım sorusunu. Sayın Arif Tosyalıoğlu?... 
Buradalar. Sorunuzu okutuyorum efendim. 

Sayın Bakan, bunlara yazılı veya şifahi ce
vap vermemek (hususunun takdiri size ait, yalnız 
bir bütçenin müzakeresi münasebetiyle Anaya
sanın tayin ettiği bir sınırla kayıtlı olduğumu
zu, belli bir süre içinde belli bir bütçeyi çıkar
mak zorunda olduğumuz hususunu ve zamanı
mızın kayıtlı olduğu Ihesaba katarsanız memnun 
olurum. Buyurun. 

26 . 2 . 1972 0 : 2 . 

«Sayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi rica ederim. 

Çankıri 
Arif Tosyalıoğlu 

Soru : 1. . ilişikte fotoğrafını da takdim et
tiğim İlgaz - ıBevres köprüsü ikmâl inşaatı 1970 
programına alınıp 343 000 lira keşif bedeli dâ
hilinde 1071 yılında ikmâl edilmesi igereken köp
rüye, halen başlanmamıştır. 

A) Bu, 'genel ihmâl değil midir 
B) Şimdiye kadar niçin başlanıp ikmâl 

edilmemiştir? 
2. Bu 'cümleden olarak İlgaz - Hacıhasan 

Köprüsü için 1970 yılında 100 000 lira, Eg-az Ka
tılar ISaraycık köyü, Saraycık Köprüsü için de 
1970 yılında 106 000 lira 'ödenek konmuş ve prog
rama göre 1971 yılında bitirilmesi gerekirken 
bugüne kadar maalesef başlanmamıştır. Niçin 
başlanmamıştır, ne zaman başlayacak ve ne za
man bitirilece'ktir?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu okuttuk, 
zabıtlara (geçti. Zabıtlardan bu soruyu aynen 
almanız ve bilâhare de cevaplandırmanız müm
kün, ama arzu ederseniz şimdi de cevaplamanız 
mümkündür. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ — 
Teşekkür ederim efendim. Bilâhare yazılı cevap 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bilâhare yazılı cevap verecekler. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Maraş, 

Nejat Çuhadar 

1. Maraş il hudutları içerisindeki 100 000 
hektara yakın mümbit ovaların küçük sulama
larla, developmanını sağlacak çalışmaların ihız-
landırılması için ilçemizde Toprak-Su Planla
ma Bölge Müdürlüğünün kurulup kurulmaya
cağı, 

2. Maraş köy yollarının uzunluğu nedir? 
Ne zaman bitirilecektir? 

3. Pazarcık'm Payamlı bucağının içmesu-
yu inşaatı ne zaman bitirilecektir. Lüzumlu bo-
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rular bu yıl 'verilecek durumda mıdır ve lüzum
lu ödenek ayrılmış mıdır?» 

KÖY 4ŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ — 
Sayın Başkan, Ibunu da inceleyip bilahare yazılı 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz efen
dim, teşekkür ederim. Sayın 'Şevki Altındağ?... 
Buradalar. Sorularını okutuyorum efendim. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mardin 

Şevki Altındağ 

1. Mardin ili köylerinin % 701ün yolu ve 
içmesuyu yoktur. Hükümet programlarında ise 
kısa zaman içinde köylünün yol su ve elektriğe 
kavuşturulacağı vadedilmektedir. ilde hazırla
nan yıllık çalışma programlarının ise ancak 
% 401 tatbik edilebilmektedir. Bu duruma göre 
köye hizmet götüren YSE Genel Müdürlüğü
nün aktif duruma sevk edilmesi ve çalışma prog
ramlan kâğıt üzerinde değil fiilen tatbik edil
mesi (gerekir. Kendi haline 'terk edilmiş ve ay
lardan beri yollan kapalı olan köylünün yol ve 
suya kavuşması için (Bakanlığın 'çalışması ne
dir? 

2. Ömerli Grup içmesuyu projesine ne za
man başlanacak ve ne süre içerisinde bitirile
cektir. Saygılarımla.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ (BAKANI NECMt SÖNMEZ — 

Sayın Başkan, <bu konuda biraz evvel bahsetmiş
tim. 'Güney - 'Doğu bölgesine öncelik veren bir 
çalışma gayreti içerisindeyiz. Bu bölgeye 1971 yı
lına kadar 12 bin 31 kilometrelik yol yapılmış
tır. 14 (672 küçük ve büyük üniteye su getiril
miştir Ve 410 köye de elektrik götürülmüştür. 
Mardin için 'özel bir inceleme yapacağım ve bu 
sorulann cevaplarını yazılı olarak arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Şimdi, bulun
duğu yerden soru sormak isteyen arkadaşlann 
isimlerini kaydettim, yeni talebeden arkadaşlar 
var mı efendim?... Sayın Özdenoğlu siz istemiş 
miydiniz?' 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Kifayet 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yeterlik aley
hinde. 

Sayın Asutay?... Evet. Başka var mı efen
dim?... Arkadaşlar şimdi miktarını tespit ede
lim vs onun dışında tekrar soru sorma hususun
da imkân talefbedilmesin lütfen. 

Efendim, soru sormak isteyen üyelerin isim
lerini okuyorum. Sayın Mehmet Atagün, Sa
yın Mustafa Çalıkoğlu, Sayın Burhanettin Asu
tay. Bu kadar. Lütfen bundan sonra tekrar so
ru sorma Ihususunda bir usul ihdas edilmesin 
©fendim. Sayın Atagün buyurun efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Köyler 
arasındaki sınır ihtilâflarının süratle {halledil
mediği, hele ihtilâf iki il arasında ise, yılan hi
kâyesi gibi uzayıp gittiği, bu faalin dikilen mah
sulün Ikcklenmesine, bazı vatandaşların da ölü
mün s sebebiyet verdiği bir gerçektir. 

Koordinasyon! Bakanlığı olarak Köy İşleri 
Bakanlığının, bu ihtilâfları süratle ve âdil öl
çüler içerisinde halletmesi ve kararsız tutumu
nu radikal, bir tutum haline getirmek için ne gibi 
idarî ve toukukî tedbirler almayı düşünmektedir
ler? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ 'BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

(Devamla) — Sayın Atagün'ün sormuş olduğu 
soru, Türkiye'de yıllardan beri aktüel olarak yü-
rüyegelmekte olan sorunların bir ifadesidir. 
Kendileriyle iki ilimiz arasındaki ihtilaflı bir 
konuyu görüştük. İlgili örgüte, bunu yerinde 
de incelemeleri için, dosya incelemesi yapmaları 
için emir verdim. Henüz bana intikal etmedi, 
bugünlerde intikal etmesi gerekiyor. Çünkü, be
lirttikleri gibi hâdise, iki il sınırındaki köylerin 
üretim çatışmalarına kadar (gidebilir. Üzerin-
deyim, yalnız bu, sadece o ilin değil, o ile ben
zeyen birçok illerimizin sorunudur. Buna temel
de çözüm bulmanın çarelerini aramak lâzım. 
Burada bunları arz etmek uzun sürer, özel 'olan 
konuya eğildim; bir çözüm yolu arayıp, kısa za
manda bir neticeye bağlayacağım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Bakan çok teşekkür ederim; şahsî bir soru ola
rak sormadım, genel (bir mevzu olarak sordum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Çalıkoğlu, buyurunuz. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, köy elektriği ikiye aynlmış du-
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rumdadır. 1969 - 1970 -1971 yıllarında YSE ya 
köy 'hissesi olarak yatırılan paraların TEK e 
devredilip devredilmeyeceği ve 1972 planına 
alınan köylerin TEK tarafından garanti altı
na alınıp alınmayacağını Sayın Bakanın açıkla
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NEOMİ SÖNMEZ 

(Devamla) — Bilindiği gibi köy elektrifikasya-
nu konusu, 1971 yılına kadar Köy İşleri Bakan
lığı tarafından; program, plan, proje ve uygu
lama safhalarında TEK'le, Etibankla ve ÎUer 
Bankasıyle işbirliği halinde yapılagelmişti. 1972 
yılından itibaren Köy İşleri Bakanlığı program 
yapmada, köylerin programa alınmasında görev 
alacak ve bu program hizmetlerini, program 
hazırlıklarını TEK'le birlikte yapacak; progra
ma alınmış olan köylerin projeleri ve uygulama
ları TEK tarafından yapılacak, sonunda köye 
getirilen eletktriğin kullanılması, bakımı ve 
köylülerin eğitimi de Köy İşleri Bakanlığı tara
fından yapılacaktır. Aradaki protokol bu şe
kilde hazırlanmıştır. Bu protokol ışığı altında 
bugüne kadar köy elektrifikasyonu için para 
yatırmış olan köylerin hakları ve onların prog
rama alınma istekleri yine bakanlığımızla TEK 
arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edilecek
tir. Bu anlayış içinde,, daha önceden para yatı
ran ve elektriklenme yönünden öncelik alan köy
lerin 1972 yılı programına lalınabileceğini ümit 
ediyorum. Ancak. Bu noktada güçlüklerle de 
karşılaşacağımızı betlirtmek durumundayım. 
Çünkü, her işte olduğu gibi bu işte 
de koordinasyona, anlayışlı bir koordinasyona 
ihtiyaç vardır. Bu anlayışlı kordinasyonu göre
bildiğimiz takdirde, bu köylerin haklarını yan
madan programa almak mümkündür. Bazı istis
naları olursa, onları da düzeltmeye gayret ede
ceğiz. Prensip itibariyle paraları yatan köyler, 
Köy İşleri Bakanlığının program yapma yetkisi 
içerisinde, zamanında programa; alınma im
kânları bulacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz; soru cevaplan
dırılmıştır. Sayın Asutay, buyurunuz. 

BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, Sanayi, Ticaret, Turizm vesair bakan
lıklar bütçelerinde, köylerde el sanatlarının ge
liştirilmesi için büyük rakamlar ayrıldığı tesbit 
edildi. Köy İşleri Bakanlığı bunu tüm organize 

ederek, kopuk tespih halinden kurtarabilmek 
için bir faaliyet içinde midirler? Tüm el sanat
ları köy işlerinde birleşirse yeterli sonuç alına
cağı kanaatindeyiz. 

İkinci sorum; YSE'de çalışan işçilerimizin, 
bundan birkaç ay evveline kadar, ayın 5'ine ve
ya 6"sına kadar aylıkları ellerine geçerdi. 1 - 2 
ay evveline varınca, bunlar ayın 20 - 22'sinde 
işçilerin ellerine geçer oldu. Bu gecikmeyi ön
leyebilmek üzere bakanlık ne düşünüyor İşçi
lerin bu içinde bulundukları sıkıntıyı tetkik et
tiler mi ve bundan sonra günü gününe maaş 
ödemek içi ne şekilde hareket edecekler? Açık
larlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Buyurun sa
yın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Efendim, birinci soru; el sanat
ları geliştirme ve eğitim hizmetlerinin çeşitli 
bakanlıklarda yapıldığı ve çeşitli bakanlıklarda 
bu maksatla tahsisatlar ayrıldığı, bunların bir 
elde toplanmasının, Köy İşleri Bakanlığı elinde 
toplanmasının yararlı olacağı şeklinde sorulan 
sorudur. Bu soru üzerinde senelerdir duruyoruz. 
Bir işbirliğine ihtiyaç vardır. İşbirliği pren
sipte olmalıdır, amaçlarda olmalıdır ve pazar
lamada olmalıdır. Bu sene Araştırma ve Geliş
tirme Genel Müdürlüğümüz bu hizmetlerin 
daha etkili koordinasyonyle ilgili bir koordinas
yon anlaşmasına gitmeyi kararlaştırmıştır. Bun
da bizim hüsnüniyetimiz, karşı tarafın hüsnüni-
yetiyle birleştiği takdirde, müessesede birleşme-
se dahi, hizmette birleşme imkânları bulunabile
ceği kanısındayım. Elde edilen sonucu ayrıca 
yazılı olarak arz ederim. 

İkinci nokta, bizim önemli dertlerimizden bir 
tanesidir. Her sene senenin son iki ayında işçi 
ücretlerinde bir gecikme olmaktadır. Bunun ne
deni; biraz evvel sayın hatiplerin de belirtmiş 
oldukları gibi, Köy işleri Bakanlığının bazı ör-
gütelerinin, özellikle YSE'nin programın üstüne 
çıkan, tavanı delen çalışmalar içerisinde bulun
muş olmasıdır. Bu zaruret ışığı altında ek öde
nek alınması ve ek ödenek alınmasının da 
gerektirdiği formalitelerin zaman alıcı olması ba
kımından son 2 ay bazı illerimizde, birçok illeri
mizde maaşların ve ücretlerin geç ödenmesine 
sebep olmuştur. Bunun yanında paranın çıkmış 
olmasına rağmen, nakit para alınamaması da bu-
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na neden olmaktadır. O bakımdan, önümüzdeki 
sene böyle bir gecikmenin olmamasını sağlamak, 
programımızın üstüne çıkmamaya çalışmak; ay
nı zamanda da Maliye Bakanlığımızdan zama
nında nakit transfer yapma imkânlarını araştır
makla olacaktır. Bu ikaza teşekkür ederim. 
önümüzdeki sene ve önümüzdeki aylarda bu ge
cikmenin olmaması tedbirlerini alacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Son soru Sa
yın Uğrasızoğlu'nun, buyurun efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, köylerimizde gerek içmesuyu olarak, 
gerekse sulama suyu olarak su haklarının bir 
sonuca bağlanması hususunda bir tasarı hazır
lanmakta mıdır? Yakında Meclislere sunulma
sı düşünülmekte midir? Lütfen izahat verirler
se memnun olurum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI" NECMİ SÖNMEZ 

(Devamla) — Efendim, bu konuda, çeşitli sorun
larla karşı karşıya geldiğimiz hukukî bir durum 
var. Biz, köy içme sularında da, sulama suyun
da da hukukî ihtilâflar veyahut kişisel sürtün
meler, köy sürtünmeleri yüzünden projelerimi
zin bir kısmını uygulayamaz durumda bulunu
yoruz. Nitekim, senelerden beri içme suyu sağ
layamadığımız, hizmeti götüremediğimiz bu yön
den iş yapamadığımız köyler var. Bu konur'a 
bizlim hazırlığımız yok. Hazırlık olduğu için biz 
bu konu üzerinde durmadık. Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğünce su haklariyle ilgili bir kanun 
tasarısı hazırlandı; fakat şu anda ne safhada
dır, bilemiyorum; ben seminerine katılmıştım. 
Bu kanun tasarısı suyu... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Afyon 
Senatörü Kemal Bey tarafından bu hususta bir 
kanun teklifi hazırlandığını gazetelerden oku
duk efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Evet. Bu DSi'nin hazırlamış ol
duğu tasarı tüm su haklarını kapsamaktadır. Sa
yın senatörlerimizden biirisinin vermiş olduğu ta
sarıyı bendeniz de okudum; o özel olarak içme 
suyu ve sulama suyuyle olan ihtilâfları gider
mek üzere hazrılanmıştır. Biz bu iki hazırlı
ğın dışında Bakanlık olarak her hangi bir tasarı 
hazırlamadık. Her ikisini de, hukuk açısından 

da, tatbikat açısından da desteklemek durumun
da olacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. So
rular bitmiştir, teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
(Alkışlar) 

Son söz, sırada bulunan Sayın Mehmet Şem
settin Sönmez'in, buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yeterlik 
aleyhinde söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Okutacağım şimdi, hatırlataca
ğım efendim. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Köy 
işleri Bakanlığının değerli temsilcileri bugün 
Köy işleri Bakanlığı konusunda benden evvel 
konuşan değerli konuşmacı arkadaşlarım, bize 
cidden ilmî ve sosyal bir ziyafet çektiler deseni 
hakikati ifade etmiş olacağım. 

Sayın Bakanımızın da değerli izahatlarını bu 
ziyafetin tatlısı olarak kabul edersek, benim, sa
yın ilim adamımızdan sonraki konuşmamı bir acı 
kahve kabilinden telakki ederek, lütfen dinle
menizi istirham etmek zorundayım. (A. P. sıra
larından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, «Köy İşleri Bakan
lığı kalsm mı, kalmasın mı» konusunun gazete
lerde zaman zaman münakaşa edildiği şu gün
lerde, bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını di
lemekle bahtiyarım. 

Şunu da arz etmek isterim ki, Köy işleri Ba
kanlığının kaldınlmamasım mahzurlu görenler, 
bence Sayın Profesör Necini Sönmez Beyefendi
nin biraz evvel lütfettikleri izahatı dinlemek ve-
yii okumak imkânını bulurlarsa mutlaka ve mut
laka onlar da, Yüce Heyetinizle beraber Köy İş
leri Bakanlığının bilâkis maddî ve manevî yön
den, hattâ teşkilât bakımından daha da takviye 
edilmesine kanaat getireceklerdir. 

Şunu arz etmek isterim ki, Köy İşleri Ba
kanlığını sadece yolu getiren, suyu getiren, elek
trifikasyonu yapan; yani, bir nevi şehircilik ko
nusunda belediyelere imkân sağlayan iller Ban
kası şeklinde bir vazife yaptığını kabul eden 
arkadaşlar, belki de Köy işleri Bakanlığına lü
zum yoktur kanısına varabilirler. Ama, Köy İş
leri Bakanlığının vazifesi asliyesinin, biraz evvel 
Sayın Bakanımızın izah buyurdukları şekilde, 
çiftçinin ve köylünün vasati hayat seviyesini 
yükseltmeye matuf olduğuna Yüce Heyetiniz 
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gibi inanmış olanlar, mutlaka ve mutlaka Köy 
İşleri Bakanlığının var olması taraftarı olacak
lardır. 

Köy İşleri Bakanlığının daha fasla başarı 
sağlaması, memleketimizin sosyo - ekonomik bi
lançosunu mutlaka ve mutlaka artıracak nitelik
te olacaktır. Yalnız, bugünkü kadrosuyla Köy 
İşleri Bakanlığı, her ne kadar teşkilâtı, Sayın 
Bakanı başta olmak üzere çok mümtaz simalar
dan meydana gelmiş olmasına rağmen, arzu edi
len başarıya çabucak ulaşma konusunda olduk
ça güçlükle karşılaşacaktır. Şöyleki, muhterem 
arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığının daha ba
şarılı olabilmesi için, bu Bakanlığı kendiliyle il
gili komşu bakanlıklar yahut kardeş bakanlık
larla daha iyi koordine edebilecek bir koordinas
yon bakanlığının da Devlet içinde bulunmasında 
zaruret gören bir arkadaşınızım. Bu koordinas
yon işi ne kadar sıkı olursa Köy işleri Bakanlı
ğı o nispette başarı sağlayacaktır. 

Diğer taraftan Köy işleri Bakanlığının yap-
tşğı vazifeler meyanmda olan ve köylünün ye
tiştirmiş olduğu mahsûlün pazarlanması konu
sunda da Köy İşleri Bakanlığını takviye etme
miz icabeder. Hatta şunu temenni ediyorum ki, 
birkaç gün evvel, bütçeden evvel Yüce Heyetini
zin tasvibinden geçmiş olan Tarım Kredi Koo
peratiflerinin satış kooperatiflerinin bir kanalla 
da Köy İşleri Bakanlığına bağlanmasının köylü
nün hayat seviyesini yükseltmekte faydalı ola
cağını düşünüyorum. 

Şöyle ki, bizim bir ilçemizde, Mahmudiye il
çesinde tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat 
Bankası kontrollü kredi bakımından çok büyük 
krediler dağıtmıştı ve vatandaşın, bu kredileri 
5 senede ödemesi icap ediyordu; fakat aynı za
manda da koordone bir çalışma ile Mahmudiye 
ilçesine bir süt fabrikası tesisine başlanmıştı. 
Ama büyük bir şansızlık eseri olarak bu süt fab
rikası yarıda kalmış durumdadır ve süt fabri
kası işe başlayamadığı için, inek koyunculuk 
konusunda kontrollü krediye girmiş olan yurt
taşlarımız maalesef taksitlerini vaktinde ödeye-
nıediler ve sonunda banka, bunların bir kısmına 
haciz koymak zorunda kaldı. 

Bu da gösteriyor ki, - Yüce Heyetiniz huzu
runda canlı bir misâl olarak arz ediyorum - Koy 
İşleri Bakanlığı; Toprak su ile, kooperatifle
riyle, her şeyi ile ne kadar başarılı çalışırsa ça

lışsın mutlaka ve mutlaka, Köy işleri Bakanlığı 
bünyesi içinde, köylünün pazarlamasını sağlaya
cak olan kısmı takviye etmediğimiz takdirde, so
nunda Köy İşleri Bakanlığımız arzu ettiğimiz se
viyede memnunuyet verici bir vazife yapmış ol
duğuna kani olamayacaktır. 

Binaenaleyh bu yönden de Köy işleri Bakan
lığı takviye edildiği takdirde muhterem çiftçi
lerimize, Yüce Heyetiniz daha büyük bir arma
ğan lütfetmiş olacaktır. 

Diğer taraftan Toprak su konusunda, büt
çe müzakereleri esnasında - Sayın Komisyon hu
zurunda da arz etmiştim - Toprak su'ıran de
ğeri YSE'nin ki kadar veya Toprak - iskân'in ki 
kadar da önemlidir ve kooperatifçilik konusu 
ile de eğer bu, teşriki mesai edildiği takdirde 
köylümüzün hayat seviyesi asgarî % 275 nispe
tinde yükselmiş olacaktır. 

Buna da yine canlı bir misâl olarak; Çifteler 
ilçemizdeki Sakarya Nehri civarındaki Toprak 
su faaliyetlerini huuzrunuza getirmekle bah
tiyarım. O civardaki çiftçilerimiz, oradaki Top
rak su tatbikatından sonradır ki, hayat sevi
yeleri asgerî % 300'e yükselmiş durumdadır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan 
dolayı ve bugün 2 nci bir Bakanlıkta da konuş
mama müsaade etmiş olmasından dolayı, başta 
fSayın Başkanlık Divanı olmak üzere Yüce He
yetinize saygılar sunar, Muhterem Köy İşleri 
Bakanlığına, bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sönmez. 
Kifayet önergeleri vardır; bunlardan, önce 

verilenini okutacağım; diğer önergeleri veren 
arkadaşların isimlerini okumak suretiyle meali
nin aynı olduğunu ifade edeceğim. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle ya

pılan müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ede
riz. 

Hatay Milletvekili Hatay Milletvekili 
Halil Akgöl Ali Yılmaz 

BAŞKAN — Ayrıca, Mehmet Zeki Adıya
man'ın, Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun ve 
Sayın Hilmi Biçer'in aynı mealde yeterlik öner
geleri verdiğini arz ederiz. 
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Yeterlik aleyhinde Sayın Şinasi özdenoğlu, 
buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sırf yeterlik önergesinin aleyhinde söz al
mış olmak için söz alıp huzurunuza gelmiş de
ğilim. 

Sevgili arkadaşlarım, bir yandan «köylü
müz efendimizdir» diyoruz, «köylüye bütün 
hizmetler helâl olsun» diyoruz, öte yandan da 
köylünün bakanlığı gerçekten pek çok proble
me sahibolan bir bakanlığın bütçesinin görüşül
mesinde grup sözcülerinden başka ancak 2 ar
kadaşa söz hakkı tanıyoruz. 

Şimdi, denilecektir ki, «içtüzük bunu emre
diyorum.» Arkadaşlarım, Senato içtüzüğüne 
göre 6 hatip şahısları adına konuşmadan yeter
lik önergesi gelmez ve oylanmaz; ama bizim 
içtüzüğümüzde bu sayıya grup sözcüleri de da
hil. Ancak takdir Yüce Meclisindir. Yani diler
seniz - yetki sizindir, 4 grup sözcüsünden sonra 
şahsı adına 2 arkadaş konuşsa da, siz daha çok 
sayıda mî İlet vekiline burada Türk köyünün, 
Türk köylüsünün, meselelerini dile getirmek 
şansını bahşedebilirsiniz. 

Şimdi ne için önerge aleyhinde konuşuyo
rum? Arz edeyim : 

Sevgili arkadaşlarım, önce Bakanlığın, biza
tihi var olup olmamak problemi 'ile karşı kar-
şıyayız. öğrendiğimize göre, idarî Reform Ko
mitesi hazırlamış olduğu raporunda Köy İşleri 
Bakanlığının lüzumsuzluğuna kani olmuş. Ya
ni bir defa Bakanlık kalkıyor. Yahutta en azın
dan kaldırılmak tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Bu gerçekten öenmll bir konudur. Sorumlu
luk duygusu içinde, en azından burada bunu 
tartışmak imkânlarına sahibolmamız lâzımdır. 
Burada, sırası geldiği zaman hakikaten büyük 
laflar ediyoruz, parlak sözler söylüyoruz. Ama 
yüz yıllar boyu ihmal edilmiş, gelmiş geçmiş 
bütün yönetimlerin de kusuru olan Türk köyü
nün dertlerine 'içtenlikle el koymuyoruz. Sa
vaşta cepheye gönderdiğimiz, fakat barışta boş 
bir kovan gibi geriye attığımız Türk köylüsü
nün meselesi geldiği zaman, bu mesele ne olur
sa olsun cesur ve gerçekçi bir tutumla burada 
ona kesin tedavi şekli bulmaya mecburuz. 

Onun 'için bu önergenin reddedilmesini iste
mek amacıyle huzurunuza geldim. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü
ne ne vermişiz, Türk köyüne ne vermişiz? 65 
bin küsur yerleşme ünitesinin 16 bininde su 
yok. 22 bin köyümüzün de yolu yok. Bu, aslın
da bir dramdır. Gerçekten bir utanç levhasıdır, 
bunu kabul etmeye mecburuz. Ancak 3 bin kü
sur köyde elektrik var. Bu geri kalmışlığın, 
Türk köylüsünün bu mahkûmiyetinin nedenle
rini, bu acı tabloyu da ortaya koyarak teşhis 
etmeye ve tedbir getirmeye elbette mecburuz. 

Sayın milletvekilleri, uzağa gitmeye lüzum 
yok. Ankara'mızın yanıbaşmda bir Bayındır 
köyü var. Bunu burada b'ilhassa ilgililer huzu
runda söylemeyi görev sayıyorum. Bayındır kö
yümüz, Bayındır Barajının yanındaki köydür 
ve Bayındır Gölü bu köyündür. Onun arazisi 
içindedir. Bir baraj yapılmıştır. Barajdan An
karalılar gider faydalanır, göle, havuza girer, 
yüzer ve serinlerler, yemek yerler, eğlenirler. 
Köy ise kendi barajından su alamaz değerli ar
kadaşlarım. Yazın Bayındır kırılır susuzluktan. 
En tabiî ihtiyaçlarını giderecek ölçüde bile su
dan faydalandırılmamaktadır Bayındır köyü 
bugün. Bu, sayısız misallerimizden birisidir ve 
acı bir tablodur. Bunu, bağırdık çağırdık. Bele
diye, yine Bayındır köyü sınırları içerisinde bir 
su deposu yapmaya karar verdi, ama belediye
nin söylediği şudur : «Biz köye su veremeyiz» 
Buyurun şimdi. Baraj köyün, arazi köyün, su 
deposunun yapılacağı arazi köyün; fakat Ba
yındır köyü kırılmaktadır yazın. Tavsiye ede
rim değerli milletvekilleri arkadaşlarıma gidin 
ve görün. Yazın lütfedin. 

Şimdi Ankara'da bin küsur köy var, 372 kö
yünde su yok. Bu, başkent. Yani ileriye Ağrı'
ya, Güney Doğu'ya gitmenize lüzum yok de
ğerli arkadaşlarım. Bu acı tabloyu burada tes
pit etmeye mecburuz ve istirham ediyorum, bu 
yeterlik reddedilsin ki, buna benzer nice nice 
acı mesele katı gerçek halinde buraya getiril
sin. 

Elbette ki, Köy işleri Bakanlığının kaldırıl
ması konusundaki teklif, karşısında hepimizi 
görecektir, bütün Parlamentoyu görecektir. On
dan hiç şüphemiz yok; ama nasıl düşünülüyor, 
mucip sebebi nedir, neye dayanılarak Köy işle
ri Bakanlığının kaldırılması isteniyor, düşünü
lüyor? Köy işleri Bakanlığı özel hizmet götü-
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rür. Hizmetin özelliği vardır, hizmet standart
ları ayrıdır. Şimdi... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — O geldiği vakit 
görüşebiliriz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Olur 
işte, ona imkân bahşedilsin diye konuşuyorum 
değerli arkadaşlarım. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Hata. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bü
yük hata tabiî... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — O zaman geniş 
geniş görüyoruz; şimdi bütçeyi görülüyoruz. 

ŞÎNİASÜ ÖZDENOĞLU (Devamla) — ikaz 
etmek, ama ikaz etmelk de görevimiz. Yani hir 
şey varsa önlensin, Yüce Meclis önlesin, ilgili
ler önlesin. Bunu Söylemek de bir görev bi-
>zim, için takdir ederisiniz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu gerçekten 
mevcut kadro ile çalışıyor, hizmet görüyor. 
Kendilerine, Köy işleri Bakanlığı mensupları
na gerçekten müteşekkiriz. Çalışmaktadırlar, 
ama Türk köylüsünün, Türk halkının % 70'ine 
(h'iizmet götürecek bir Bakanlığına verilen para 
Bütçenin % 5'dir. Şimdi buyurun % 70'e hiz
met götürüyorsunuz, % 5'e bir bütçe imkânı 
tanımıyor. Böyle şey olmaz. Bütçe çıkmış de
ğildir. Halen iradenize tabidir, halen Yüce 
Meclis bu bütçe üzerinde istediği değişikliği 
yapmaya muktedirdir. 

HİLMİ BİÇER (iSinop) — Artıramazsınız.. 
ŞİNAJSi ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ne 

paJha'&ma olursa olsun gayet tabiî bu hizmet
lere bir şey getirmek lâzım. 

1200 000 000. İstirham ederim, 1200 000 000 
lira veriliyor. Bu, 65 bin küsur ünitenin hiz
metindedir. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. 
Bu azdır, gerçekten elindeki makina kapasi
tesi ile, 1 milyar lira değerindeki kapasite 
ile, 25 bin personelle görülecek hizmet için bu 
para çjok azdır. 

ıSözlerimi (bitiriyorum değerli arkadaşlarım. 
Gönül arzu eder ki, bu yeterlik önergesi red
dedilsin ve böyle önemli meselelerimizde ye
terlik verilmesin. 

Köy İşleri Bakanlığım, köyümüzü, onun hiz
metlerini burada gayet etraflı şekilde görüş
mek, tartışmak imkânı bize behşedilmelidir. 
ıSeç'imden seçime köklüyü hatırlamamalıyıız. 
Köylüye her gün taze hizmet, yeni hizmet 
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götürmek suretiyle Meclisçe köylünün yanın
da olduğumuızu her vesile ile, gönülden ve 
içtenlikle ispat etmek imkânlarına sahibolma-
hyız. 

önergenin reddini dilerken Yüce Meclisi 
saygılarla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 'Sayın Özden-
ıoğlu. 

Yeterlik önergesini tasviplerinize sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Yeterlik 
kabul edilmiştir. 

İKöy İşleri Bakanlığı Bütçesinin bölümle
rine geçilmesi hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Bölümleri okutuyorum 

(A/l) CAHİ HARCAMALAR 

Bolüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Emmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 189 809 677 
Bu bölümle ilgili 2 önerge var, okutuyo

rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Köy Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü hizmetlerinde ça
lıştırılmakta iken Ö57 sayılı Kanun hükümle
rine göre kadroya alınması gereken işçi sta
tüsünde çalıştırılan personel, aynı Kanunun 
ek geçidi 18 nci maddesi uyarınca kadroya geç
mek için talepte bulunmadıklarından toplu 
sözleşmenin hitamına kadar aynı statüden 
istihdamı zarurî olduğu cihetle ve me'zkûr is
tihdam şeklinin 1972 bütçe yılında da devam 
edeceği anlaşıldığından 1972 yılı Bakanlık 
bütçesinde aşağıdaki deği'şikliğm yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Samsun Milletvekili 
Süleyman Çağlar İsmet Yalçıner 

Çanakkale Milletvekili Çanakkale Milletvekilli 
Mesut önür Zekiye Gülsen 

Amasya Milletvekili 
Vehibi Meşhur 
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TL. TL. 
Bölüm ıMadıle Ödeneğin çeşidi 'Düşülen Eklenen 

32.000 12.110 Devlet memurları aylıkları 4 025 000 
12.281 Köy Araştırma vo Geliştirme Genel Müdürlüğü işçi 

ücretleri 4 025 000 
12.370 lEmlekli keseneği karşılıkları 410 000 
12.380 iSosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 410 000 

4 435 000 4 435 000 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMi SÖNMEZ 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Maliye? 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ — 
Katılıyorum 

BAŞKAN — önergenin, gider artırıcı, gelir 
azaltıcı bir yönü yok. Aynı bölüm içinde mad
deler arasında bahsedildiği şekilde bir değişik
liği tazammun ediyor. 

Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı bölümle ilgili bir önerge daha var, bi
rinci bölümü okutuyorum: 

Önerge, ismet Balcı, Hasan Tosyalı, Necati 
Çakıroğlu ve Ekrem, Kangal'ın imzalarını havi
dir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi (A/l) cetveli

nin ; 
1. — 12.813 Geçici Görev Yolluğu maddesin

deki 3 400 000 liralık ödeneğin 30 bin lirası 
12.813 «Merkez geçici görev yolluğu olarak ter
tibinde kalması mütebaki ödeneğin «özel hiz
met yollukları» başlığı altında yeniden açıla
cak 12.013 Toprak Su Genel Müdürlüğü geçici 
görev yolluğu maddesine 2 milyon lira, 12.916 
YSE Gentel Müdürlüğü geçici görev yolluğu 
maddesine 870 bin lira, 12.919 Köy Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü geçici görev 

yolluğu maddesine 500 bin lira olmak üzere ak
tarılmasını, 

2. — 12.830 Kurs yolluğu maddesindeki 425 
bin liralık ödeneğin tertibi kaldırılarak yeni
den açılacak 12.831 YSE Genel Müdürlüğü 
kurs yolluğu maddesine 35 bin lira, 12.832 Top
rak Su Genel Müdürlüğü kurs yolluğu madde
cine 385 bin lira, 12.833 Köy Araşıtırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğü kurs yolluğu madde
sine 5 bin lira olarak tertiplerine aktarılması
nı», 

BAŞKAN — önergenin birinci bölümünü 
dinlediniz. Saym Maliye temsilcisi, yeni bir 
madde açılması yoluna gidiliyor. Bu bir gider 
artırıcı mahiyet almıyor mu? 

IBÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ — 
Almıyor efendim. Çünkü mevcut ödeneğin teş
kilâtın özalliklerine göre birimlere dağıtıiması-
dır ve diğer bakanlıklarda olduğu gibidir. 

BAŞKAN — Evvelce unutulmuş mu? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ (De
vamla) — Teşkilât Kanununa bırakılmıştı fakat 
şimdi zaruret hâsıl oldu ve genel bütçe nizamı
mıza göre numaralandırılmıştır. 

BAŞKAN — Evvelce bu madde açılması 
unutulmuş mu, bu madde acaba neden yeniden 
açılıyor? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ (De
vamla) — Teşkilâtta birimlere dağıtılması di
ğer bakanlıklara paraleldir ve bakanlık men
supları tarafından teklif edilmiş, bizce de kabul 
edilmiştir. Yalnız, mevcut ödeneğin dağıtımı 
zaten bir teptipte, muayyen tertiplerde toplan-
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mistir. Bu tertipler birimlere göre dağıtılmış
tır. Yeni bir ödenek yok. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetin tarafından 
verilmiş olan izahat dinlendi. Maliye Bakanı 
kendisinin yetkili bulunduğuna dair belgeyi 
göndermiş bulunmaktadır. 

Teşekkür ederiz. Bir gider artırıcı yönü yok 
diyorsunuz. Çünkü şu yönüyle tereddüdümüz 
oldu, ilerde aktarmalar oluyor. O bölümdeki ya
hut o maddedeki eksikliği aktarma yoluyle ta
mamlamayı düşünerek mevcut yeni bir madde 
açmak dolaylı olarak gider artırıcı olabilir. Te-
reddütümüz o idi, onun için sordum. 

Komisyonun aksine bir görüşleri var mı efen
dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AH
MET KARAASLAN (Malatya) — Aksine bir 
görüşümüz yok. önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür edem. 
ıSayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili başka önerge yok. 
Şimdi, biraz evvel maddeler arasında deği

şikliği tazammun eden... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkanım, teknik bir hususu zapta geçirmekte 
fayda var. Bu oylanacak olan 12 bininci bö
lümde, 12 813 ncü maddede «ek geçici görev 
yolluğu» tabirinin yer almasına rağmen 12 910, 
12 916, 12 919 ncu maddelerinin de verilen gö
rev yolluğu diye bir tertip hatasının açıklık 
kazanması lâzım. 

BAŞKAN — Maddelerde mi böyle bir açık
lık lâzım? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Yeni 
tertip açılmasında bu maddeleri kapsayan özel 
geçici görev yolluğu... 

BAŞKAN — önergede okuttuğu terimler 
bunu ifade ediyorsa, aynen o önergeyle işlem 
göreceğim. 

IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADLNA 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet, 
aynı. 

BAŞKAN — Biraz evvel oylanmış bulunan 
12 bininci bölümün içerisinde bulunan madde
ler arasında değişikliği tazammun eden ve ye
ni Ibir madde açılması niteliğindeki kabul edil
miş bulunan önergelerle birlikte bölüm 12 bini 
tasviplerinize sunuyorum. (Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Bölüm 12 bin kabul edilmiş 
bulunan önergelerle birlikte aynen (Genel Ku
rulca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(Bölüm 13 000 Yönetim giderleri 12 987 976 
lira) 

BAŞKAN — önergenin bu bölümle ilgili 
kısmını okutuyorum : 

Millet IMeclisi Başkanlığına 
13.520 hizmet taşıtları işletme ve onarım 

giderleri maddesindeki 7 514 800 liralık Ödene
ğin tertibi kaldırılarak yeniden açılacak 13.521 
Topraksu Genel Müdürlüğü hizmet taşıtları iş
letme ve onarım [giderleri maddesine 7 314 800 
lira, 13 522 Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü hizmet taşıtları işletme ve Onarım 
giderleri maddesine 200 bin lira olmak üzere 
aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tokat Kastamonu 
İsmet Balcı Hasan Tosyalı 

iSivas Trabzon 
Ekrem Kangal Necati Çakıroğlu 

BAŞKAN — Maliye Temsilcisi?... 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİNSAVAŞ — 
Katılıyoruz, aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NEOMi SÖNMEZ 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bakanlık katılıyor. 
önergeyi tasviplerinize ısunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

önergenin getirdiği değişiklikle bölüm 13 bi
ni tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin getirmiş bulun
duğu değişiklikle birlikte bölüm 13 bin kabul 
edilmiştir. 

(Bölüm 14 000 hizmet giderleri 3 548 286 li
ra) 
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BAŞKAN — önergenin bu bölümle ilgili 
bölümünü okutuyorum : 

ı«14 510 kurs giderleri maddesindeki 355 680 
liralık ödeneğinin tertibi kaldırılarak yeniden 
açılacak 14 511 YSE Genel Müdürlüğü kurs 
giderleri maddesine 36 bin lira, 14 512 Topraksu 
Genel Müdürlüğü kurs giderleri maddesine 200 
bin lira, 14 513 Köy Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü kurs giderleri maddesine 
119 680 lira olarak aktarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Tokat Kastamonu 
İsmet Balcı Hasan Tosyalı 

Trabzon Sivas 
Necati Çakıroğlu Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Biraz evvel okunmuş bulunan 
bölüm 12 binin tadiline ıtaaluk eden önergenin 
bölüm 14 binle ilgili kısmını dinlediniz, Mali
ye?... 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİNSAVAŞ — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Kalkılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Maliye, Komisyon ve Hükümet 

katılıyorlar. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergenin getirdiği değişiklikle birlikte 
bölüm 14.000 tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bu değişiklikle 
birlikte bölüm 14 bin kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 1 347 254 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli Giderler 50 176 354 

BAŞKAN — önergenin bu bölümle ilgili 
kısmını okutuyorum : 

«16.370 iç fuar ve sergiler giderleri madde
sindeki 212 500 liralık ödeneğin tertibi kaldırı
larak yeniden açılacak 16 371 YSE Genel Mü
dürlüğü iç fuar ve sergiler giderleri maddesi
ne 40 ibin lira, 16.372 Topraksu Genel Müdür

lüğü iç fuar ve sergiler giderleri maddesine 
150 bin lira, 16 373 Köy Araştırma ve Geliş
tirme Genel Müdürlüğü iç fuar ve sergileri 
maddesine 22 500 lira olmak üzere aktarılması
nı arz ve teklif ederiz . 

16 390 haber ve yayın hizmetleri giderleri 
maddesindeıki 264 350 liralık ödeneğin tertibi 
kaldırılarak yeniden açılacak 16 391 bakanlık 
merkeız haber ve yayın hizmetleri giderleri 
maddesine 19 350 lira, 16 392 YSE Genel Mü
dürlüğü haber ve yayın hizmetleri giderleri 
maddesine 20 bin lira, 16 393 Topraksu Genel 
Müdürlüğü haber ve yayın hizmetleri giderle
ri maddesine 215 bin lira, 16 394 Köy Araştır
ma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü haber ve 
yayın hizmetleri giderleri maddesine 10 bin li
ra olmak üzere aktarılmasını aşağıdaki gerek
çe ile arz ve teklif ederiz. 

Tokat Kastamonu 
ismet Balcı Hasan Tosyalı 

Trabzon ıSivas 
Necati Çalaroğlu Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Maliye Temsilcisi?.. 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİNSAVAŞ — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAARSLAN (Malatya) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyorlar. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm 16.000'i kabul ettiğiniz değişiklikle 

birlikte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Bu değişikliği ile 
birlikte bölüm 16.000 kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 46 585 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 
Onarım ^Giderleri 931 460 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 183 415 000 
BAŞKAN — Kafbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 iktisadî transferler 9 365 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 74 400 000 
BAŞKAN — Bölüm 34.000 ilgili bir öner

ge var, okutuyorum: 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı 1972 bütçesi sermaye 

teşkili ve transfer harcamaları kısmında yer 
alan 34.359 tarımsal kooperatiflere, projeye da
yalı hibe şeklindeki teşvik ödemeleri maddesi 
ve 34.360 tarımsal kooperatiflerin projelerine 
kredi şeklinde yardım fonu maddeleri harca
maları ile ilgili olarak 1972 fbütçesi (R) formü
lünün 34.000 nci bölümüne aşağıdaki kısmın 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Amasya Çanakkale 
Kâzım Ulusoy Kemal Bağcıoğlu 

Kars Maraş 
Lâtif Aküzüm Veysi Kadıoğlu 

Kırşehir Amasya 
Cevat Eroğlu Vehbi Meşjhur 

Maraş 
Atilla imamoğlu 

34.359 tanmsal kooperatiflere projeye da
yalı hibe şeklinde teşvik ödeneği ile 34.360 
tarımsal kooperatiflerin projelerine kredi şek

lindeki yardım fonu maddeleriyle ilgili harca
malar Köy İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlı
ğının müştereken hazırlayacakları yönetmelik 
uyarınca yapılır.» 

BAŞKAN — önerge mahiyet itibariyle Büt
çenin 1 nci maddesinin görüşülmesinden sonra 
ve bu mahiyetteki 11 nci madde ile, oraya ve
rilecek bir sarahatle yahut aynen Taunun ilâve
siyle işlem görmesi mümkün olan bir mahiyet 
taşımaktadır. Maddelerin metninde böyle bir 
sarahat verme olanağı normal uygulamaya ya
hut bütçe usullerine aykırı görülmektedir. 

O itibarla, 11 nci maddeyle bu önergenin 
nazara alınması ve işlem görmesi hususunu te-
minen, önergenin bütçesinin 11 nci maddesine 
geldiğinde muameleye konmasını düşünmekte
yiz. 

Maliye, Komisyon ve Hükümetin aksine bir 
görüşü var mı? Yok. 

(Başka bir önerge yok. Bölüm 34.000 biraz 
evvel okuttum, (tasviplerinize sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 96 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 29 718 674 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı Toprak ve 
İskân işleri Genel Müdürlüğü bölümlerini oku
tuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri • 61 035 008 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Toprak ve iskân işleri 

Genel Müdürlüğünün iller teşkilâtından olan 
toprak komisyonları başkanlıklarında çalışan 
personele, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 
nci maddesi dördüncü bendi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa eklenen (H) cetveline göre 
yolluk karşılığı tazminat verildiği malumdur. 
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1972 yılı bütçe kanun tasarısına ilişkin (H) 
cetverinde geçen yıllara nazaran bir değişiklik 
yapılmadan Yüce Meclise takdim edilmiş bulun
maktadır. 

Ancak, Yüce Senato, Tapu ve Kadastro Teş
kilâtında çalışan personele 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 50 nci maddesi, üçüncü bendi gere
ğince verilmekte olan yolluk karşılığı tazminat
ların 1972 yılı Bütçe kanun tasarısının 12 nci 
maddesine ilişkin (H) cetvelinde yapılan deği
şiklikle 7 - 8 lira arasında artırıldığı öğrenilmiş 
bulunmaktadır. 

Hazine arazisinin ölçü tespit ve tescili, mera 
taLip ve tahsisi ile topraklandırma hizmetlerin
de meşakkat ve feragatle çalışmakta bulunan 
toprak komisyonu başkanlıklarındaki persone
lin esasen günün şartlarına uymayan yolluk 
karşılığı tazminatlarının da bir miktar artırıl
ması, aynı mahiyette hizmet gören bu persone
lin diğerlerinin durumuna yaklaştırılmadım, 
hizmetin moral yönünden daha etkin bir şeMl-
de ifasını sağlayacak ve kurumlar arasındaki 
personel kaymalarını önleyecektir. 

Bu itibarla; 6245 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi, dördüncü bendi gereğince, 1972 yılı Büt
çe Kanununun 12 nci maddesine göre eklenmiş 
bulunan (H) 'işaretli cetvele bağlı (3) sayılı cet
velin 2 rci maddesinin (yolluklara seyyanen 3 
lira eklenmesini sağlamak üzere) aşağıda belir
tildiği şekilde değiştirilmesin'! arz ve teklif ede
riz. 

6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 4 ncü 
bendinde yazılı olanlar : A) Kadro dereceleri 
4 olanlar 22 TL. 

B) Kadro dereceleri 5 olanlar 20 TL. 
C) Kadro dereceleri 6 olanlar 19 TL. 
D) Kadro dereceleri 7 olanlar 18 TL. 
E) Kadro dereceleri 8 olanlar 18 TL. 
F) Kadro dereceleri 9 olanlar 17 TL. 
G) Kadro dereceleri 10 olanlar 17 TL. 
H) Kadro dereceleri 11 ve daha aşağı olan

lar 16 TL. 
Sivas Hakkâri 

Ekrem Kangal Ahmet Zeydan 
Mardin Maraş 

Abdürrahim Türk Attilâ imamoğiu 
Erzincan 

Naci Yıldırım 

BAŞKAN — ıSaym Maliye temsilcisi, lütfen 
izah eder misiniz, bu metnin neresine ilâve edi
lecektir? Tetkik ettiniz mi efednim? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ — 
Tetkik ettim Sayın Başkanım; bunun 12 nci 
maddenin (H) cetveline bağlanması gerekir. 
Bu hususta bir özel madde vardır; 12 nci mad
deye göre, (H) cetveliyle birlikte 12 nci mad
denin görüşülmesine bırakılmalıdır. 

BAŞKAN — Bütçe Kanununun 12 nci mad
desinde... Peki bu bölümde nasıl mütalaa edile
bilir? Bölümde belli ödenekler ve karşısında 
belli paralar var. Böyle bir metni, madde met
ni imiş gibi ilâve etmek mümkün mü? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ — 
Sayın Başkan, aslında hizmetin aslî ünitesinde 
masraf artışı vardır. 

NECATİ KALAYCIOÖLU (Konya) — Ak
tarma var Saym Başkan, artırıcı değil. 

BAŞKAN — Bu takdirde, Maliye temsilcisi
nin beyan ettiğine göre, gider artırıcı yönü ol
ması nedeniyle Anayasanın 94 ncü maddesinin 
son fıkrasına aykırı düşen gider artırıcı bir tek
lif niteliği kazanmaktadır. Bu hususta Hükü
metin ve komisyonun görüşleri nedir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Saym 
Başkan, Bütçe Kanununun 12 nci maddesi (H) 
cetveli diye bütçe eklenen bir cetvele atıfta bu
lunuyor. Bu önerge (H) cetveli ile ilgilidir. 
önergenin masraf artırıcı olup olmadığı, mad
de müzakere edilirken arz edilecektir. Şu anda 
görüşme yeri burası değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bir ayrı görüş
leri var mı?.. Yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım, bu maddenin neresinden oraya 
aktarılacak? Bu hususta Maliye temsilcisinin 
görüşü yok. Yani, 12.000 nci fasıldan şu şu ra
kamlardan şu kadarının falan yere aktarılması 
denmesi lâzım. 

BAŞKAN — Ben bu önerge hakkında, 12 nci 
maddede işlem görmesi düşüncesiyle, biraz ev
velki önerge gibi, 12 nci maddenin görüşülme-
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sine talik etme işlemi yapabilirim. Onun dışın
da bir işlem yapmama, biraz evvel okuduğum 
madde manidir. 

Bu önergeyi, (H) cetveli ile ilgisi bulunan 
12 nci madde ile işlem görmek üzere talik edi
yorum. 

Bir başka önerge var, aynı bölümle ilgili, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hizmetin gereklerine uyularak Toprak ve 

iskân işleri Genel Müdürlüğü Teşkilâtında son 
günlerde alman tedbirler ve düzenlemeler doia-
yısıyle 1972 yılı Bütçesinin yazılı tertipleri ara
sında aktarma yapılmasına zaruret hâsıl oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Gereğini arz ve teklif ederiz. 
Sivas Tokat 

Ekrem Kangal İsmet Hilmi Halci 

Bölüm 12,000. Madde 12.816. Ödeneğin çeşi
di : Yolluk karşılığı tazminat, eklenen 900 000 
lira. 

Bölüm 34,000. Madde 34.841 özel iskân 
fonu: düşülen 900 000 lira.» 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, Sayın Ma
liye temsilcisi... 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜR MUAVİNİ HASAN ÇETİN SAVAŞ — 
Genel dengeyi bozmuyor, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de katılıyor 
musunuz? 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ DÖNMEZ 
(Dışardan) — Katlıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin ilgili bulunduğu bö
lüm 34.000'ini okutuyorum, özellikle buradan 
gelir temin edilmesi tavsiye edilmektedir. 

[Bölüm 34.000 malî transferler 2 109 975 lir.] 
BAŞKAN — Bu bölümden tezilat yapılma

sını ihtiva eden önergenin bu kısmını okutuyo
rum. 

«Bölüm 34.000, madde 34.641 özel iskân fo
nu : Düşülen 900 000 lira.» 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Bölüm 34.000İn değişik şeklini okutuyorum, 
önergeye göre. 

Bölüm 34.000 malî transferler: 1 209 975 lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Bölüm 34.000 değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi bu bölümle birlikte 12.000'e değişiklik 
getiren kısmını okutuyorum: 

«Bölüm 12.000. Madde 12.816. ödeneğin çe
şidi : Yolluk karşılığı tazminat. Eklenen 
900 000 lira.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Değişik şekliyle 12.000. Bölümü okutuyo
rum: 

«Bölüm 12.000. Personel giderleri : 61 935 008 
lira.» 

BAŞKAN — Bu değişik şeklini tekrar tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 4 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 102 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 287 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 272 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 4 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 23 674 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 7 650 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu bölüm daha önce görüşül
düğü cihetle geçiyorum. 

35.000 Sosyal transferler 107 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 526 527 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Köy isleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi bitmiş, Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Yüce Milletimize ve Köy İşleri Bakanlığının 
değerli mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

(J — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇEM : 
BAŞKAN — Program gereğince Orman Ba

kanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Gruplar adına konuşacak olan sayın hatipleri 

söz sırasıyle takdim ediyorum: 
Sayın Eafet Eker, Adalet Partisi Grubu adı

na. Sayın Zeki Çeliker, Demokratik Parti 
Grubu adına. Sayın Hasan Tosyalı, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına. Sayın Yusuf Ziya Yıl
maz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma. 

Sayın Bakan ve Komisyon hazır. 
Sayın Eafet Eker, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA RAFET EKER (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım 
ve değerli Orman Bakanlığı mensupları, 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun, Or
man Bakanlığının 1972 yılı Bütçesi üzerindeki 
görüşlerini arz etmek için huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. 

Ormanların toplumumuza ekonomik, kollek-
tif ve sosyal faydalar sağlayan en önemli doğal 
kaynaklardan biri olduğu 'hepimizce bilinmek
tedir. Ekonomik ve sosyal 'hayatımızda bu dere
ce önemli bir yer tutan ormanlarımızdan sürek
li ve düzenli bir şekilde yararlanabilmek için, 
Anayasamız bütün ormanların gözetimini ve 

Devlet ormanlarının yönetim ve işletilmesini 
Devlet görevleri arasında saymaktadır. 

Ormanların korunması, işletilmesi, nicelik 
ve nitelik yönünden geliştirilmesi, orman ürün
leri üretiminin artırılması, d'oğal dengenin sağ
lanması, orman ürünleri sanayiinin geliştiril
mesi ve orman içinde yaşayan halkın ormanlar
la ilişkilerinin düzenlenmesi görevleri Devlet 
adına Orman Bakanlığına verilmiştir. 

Orman Bakanlığı bu kamu (hizmetlerini, hu
zurunuzda bulunan bu 'bütçe imkânlariyle, 1972 
yılında da yürütmeye devam edecektir. 

Ormancılık hizmetlerinin daha etkili ve ve
rimli olarak görülmesi amaciyle kurulan Orman 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısının Yüce Meclisimize takdim 
edilmiş olmasını ve bu Bakanlığa bağlı genel 
müdürlüklerin teşkilât kanun tasarılarının da 
hazırlanarak Yasama Meclisine sunulacak hale 
getirilmiş bulunmalarını memnuniyetle kayde
diyoruz. 

Orman Bakanlığının amaçları içerisinde hâlâ 
ağırlık ve önemini muhafaza etmekte olan koru
manın istenen ölçülerle sağlanamadığını, orman 
suçlarına ilişkin istatistik verilerine (bakarak 
rahatça söyleyebiliriz. Orman suçları affının 
Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında Sa
yın Orman Bakanı da bunu açıkça ifade etmiş
lerdir. Orman teşkilâtının bütün çabalarına rağ
men, orman tahribinin 'saf kolluk tedbirleriyle 
önlenemediği ve önlenemeyeceği (bugün ortaya 
çıkmıştır. Kolluk tedbirleri yanında, ormanlar
da vatandaşı 'suç işlemeye iten ekonomik, sos
yal ve kültürel nedenleri bertaraf edecek, onu 
geçim sıkıntısından kurtaracak tedbir ve çare
lere de yer verilmesini diliyoruz. 

Orman köylerinde yaşayan halkın kalkındı
rılmasına, sosyal ve ekonomik 'haklardan yarar
lanma olanaklarının artırılmasına katkıda bu
lunmak amacı ile bu bakanlık bünyesin de bir 
Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün ku
rulmasını, ormanları koruma politikasında sos-
yo ekonomik tedbirlere ağırlık veren isabetli 
bir değişiklik olarak mütalâa ediyoruz ve bu 
Genel (Müdürlüğe bu ağır görevi ifa için ye
terli kaynak ayrılmasını temenni etmekteyiz. 

Ormanları korumanın önşartmı teşkil eden 
orman kadastrosunun, ormanlar üzerindeki 
mülkiyet ihtilâflarını biran önce çözümleye-
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cek şekilde hızlandırılmasını istiyoruz. Orman 
kadastrosuna sıhhat ve sürat kazandırmak ama-
ciyle 6831 sayılı Orman Kanununun bu konu
daki hükümlerini değiştirecek tasarı ile Ana
yasamızın 131 nci maddesi 5 nci fıkrasını uy
gulamaya koyacak tasarının Yüce Meclisimize 
sevkediimiş olmasını olumlu karşıladığımızı 
belirtmek isteriz. 

(Bugün 18 273 193 hektar olarak tahmin 
edilen ormanlarımızla kesin miktarını orta
ya koyacak envanter çalışmaları biran önce 
bitirilmelidir. Ormanlarımızın % 6ö'nm bozuk, 
verimsiz durumda olduğu Orman Bakanlığının 
resmî yayınlarından anlaşılmaktadır. Bu or
manların verimli İhale getirilmesi ve millî eko
nomiye katkıda bulunması için geniş ölçüde 
ağaçlandırma, imâr ve ıslan yatırımlarına ihti
yaç vardır. Bu sahaya 1972 yılı Bütçesinden is
tenen seviyede kaynak ayrılmamış olmasını 
üzüntü ile karşılıyoruz. 

Orman ürünleri üretiminde, plan hedefleri
ne uygun olarak yıllar itibariyle bir artış 
'görüyoruz. Bu konuda amenajman planlarının 
ve özellikle devamlılık prensibinin hassasiyet
le uygulanmakta olduğuna inanmak istiyoruz. 
îçtüketim fazlası işlenmiş orman ürünlerinin 
ihracını teşvik ederek yurda döviz temin 
edilmesi yolunda atılmış olan adımı memnuni
yetle karşılıyoruz. 

ihraç kaabiliyeti fazla olan Göknar, La
din, Meşe ve Sedir gibi ağaç türlerinin, içtüke-
timin diğer ağatç türlerine kaydırılması sure
tiyle ihraç miktarlarının artırılması; Orman 
Ürünleri Sanayiinin modern teknolojiye yöne
tilmesi maksadiyle, bu gibi tesislere ihracat
ta öncelik tanınması; yüksek kaliteli mal
ların ihracının teşvik pir imleriyle desteklen
mesi, entegre tesis sahiplerinin çeşitli ürün
ler ihraçetmelerinin teşvik tedbirleriyle im
kân dâhiline sokulması, ihraç mallarının ihraç
ları sırasında standart kontroluna tabi tu
tulması, pazarlamanın aksaksız ve amaca uy
gun bir şekilde yapılabilmesi için, gerekli dış 
piyasa etütlerinin yapılabilmesini sağlayıcı 
örgütlerin kurulması, uzun vâdede yarı ma
mullerden ziyade mamul ihracını teşvik edici 
tedbirlerin alınması cihetine gidilmesini uy
gun buluyoruz. 

Orman ürünleri üretimini artırmak ve or
manları işletmeye açmak için orman yolları 
yapım ve bakımına daha çok önem verilmesi, 
kalkınma planında verilen üretim hedeflerine 
ulaştırmayı sağlayacak ölçüde yatırım ya
pılması gerekmektedir. 'Bu alanda 1972 yılı ya
tırımlarının yeterli olduğu kanısında deği
liz. . 

Orman köylerinin kalkındırılmasına kat-
k daı bulunmakla da görevli olan Bakanlığın 
orman yollarının planlanmasında; sadece or
mancılık hizmetlerini değil, aynı zamanda bu 
köylerin yararlanmasını da dikkate alması 
gerekmektedir. 

Bu konuda Karayolları ve YSE Genel mü
dürlükleri ile Orman Genel Müdurluğunun bu
güne kadar sürdürdüğü işbirliğini olumlu kar
şılıyor ve devamını temenni ediyoruz. 

Ormanlardan sadece bir hammadde kayna
ğı olarak değil, aynı zamanda kolektif ve sos
yal faydalar sağlama yönündeki çalışmaların 
hızlandırılmasını, halk sağlığının ve iç turiz
min gelişmesi üzerinde olumlu etkileri bulunan 
millî parkların ve mesirelerin yurt sathına yay
gın hale getirilmesini diliyoruz. 

Ormancılık faaliyetlerini yürütecek perso
nelin bilgi ve beceri kazanması için yapılan 
hizmet öncesi ve hizmet için eğitim çalışmala
rında Bakanlığın gösterdiği çabayı takdirle 
karşılıyoruz, fakat yeterlide bulmuyoruz. Hiz
met öncesi eğitim kurumlarının kurulmasında 
Bakanlığın daha istikrarlı davranmasını, hiz
met içi eğitim programlarının da geliştirmesi
ni, ayrıca eğiticilerin ağitimine gereken öne
min verilmesini bekliyoruz. 

Teknolojinin hızla gelişmesi, memleketi
mizdeki orman ürünleri sanayiini de etkilemiş 
ve bu durum sanayie son yıllarda özel bir 
önem kazandırmıştır. Bu bakımdan Orman G-e
nel Müdürlüğüne bağlı kereste, ambalaj, lif 
ve yonga levha fabrikalarının bu genel mü
dürlükten ayrılarak ayn bir genel müdürlük 
halinde teşkilâtlandırılması isabetli olmuştur. 
Ancak bu sanayiin entegre düzende geliştiril
mesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu genel girişi yaptıktan sonra sizlere kı

saca halen bu Bakanlık bünyesinde bulunan 
dört Genel Müdürlüğümüz, yani; Orman Genel 
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Müdürlüğü, Ağaçlandırma - Erozyon Kontrolü 
ve Orman İçi iMera Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, 
Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü hakkın
da da kısaca bilgi verdikten sonra mâruzâtı
mı bitirmeye çalışacağını. 

Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerini tefer
ruata inmeden; 

1. Kuruma hizmetleri, 
2. (Siniriandırma çalışmaları, 
3. Millî Parklar ve amenajman envanter 

çalışmaları. Ana ve 2 nci ürünlerin üretim ve 
değerlendirilmesi, 

4. îmâr, Islah ve bakım çalışmaları, 
5. Orman ürünleri satışı, 
6. İhracatla ilgili çalışmaları, 
7. İnşaat iğleri, 
8. Eğitim çalışmaları ve ormancılık araş

tırma işleri gibi vazifeler başlıca görevleri ol
maktadır. 

Ağaçlandırma Erozyon kontrolü ve orman 
içi mera hizmetleri : 

Ağaçlandırma tedbirleriyle ormanların de
vamlılıklarının sağlanması, ormanların verim 
ve niteliklerinin geliştirilmesi, orman toprak
larının kaybolmasının önlenmesi ve orman re
jimine giren su toplama havzalarında doğal 
dengenin sağlanması, ormanlık sahaların ge
nişletilmesi amaciyle çalışan örgüt Orman Ba
kanlığının kurulmasından sonra Ağaçlandır
ma ve Erozyon Kontrolü Genel (Müdürlüğü şek
line dönüştürülmüştür. 

(Bu Genel Müdürlüğe ait Kuruluş ve Teşki
lât Kanunu tasarısı Yüce Meclise sunulmak 
üzeredir. 

18 milyon hektarın üzerinde olan yurt or
manlarının 11 milyon (hektar kadarı başta yan
gınlar olmak üzere çeşitli sebep ve müdaha
leler nedeniyle bozuk ve verimsiz veya az ve
rimli hale gelmiş olup, buraların verimli hale 
getirilmeleri gayesiyle ağaçlandırmalar yap
mak gerekmektedir. 

Ağaçlandırma keyfiyeti gerek içteki odun 
tüketiminin karşılanması ve gerekse ihracat 
imkânının sağlanması bakımından zaruridir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü : 

1. Orman içi ağaçlandırmaları, 
2. Hızlı gelişen türlerle ağaçlandırmalar, 
3. Kavak ve okaliptüs ağaçlandırmaları, 
4. Orman dışı ağaçlandırmaları, 
5. Fidanlık çalışmaları, 
6. Etüt - proje çalışmaları, 
7. Toprak muhafaza çalışmaları, 
8. Orman içi mera ıslahı çalışmaları, 
9. Araştırma hizmetleri, 
10. Tohum hizmetleri ve orman topraklan 

tahlil çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlerde bu
lunmaktadır. 

Orman ürünleri sanayii Genel Müdürlüğü
nün çalışmaları : 

Genel bilgi olarak; İkinci Beş Yıllık Kal
kınma planının ilkelerine uygun olarak 1970 
yılmda kurulmuş bulunan bu Genel Müdürlü
ğümüz; Orman Genel Müdürlüğü dener serma
yesi içindeki kurulmuş ve kurulmakta olan sa
nayi tesislerinin işletilmesi ve yatırımlarına 
ilişkin işleri yürütmek, gerekli yerlerde te
sis edilmek üzere yeni projeler yapmak ve kar
ma ekonomi sistemi içinde bu kesimde özel sek
töre yol göstermek gibi vazifelerle yükümlü 
bulunmaktadır. 

Orman ürünlerinin, dünya ticaretinde önem
li bir yeri bulunmaktadır. FAO neşriyatlarına 
göre 1963 yılında ihracat kıymeti olarak 11,1 
milyar dolar ile dünya ticaretinin % 5'ini or
man ürünleri teşkil etmektedir. 'Bunu; 11,5 mil
yar dolar ile demir ve çelik, 14,0 milyar do
lar tekstil, 17.1 milyar dolar kimyevî madde
ler ticareti ile karşılaştırırsak, önemi daha çok 
g'örülebiLr. 

Akdeniz ve özellikle Ortadoğu ülkeleri için
de, orman potansiyeli bakımından oldukça 
zengin olan memleketimizde de orman ürünle
ri ve bu ürünlerden elde edilen sınaî mamul
ler ekonomimiz için önem kazanmaya baş
lamıştır. Nitekim; 1970 yılındaki orman ürün
leri sınaî mamullerinin 3,2 milyar liralık ger
çekleşen üretimi (Kâğıt hamuru ve kâğıt sa
nayii hariç) 1972 yılında 4.3 milyar olarak ön
görülmüştür. ıBu ise 27 imalât sektörü içinde 
8 nci sıraya tekabül etmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün ayrıca, yatırımlarla 
ilgili çalışmaları, üretime ait program ve ger-

474 — 



M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : 2 

çekleşme çalışmaları, ihracatla ilgili çalışma
ları mevcuttur. 

Genel Müdürlüğün istihdamla ilgili çalış
malarında; halen 15 kereste ve bir ambalaj 
Fabrikasında 2 500 adet civarında daimî işçi 
çalışmaktadır. Bazı fabrikalarımızın muayyen 
müddetle çift vardiye çalışması halinde bu 
miktar, 3 000 adedi geçmekte ve yılda bu işçi
lerimize sosyal yardımlarla birlikte 40 milyon 
T. L. sı ödenmektedir. 

Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün 
çalışmaları : 

Bugün ormanlar içinde ve hemen bitişiğin
de 15 722 köyde 8 376 070 insan yaşamaktadır. 
Bu köylerde yapılan gözlem ve tespitler, bu
ralarda yaşayan halkın ekonomik güçlerinin 
çok düşük, sosyal yaşantılarının çok primitif 
olduğunu göstermektedir. Aile başına ortala
ma yıllık gayrisâfî gelirin 996 TL. civarında 
olduğu saptanmıştır. Artan nüfus ve çoğalan 
gizli işsizliğin tesiri altında orman köylerin
de yaşayan bu nüfus, kapalı ev ekonomisi dü
zeni içerisinde ormanlar üzerinde menfî bas
kı unsuru olarak tarihî yaşantılarını devam et
tirmektedirler. 

Şimdiye kadar alınan hukukî ve fizikî ted
birler gerekli etkenliği sağlayamamış, orman
ların muhtelif şekillerde tahribi ve doğal den
genin bozulması önlenememiştir. Tabiata kar
şı düşen bu aşırı davranışların nedenleri üze
rinde durmayı ve gerekli tedbirleri almayı 
büyük bir sorun olarak görmekteyiz. 

Anayasamızın ışığı altında ormanlarımızın 
korunmasını, geliştirilmesini ve verim güçleri
nin artırılmasını sağlamak amacı ile, orman 
köylerinde yaşayan halkın millî plan ilkele
rine uygun olarak öngörülen asgari bir yaşa
ma düzeyine ulaştırılması, orman - halk ilişki
lerinin gereği şeklinde düzenlenmesi zorun-
luğu karşısında 21 . 1 . 1970 tarihinde kurul
muş bulunan Orman - Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğü planlı çalışmaya başlamış bulunmak
tadır. Orman köyleri sorunlarına çözüm yolu 
getirecek uygulanabilir nitelikteki planların 
hazırlanabilmesi, planın önerdiği hizmetlerin 
daha tesirli, ihtiyaç ve şartlara daha tutarlı 
bir hale getirilmesi çabalarının başarıya ulaş
ması; planın sıhhat derecesiyle, onun dayan
dığı verilerin orman köylerinin çeşitli özel

likleri hakkında geçerli ve objektif bilgileri 
kapsamasiyle mümkündür. 

Bu nedenle, planlı dönem içerisinde orman 
köylerinin hizmet götürmede priyoriteyi tes
pit etmek maksadiyle, orman köylerinin geliş
mişlik durumları tespit edilmiş, öncelik arz 
eden mmtakalarda etüt çalışmalarına başlan
mıştır. 

Genel Müdürlüğümüzün 1972 yılındaki ça
lışmaları; etüt ve planlama çalışmaları, kre
dileme çalışmaları, dış yardım proje çalışma
ları, işgücünü değerlendirme çalışmaları, eği
tim çalışmaları, ve mevzuatla ilgili çalışmalar 
şeklinde devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bakanımız, hocam, huzurlarınızda bu

lunan Orman Bakanlığı bütçesi Bütçe Karma 
Komisyonunda görüşülürken, Bakanlığı adına 
bizleri tatmin eden bir konuşma yaptılar. Ora
da, «Ormancılık politikasında ilk hedef ko
rumadır; bunda da ilk unsur sınırlamadır», bu
yurdular. Sınırlamanın tarihçesini, keza ame
najman planlarının yapılmasının da tarihçesi
ni 1917'den başlatarak, 3116 sayılı Kanun ile na
sıl çalışıldığını, ancak 1945'te âdeta seferber
lik yapılarak tamamlandığını ifade ettiler. 

Çalışmaların daha sonra katî amenajman 
planları haline getirildiğini, 1960'dan sonra da 
hava haritalariyle çalışmaların devam ettiğini; 
Ankara, Elâzığ, Erzurum amenajman planla
rının tamamlanmadığını, bunlar hariç 18,2 
milyon hektar orman varlığımız olduğunu, ame
najman planlarının 1972 yılında tamamlanaca
ğını ve hemen bölgesel planlamaya geçileceği
ni, bölgesel planlamanın da ilk defa Antalya'
da yapılacağını, Dünya Bankası ile bir kredi 
anlaşması halinde olduklarını, Antalya'da 
entegre endüstrinin kurulacağını, hazırlıklar 
tamamlanınca Manavgat'da geçen yıl da bahsi 
geçen fabrikanın kurulacağını beyan ettiler. 

Geçen yıl bendeniz aynı Bakanlığın büt
çesi üzerinde grup sözcüsü olarak konuşurken 
bu konuya değinmiştim. Bu defa planlı ve tek-

)
nik çalışmalariyle bu konunun gerçekleşeceği 
hakkında bize ümit veren Sayın Bakanlık tem
silcilerine şahsım adına burada ayrıca teşek
kür etmek isterim. 

Sayın Bakanın, Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü çalışmaları, Orman Köy îliş-
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kileri Genel Müdürlüğü, Millî Parklar, Orman 
içi ve civarı köylerimizin kalkındırılmalariyle 
ilgili yol çalışmaları, kredi sağlama imkânla
rı konusundaki ifadeleri; köylüye bahçe ye
tiştirici, zevk ve çabuk menfaat sağlayacak ve 
pazarı hazır olan kavakçılık çalışmalarında 
yeni tür ağaçların denenmiş olduğunu, va
tandaşların isteyerek kavakçılık dikimlerini 
artırdıklarını söylemeleri bizleri memnun et
miştir. 

Orman içinde keçinin kaldırılmasiyle ilgili 
iyi niyetli beyanatının yanlış anlaşılmamasını 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın bu
rada huzurlarınızda daha da derinliğine ine
rek sizlere vereceğini ümidettiğim teferruatın 
içerisine, kıymetli vakitlerinizi almamak için, 
girmek istemiyorum. Ancak, birkaç noktaya 
değinerek ve bir temennide bulunarak sözle
rimi bağlamak istiyorum. 

Sayın Bakanımız, meclislerimizde kabul edi
len orman suçlarının affı ile ilgili Kanunun 
aleyhinde olmalarına rağmen, yüzbinlerce va
tandaşımızı büyük bir yükten ve sıkıntıdan 
kurtaracak olan, «îlmen ve fiilen orman olma 
vasfını kaybeden» yerlerin orman sahası dı
şına çıkarılması hakkındaki kanun teklifleri
ni, Bakanlık tasarısı olarak bizzat kendileri
nin meclislerimize vermiş olmaları, kendileri
ne büyük bir şeref kazandırmıştır. 

Zira, şimdiye kadar, hiçbir siyasî parti, -
böyle mühim bir hizmeti gerçekleştirmeyi ar
zu etmelerine rağmen - yine siyasî nedenlerle 
bu mutluluğa erişememişlerdir. Bakanlığın mül
kiyetle ilgili şubesinde yüzbinlerce dosya or
tadan kaldırılmakla hem orman teşkilâtı ve 
hem de ormanla ilgili yurtdaşlarımızın ferah
lığa kavuşacakları tabiîdir. Kanımızca top
rak reformuna paralel bir hizmet yapılmış ola
caktır. Bu şekilde millî gelirimizde büyük bir 
artışın olacağını da ümidederiz. 

Bakanlığımızdan, yurt dışına giden işçileri
miz seçilirken orman içi ve yakınında çalışan va
tandaşlarımıza öncelik tanınmasında gayret gös
terilmesini temenni etmekteyiz. 

İBu yıl bütçesinde, orman muihaf aza memur
larına verilecek 200 liralık yıpranma zammı 
için gösterdikleri başarıyı da takdirle karşılı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitirmiş oluyorum. Bakanlık bütçesinin mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek 
Adalet Partisi Grubu adına hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz ISayın Eker. 
Buyurun Sayın Zeki Çeliker. Demokratik 

Parti Grubu adına sftz sırası sizin. (Demokratik 
Parti sıralarından alkışlar) Saat 19,21. 

D. P. GRUBU ADINA ZEKÎ ÇELÎKER 
(îSiirt) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri, Orman Bakanlığınnı muhterem 
müntesipleri; 

Doğal kaynaklarımızdan önem itibariyle 
başta gelenlerinden biri de hiç şüphe yok ki, 
ormanlarımızdır. 78 058 600 hektar bulunan 
yurt topraklarının tahmine müstenit bölünüş
lerinde ormanlarımız 10,5 milyon hektar ola
rak kabul edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü
nün giriştiği ciddî mesai neticesi, hava fotoğraf-
larıyle % 90 oranında tespit edilen orman sa
hası ile henüz tespiti ikmâl edilmemiş bulu
nan tahmine müstenit toplamının, 18 273 193 
hektar olduğu geçici olarak ilân edilmiştir. 

ISa'ha itibariyle ormanlarımızın 20 milyon 
hektara ulaşacağı, tahmin ve hakikî sahalar 
arasındaki artış oranından anlaşılmaktadır. Ke
za orman sahamız orman üretimi bakımından 
Avrupa'nın önde gelen memleketlerinden İs
veç ve Finlandiya orman sahalarına genellik
le eşittir. 

Her ne kadar saha itibariyle memleketimiz 
ormanca fakir addedilmese de, ileri memlee-
ketlerdeki ormanların kuruluşu ile mukayese 
edilmediğinde, yurdumuzda ekolojik şartla
rın daha müsaidolmasına rağmen, yüzyıllar 
boyunca gelişigüzel tahripler sonu mevcudun 
yüzde 50'si normal ve bozuk korular, diğer ya
rısı da normal ve bozuk baltalıklardadır. 

Korularda, normal koru 4 861 399 hektar
la yüzde 50'nin üzerindeyken, baltalıklarda, nor
mal baltalıklar 2 554 978 hektarla yüzde 30'un 
çok altındadır. Ormanlarımızı normal kuruluşa 
kavuşturduğumuz zaman milyarlarla ölçüle
cek gelir temini mümkün bir hale gelecektir. 
Madenlerle ormanlar mukayese edildiği tak
dirde ormanlarda devamlılığın bulunması ve 
saha itibariyle 30 milyon metreküp üretime im-
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kân verecek durumda bulunması, bu kayna
ğın Türk ekonomisindeki hal ve müstakbel öne
mini apaçık göstermektedir. 

İşte ormanların bu önemidir ki, Hüküme
ti Orman Bakanlığını kurmaya sevk etmiş
tir Fazlasiyle özetleyerek arza mecbur kaldı
ğımız bu konunun üzerinde parlamanterler ola
rak dikkatle eğilmemiz gerekmekte, hal ve ge
leceğe servetti bir şekilde yön vermemiz ba
kımından bizlere düşen vazife bir kat daha 
önem kazanmakta, yurdumuzu değerlendirme, 
ekonomimizde istikrar sağlama gibi birçok 
hususlar bunu zaruri kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Orman Bakanlığı 7 Ağustos 1969 tarihin

de kurulmuş olup 2,5 yıllık çalışma devrem 
geçirmiştir. 

Bakanlık, Orman işletmeleri, Orman Ürün
leri Sanayii, Toprak Mulhafaza ve Ağaçlandır
ma, Orman - Köy ilişkileri isimleri altında 4 
Genel Müdürlükle tedvin edilmekte ise de, 
hükmî şahsiyeti haiz Orman Genel 'Müdürlü
ğü kuruluş Kanunundan ve gelirlerinden fay
dalanmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Orman Bakanlığının idareye yakın tarzda

ki bu kuruluşuna rağmen, Anayasamızın 131 
nci maddesinin değişikliğe uğrayan 5 nci fık
rasının espirisine uygun olarak 6831 sayılı Or
man Kanununun birinci ve muvakkat birine: 
madelerinin tadilâtı ile yeni bir orman tarif 
maddesi getirilmedikçe ve buna uygun olara!: 
ormanlarımızın tahdidi yapılmadıkça, orman 
halk münasebetlerinin düzelmesini ve orman 
cılık faaliyetlerinin bir serbesti içerisinde yü
rütülmesini imkân dâhilinde görmüyoruz. Esa
sen bunun aksini yetkili hiçbir kimsenin dü
şüneceğine de ihtimal vermiyoruz. Sayın Or
man Bakanı Prof. Selâhattin Inal'ın gerek ba
sma intikal eden beyanatı, gerek Bütçe Ko-
misyonuyle, 1972 Orman Bakanlığı bütçesinin 
görüşüldüğü C. Senatosundaki konuşmaların
dan talhdit işlemini süratlendirecek tedbir
leri havi bir kanun tasarısı çalışmasının ne
ticeye vardırılması için Bakanlıkta teşkil edi
len komisyonların hummalı bir faaliyet içinde 
bulunduğunu; Orman tarifi maddesinin Ana
yasamızın 131 nci maddesinin değişen 5 nci 
fıkrasının espirisine uygun olarak Yüce Mec-
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lise sevk edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Geçen sene Orman Bakanlığı bütçesinin Mil
let Meclisinde görüşüldüğü sırada (temenni et
tiğimiz zarurî olan bu kanunların ele alınması 
isabetli olmuştur. Sayın Bakana ve Bakanlık 
mensuplarına teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Ancak, muhtevası 'hakkında kati bilgi sahi
bi olmadığımız, 6831 ısayılı Orman Kanununun 
tarif maddesinin : «Tabiî olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen her yaş ve boydaki orman 
ağacı ve ağaççığı toplulukları ve yerleriyle bir
likte; toprak ve topografya özellikleri ve eroz
yon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle ekolojik 
teknik ve ekonomik şartlar bakımından kültür 
bitkileri yetiştirilmesine elverişli olmayan; top
rak ve su muhafazası tedbirlerinin alınması ve 
birim alanında azamî verim elde edilmesi yal
nız orman örtüsü teşkili suretiyle mümkün olan 
her türlü bitki örtüsüne sahip veya örtüsüz ara
ziler, yanan orman sahaları orman sayılır.» hük
mü esas olmak üzere düzenlenmesinde Demok
ratik Parti olarak görüşümüzü peşinen belirt
mekte fayda mülâhaza ettiğimizi ifade etmek 
isteriz. 

Mezkûr kanunun Meclislerde görüşülmesi sı
lasında ayrıca fikir ve görüşlerimizi izah edece
ğimiz gibi, bu kanunun Yüce Meclislerden bir
an evvel çıkarılması için de gayret sarf edece
ğimizi belirtmek isteriz. Orman Bakanlığı bütçe 
raporunda yaptığımız tetkik ve Orman Bakanı 
Sayın Selâhattin Inal'ın C. Senatosundaki be
yanlarından anladığımıza göre, 1870 yılından 
Nı yana muhtelif teknik ve politik nedenlerle 
ağır *bir tempo içersinde seyreden orman tah
dit işlemleri neticesinde mevcut ormanlarımızın 
ancak 1/3'inin tahdidi ikmal edilmiş durumda
dır. Kaldı ki zaman içinde gelişen teknik ve nü
fus artımı neticesinde değişen sosyal ve ekono
mik şartlar ve yeni kanunlaşacak orman tarif 
maddesinin esprisine ters düşen bu işlemler ih-
ticaca salih olma durumundan uzaklaşmış, bü
yük tadil ve tashihe ve ayrıca uzun süreli bir 
çalışmaya ihtiyaç göstereceği aşikârdır. 

Muhterem milletvekilleri 
Türkiye'de fert başına düşen millî gelirin 

% 20'sini dahi elde edemeyen, mülkünün sahi
bi olup olmadığı ve olup olamayacağı endişesi 
içerisinde çırpınarak maişetini güç şartlar içinde 
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temine çalışan cefakâr 8 milyon 372 îbin orman 
köylüsünün ıstırabım kısmen dindirmek için, 
yukarıda zikrettiğimiz kanun tasarılarının en 
kısa zamanda Yüce Meclisten kanunlaşarak çı
karılması bir zaruret Ihalini almıştır. 

Orman içi köylüsünü kalkındırmak, asgari 
yaşama düzeyine kavuşturmak için, aile başına 
gayrisafî yıllık gelirin 15 bin lira olduğu kabul 
edilerek 8 milyon 372 bin orman köylüsünün 
tüm gayrisafî gelirinin 21 milyar lira olması 
gerekmektedir. Bugünkü duruma göre 20 mil
yar liralık bir gelir açığının mevcudolduğu gö
rülmektedir. Lüzumlu şartları zaman içinde en 
iyi şekilde değerlendirmek, nüfus planlamasını 
sağlamak ve en mükemmel idare şeklini uygula
mak kaydıyle bu açığm orman gelirlerinden ka
patılmaya çalışılması halinde asgarî 50 senelik 
bir zamana ihtiyaç olduğu aşikârdır. Büyük ya
tırımı ve masrafı gerektiren bu problemin, sa
dece orman gelirlerine yüklenmesinin, mevcut 
sorunların çözümüne hal çaresi olamayacağı or
tadadır. Bu itibarla, orman köylüsünü kalkın
dırmayla ilgili problemlerin çjözümünde, Devlet 
olarak el uzatmamız ve bakanlıklar arasında 
koordoneli ve planlı bir çalışma ile, her bakan
lığın üzerine düşen hizmeti tam bir katkı ile 
yüklenmesinde büyük bir zaruret ve müstaceli
yet olduğu hususundaki kanaatimiz katidir. Or
man köylerinin kalkındırılmasında kullanılmak 
üzere, tahminen 100 milyon liralık bir fon teş
kilini öngören bir kanun tasarısının hazırlanıp 
Yüce Meclislere sevk edilmek üzere olduğunu, 
keza memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
hususun gerçekleşmesinin, orman gelirleriyle 
kabil olmayacağı kanaatini taşıdığımız veçhile, 
bu fonu; 100 milyon liranın çok üstünde olmak 
suretiyle her yıl tanzim edilecek muntazam bir 
plana göre devlet bütçesinden tefrikinin uygun 
olacağı ve kanunun bu espri içersinde Meclis
lere şevkinin gerektiği lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

Orman İşletmeleri Döner Sermaye Talimat
namesinin 42 nci maddesine dayalı, 20 milyon 
liralık fonun asgari 100 milyon liraya çıkarıl-
masıyle, mezkûr yönetmelikte gerekli değişik
liğin yapılması ve bu maddenin gereği gibi tat
bik edilmesi, orman köylüsünü kalkındırmada 
sağlayacağı büyük faydalar muvacehesinde ha
lisane temennilerimiz arasında yer almaktadır. 

Orman Bakanlığı teşkilâtı içinde yer alan 
Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün 
kuruluşunda büyük bir isabet vardır. Orman 
köylüsünün sorunlarını ve geçim zorluğunu kı
saca arz etmiştik. Zamanın kısalığı dolayısıyle 
bu konuya tekrar değinmek istemiyorum. An
cak, toplu üretim sahalarında hem ormanın mu
hafazası ve hem de üretim ve ağaçlama faaliyet
lerini müteakip, köylünün düşeceği feci akıbet 
gözönüne alınarak Orman - Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğünün öncelikle bu sahalara teksifi 
şeklinde planlanması zaruridir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Orman amenejman çalışmaları, ormanları

mızın gerek saha ve gerekse servet yönünden 
envanterini tamamlamak, yıllık verim güdünü 
tespit etmelk, orman işletmelerinin zaman ve 
mekân bakımından planlamasını yapmak üzere 
girişilen faaliyetlerdir. 1917 den 1963 yılına 
'kadar eski metotlarla tanzim edilen Türki
ye ormanlarına ait amenejman planlannın 
sıhhatsizliği, 1963 yılımdan itibaren aerof otoğra-
metri ve matematik istatistik metotlarına da
yanan yaş ve çap sınıfları metotlarının tatbi
kiyle anlaşılmış durumdadır. Eski metotlara 
göre, Türkiye'deki orman sahası 19 533 887 
hektar, (hektardaki iserVet 80 m3, (hektardaki 
eta, 0,716 metreküp olarak tespit edilmiş iken, 
son metotlara göre amenejman planları ikmal 
edilmiş sahalarla, ikmal edilmemiş sahalar 
arasında yapılan kıyas tahminlerine göre, daha 
evvel belirttiğimiz gibi orman sahamız 
18 273 193 hektar, eta ise hektarda 2 metre
küp civarında tespit edilmiştir. Bugünkü du
ruma göre elde edilebilecek yıllık hâsıla, 8 
milyon mletre mi'kârp civarında tahmin edil-
mstke, biözuk ormanlarımızın imarı halinde bu 
miktarın 20 milyon metreküpe ulaştıralabi-
leceği anlaşılmaktadır. Hattâ bir kısım bal
talıkların koruya tahvili, tecessümdsn durmuş 
yaşlı meşıcereîerin gençleştirilmesi, hızlı bü
yüyen türlerin ikâmeisii ve bilhassa entegre 
orman sanayiinin istediği hammadeye göre 
idare müddetlerinin tanzimi halinde, ormanla-
rımüzdaki verimin, konuşmamızın başında foe-
lirttüğimiz gibi 30 milyon metreküplü aşacağı 
malûm bir keyfiyettir. Yukarıda arz ettiği-
ğim hususlar muvacehesinde 1972 Orman Ba-

— 478 -



M. Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : 2 

kanlığı [bütçesinde öngörülen 5 6$ö 455 met
reküplük istihsalin kifayetsizliğine iştirak et
mek isterim?. 

Muhterem milletvekilleri, 
tOrmıan Bakanı Sayım Selâhattim inal'ın, 

Orman Bakanlığı bütçesinin Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmesi sırasında «1972 yılı 
sonunda ikmal edilecek tüm ormanlarımızın 
amenajman planlarıyle yapılması mümkün-
Ihale gelelbilecek makro ve bölgesel plan ne
ticelerine göre, memleketimizin orman varlığı, 
ağaç serveti, orman sahası ve e'fea'sı katî ola
rak belirmiş olacaktır. 

(Bütün bu işlemler sonucunda ormanlarımı
zın kapasitesi ve gelecek yılların arz ve talep 
projeksiyonlarının birbiriyle denkleşme duru
munun taayyün edeceğini» özetle belirtmek
tedirler. Sayın Bakan 1972 yılı sonunda ame
najman planlarının Türkiye sathında ikmalin
den sonra, ormanlarımızın kapasitesinin tüm 
olarak tespiti neticesinde, ihraç gücümüzün 
tebeyyün edeceğini ve neticeden ümitli olduk
larını belirtmişlerdir. 

Çok çeşitli ekolojik şartlara sahibolan ve 
buna paralel olarak değişik türleri bünyesin
de barındıran yurdumuz ormanlarında, or
mancılık tekniğinin icabettirdiği, getirilmesi 
gereken yenilikleri gözönüne alarak, planları 
ikmal edilmiş bölgelerin üretim ve ihraç gü
cünün ve bu hususlarla ilgili teşebbüslerin 
bugüne kadar taayyün etmiş olması icalbe'ttiği 
kanaatini taşıyoruz. Sayın Bakanın bu husus
larla ilgili olarak bizi tonvir edecek bilgi ver
melerini rica ediyoruz. 

Hanları ikmal edilmemiş 3 başmüdürlük 
dışındaki amenajman planlan ikmal edilmiş 
bölgelerin, makro ve bölgesel planları ile il
gili çalışmalarda verimin artırılması ve sana
yiin kurulması bakımından ne gibi kararlar 
alınmıştır? Yine Sayın Bakanın bu hususu be
lirtmelerinde fayda umduğumuzu arz etmek is
terim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çeşitli ihtiyaçların karşılanması için, gün 

geçtikçe memleketimizde ve dünyada gelişen 
orman ürünleri sanayiinin odun hammadesi ih
tiyacının artması karşısında, odun ham ve ma
mul maddesine dünya piyasasındaki talebin 

arttığı hepimizin malûmudur. 1972 Orman Ba
kanlığı bütçesine 120 bin metreküp karşılığı 
$8 milyon liranın ihracat hedefi olarak dikts 
edildiği ve bunun 100 bin metreküp 
olarak tahakkuk ettirileceği ifade edilmekte
dir. Bu miktar, yukardan beri arz ettiğimiz 
veçhile, ormanlarımızın kapasitesiyle mütena
sip midir? ihncatla ilgili hakiki plan hedefle
rine ulaşılması halinde, bozulk vasıflı orman
larımızın iman, işletme gayelerinin günüm 
şartlarına uygun tarzda tayini kaydiyle 1977 
yılındaki ihraç hedifimizin 5 milyon metre
küp hammadeye tekabül edeceği, Devlet Plan
lama Teşkilâtının literatürlerinde memnuni
yetle müJşahade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususla ilgili olarak yine Sayın Bakanın 
açıklamada bulunmasını rica ediyoruz. Bu işle
rin tahakkuku için koru ormanlannda yıllık ve
rimin 2 metreküpün üzerine çıkanlması ve or
man işletmelerinin modern kesim alet ve maki-
nalanyle teçhiz edilerek, orman ürünleri sana
yiinin özel ve resmî sektörde entegre düzende 
kurulması, böylece imalât ve kalite randıman-
lannın azamî seviyeye çıkanlması şarttır ve el
de mevcudolan donelere göre bu mümkün gö
rülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Deminden beri arz ettiğimiz bozuk orman-

lanmızm ıslahı ve açık orman sahalanmızın 
teşciri, erozyonun önlenmesi için yurt çapında 
geniş ağaçlama faaliyetlerine büyük bir hız ve
rilmesinin, herkesçe bilinen ve ihtiyacı şiddetle 
hissedilen kaçınılmaz bir hakikat halinde gö
züktüğü hepimizin malûmudur. 

Ağaçlandırma faaliyetleri, yurdumuz sathın
da 2 kısımda mütalâa edilmelidir. Biri tamamiy-
le orman endüstrisi ile bağlantılı entansif ve 
kütle halinde yüksek üretimli endüstriyel ağaç
lamalar, diğeri yetişme muhitlerinin özellikleri
ne göre uzun idare müddeti kolektif gayeli 
ağaçlamalardır. Ağaçlama hedeflerini Dayın 
edebilmek için, önce ağaçlama saha ve şartları
nı bulmak gereklidir. Bu itibarla ekonomik 
ağaçlama sahalan miktannm Priyorite değer
lerine göre tespit edilmesi lâzımdır. Bu esaslara 
göre, Orman Bakanlığınca yapılan tespitler ne
ticesi, ağaçlandmlması icaibeden saha yekûnu 
10 725 447 hektara baliğ olmaktadır. Bu raka
mın tespitinden sonra, ağaçlandırılacak sahala-
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rın Priyorite derecelerine göre prodüktif hale 
getirilmesi, ekonomik, sosyal doğal denge yö
nünden zaruridir. Bu itibarla, çok hızlı bir tem
po ile ağaçlama faaliyetine gidilmiştir, üçüncü 
Beş Yıllık Plan başlangıcında yıllık program 
hedefinin 100, son zamanlardaki hâkim görüşe 
göre ise 150 bin hektara ulaşması icabettiği ifa
de ©dilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı literatüründen 
edindiğimiz malûmata göre, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde ağaçlandırılması öngörülen 
375 bin hektarlık sahanın teşciri için 1 milyar 
455 milyon 886 bin liralık mutlak masrafa, 
ağaç türlerine göre değişen 15 - 100 yıllık ida
re müddetleri sonunda 27 187 000 000 liralık 
fayda sağlanacağı ifade edilmektedir. Kaldı ki, 
orman içi ağaçlama sahalarından bu ameliyenin 
icrası sırasında elde edilecek odun hammadde
sinin değerlendirilmesiyle bu masrafın yarıya 
ineceği tahmin edilmektedir. 

Görülüyor ki, bozuk ormanların optimal ve 
prodüktif bir kurulaş getirilmesi için lüzumlu 
finansmanının, bu sahaların geliriyle tamamen 
karşılanması mümkün görülmemektedir. Bu iti
barla, cibali mubaha devrinden beri tahribedi-
legelen ormanlarımızın ihyası için yıllık plan 
hedeflerinin açığını karşılayacak miktarda ge
nel bütçeden yardım edilmesi zarureti mevcut
tur. Hükümetin bu konu üzerinde durması, or
mancılıkta yapılması elzem olan reformlardan 
birisinin tahakkukunun kaçınılmaz icabıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ormancılık hizmetlerinin gereği gifbi görül

mesinde, orman yollarının ehemmiyeti büyük
tür. Üretim, ağaçlama, haşarat ve yangınlarla 
mücadele ve erozyon gibi ormancılık hizmetle
rinin zamanında görülebilmesi için, uygun 
standart ve kapasitede orman yollarının yapıl
ması gerekmektedir. 1972 yılı Orman Bakanlığı 
programında gözüken 3 355 Km. lik yolla bir
likte, şimdiye kadar yapılan orman yolu mikta
rı 63 000 Km. civarındadır. Mevcut yolların bü
yük bir kısmı, bugünün orman yolları standart
larına uygun olmaması ve bozuk olması nede
niyle ıslaha muhtaç durumdadır. Türkiye'de or
mancılık çalışmalarının, usul ve tekniğe uygun 
olarak yapılabilmesi için, ideal olarak 
162 000 Km. lik orman yolu şebekesine ihtiya-
colduğu planlanmıştır. Ormancılık hizmetleri

nin zamanında görülebilmesi ve plan hedefleri
nin tahakkuku için bütçede öngörülen yolla il
gili tempoyu yeterli görmek mümkün değildir. 
Amaca ulaşabilmek için amortismanını doldur
muş, Orman Bakanlığı yol makina parkının ye
nilenmesi ve mükammelleştirilmesinin bir zaru
ret haline geldiğini ifade etmek isteriz. 

Orman yollarının, orman gelirleriyle halli 
çok masraflı ve uzun vadeli olacağı gibi, esa
sen yüksek olan metreküp maliyetinde dünya 
netreküp maliyetleri karşısında ölçüsüz nispet
te artış olacaktır, istihsalin artırılması, toplu 
üretim, diğer tâbiri ile optimal faydalanmaya 
gidilmesi, idare müddetlerinin sanayie uygun 
tarzda düzenlenmesi gayeye ulaşma bakımından 
jarttır. 

Değerli milletvekilleri, 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 

yaptığımız tetkik neticesi, katma bütçenin 
(A/2) cetvelinde, toprak muhafaza ve mera ça
lışmalarında konuların ehemmiyet ve vüs'atiyle 
nütenasibolmayan düşüşler müşahede edilmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Son çıkan orman suçlarının affiyle ilgili ka

nun üzerinde herhangi bir mütalâada bulunma
nın zamanı geçmiştir. Bu kanunun orman köy
lüsüne, Orman Bakanlığına hayırlar getirmesi
ni, alınacak tedbirler muvacehesinde bir daha 
affı gerektirecek şartların doğmamasını canı 
gönülden temenni ederiz. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
Ciddiyet, samimiyet vukufiyet ve bilgisine 

inandığımız ve güvendiğimiz Sayın Orman Ba
kanı, değerli hocam Selâhattin İnal ve maiyetin
de bulunan güçlü, teknik ve idari kadronun, or
man ve ormancılık sorunlarına hal çaresi bula
cağı ve bu hususta çaba sarf edeceğine dair inan
cım tamdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan teknik 

kadro, işini müdrik büyük teknik bir güce sa
hiptir. En güç ve haşin tabiat şartlaıiyle yaz 
kış, büyük bir feragatle hizmet gören orman 
teknik elemanları, son çıkan Personel Kanunu 
taiMkatiyle, verdiği hizmetin karşılığını ala
maz, geçim sıkıntısı ile karşıkarşıya gelmiş du
rumdadırlar. Bu nedenle en kısa zamanda per
sonel Kanununda yapılacak tadilâtla orman 
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teknik elemanlarının Türkiye'deki teknik kad
ro içerisindeki hakiki yerini, feragatli hizmet ve 
mesaisinin karşılığını alması ve yan ödemeler
den biran evvel müstefit kılınması şarttır. 

Bu şartların biran evvel sağlanması, büyük 
masraflar ihtiyarını gerektiren orman ve or
mancılık prablemlerinin daha süratli ve daha 
ucuz bir tarzda tahakkuk ettirileceği hususu ka
çınılmaz bir gerçek halini almıştır. Sayın Or
man Bakanı Selâhattin inal'm bu hususa da 
işaret etmelerini rica ediyor ve bu yolda çaba 
sarf edeceklerine ve amaca ulaşacaklarına ina
nıyoruz. 

Ancak, şurada bir hususu Sayın Bakandan 
sormak istiyorum. Orman Bakanlığı personeli
nin kadro kararnamesi hazırlanırken kadrola
rın intibakların altında ve düşük olarak hazır
landığı yolundaki bir söylenti, orman teknik 
elemanları arasında büyük bir endişe ve huzur-
huzluk yaratmıştır. Bu hususun açıklanmasında 
fayda vardır. Bu hususta gerekli tavzihin ya
pılmasını Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Ayrıca orman muhafaza memurlarına bütçe
den tahsis edilen ayda 200 liralık işgüçlüğü 
zammını memnuniyetle karşıladığımızı ifade et
mek isteriz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, görüşülmekte 
olan Orman Bakanlığı bütçesinin milletimize, 
memleketimize, Orman Bakanlığı camiasına ha
yırlı, uğurlu olmasını diler. Yüce Meclisi De
mokratik Parti Grubu adına saygı ile selâmla
rım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çeliker. 
Söz sırası Sayın Tosyalı'da Buyurun efen

dim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, saygı değer 
milletvekilleri, Sayın Orman Bakanı ve mümtaz 
mensupları; 

'Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın bağlı 
dört genel müdürlüğün faaliyetleri ve 1972 yılı 
Bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Grubunun 
görüşlerini ve yapılmasını lüzumlu gördüğü te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Ormanın önemi : 
Millî ve tabiî servet kaynaklarımızın en 

önemlilerinden biri olan orman ve ormancılık; 

Yurdumuzun iklimini, yağışını, su kaynakla
rını düzenler ve erozyonu önler, 

Halkımızın sağlığını korur, 
Memleketimizin turistik ve sportif faaliyet

lerini geliştirir, 
Millî ekonomiye devamlı hammadde sağlar. 
Vatandaşlarımızın büyük kütlesine iş ve ge

çim sahası sağlar. 
Yurt savunmasını kolaylaştırır. 
Bütün bu imkânlarla birlikte yurt bütünlü

ğünü sağlar ve memleketimizi üzerinde huzur 
ve güvenle ebediyen yaşanabilir bir vatan ya
par. 

Ecdadımız, Orta Asya'da ormanların tüken
mesi neticesi yaşanamaz hale gelen iklim bo
zukluğu sebebiyle Anadolu'ya göç etmiştir. Ana
dolu ormanları bitince göç edecek başka yer ol
madığını bu sebeple ormanlarımıza sahibolma-
nızm ve ormanlarımızı artırmamızın önemine 
işaret etmek isteriz. 

Ormancılık hizmetlerinin niteliği; millî ka
rakter ar zeden önemli bir kamu hizmetidir. Bu 
sebeple, Anayasamız, ormanların ve orman köy
lüsünün korunmasını, ormanların geliştirilmesi
ni ve işletilmesini Devlete görev olarak vermiş
tir. 

Türkiye orman varlığının kapladığı sahanın 
memleket yüzölçümüne oranı: % 23'tür. Güven 
Partisi olarak bu az nispetin hiç olmazsa yüzde 
30'a çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

Ormanlarımızın işgal ettiği saha; 18 milyon 
hektardır. Bunun % 60'ı bozuk nitelikte olup 
ıslaha muhtaçtır. 

Yeniden ağaçlandırılması gereken ormanlık 
sahamız 11 milyon hektardır. 

İşletmeye müsaidolan orman varlığımız tak
riben 820 000 000 metreküptür. 

1972 yılında istihsali programlanan miktar 
ise 13 600 000 metreküptür. 

Yeniden orman yetiştirilmez ve mevcut or
manlar korunmaz ise, ölçüsüz tahribat ile Tür
kiye'nin orman varlığı tehlikeye düşebilir kana
atindeyiz. 

Ormancılık politikası her memleketin sosyal, 
kültürel ve ekonomik durumlarına göre tespit 
edilir. Millî Güven Partisi Grubuna göre Türki
ye ormancılık politikası önem sırasına göre şu 
üç unsuru ihtiva etmelidir. 
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Ormanların ve orman köylüsünün korunma
sı, 

Orman varlığının, artan nüfus ve sarfiyat 
nispetinde artırılması, 

Ormanların planlı ve verimli işletilmesi su
retiyle Devlete ve halka devamlı faydalar sağ
lanması, 

Her memleket bu politikanın bir veya ikisi
ne ağırlık verir, ingiltere, ispanya ve İsrail; 
ağaçlandırmaya, iskandinav memleketleri ise, 
faydalanmaya ağırlık vermektedir. 

Türkiye'nin ise, koruma ve ağaçlandırmaya 
önplanda yer vermesi lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Bu politika Devletçe ve milletçe benimsen
meli ve büyük zaruret olmadıkça değiştirilme-
meli, Hükümet ve iktidar değişikliklerinin et
kisinden uzak tutulmalı ve partilerarası reka
bete, seçim kazanmaya konu yapılmamalı ve bu 
politikanın partilerüstü niteliği kabul edilme
lidir. 

Arz ettiğimiz ormancılık politika ve amaçla
rını uygulamak için 7 . 8 . 1969 'da 4951 sayılı 
Kanunla Orman Bakanlığı kurulmuş ve dört ge
nel müdürlük halinde teşkilâtlandırılmışitır. 
Bunlar : 

Orman Genel Müdürlüğü, 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 

Müdürlüğü, 
Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, 
Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüdür. 
Orman Köy işleri Genel Müdürlüğüdür. 
Müsaade ederseniz sayın arkadaşlarım, şim

di bakanlık ve dört genel müdürlükten her biri
nin faaliyetlerini ve görevlerini inceliyelim. 

Orman Bakanlığı teşkilât ve görevleri kanu
nu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
takdim edilmiş, olup, henüz kanunlaşmamış bu
lunduğundan, bakanlık ve dört genel müdürlük 
teşkilâtında çalışan personelin kadroları ve büt
çeleri Orman Genel Müdürlüğü kadroları ve 
bütçesi içinde yer almıştır. 

Orman Bakanlığının görevleri : 
Anayasa ve Orman Kanunu ile kalkınma 

planlarının ve ormancılık ilim ve tekniğinin ön
gördüğü esaslar çerçevesinde bütün ormancılık 
hizmetleriyle ilgili kararların alınması, alman 
kararların uygulanmasının sağlanması, orman
cılık politikasının hazrılanması ve uygulanması
nın temini, Hükümette ve Yasama Meclislerin

de savunulması, ve Bakanlığın kamuya karşı 
temsili hizmetlerini yürütür. 

Orman Bakanlığı Bütçesi : 
Arz ettiğimiz hizmetleri yapan Orman Ba

kanlığına toplam olarak 3 400 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğümüz: 
1937'de 3204 sayılı Kanuna göre kurulmuş 

olan Orman Genel Müdürlüğünün görevlerini 
şöyle sıralayabiliriz. Orman Genel Müdürlüğü
nün çok ağır ve çeşitli görevlerini ehliyet ve 
başarı ile ifa ettiğini hatırlatmayı vazife sayıyo
ruz. Bu görevler sırasıyle : 

Orman varlığımızın ve orman köylüsünün 
korunması, 

Devamlılık prensibine uygun olarak rasyo
nel bir şekilde işletilmesi, 

Ormanları imar ederek verimliliklerinin ar
tırılması şeklinde özetlenebilir. 

Orman Genel Müdürlüğü ormancılık hizmet
lerini; Genel bütçe, katma bütçe ve döner ser
maye bütçelerine konan ödeneklerle yürütmek
tedir. 

Katma bütçedeki gelişme : 
1965'ten 1971'e kadar toplam katma bütçe 

118 000 000 liradan, 246 000 000 liraya yüksel
miştir. 

(A/2) ve (A/3) harcamalarında büyük deği
şiklik olmazken, (A/l) cari harcamalarında son 
10 sene içinde üç misli artış olmuştur. Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçesi 246 000 000 lira gider, 
246 000 000 lira gelir olmak üzere biribirine 
denktir. 

Döner sermaye hizmetlerinin gelişmesi; 1965' 
te 828 000 000 lira gelir, 726 000 000 lira harca
ma ; 1971'de 1 700 000 000 lira harcama; 1972'de 
2 079 000 000 gelir, 1 741 000 000 lira harcama 
olarak hesaplanmıştır. 

Yedi sene içinde gelirde ve harcamada 2,5 
misli bir artış olmuştur. 1972 yılı katma bütçe 
tahmininin 350 000 000 lirası yatırım, 855 000 000 
lirası üretim gideri ve 556 000 000 lirası da cari 
giderlerdir. 

Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan 
hizmetlerden ormanların sınırlandırılması husu-
luna gelince; ormanlarımızı koruyabilmek ve 
orman - halk ilişkilerini normal şekilde yürüte
bilmek için nerenin orman, nerenin orman olma
dığını bilmek lâzımdır. 1963 yılından beri or-
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manlann sınırlandırılması çalışmalarına, hava 
fotorğafları kullanılarak hız verilmiştir; fakat 
yine de gayri kâfi bir tempodadır. 

1972'de 400 000 hektar ormanlık saha sınır
landırılacaktır. Bu hızla gidilirse 18 000 000 
hektar olan ormanlarımızın sınırlandırılması 
uzun sürecek demektir. 

Bu müddet içinde Orman İdaresi ve köylü 
ihtilâfı ile orman sınırlarının belli olmaması yü
zünden orman köylüsünün elinde olmayan se
beplerle orman suçu işlemesi devam edecektir. 
Sınırlama müddeti çok uzundur, kısaltılması lâ
zımdır. Aksi halde orman köylüsünün orman 
civarında, tapulu olan veya zilyedinde bulunan 
ve fakat orman olup olmadığı kesinlikle belli ol
mayan arazli üzerinde ziraat yaptığı tarla, bağ -
bahçe ve binaların, «ormandır» diye mahkeme
ye verilmesi ve elinden alınmaya ve cezalandı
rılmaya teşebbüs edilmesi gibi haller sürüp gi
decek demektir. 

Orman yangınlanyle savaş çalışmaları: 
Orman yangınlarının başlıca sebepleri; iş ve 

geçim imkânı olmayan orman köylüsünün tarla 
açması, kasıt veya ihmaldir. 

Orman yangınlarını azaltmak için fakir ve 
işsiz orman köylülerine yeni iş ve gelir kaynak
lan sağlanmalıdır. 

Yalnız 1970'te 790 orman yagınında 15 000 
hektar orman yanmış, 178 000 metreküp servet 
ve 603 000 kental odun yanmıştır. Böylece 500 
milyondan fazla zarara maruz kalınmıştır. 

Orman amenajman çalışmaları: 
Ormanlanmızın; hektar olarak saha miktan-

nı, yıllık verim gücünü tespit etmek ve orman iş-
nı, metreküp olarak miktarını yıllık verim gü
cünü tespit etmek ve orman işletmelerinin za
man ve mekân bakımından planlamasını yapma
yı içine alan amenajman çalışmaları 1963 yılın
dan beri devam etmektedir. 1972 yılında biti
rilmesine çalışılacaktır. 

Böylece Türkiye'nin tüm orman sahası ile, 
servet ve yıllık verim miktarının belli olmasın
dan memnuniyet duymaktayız. 

Yukanda belirttiğimiz üzere, bugüne kadar 
alınan neticelere göre, Türkiye'nin orman sahası 
18 000 000 hektar, Türkiye'nin orman varlığı 
820 000 000 metreküp, Türkiye'nin yıllık orman 
verimi 13 500 000 metreküptür. Orman yollan 

plana göre yapıldığında yıllık verimin daha da 
çok artacağı görülmektedir. 

Millî park ve tabiatı koruma saha çalış
maları : 

Halkımızı ormanlanmızın doğal güzellikle
rinden, temiz ve açık havasından, dağ sporundan 
faydalandırmak, moralini ve orman sevgisini 
yükseltmek, dağ turizmini cazip hale getirmek 
maksadıyle tarihî ve tabiat güzelliği zenginlik
leri ve değeri yüksek yerlerde millî park, tabi
atı koruma sahalan ve mesire yerleri yapılması 
çalışmalarını olumlu buluyor, bu çalışmaların 
hızlandırılmasını diliyoruz. 

Eğitim hizmetleri : 
Ormancılık hizmetleri için bilim ve tekniğe 

göre ehil eleman yetiştirilmesi için lüzumlu 
olan : 

a) Orman mühendisleri istanbul Üniversi
tesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Fakültesinde, 

b) Teknikerler Düzce Orman Tekniker 
Okulunda, 

c) Orman Muhafaza Memurlan Araç ilçe
sinde, 

d) Orman Bakım Memurlan Muğla ve Bo
lu'da, 

e) Orman Fidancılan Eskişehir ve Elâzığ 
Orman okullan ve eğitim merkezlerinde, 

f) Orman Uygulama Memurlan Trabzon 
Orman Uygulama Memuru Eğitim Merkezinde 
yetiştirilmektedirler. 

Ormancılık hizmetlerinde çalışacak teknik ve 
idarî personelin; ileri ormancılık politikası ve 
işletmeciliği yapan ve orman sanayiini uygula
yan Avusturya, isviçre, isveç ve Finlandiya gi
bi memleketlerde, yeniden ağaçlandırma tatbi
katında ileri olan İngiltere, israil ve İspanya'da 
tatbikat ve görgü çalışmalarına, milletlerarası 
ormancılık kongre ve toplantılarına daha çok 
miktarda iştirak ettirilmelerinin, Türkiye or
mancılığı için çok faydalı olacağını Millî Güven 
Partisi olarak kabul ediyoruz. 

Orman mahsûllerinin üretim ve işletilme
si çalışmaları : 

Orman Genel Müdürlüğünün temel faaliyet 
alanı, orman mahsûllerinin üretimi ve işletmeci
liğidir. Her geçen yıl, orman ürünlerinin üre
tim miktarı ve cinslerinin, modern bir işletme-



M, Meclisi B : 50 26 . 2 . 1972 O : 2 

cilik sayesinde artmakta olduğunu memnuni
yetle görmekteyiz. 

Buna göre, 1972'de üretme programı şöyle
dir : Kullanılacak kereste miktarı 5 620 000 
metreküp, yakacak odun miktarı 73 000 000 
kentaldir. 

Bunun yanında ikinci derecere orman mah
sûlü olan reçine, sığla, çıra, şimşir, sırık çubuğu 
ve defne yaprağı üretimi de diğer üretime mu
vazi olarak artmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, on üç dakika sü
reniz var; ona göre, gerekirse biraz süratli oku
yun. Fazla zaman vermeye imkânım olmadı
ğından konuşmanız yarım kalmasın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam
larım Sayın Başkanım; beş dakika sürer efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Orman 

yolları yapımı : 
Orman yolları yapımı ve bakımı, hem orman 

ürünleri nakliyatını sağlamak ve hem de orman 
köylerine ulaşım imkânlarını geliştirmeye yö
nelmiştir. Çok faydalı olmaktadır. 

1972'de yapımı programlanan orman yolu 
uzunluğu 3 350 Km. dir. 

Orman yollarının artması ile birlikte orman 
ürünleri istihsali artacak ve bu istihsalde çalı
şan orman köylüsü daha rahat kesim ve çekim 
yapabilecektir. 

Millî Güven Partisi olarak, orman yolları ya
pımı ve bakımına daha fazla önem ve hız veril
mesini beklemekteyiz. Bu konuda YSE ve 
Karayolları Genel Müdürlükleri ile işbirliği ya
pılması gerektiği inancındayız. 

Orman ürünlerinin ihraç edilmesi : 
Türkiye, Akdeniz ülkeleri içinde, özellikle 

Orta - Doğuda orman potansiyeli bakımından ol
dukça zengin ve ihracat imkânlarına sahip bir 
ülkedir. Yurt ihtiyacı karşılandıktan sonra, 
artan ürünleri ihraç etmek hem döviz gelirimizi 
artıracak ve hem de ormancılık sektöründe or
manların imar ve ıslahını sağlamak için lüzum
lu alet ve makinaları satmalmak ve ormancı
lık için gerekli yatırımları gerçekleştirmek im
kânını verecektir, özellikle mamul orman ürü
nü ihracatına yönelmek, memleketimizde or
man ürünleri sanayiinin gelişmesine de yardım
cı olacaktır. 1972 yılında 120 000 metreküp ke

reste ihracatı ile 100 milyon liralık döviz elde 
etme hedefi ele alınmıştır. 

Orman ürünleri ihracatının gelişmesi; mem
leketimizde orman ürünleri sanayiinin gelişme
siyle ve maliyetlerin ucuzlatılması ile mütenasip 
olarak artacaktır. 

Orman köylerine ilişkin çalışmalar : 
Anayasamız, Devlete hem ormanı ve hem de 

orman köylüsünü koruma ve geliştirme görevini 
vermiştir. Yapılan tespitlere göre; 

Türkiye'de 15 722 orman köyünde 8 500 000 
orman köylüsü yaşamaktadır. Orman Genel 
Müdürlüğü, ormanı koruduğu ve geliştirdiği ka
dar, orman köylüsünü de aynı şeklinde sosyo -
ekonomik bakımdan korumaya ve geliştirmeye 
gayret etmelidir. Bilhassa önümüzdeki yıllarda 
bu zihniyetle hareket etmelerini görmek istiyo
ruz. 

Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 
Müdürlüğü : 

Memleketimizin içinde bulunduğu iklim 
şartları, doğal yapısının dağlık ve engebeli ol
ması ve orman ürünlerine olan ihtiyacın gün 
geçtikçe hızla artması; Türkiye'nin yeniden 
ağaçlandırılmasına ve tehlikeli bir hal olan 
erozyonun önlenmesine katı ihtiyaç göstermiş
tir. Bu mühim hizmetleri yapmak görevi Ağaç
landırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlü
ğüne verilmiştir. Genel Müdürlüğün başlıca va
zifeleri : 

a) Orman, toprak ve mera ıslahı çalışma
ları, 

b) Yeniden ağaçlandırma çalışmaları, 
c) Ormanların imar ve bakım çalışmaları, 

gibi önemli ormancılık hizmetlerini ihtiva et
mektedir. Bu cümleden olarak, Genel Müdür
lük, 1972 yılında 3 837 hektar toprak muhafaza 
ve 987 hektar mera ıslahını, 33 753 yeni ağaç
lama, 86 995 hektar bakım ve 122 222 hektar 
orman imarını program hedefi olarak ele almış-
nr. 

Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 
Müdürlüğünün bu başarılı faaliyetlerini gru
bum adına takdirle anmak istiyoruz. 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü : 

Modern ormancılıkta esas, üretilen orman 
emvalinin istihsal bölgelerinde kurulan, Devlete 
ve özel teşebbüse ait orman ürünleri sanayiinde, 
iç ve dış piyasanın ihtiyacı olan yarı mamul ve 
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mamul hale getirilmesidir. Maalesef, yıllardan 
beri takibedilen yanlış orman ürünleri sanayii 
politikası. sebebiyle bu gaye sağlanamamıştır. 

Ormancılık sanayiinde ileri gitmiş bulunan 
Finlandiya, isveç, Avusturya ve isviçre gibi 
memleketler, ürettikleri mahsulü, istihsal böl
gelerinde kurdukları ağaç sanayii, suni ve tabiî 
kereste sanayii, selüloz, kâğıt hamuru ve kâğıt 
fabrikalarında değerlendirmek suretiyle hem 
kendi milletini ve hem de kendi orman köylü
sünü zengin ve müreffeh insanlar olarak yaşat
maktadırlar. Bizde ise orman köylümüz, orman 
varlığı içinde, fakir, işsiz ve perişan durumda 
yaşamaktadır. 

Orman Bakanlığımız, istihsal ettiği orman 
ürünlerini, kendi bünyesindeki sanayide değer
lendirmek maksadıyle kurduğu fabrikaların iş
letmesini Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdür
lüğüne devretmiştir. Bu Genel Müdürlüğün 
memleketin muhtelif yerlerinde kereste, amba
laj, lif ve yonga - levha fabrikaları olmak üzere 
yirmiye yakın fabrikası vardır. Bu fabrikalar, 
senede (1972 yılında) 526 000 metreküp keres
te işleyerek 323 000 metreküp yarımamul ve 
mamul kereste elde edecek ve* takriben % 60 
randımanla çalışacak şekilde kendini ayarla
mıştır. 

Orman Bakanlığının orman ürünleri sanayii 
faaliyeti, Türkiye'nin bu sahada ulaşmak iste
diği hedefin ve kapasitenin çok altındadır. 
Millî Güven Partisi olarak, orman ürünleri sa
nayiimizin mutlak surette bugünkü seviyenin 
çok üstüne çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Orman - Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü : 
Anayasamız, yukarıda belirttiğimiz gibi Dev

lete, hem ormanı ve hem de orman köylüsünü 
koruma ve geliştirme görevini vermiştir. 

Bugün orman içinde ve civarında bulunan 
15 700 köyde yaşayan 8,5 milyon nüfusun, sos
yal ve ekonomik yaşantısı, aile başına 996 lira 
olan ortalama yıllık geliri, diğer vatandaş züm
relerine kıyasla çok azdır. 

Yaz aylarında kısmen ziraatle ve kısmen de 
ormanda işçilik yaparak kesim, çekim ve istih
sal işleriyle meşgul olan orman köylüsü, çoğu 
zaman boş ve işsiz kalmaktadır. Bu sebeple, ev
lerini ve köylerini terk ederek büyük şehirlere 
akın etmektedirler. Bu durum, memleketimizde 

Devleti, halli zor çeşitli sosyal ve ekonomik me
selelerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Yılların biriktirdiği sebeplerle yol, su, elek
trik, okul ve çalışma sahası temin edemediği
miz orman köylüsünü ve orman köyünü kalkın
dırmak için; Orman - Köy ilişkileri Genel Mü
dürlüğüne bundan böyle çok büyük görevler 
düşmektedir. 

Ormancılık hizmetleri kamu niteliğindedir. 
Yalnız kar açısından değilı orman köylerinin 
kalkındırılması açısından da değerlendirilme
lidir. Anayasamızın son değişiklik hükmü de 
bunu âmirdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Sözlerimi, orman köylüsünün ıstırabını din

dirmeye yarayabilecek bazı temennilerimizi 
özetle tekararlayarak bitirmek istiyorum. 

Orman köylüsüne, metreküp başına istihsal 
birim fiyatı olarak verilen para ve satış depo
suna kadar ödenen çekim ücreti azdır. Bunun, 
önümüzdeki yıl içinde mutlaka artırılmasında 
zaruret görüyoruz. Daha verimli işletmecilik 
usulleri uygulanarak, orman idaremizin geliri
ni azaltmadan, orman köylümüzün yüzünü gül
dürecek şekilde kesim ve ceMm ücretlerini 
artırmak mümkündür, inancındayız. Artan ha
yat pahalılığı karşısında eski kesim ve çekim 
ücretleri tabiatiyle yetersizdir. 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince; ke
sim, istihsal ve çekim yapan orman köylüsü
nün, orman işletmesi satış deposuna teslim et
tiği kerestenin % 25% yani toplamı 10 metre
küpü geçmemek üzere orman köylüsüne keres
tenin depo maliyeti üzerinden verilmesi, Kanu
nun âmir hükmü olmasına rağmen; maalesef 
orman idaresi bu kanuna riayet etmemekte, 
müstahsil orman köylüsüne hakettiği 10 metre
küp yerine ya hiç kereste vermemekte veya 
1 - 2 metreküp vermekte, bunu da tüccara sat
tığı ihale fiyatı üzerinden vermektedir. Bu da, 
orman köylüsüne hiçbir yardım sağlayamamak
tadır. 

Orman idaresi, orman köylüsüne kendi evi
ni, samanlığını, okulunu, camiini ve köprüsünü 
yapmak için lüzumlu zâti ve kamu ihtiyacı ke
resteyi zamanında ve yeterince vermemektedir. 
Orman idaresi, orman köylüsünün sabun, tuz 
ve gazını almaya yarayan pazar odun satışı ve 
yakacak odun ihtiyacını da, kanunî hakkı ol-

485 — 



M. Meclisi B : 50 

masına rağmen maalesef zamanında ve yete
rince vermemektedir. 

Yüzbin küsur orman davasına yol açan, or
man köylüsünü mahkeme kapılarında perişan 
eden, malını müsadere ettiren olaylar, aslında, 
hep orman köylüsünün içinde bulunduğu aşırı 
fakirliğin sonucudur. 

BAŞKAN — iki dakika süreniz kaldı Sa
yın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir say
fam kaldı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, 
Omuzlarında taşıdığı bir küfe toprağı kaya

lar arasına dökerek mısır yetiştireninden, geçi
mini bir yük oduna bağlamış olanına kadar ıs
tırapla dolu bir çilekeş insanlar ayrı bir ihti
mama ve dikkate lâyıktırlar. 

Orman köylüsünü, geçim sıkıntısı içinde or
mana düşman hale getirmeyelim. Ona ormanı 
sevdirelim. 

Ormanı, içinde ve civarında yaşayan vatan
daşlarımız için bir dert kaynağı olmaktan çıka
rıp, bir geçim kaynağı haline getirmeye mecbu
ruz. Ormanı korumanın en iyi yolu da budur 
kanaatindeyiz. 

Bulunduğu yerde kalkındırılması kabil olan 
orman köylüleri, planlı bir çalışma ile kurta
rılmalı; kuruluş yerleri gelişmeye müsaidolma-
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I yan köylerin toprak ve iş sahası ihtiyacı karşı
lanmalıdır. 

Arıcılık, tavukçuluk gibi hayvancılık faali
yetleri, el ve ev sanatlarını, küçük köy sanayiini 
geliştirirken, topraksız ve fakir köyler öncelik
le ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tekrar edelim; ormanı korumanın çaresi 

orman köylüsünü geçim imkanına kavuştur-
! maktır. 
I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millî Güven Partisi Grubu adına vatanı-
| mızm en ücra yerlerinde, dağlık ve ormanlık 

bölgelerinde fakir orman köylülerimizle yanya-
I na çalışarak, bir taraftan Devletinizin en büyük 
I varlığı olan ormanlarımızı korumak ve geliş

tirmek, aynı zamanda orman köylerimizin sos-
' yal ve ekonomik durumlarını düzeltmek için 

çalışan fedakâr Orman Bakanlığımızın merkez 
j ve taşra teşkilâtı mensuplarına takdirlerimizi 

ve başarı dileklerimizi sunar, bütçelerinin Or
man Bakanlığının güzide mensuplarına ve mil
letimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
Millî Güven Partisi Grubu adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar). 

| BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosyalı. 
! Sayın arkadaşlar, 20,30'a kadar kısa bir 
• ara vermek zorundayız. 
I 20,30 'da toplanılmak üzere Birleşime ara ve

riyorum. 

I (Kapanma Saati : 20,19) 

ı ^ ı ı 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Enver Akova ((Sivas), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

Orman Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin mü
zakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası C. H. P. Grubu adına Sayın Yusuf 
Ziya Yılmaz'da. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
C. H. P. GRUBU ADINA YUSUF ZİYA 

YILMAZ (Adıyaman) — iSayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, Orman Bakanlığının kıymetli 
elemanları; 

1972 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Grubunun görüş ve temennilerini be
lirtmek üzere söz almış bulunuyorum. C. H. P. 
Grubu adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 
Geçmiş senelere ait Meclis tutanaklarını tet

kik ederseniz, konuşmacıların bir sene evvel ile
ri sürdükleri meselelerin bir sene sonra tekrar 
edildiğini göreceksiniz. Bu demektir ki, bütçe 
münasebetiyle ileri sürülen tenkit ve temenni
ler, bir evvelki senelere nazaran farklılık gös
termeden devam edegelmektedir. Hafif tabiriy
le, bu tenkit ve temenniler ilgililerce ciddî bir 
tahlile tabi tutulmamaktadır. Bu gerçeğin in
kârı mümkün değildir. Zira, yukarda işaret et
tiğim gibi Meclis tutanakları bizi doğrulamak
tadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu geç vakitte 
ben zamanınızı fazla almak istemiyorum; fakat 
benim bütçe tenkidinden anladığım mana, her 
sene buraya çıkıp, bir grubun görüşlerini veya
hut da şahsî görüşlerimizi belirtmek değildir. 
Bir sene sonra hiç olmazsa Sayın Bakanlık, ge
çen bir senenin o tenkit ve görüşleri ölçüsünde 
durumun bir muhasebesini ve bir kritiğini yap
mış olmalıdır. 0. H. P. olarak biz, birçok ba
kımlardan, hattâ - hattâ yüzde büyük bir nis
pet dahilinde Meclis olarak, parti grupları ola
rak, bakanlıklar olarak boş vakit geçirdiğimiz 
kanaatindeyiz. 

Ama usul böyle olmuş, böyle gelmiş - geçmiş, 
ben de bu söyleyeceklerimi zapta geçirmek için 
söylemek mecburiyetindeyim. 

Ancak, Orman Bakanlığını bir istisna ile bu 
hâdise içinde görmekteyiz. İstisna şudur : 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre, Orman Ba
kanlığı, Teşkilât kanunu tasarısını hazırlamak 
suretiyle Yüce Meclise sevk etmiş bulunmakta
dır. Bu bakanlığın, kurulduğu 1969 yılından bu 
yana teşkilât kanunundan mahrum olarak ça
lışması, bir ölçüde zamanını aksatmış olmak
tadır. Tahmin ediyoruz ki, Yüce Meclis, bakan
lığın bu önemli derdine kısa zamanda çare bu
lacak ve biran önce bu tasarıyı kanunlaştıra
caktır. C. H. P. Grubu adına, bu kanun tasarısı 
sebebiyle emeği geçen bakanlık teşkilâtını hür
metle ve sevgiyle selâmlarım. 

Rakam ve istatistikî bilgi vermek suretiyle 
sizleri uzun uzadıya meşgul etmek istemiyorum; 
fakat bu arada orman köylüsünün içinde bulun
duğu ağır şartları da birkaç cümle ile belirtme
yi vazife sayıyorum. 

Orman köylümüzün umum nüfusa oranı kü
çümsenmeyecek derecede büyük bir kitleyi teş
kil eder. Bu geniş halk kitlesinin ekonomik 
şartlarını, yerleşme durumlarını, yaşayışlarını 
yakından tetkik ederseniz, çok iptidaî ve 20 nci 
asrın ötesinde başka bir dünyanın insanları ol
duklarını görürsünüz. Anayasamızın her vatan
daş için öngördüğü haklardan orman köylüsü
nün istifade ettiğini iddia etmek bugün için 
mümkün değildir. 

Bu gerçekleri kabul ettikten sonra rahatlık
la diyebiliyoruz ki, bu geniş vatandaş kitlesi 
millî gelir dağılımından da nasibini almamakta
dır. Bütün çıplaklığı ile işaret etmek isterim ki, 
Orman Bakanlığı aldığı tedbirlerle ve tatbikatı 
ile, içinde bulunduğu bu düzeni ile bu vatandaş 
kitlesinin yanında olamamakta ve bir ölçüde de 
daha da kötü yaşayış şartlarına bilerek mah
kûm edilmektedir. 

Muhterem bakanlık, bu bakımdan, vakit ge
çirmeksizin şu tedbirleri almalıdır : 
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Bir defa ilgili bakanlıklarla kısa zamanda 
koordinasyona giderek bu orman köylülerinin 
barındığı yerlerin altyapı tesislerini ikmal ettir
melidir. 

Sıhhatli bir etütle orman köylerinin listele
rini çıkarmak ve bu listeleri her vilâyetin ilgili 
daü.re başkanlarına göndermek ve bu listelere 
göre fakir köylünün mevcut fabrikalara bir öl
çüde yerleştirilmesini temin etmek; 

Dış ülkelere giden işçiler meyanmda bunla
ra öncelik tanımak suretiyle muayyen ölçüler
de, orman köylüsünün dış ülkelere gitmelerini 
sağlamak; 

Orman köylülerinin okuma istidadı göste
ren ilkokulu bitirmiş öğrencilerini, yüksek tah
sil imkânlarına kavuşturmak; 

Orman köylerinde ilkokul ve cami kadro
ları bulunmayan (köy, bırakmamayı temin et
mek; 

Orman köyleri hastalarına öncelik tanımak 
suretiyle Devlet tarafından insanca bir tedavi
ye tabi tutulma olanaklarını sağlamak, 

Devlet kesiminde çalıştırılan işçilerin büyük 
bir kısmının, orman köylerinden alınmasını sağ
lamak; - odacı, hademe, Devlet Üretme Çiftlik
lerinde, Karayollarında ve Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesinde çalışan işçiler meyanmda, 

Orman ürünlerinin değerlendirilmesinde, bu 
köylüye emek ve çalışma imkânlarını öncelikle 
temin etmek, Ziraat Bankasında bu köylüler 
için özel bir kredi düzeni sağlamak, 

Orman köylülerine bütçeden ödenmesi lü
zumlu fonun miktarının artırılmasını temin ve 
bu paranın verilmesini mutlaka sağlamak, 

El sanatlarının genişletilmesini, köylünün el 
işlerinin değerlendirilmesini sağlamak; bu köy
lüleri kısa zamanda halıcılığa, tavukçuluğa, 
inekçiliğe, arıcılığa kavuşturmak imkânlarını 
hazırlamak, 'hayvan neslinin ıslah edilmesini 
sağlamak ve bu köylüyü keçi beslemekten men 
ederek, daha verimli hayvancılığa zorlamak, 

Orman içerisinde açılan sahaların münhası
ran orman köylüsüne verilmesini sağlamak. 

Bu arz ettiğim meselelerle Orman îdaresi 
olumlu bir gayretin içine girerse, az da olsa bu 
fakir halkın dertlerine bir çare bulacağı inan
cındayız. Aksi takdirde, göz göre göre bu hal
kın felâketine g*öz yummuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Orman Bakanlığının kâfi derecede ormanla

rımızı koruyamayacağı gerçeği de, seneden se
neye artan orman yangınlarından anlaşılmakta
dır. Bu yangınların hepsi, Orman Bakanlığının 
yeterli tedbir almamasından ileri gelmektedir 
dersek, haksızlık etmiş olacağız. Bir kısmı kas
ti, bir kısmı vatandaşın dikkatsizliğinden ileri 
gelmektedir; fakat Orman Bakanlığı da bu mev
zuda kifayetlidir dersek, haksızlık etmiş olaca
ğız. 

Keza sel ve toprak kaymaları ve erozyon 
sebebiyle kaybımızı Orman Bakanlığı karşıla
yamamakta ve müsmir çareler getirememekte
dir. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgesi için bir noktaya işaret etmeden geçemi-
yeceğim. 

Bu bölgede esasen büyük çapta orman yok
tur. Mevcut orman, meşeden ibaret olup, odun 
olarak kullanılmaktan başka bir işe yarama-
maktadır; fakat bu bölge halkı için son derece 
önem taşımaktadır. Zira, yapraklarını kış ve 
yaz aylarında hayvanlarına yedirmek suretiyle, 
hiç olmazsa çoluk - çocuğunun zaruri gıdası 
olan (az da olsa) yağ, peynir ve süt gibi gıda 
maddelerini bu suretle temin etmektedir. 

Devlet, arz ettiğim gibi ancak odun olarak 
satılması suretiyle istifade eder. Bizce, bu du
rumda bulunan meşe ormanının köylüye terke-
dilmesi daha faydalı olur. Zira, köylü bunu ken
di öz yetiştirdiği meyve bahçesinden daha fazla 
dikkat sarf etmek suretiyle korur. 

Orman Bakanlığından son derece mühim 
olarak beklediğim bir meseleye dokunacağım. 
Bu da, bâzı bölgeler için zeytin, fındık ve fıstık 
aşısının, lâyıkiyle değer görmediği meselesidir. 
Fıstık mahsulünün değeri hakkında hepimiz 
bilgi sahibi bulunmaktayız. Yukarıda işaret et
tiğim meşe ormanı içinde, en az onun kadar sa
kız ağaçları mevcuttur. Bu sakız ağaçlarından 
istifade etmek imkânlarını bâzı bölge halkı el
de etmişlerdir. Umumiyetle Gaziantep, Adıya
man, Maraş, Urfa ve Siirt bölgelerinde, köylü 
bu sakız ağaçlarına fıstık aşısı yapmak suretiy
le, kısa zamanda kalkınmanın sırrını öğrenmiş 
bulunmaktadırlar. Fakat bu, büyük çapta neti
ce vermemekte, ancak muayyen ailelere münha
sır kalmaktadır. Kaldı ki, Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'nun bir çok yerlerinde bu şekilde 
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imkân sağlamak mümkündür. Binlerce hektar
lık fıstık bahçelerinin kısa zamanda yetiştiril
mesi Orman Bakanlığınca mümkündür. Sayın 
Orman Bakanı Selâhattin înal'a şu kadarını 
Söyleyeyim ki, bu hizmeti hangi hakan ifa eder
se, hu yolda hangi hakan ciddî bir mesai verir
se, tarih boyunca büyük bir hizmetin fatihi 
olarak anılacak ve değil bir fakir halkın kalkın
masına, büyük oranda Türkiye'nin kalkınma
sına hizmet etmiş olacaktır. 

Milyarlarca lira değerindeki bu sahalar, bu 
kıratta bir idarenin basiretini beklemektedir. 
Koskoca bir orman, keçi ve köylünün tahribin
den kurtarılarak Türkiye'nin kalkınmasında 
yeri olacak fıstık bahçeleri, zeytin ve fındık 
bahçeleri ile donatılacak. Bunu gördüğümüz za
man duyacağımız zevki, hiçbfi' zaman duyma
yacağımızı beyan etmek isteriz. 

Bir bakıma Orman Bakanlığının da bu mev
zuda büyük bir kusuru olmamak gerek. Esasen 
bu bir hükümet politikası şeklinde de mütalaa 
edilmelidir. 

Bir nebze de 6831 sayılı Kanunun hükümle
rinden bahsetmek istiyorum. 

Bu kanunun tatbikatı kadar orman köylüsü
nü tedirgin edecek ikinci bir kanunu. Türkiye'
de bulmak mümkün değildir. Bir dal odun için 
senelerce köylüyü uğraştırır dururuz. Bu kanu
nun süratle değişmesinde büyük ölçüde fayda 
mevcuttur. Hâkimlik, savcılık ve avukatlık ya
pan arkadaşlarım iyi hatırlayacaklardır M, or
man bölgesi halkının ömrü mahkeme kapıların
da, bir kucak odunun hesabını vermenin ve aç
lıktan kurtulmak için kendi tarlasını, bir dö
nüm araziyi, sürmüş olmanın sıkıntısını çeker. 
Bu, iyi bir düzene bağlanmalıdır. 

Keza, Orman Bakanlığınca müsadere edilen 
motorlu vasıtanın ve hayvanların satışı da ayrı 
bir faciadır. Umumiyetle, bu bahsettiğim hay
van ve motorlu vasıtalar, mal sahiplerine satılır. 
Bu satış, baştan sonuna kadar hilelidir. Zira, 
evvelâ bu malm değeri bir bilirkişiye tespit et
tirilir ve mal sahibine teslim edilir. 200 bin li
ra değerindeki bir kamyonun, 5 bin TL. değe
rinde alınıp satıldığını ve bu idarenin de bu 
şekildeki muameleye göz yumduğunu söyleme
nin, diğer misallerini vermiş kadar hüküm ifade 
edeceği kanaatindeyim. 

i Bu sene kömüre yapılan zamla müterafik 
olarak odun fiyatlarının da artmış olması, vak
tinde depolarda odun bulundurulmaması, hal
kın büyük çapta sıkıntı çektiğini ve bu suretle 
de orman idaresinde bir nebze bu günaha gir
diğini burada işaret etmek isterim. 

Keza orman mahsulünün kaçakçılar tara
fından büyük çapta kaçırıldığını ve ormanı 
tahribeden meselelerden birisi olarak, bu ka
çakçılığın önlenemediğine burada işaret etmek 
isterim. Büyük çapta, hele hele ormanın kesif 
olduğu mıntakalarda da bu kaçakçılık o nis
pette büyük çapta olmaktadır. Bunlar da lâyı-
kiyle Bakanlık tarafından önlenememektedir. 

Orman affı mevzuunda söyleyecek bir şeyi-
I miz yoktur. Mücerret affın bir şey ifade etme

yeceği kanaatindeyiz. Afla birlikte, vatandaşa 
hayat imkânları bağışlamak ve iki gün evvel 
affa uğramış olanı, üçgün sonra suç işleyeme
yecek bir hale getirmedikten sonra, affın bir 
şey ifade edeceği kanaatinde değilim. 

Değerli arkadaşlarım; 
C. H. P. Grupunun ıgorüş ve temennilerini 

arz etmiş bulunmaktayım. Sıraladığım eksiklik
ler için, başından sonuna kadar Orman Bakan
lığını kusurlu bulmak mümkün değildir. Yu
karda da işaret ettiğim gibi, bu bir bütçe ve 
Hükümet politikası meselesidir; fakat Sayın 
Bakanlık; bu arz ettiğim sıkıntı içinde bulu
nan köylü vatandaşlarla her gün burun buruna 
gelmektedir, onların dertlerini yakinen bilmek
tedirler. Bu bakımdan bu Bakanlığın köylüye 
daha faydalı olacağı kanaatiyle belki de hoş 
olmayacak tenkidler yaptı isem, Bakanlıkça hoş 
görülmesini istirham edeceğim. Zira, köylünün 
en çok derdini bilen ve hergün beraber yaşadı
ğı Bakanlık olması hasebiyle bu şikâyetlerde 
bulundum. 

C. H. P. Millet Meclisi Grubu adına hepini
zi saygı ile selâmlar. Sayın Bakanlığa ve mem
leketimize bu bütçenin îıayırlı olmasını temen
ni ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Şimdi, şahıslar adına söz alan sayın üyeleri 

okuyorum. 

'Sayın Fikret övet, Sayın Hüseyin Yenipı-
nar, İSaym Ekrem Kangal, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Mehmet Şemsettin 

I Sönmez, Sayın Sami Arslan, Sayın Hüseyin Ba-
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lan, Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Sayın Ahmet 
Buldanlı. 

Başka söz isteyen yok. Söz sırası Sayın Fik
ret övet'de. Yok. 

Sayın Hüseyin Yenipmar, buyurunuz. 

HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Orman Bakanlığının 1972 yılı bütçe tasarı
sı üzerindeki kişisel eleştiri ve görüşlerimi arz 
etmeden önce, Anayasamızda ve kalkınma pla
nında, ormanlarımızla ilgili, saptanmış bulunan 
temel ilkelere değinmek isterim. 

Kalkınma planı, Türkiye'nin ormancılık po
litikasını ana çizgileri ile şöyle saptamıştır : 

Ormanları korumak, sürekliliğini sağlamak. 
Bozuk ormanları bayındır yapmak, iyileştirmek, 
bugünkü ormanların böylece niteliklerini art
tırmak ve ormanları modern tekniğe uygun bir 
biçimde işletmek. Ağaçlandırma yolu ile yeni 
orman alanları kazanmak, ormanların olumlu 
etkilerinden yararlanmak. Ormanların işletil
mesi ve korunmasını temin için, orman - halk 
ilişkilerini düzenlemek, orman ürünlerini değer
lendirecek ve Dünya kalite ve standartlarında 
üretim yapabilecek tesisler kurmak, ihracata 
yönelmek ve özellikle ihracatı destekleyici ted
birler almak. 

Anayasamızda da ormanlarımızla ilgili ana-
ilkeler şöyle tespit edilmiştir : 

Bütün ormanların 'gözetimi Devlete aittir. 
Devlet ormanları Devletçe yönetilir ve işleti
lir. Devlet ormanlarının mal edinme hakkı, yö
netilmesi ve işletilmesi özel kişilere verilmez. 
Ormanlara zarar verecek hiçbir çalışma ve ey
leme izin verilmez. Orman içinde ya da orman 
yakında oturan yurttaşların başka yerlere 
yerleştirilmesi yasa ile düzenlenir. 

Yanan ormanların yerine yeni ormanlar ye
tiştirilir. Böyle yerlerde başka türlü tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. Ormanların tahribedil-
mesine yol açan hiçbir siyasî propoganda yapı
lamaz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Gerek kalkınma plânında ve gerek Anayasa'-

da öngörülen ormancılık politikamızla ilgili te
mel ilkeleri saydım. Bunların tahakkuk edip 
etmediğini şu kısacık 10 dakika içerisinde izah 
etmeme imkân yok, ama ben şimdi kısa ve öz 

i olarak bâzı noktalara değinmekle iktifa edece
ğim. 

Gerek Anayasamızda ve gerek planda tespit 
edilen bu temel ilkelerin tahakkuku için, evve
lemirde Bakanlık çalışmalarının yeterli olma
dığını belirtmek isterim. 

Yıllar yılı Devletin tek taraflı yanlış bir or
man politikası takibetmesi sonucunda halkı
mız ormanlar için, ormanlar da halkımız için 
zararlı, birbirine hasım iki varlık haline geti
rilmiştir. Oysa, halk ve orman birbirini tamam
layan, biri diğerine muhtaç ve birbirine daima 

I destek olmaya mecbur iki unsurdur. 
Bugüne kadar halk - orman ilişkileri yönün

den en ufak bir gelişme sağlanamadığı gibi, bi
lâkis ormancılığımız orman köylüsünün yaşama 
ve geçim olanaklarını kısıtlayıcı ve zorlaştırı
cı bir yönde inkişaf ettirilmiştir. İşte bunun 
sonucu olarak yurdumuzun en büyük hazinesi 
olan ormanlarımız içinde yaşayan orman köy
lüsü ülkemizin en yoksul insanı haline gelmiştir. 
Yokluk ve geçim sıkıntısına duçar kalan bu in
sanlar haklı olarak yaşayabilme çabaları sonu
cu ormanların tahribine sebebolmuş ve orman 
köylüsü fukaralıktan, ormanlarımız da tahri-
bolmaktan kurtulamamıştır. 

Orman kenarı ve orman içi köy sayısı tahmi
nen 22 bin civarındadır. Buralarda yaşaayn in
sanların sayısı 11 milyonu geçmektedir. 

Demek oluyor ki, yurdumuzdaki tüm köyle
rin yarısı ve genel nüfusumuzun 1/3'ü orman
larla yakından veya uzaktan ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, orman köylüsünün bir 
kısmı yılın muayyen zamanlarında istihsal, 
ağaçlama ve yol işlerinde işçi olarak çalışır; ya
pacak ve yakacak ihtiyacını cüzi bir bedelle or
manlardan temin eder. 

Görülüyor ki, takibedilen bu politika orman 
köylüsüne, yukarıda arz ettiğim ve pek önemi 
olmayan küçük faydalar dışında bir şeyler sağ 
layamamaktadır. Bunun aksine olarak, iptidaî 

I hayvancılık ve tarımla geçimini temin etme zo
runda olan orman köylüsü ile orman idaresi de
vamlı olarak iki düşman kardeş halini almış
tır. Orman Kanununun 19 ncu maddesiyle hay
vanlarının ormana sokulması yasaklanmıştır. 
Modern ahır havvancılığma yöneltemediğimiz 
sürece seçimini iptidaî hayvancılıkla temin eden 

I orman köylüsü bile bile suç işleyecek ve bütün 
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zecri tedbirler fayda vermeyecektir. Yine or
man kadastrosunun tamamlanmaması sonucu ve 
özellikle Orman Kanununun 1 nci maddesinde
ki tanım kısmının teşkilâtça ayrı ayrı uygulan
ması vatandaşların mağduriyetine sebebolmuş 
ve böylece halk - orman münasebetlerinin olum
suz yönde gelişmesi sonucunu doğurmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, kanım odur ki, orman 
köylüsünün ekonomik yetersizliği giderilir ve 
ona ekonomik potansiyel verilirse, bırakın or
mana müdahalesini, bilâkis ormancı ile beraber 
olur ve ormanı beraber korur. Yeter ki, orman 
köylüsünü ormanla yan yana yaşayan ve birbi
rini seven iki unsur haline getirebilelim. îşte o 
zaman muhafaza teşkilâtına lüzum olmayacak
tır. 

Orman içi bir köyde doğmuş ve bugüne ka
dar bütün köylü - orman ilişkilerini en yakın
dan bilen ve yaşayan bir kişi olarak söylüyo
rum ki, Türkiye'de ormanlar muhafaza teşkilâ
tı ile korunamaz. Ormanları koruyacak olan yi
ne asil Türk köylüsüdür. İBu kanıya 30 - 35 yıl 
önceki orman - köylü ilişkileriyle halihazır du
rumu bizsat müşahede ederek vermiş bulunu
yorum. 
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Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — 'Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsım 

adına görüşlerimi arz etmek isterim. Bu lö da
kikalık zaman içinde önemli gördüğüm bazı hu
suslara değinmek istiyorum. 

Üç yıldan bu yana gerek şahsım adına ve ge
rekse C. H. P. 'Grubu adına yapmış olduğum 
konuşmalarda, ormancilığımız için hangi önem
li konuların halledilmesini istemişsek o konular 
yine aynen ortada halledilmemiş durumdadır 
ve bunların halledilmesi için de bugüns kadar 
en ufak bir aşama sağlanabilmiş değildir. 

Meclise bir parlamenter olarak geldiğimden 
sonra bu kürsüden yapmış olduğum konuşma
larda önemli gördüğüm mülkiyet meselesi üze
rinde durmuştum; fakat o günden bu yana, en 
önemli orman sorunu olarak nitelendirmekte ol
duğumuz ve ormancılığın bu memlekette mu
vaffakiyetinin birinci anatemeli olan mülkiyet 
meselesinin hâlâ halledilememiş olduğunu görü
yoruz ve üç sene evvel hangi noktada isek bu
gün de aynı noktadayız. 

Yine mesleğimiz için 'önemli konulardan or
man - halk münasebetleri üç yıl önce hangi nok
tada ise, üzülerek söylüyorum ki, bugün de ay
nı noktadadır. Ayrıca, ormanlarımızdan orman 
köylüsünün en iyi şekilde istifade ettirilmesi 
meselelerini gözden geçirdiğimiz zaman, orman 
köylülerimizin, 3 - 5 yıl önce ormanlarımızdan 
ne kadar istifade ediyorsa Ibugün de aynı de
recede istifade ettiğini görürüz. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, iki yıl ikadar ön
ce Anayasanın 131 nci maddesini Meclislerde 
değiştirdik ve yapılan bu değişiklikle de orman
cılığımıza yeni bir zihniyetin, yeni bir görüşün 
getirileceğini ümidettik. Anayasamızın 131 nci 
maddesine iki fıkra ekledik; bunlardan birisi 
dördüncü fıkradır. Onu aynen okuyorum : 

«Ormanlar içinde veya hemen yakınında 
oturan halkın kaldmdırılması ve ormanı koru
ma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve iş
letilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yap
masını sağlayıcı tedbirler ve gereken halîerds 
başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.» 

Bu fıkra hükmü gereğince orman köylüsüy
le ormanlar arasında bugüne kadar devam ede-

Değerli milletvekilleri, Tunceli orman böl
gesidir. Elâzığ, Erzincan, Erzurum ve hattâ Di
yarbakır illerinin odun ihtiyacı bu bölgeden 
temin edilir. Ne yazık ki, yıllar yılı köylünün 
canı pahasına koruduğu bu ormanlar son 20 yıl
da plansız kesimlerle, politik kesimlerle, bilgi
siz kesimlerle tamamen tahrübedilmiş; bu ilde 
kalkınma planının ve Anayasanın önerdiği ana-
ilkelere uygun bir çalışma sistemi içerisine gi-
rilememiştir. Orman sorunu bölgemiz ve yurdu
muz için ulusal bir dava halini almıştır. Re
form hükümetinin bu ulusal davaya çare bulma
sını beklemek en tabiî hakkımızdır. 

Bu ümitle bütçenin memlekete ve bakanlığa 
yararlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Yeni-
pT-ar. 

iSaym Ekrem Kangal?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Abbas?.. Yok. 
Sayın Mehmet Şemsettin Sönmez?.. Yok. 
Sayın Sami Arslan?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Balan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu?,, Yok. 
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gelen kötü münasebetlerin, orman aleyhine olan 
münasebetlerin giderilebileceğini ümidetmek-
teydik, fakat bu yönde de en ufak bir aşama 
sağlayamadık. Hattâ öyle 'bir durum yaratmış 
olduk ki, Anayasanın 131 nci maddesinde yapı
lan değişiklik doğrudan doğruya orman suçla
rını affetmek gibi bir anlama geldi. Yine 131 
nci maddenin son fıkrasında yapmış olduğumuz 
değişiklik gereğince orman suçlarının affı ger
çekleştirildi. Halbuki, orman köylüsünü kalkın
dıracak bütün tedbirleri alacağımızı ve orman 
köylüsünü bir daha suç işlemeyecek hale geti
receğimizi ümit ederek 131 nci maddenin son 
fıkrasını değiştirmiştik. Bu 'hüküm tersinden 
işlemeye başladı; orman suçlarına ait af çıktı, 
ama orman [köylüsünün kalkındırılmasına ait 
en ufak bir gelişme sağlayamadık. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, burada önemli 
gördüğüm tor noktaya değinmek isterim. 

Anayasamızı dikkatle tetkik ederseniz göre
ceksiniz ki, 131 nci maddeyle orman köylerine ay
rı tor önem verilmiştir. Diğer köylerin kazandırı
lacağı umumi (hükümlerle gösterilmesine rağmen, 
Devletin orman köylerini kalkındırmakla yü
kümlü olduğu Anayasanın 131 nci maddesinde 
saraihaten belirtilmiştir, 

Arkadaşlarım, bunun anlamı şudur: Diğer 
köylerimizle orman köylerinin kalkındırılması 
arasında mecburiyet yönünden bir ayrılıfk mev
cuttur. lOrman köylerini (kalkmdırdığımız za
man hem ormanlara zarar verilmesini önlemiş 
oluyoruz, Ihem de orman köylüsünü kaldırmış 
oluruz, ama diğer köyleri kalkmdırdığımız za
man yalnız köyü kalkındırmış oluyoruz. Bilmem 
bunu iyice ifade edebildim mi? 

Yani, orman köylerimizi kalkındırmakla (hem 
ormanlarımızı kurtarıyoruz, hem de köylüyü 
kurtarıyoruz, lama diğer köylerimizi kalkındır
makla yalnız o köyü ve köylüyü kurtarıyoruz. 
Devletin orman köylerini kalkındırmasında iki 
taraflı 'menfaat vardır. Bunun için Anayasamız 
131 nci maddede hassaten 'orman iköylerini ele 
almıştır. 

Devletin orman köylerinin kalkındırılmasın-
da'ki görevi nedir?... Bunun üzerinde duracak 
olursak, bütün Türkiye'deki diğer 'köylere ter
cihen evvelâ foer türlü imkânın, altyapı tesisle
rinin, her türlü faaliyetin bugünkü acıklı du
rumundan kurtarılabilmesi için, evvelâ -orman 
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köylerinde başlatılması icabettiği kanaatine va
rırız, ama bal odur ki, orman köylerindeki şart
ların çok kötü olması, meskûn sabalara uzak 
bulunması, orman yollarının raJhatlıkla gidilip 
gelinemeyecek şekilde bulunması sebebiyle Dev
let ihiçlbir teşekkülünü - orman idaresi 'hariç - bu 
köylere ulaştıramaz. Yani, orman ıköylüsünü kal
kındırması için hiçbir teşekkülünü aralara ulaş
tıramaz. 'Kaldı İd, Devletin bir köye bizmet gö
türen 40 müessesesi mevcuttur. Hesabedilmiştir; 
40 tane Devlet müessesesi bir köye hizmet gö
türür, ama Devletin 'bu 40 müesseseyi kullana
rak - orman idaresini bir yana bırakalım - or
man köylüsüne götürdüğü bir 'hizmeti görmek 
mümkün değildir. 

Daha e7velki konuşmalarımda da üzerinde 
durmuştum; orman idaresi - bizce uygun görül
meyen bir görüşle - «Benim görevim ormanları 
korumak, işletmek, geliştirmektir. Orman köylü
sünün kalkındırılması da Devlete aittir» demek 
suretiyle bugüne kadar orman köylüsünün kal
kındırılmasında bigâne 'kalmıştır diyebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir zihniyet me
selesidir. Orman idaresi bu zihniyeti mutlak su
rette kırmalıdır ve bugün ormanların en ücra 
köşelerine kadar ulaştırabildiği her çeşit tek
nik elemanını bu yönde eğitmesi lâzımdır. Ona, 
orman köylüsünü kalkındırmanın, kendisinin 
birinci derecede görevi olduğunu aşılaması lâ
zımdır. Bugün ormancılığımızda ve orman teş
kilâtımızda noksan olarak gördüğüm 'husus bu
dur ve bu bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyeti 
tamamiyle kaldırıp, yerine Anayasanın ruhuna 
ve özüne uygun bir zihniyeti getirmek mecburi
yetindeyiz. 

Biraz evvel söyledim, «Orman köylümüze yal
nız orman idaresi gider» dedim, o da orman köy
lüsünü kalkındırmakla kendisini yükümlü gör
mez. Bu vaziyette bin sene sonra dahi orman 
köylüsünü kurtarmaik mümkün değildir. 

Sayın Bakanımız bir güzel konuşmasında -
hiç unutamam - «Orman köylüsünün ortalama 
yıllık gelirinin bin lira olduğunu» söylemişler
dir. Bu demektir ki, yıllık geliri bin liranın al
tında olan orman köylüsü aileler de vardır. 
Düşünün ki, 300 lira 500 lira gibi bir gelirle bir 
sene geçiniyor. Düşününüz, Ankara'da bir evin 
aylık kirası 1 000 liradır. Bir öğle yemeğine 500 
lira ödediği zaman, hiç para Iharoamamış gibi 
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"kendisine dokunmayacak kadar geliri olan in
sanlar mevcuttur. Bu durumda Orman idaresi
ne, Orman Bakanlığına çok büyük görevler düş
mektedir. Devleti Ibu yöne itmesi onun en bü
yük vazifesidir, 

'BAŞKAN — Süreniz bitmek üzere, lütfen 
gz: üşlerinizi toparlayınız. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Devlete öncülük 'etmesi, makro, mikro plan
lar yapmak suretiyle Devletin orman köylüsüne 
ayıracağı hizmetlerin hiç vakit kayfbetmeden 
orman köylerine ulaştırılmasına yardımcı olmak 
Orman Bakanlığının en önemli 'görevlerinden 
olmalıdır. 

Hepinizi saygiyle selâmlar, Orman Bakan
lığı bütçesinin memleketimize ve milletimize, 
Orman Bakanlığı ve teşkilâtına 'hayırlı olması-
aıı temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Buy
rukçu. 

Yeterlik önergesi gelmiştir. Sayın Bakan iza
hat vermek ister misiniz? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Mü i'.aade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek değerli üye
leri, 

Sözlerime başlamadan önce, Bakanlığımız 
bütçesi üzerinde konuşmalar yapan sayın millet
vekillerine, şahsım ve teşkilâtım mensupları 
adına yürekten teşekkür eder, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

Yapılan konuşmaları dikkatle dinledim: bu 
yapıcı ve uyarıcı eleştiriler, ileri sürülen tek
lifler, temenniler bizim için gerçekten büyük 
değer taşımaktadır. Bunlar üzerinde önemle du
racak, hepsini daha sonraki çalışmalarımıza ışık 
tutacak şekilde değerlendireceğiz. 

Millî bir servet olan ormanlarımız, millî bir 
dava niteliğini taşıyan ormancılığımız ve niha
yet Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çok 
çeşitli hizmetler hakkında uzun uzun maruzat
ta bulunmak suretiyle vaktinizi ve sabrınızı 
suiistimal etmek istemiyorum. Ancak, yüksek 
müsaadenizle önce ormancılığımızın bazı temel 
sorunları ve bunlara ilişkin çalışmalarımız hak
kında - ama pek kısa olarak - maruzatta bulu

nacak, daha sonra da sayın milletvekillerinin 
değindikleri, üzerinde durdukları sorunlar üze
rinde tevakkuf etmek suretiyle bunları cevap
landırmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ormancılık 
politikasının amaçları Büyük Atatürk'ün 1922 
yılında vermiş olduğu büyük direktiften bu ya
na özet olarak yurt ormanlarının teknik ve po
lisiye tedbirlerle korunması, bu ormanlardan 
ekonomik ve sosyal yönlerden bütün milletin 
sürekli, rasyonel ve bol ölçüde faydalandırıl
ması, mevcut ormanlann imarı, ıslahı ve yeni 
ağaçlamalarla alanının genişletilmesi şeklinde 
saptanmıştır. 

Bu amaçlardan birincisi, yani ormanlann ko
runmasının gerçekleştirilmesi bazı önşartîarın 
yerine getirilmesini gerektirmektedir. Koşulla
rın en başında geleni, ormanların sahipleri ve 
smırlariyle kesin olarak belirtilmiş olmasıdır. 
Bu konudaki çalışmalarımız, üzülerek ifade 
edeyim ki, henüz bitirilememiş ve bugüne kadar 
ormanlarımızın ancak üçte birinin sınırlama iş
leri yapılabilmiştir. Kaldı ki, bu nevi çalışmala
rın ilk döneme aidolanlarmm bir kısmının da 
yeniden revizyona tabi tutulması gerekmekte
dir. 

Çalışmaların sonuçlanmamış olması, mütead
dit konuşmacıların da belirttikleri gibi, halk ve 
hükümetler arasında ihtilâfların çıkmasına yol 
açmış ve birçok vatandaş mahkemelere taşın
mıştır. Konu çok önemli olduğu ve bugüne ka
dar da bir çözüme ulaştırılamadığı içindir ki, 
biz vazifeye başladığımız günden itibaren bu 
konu üzerinde büyük bir titizlikle durmuş, daha 
önce yapılmış olan çalışmaları değerlendirerek 
ve tamamlayarak bu konuda bir tasarı hazır
lamış bulunuyoruz. Bu tasarı, yine biraz önceki 
konuşmalarda değinilen Anayasanın 131 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikli
ğin paralelindeki hükümleri de ihtiva etmek 
üzere hazırlanmıştır, öyle ki, - beşinci fıkranın 
deyimiyle - 1961 yılından önce ilmen ve fennen 
ve tamamen orman niteliğini kaybetmiş, tarıma 
kısaca hayvancılığa elverişli olan sahalarla, 
toplu yerleşme sahalarının orman rejimi dışına 
çıkarılacağına aidolan hüküm, bu tasarı içeri
sinde yer almış, böylece bir taraftan hazırlanan 
bu tasarıyla tahdit işlerinin metot bakımından 
sürati endirilmesi, öbür yandan da hukukî yö-
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nüyle kesin bir sonuca ulaştırılması öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Bu tasarı halen Yüce Meclise sunulmuş olup 
müzakeresine başlanılmıştır. Umuyoruz ki, bu 
kanun yürürlüğe girdikten ve bu kanunun uygu-
lamasiyle ilgili bizim ayrıca kendi Bakanlığımız 
bünyesinde almış olacağımız diğer tamamlayıcı 
tedbirler ile, yıllar yılı kronik hale gelmiş olan 
bu davamız yakın bir gelecekte sona erecektir. 
Bunun bütün gereklerini halen hazırlamakla 
meşgulüz. Bir taraftan uygulayacağımız meto
dun süratli, sıhhatli, ucuz olmasına çalışıyoruz, 
öte yandan bu metodun uygulanması için ge
rekli personelin tedariki ve eğitimi konularına 
da ayrıca eğilmiş bulunuyoruz. 

Türkiye ormancılık politikasının (biraz ön
ce sözünü ettiğim) en başında gelen ormanların 
korunması amacının önşartlarmdan bir tanesi 
de orman - köy ilişkilerinin bir düzene sokulmuş 
olmasıdır. Yine haklı olarak, daha önce konuş
malar yapan sayın milletvekilleri, dikkat ettim 
istisnasız hep bu konu üzerinde durdular. Ko
nu, esasen çok önemli olduğu içindir ki, 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinde, 
daha sonra yine sayın konuşmacıların değindik
leri gibi Anayasmaızda özellikle üzerinde duru
lan bir konu olmuştur. 

Orman köylerimizin acıklı durumuna, içinde 
bulundukları ilkel yaşantıya sayın konuşmacı
lar değindiler. Bunun zaten yıllardan beri mem
leketin ne derece zararına olduğu, yalnız halk 
için değil, özellikle ormanların korunması bakı
mından da sakıncalı bulunduğu basında olsun, 
Yüce Meclislerde olsun sık sık dile getirilmiş
tir. Bu köylerde oturan vatandaşlarımız - biraz 
önce değinildiği gibi - 16 bin köyde otururlar, 
sayıları 8,5 milyonu aşar. Bunların yıllık gelir
leri gerçekten çok azdır; bin lira civarındadır. 
Devletin gayesi ve Hükümet programlarında ön
görülen husus, bu vatandaşların yaşantısını in
san haysiyetine yaraşır bir düzeye süratle ulaş
tırmaktır. Bu konunun çok çeşitli, çok yönlü ve 
çok güçlü olduğu hepimizin malûmudur. Bu, 
tek başına Orman Bakanlığının halledebileceği 
bir konu değildir. Bu kadar yüzyıldan beri hal
ledilememiş bir meseleyi, Orman Bakanlığının 
tek başına vazifesi sayması suretiyle üzerine al
ması hiç şüphesiz muhal ile uğraşmak demek 
olur. Ancak, bu çok yönlü ve çok müşkül prob

leme hiç şüphesiz Orman Bakanlığı da, vazife 
alan diğer Devlet daireleri arasında ve hattâ on
ların en önünde yer almak suretiyle katılacak
tır ve katılmıştır da. 

Halen Orman Bakanlığı, orman içinde ve ke
narında oturan köylü vatandaşlarımıza, özet ola
rak arz edeceğim şu çeşitli yardımları yapmak 
suretiyle onların yaşantılarında olumlu bîr etki 
yapmanın gayreti içindedir : 

Orman içinde ve kenarında oturan vatandaş
lara; ormanların üretiminde, nakliyatında ve 
bakım işlerinde orman işlerine katılmaları sure
tiyle Devletin 1970 yılında ödediği para mikta
rı 769 milyon liradır. Bu miktar 1972 yılında 
872 mülyon lira olacaktır. 1972 yılında plan ge
reğince bu vatandaşlara zatî ihtiyaç olarak ve
rilecek yapacak odun miktarı yarım milyon 
metreküp, yakacak olarak verilecek miktar 10 
milyon sterdir. Bunun her ikisinin para tutan 
240 milyon lira yapmaktadır. 

Bu işçilik ve ürün yardımı dışında çeşitli kre
dilerle yine Orman Bakanlığı bu köylü vatandaş* 
lara yardımcı ve destek olmaktadır. Şöyle ki, 
kanunun 35 nci maddesince 370 bin lira, 64 ncü 
maddesi gereğince 3 milyon lira, Döner Sermaye 
Yönetmeliğinin 42 nci maddesince 33 milyon li
ralık kredi yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar 
önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır, Bunla
rın dışında Orman Bakanlığı FAÖ yardımiyle 
ve onun kanaliyle dünya gıda yardımı progra
mından 1970 - 1971 yıllarında 41 bin işçiye 61 
milyon lira değerinde gıda yardımı sağlanmış-
tır. 1972 yılında bu yardıma devam edilecektir 
ve tahminen bunun para tutarı 35 milyon lirayı 
bulacaktır. Ayrıca dış kaynaklardan, yine ha
zırladığımız yeni projeler için imkânlar araştır
maktayız. Yaptığımız bu yardımlar yetmediği 
içindir ki, yetmediğini bildiğimiz içindir M, or
man içinde ve kenarında oturan köylü vatandaş
ların kalkındırılması için bir fon tesisi kanun 
tasarısı hazırladık. Bu tasarı ile ilgili çalışma
larımız tamamlandı. Bütün Bakanlardan muva
fakat aldık, yalnız Devlet Planlama Teşkilâtı 
ile henüz bu konu üzerindeki müzakerelerimiz 
devam etmektedir. Bu kanun tasarısı yakında 
Yüce Meclise sunulacaktır. Tasarının kanunlaş
ması halinde köylü vatandaşlara yapabileceği
miz bu yardım miktarı yılda 150 milyon lirayı 
bulmuş olacaktır. Umuyoruz ki, bu tasarının ka-
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nunlaşması halinde bugüne kadar ve biraz önce 
saymış olduğum yardımlar daha da çoğalmış ve 
köylüye yapmış olduğumuz destek daha da art
mış olacaktır. 

Bunların dışında, dış memleketlere gidecek 
vasıfsız işçiler arasında bu köyler için % 25 
oranında bir kontenjan sağlanmış bulunmakta
dır. Bununla ilgili kararname yayınlandı ve ka
rarname hükümleri uygulamaya kondu. 

Tarım ve Orman iş Kanununa, bu köylerde 
oturan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağla
mak için hükümler kondu. Bu tasarı Başbakan
lığa sunuldu. Umuyoruz ki, yakında o da Yü
ce Meclise gelecek ve kanunlaşacaktır. 

Orman köylerimizde kooperatifçiliği büyük 
ölçüde teşvik etmeye çalışıyoruz. Halen 91 adet 
kooperatif kurulmuş bulunmaktadır. Bunların 
taahhüt ettikleri sermaye miktarı 8 milyon lira
dır ve iki milyon lirası ödenmiş durumdadır. 

Orman köylerinin kalkındırılmasının çok 
yönlü, çok ağır biir iş olduğunu biraz önce ifade 
etmiştim. Bu hizmetin, bütün Devlet dairelerinin 
birlikte ve beraber çalışmalariyle ancak gerçek
leştirilebileceği de bir hakikattir, işte onun için
dir ki, biz Köy işleri, Tarım, içişleri bakanlıkla
rı ve Ziraat Bankasıyla işbirliği yapmak sure
tiyle orman köylerinin kalkındırılması için koor
dinasyonu sağlayıcı bir yönetmelik hazırladık. 
Bu yönetmeliğin hazırlıkları bitti, halen Devlet 
Planlama Teşkilâtmdadır. 

Bazı sayın arkadaşlarımız bu konuyla ilgili 
olarak Orman Bakanlığı Teşkilâtını, bu nevi 
hizmet ve yardımlarda pasif görmekte ve yap
tıkları hizmetin yetersiz olduğuna değinmekte
dirler. Ona, biraz sonra cevap vereceğim. 

Türkiye ormancılık politikasının amaçlarının 
ikinci ve en önemlisi; mevcut orman ürünlerin
den bütün Türk Milletini sürekli ve devamlı bir 
şekilde ve bol ölçüde faydalandırma, aynı za
manda, onun çok çeşitli sosyal ve kollektif nite
lik taşıyan hizmetlerinden de yararlandırma -
dır. 

Bu faydalanma, ormancılıkta amenajman 
planlarının yapılmasiyle sağlanır. Amenajman 
planlarımız henüz tamamlanmış değildir. Ama, 
Senatoda yapmış olduğum konuşmada da belirt
tiğim gibi, burada da, bunun önümüzdeki mev
simler içerisinde, yani 1972 yılı içerisinde bite
ceğini müjdeleyebilirim. 
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1972 yılında amenajman planlarının bütünü 
ortaya çıkınca, topyekûn Türkiye ormanlarının 
sahasını, servetini, yıllık artımını, elasını kesin 
olarak bilmek mümkün olacaktır. Ama bugün
kü verilere göre ormanlarımızın etası, - bazı ar
kadaşlarımız da değindiler -13 745 000 metreküp 
dikili ağaç gövdesidir, ayrıca 5 milyon ster de 
yakacak odundur. 1972 yılında istihsal edece
ğimiz miktar 5 720 000 metreküp yapacak odun 
ve 18 milyon ster de yakacak odundur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuşmanız 
tahminen ne kadar sürebilir? Zamanımızın kifa
yet edip etmeyeceğini kararlaştırmak bakımın
dan soruyorum. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — 15 veya muhtemelen 20 dakika 
sürer. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Amenajman planlarının tamam
lanması paralelinde üzerinde yaptığımız bir di
ğer çalışma da, Türkiye ormanlarının makro 
planlarının ve bölgesel planlarının hazırlanması
dır. Bu planlar ile Türkiye'nin, önümüzdeki yıl
ların arz ve talep projeksiyonları da gözönün-
de tutulma suretiyle ormancılık bakımından 
arz ve talep dengesi ortaya konabilecektir. Bu 
çalışma da 1972 yılında bitecektir. Bu bittiği 
takdirde biz, topyekûn Türkiye ormanlarının 
genel kapasitesi, verim gücü nedir, bunun bölge
ler itibariyle Türkiye İçerisindeki yayılışı nedir 
ve yine gelecek yılların talep projeksiyonu göz-
önünde tutulma suretiyle nerelerde ne türlü en
düstrilerin kurulabilmesi mümkün olabilecek
tir?.. Bunları, bu çalışmanın sonunda sarih ola
rak ortaya koyacağız, 

Bia; halen uygulamakta olduğumuz silvikül
tür ve amenajman metotlarının, bugünkü tekno
lojik gelişim karşısında yeterli olmadığı kanı
sındayız. Bu nedenledir ki, Türkiye ormanların
dan optimal faydalanma, silvikültür ve amenaj
man metotlarımızla ne türlü değişiklik yapma
yı gerektiriyor ise, bunu yapacağız. 

Bu konularda bir karara varabilmek için, bü
tün meslek mensuplarının ve kamuoyunun gö
rüş ve düşünüşlerin;! toplamak maksadiyle önü
müzdeki haftalar içerisinde bir sempozyum yap
mayı tertiplemiş bulunuyoruz. Bu sempozyuma 
bütün meslek mensuplarını ve fakültemiz öğre-
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tim üyelerini de ayrıca davet etmiş bulunuyoruz. 
Bu çalışmalar sonunda silvikültür, amenajman 
metotlarımızda, özellikle yol inşası işlerimizde 
ve topyekûn ormancılık işletmesi işlerimizde ne 
türlü değişiklikler yapacağımız, müşterek bir 
karara bağlanmış olacaktır. 

Bu münasebetle yol yapımı konusuna kısaca 
değinmek isterim. Çünkü, bazı sayın milletve
killeri de aynı konu üzerinde durdular. 

Hedefimiz, Türkiye ormanlık bölgelerinde 
150 bin kilometreyi aşan bir yol şebekesine ulaş
maktır. Halen bunun ancak 60 bin kilometre
lik merhalesine ulaşmış bulunuyoruz. 

önünmüzdeki yıl içerisinde, yani 1972 yılı 
içerisinde inşa edeceğimiz yolun miktarı, geçen 
seneye nazaran 814 kilometre fazlasiyle 3 355 
kilometredir. Bu, bizim imkânlarımızla yapma-
yıl planlaştırdığımız miktardır. Ama biz, or
manlarımızda mevcudolan üretimi artırabilme 
gayretiyle Karayollariyle ve YSE ile de işbirliği 
yapmak suretiyle yol çalışmalarımızı daha da 
artırmak ve tespit ettiğimiz bu hedefin daha da 
ötesine ulaşmak arzusundayız. 

Orman ürünlerinin istihsal edilmesi, hiç şüp
hesiz bir de bu ürünlerin en isabetli bir şekilde 
işlenerek değerlendirilmesini de zorunlu kılar. 
işte bu zorunlukladır ki, Orman Bakanlığı bün
yesi içerisinde, bildiğimiz gibi bir de Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ha
len elimizde 16 fabrikamız vardır. Bunlara bu yıl 
içerisinde ve önümüzdeki yıl içerisinde katılan
larla bunun sayısı 20'ye ulaşacaktır. 

1972 yılında bu fabrikalara tahsis edilen 
orman ürünü 500 bin metreküptür. Bunun 100 
bin metrekübü imâl edilmiş olmak üzere dış 
memleketlere ihracedilecektir. 

Bununla irtibatlı olarak, belki şunu belirt
mem yerinde olacaktır. 1971 yılındaki ihracatı
mız, 1970 yılma nazaran % 100 bir artış göster
miştir. Bu yıl içerisinde de belirli bir artışa 
ulaşacağımızı umuyoruz. Ayrıca bunun dışın
da, imal ederek ihracetmek kaydiyle 272 bin 
metreküb tomruğu da tüccarlara vermeyi prog-
ramlaştırmış bulunuyoruz. 

Ormanların topluma sağladığı faydanın, sa
dece hammaddeler yönünden değil, bir de ko
lektif hizmetleriyle sosyal yönden olduğunu 
biraz önce arz etmiştim, işte bu amaca ulaşmak 
maksadıyle ve bu fonksiyonu gerçekleştirmek 

nedeniyledir ki, memleketimizin muhtelif yer
lerinde, uygun görülen yerlerde millî parklar, 
tabiatı koruma sahaları, ayrıca orman içi' mesi
reler tesis edilmektedir. 

11 millî parkımız, 3 tabiatı koruma sahamız 
ve 168 orman içi mesiremiz vardır. Bunların 
sayısı yıldan yıla artmaktadır ve bunların artı
şında, özellikle titizlik, hattâ müstaceliyet gös
termekteyiz. 

Bu konu ile ilgili olarak, daha önce hazır
lanmış bir Millî parklar kanun tasarısı Mecli
sin komisyonlarmdadır. 

Yine, bu konu ile yakın irtibatı bulunan bir 
diğer husus da, memleketteki kara avcılığının 
düzenlenmesi konusudur. Bu konuda hazırlan
mış olan bir kanun tasarısı da yine Yüce Mec
listedir. Umuyoruz ki, onlar, önümüzdeki ay
lar içerisinde kanunlaşabileceklerdir. 

Ormancılık politikamızın çok önemli ve sa
yın konuşmacıların da değindikleri bir diğer 
amacı da; memlekette mevcudolan ormanların 
imarı, ıslahı ve alanlarının genişletilmesi, ağaç
landırma yapılmasıdır. 

Bu, Türkiye için çok büyük bir zorunluk ola
rak ortaya çıkmaktadır. Ne yazık ki, ormanla
rımızın % 60'ı bozuktur ve 11 milyon hektar
lık orman sahası, Türk Milleti önündeki yıllar 
içerisinde yeniden imar ve ıslah ederek ağaçlan
dırmak mecburiyetindedir. 

Bu haliyle bugünkü ormanlar verimsizdir. 
18 milyon hektar ormanımız var diyoruz, ama 
bunun 11 milyon hektarı bozuktur, verimsizdir. 
Gerçek olan orman sahamız, bu 11 milyonun dı
şında kalan sahalar olarak bugün elimizdedir. 

Bütünüyle Türk Milleti gerçekten büyük bir 
potansiyele sahiptir. Ama önemli olan şey, bu 
sahip bulunduğumuz potansiyeli, alacağımız isa
betli tedbirlerle hareket haline getirebilmede
dir. 

Ağaçlandırmada zamandan tasarruf etmek 
ve daha da ekonomik olmasını sağlamak mak-
sdıyledir ki, hızlı büyüyen ağaçlara özellikle 
önem veriyoruz. Bu arada kavak, okaliptüs, kı
zılağaç ve bunların yanında diğer egzotik ağaç 
türleri ağaçlandırmalarımızda önemli bir yer iş
gal etmektedirler. 

1972 yılında ağaçlandıracağımız sahanın tu
tarı 34 bin hektardır. Eskiden ağaçlandırılmış 
olan sahaların imar ve ıslahı için tefrik ettiği
miz saha tutarı ise 87 bin hektardır. 
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Fidanlık sayılarımızı, bu işimizin büyüklüğü 
paralelinde artırmaya çalışıyoruz. 1972 yılın
da fidanlık sayısı 147'den 151'e çıkacak, fidan 
kapasitesi de 443'ten, 452 milyon fidana yükse
lecektir. 

Ağaçlama konusunla yapılanlar ve önümüz
deki yıl için yapmayı tasarladıklarımız, aslında 
yapılması lâzımgelene oranla ne yazık ki, az
dır. Onun içindir ki, ormanların korunmasında 
olduğu gibi, ağaçlandırma konusunda da bü
tün milletin Devlete yardımcı olması gerekmek
tedir. 

Bu münasebetle, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
ağaçlama konusundaki çalışmalarını özellikle 
övmek ve kendilerine şükranlarımı burada ifa
de etmek isterim. 

Yine bu konuda okullarımızın ve din adam
larımızın, şükranla anmayı bir borç bildiğim 
bugüne kadarki çalışmalarını bundan sonra da 
sürdürmelerini, özellikle ilgililerden rica ede
rim. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu yılın özelliğinden doğan aktüel bir konu 

olması itibariyle kısaca yakıt sorununun bakan
lığımızı ilgilendiren yönüne de temas etmek is
terim. Biraz önce de arz ettiğim gibi; Devlet 
ormanlarındaki istihsal amenajman planlarına 
göre olur. 1971 yılında yakacak odun istihsali
miz 17 700 000 ster idi. Bunun Orman Kanunu 
hükümlerine göre, 10 100 000 steri köylü zatî ih
tiyacına, 2 100 000 steri köylü pazar ihtiyacına, 
5,5 milyon steri de resmî daire, askerî birlikler, 
şehir ve kasaba halkı ihtiyacı olarak tahsis edil
mişti. Bu tahsis edilen miktarlar sahiplerine tes
lim edilmiştir. Ancak, geçirdiğimiz kışın şid
detli, sürekli ve çok soğuk olması, oduna karşı 
olan ihtiyacı, geçmiş yıllara oranla büyük ölçü
de artırdı. Bu nedenledir ki, gerek basında ve 
gerekse Yüce Meclislerde bu konu üzerinde du
ruldu ve şikâyetlerde bulunuldu. Bu şikâyetle
re bir ölçüde katılmamak mümkün değildir. Ba
kanlığımız bu zorunlu durumu gözönünde tuta
rak, zamanında gerekli tedbirleri almıştır. Bu 
cümleden olarak, bir yandan valiliklere genelge 
göndermek suretiyle valilerimizin mahallî teş
kilât ile halk arasında bir koordinasyon kurma
sı kendilerine tavsiye edilmiş; öte yandan yine 
Bakanlığımız kendi bünyesi içerisinde yetkili 

teknik uzmanlarını ekipler halinde memleketin 
muhtelif bölgelerine, özellikle problemin teka
süf ettiği bölgelerine göndererek, mahallinde 
tedbirler almak üzere görevlendirmiştir. Ayrı
ca, 1971 yılı tahsislerinin bitmiş olması nedeniy
le iklim ve coğrafî şartların müsaidolduğu yer
lerde, 1972 yılının istihsaline de geçilerek, ya
kacak odun bakımından ihtiyaçların karşılan
masına girilmiştir. Böylece, bakanlığımız yaka
cak problemi bakımından da, alınması lâzımge-
len bütün tedbirlere başvurmuş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; önemli gördüğüm 
genel konularla ilgili olan maruzatımı burada 
bitirmiş bulunuyorum. Şimdi, sayın üyelerin ko
nuşmalarını ayrı ayrı cevaplandırmaya çalışa
cağım. 

Sayın Refet Eker'e, bizi çalışmalarımızda teş
vik edici nitelikteki olumlu beynalarmdan do
layı hem şahsım, hem de teşkilâtım mensupları 
adına teşekkür ederim. Çeşitli konular üzerin
de durdular. Bu konuları yegân yegân tadadet-
mek istikametinde bir uygulamaya gitmeyece
ğim. Çünkü, burada söz konusu olan hususların 
birçoğunu, biraz önceki maruzatımla dolaylı 
olarak cevaplandırmış bulunuyorum. 

Orman köylerinin kalkındırılması üzerinde 
durdular; biraz önce arz ettim. 

Tahdit işleri üzerinde durdular. Tahdit iş
lerini, bütün etrafiyle yine biraz önce arz ettim. 

ihracat problemi üzerinde durdular. Bu da, 
zannederim biraz önceki izahlarımla yeteri ka
dar cevaplandırılmış bulunuyor. 

Bu konular dışında, bakanlığımız bünyesi 
içerisindeki 4 genel müdürlüğün ayrı ayrı fonk
siyonlarını, burada dile getirdiler. Bunlar hak
kında söylenecek bir şey yok. 

Antalya projesi üzerinde durdular. Antalya 
projesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte
dir. Şimdi, Dünya Bankası ile yapmış olduğu
muz müzakerelerin ışığı altında, fizibilite çalış
malarına girebileceğimizi umuyoruz. 

Yurt dışına giden işçiler için yine bir kon
tenjan ayrılması, üzerinde durdular. Bunu da 
zaten biraz önce cevaplandırmış bulunuyorum. 

Sayın Zeki Çeliker'e de, izhar ettikleri ve bizim 
için güven dolu olan sözlerinden dolayı hassa
ten teşekkür etmek isterim, önce orman duru
mu ve Orman Bakanlığının bugünkü kuruluşu 
hakkında izahlarda bulundular. Sonra Orman 
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Kanununun tarifi ve Anayasamızın 131 nci mad- I 
desinin 5 nci fıkrasındaki hüküm ile tarif ara
sında bazı ilişkiler kurarak, yeni bir orman ta
rifinin, kendi görüşlerine göre yapılmasını öner
diler. 

Aslında, Orman Kanunundaki «orman» tari
fi ile Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fık
rasına getirilmiş olan yeni hüküm arasında fark I 
var. Şöyle ki; 131 nci maddenin 5 nci fıkrasın
daki hüküm; aslında bir defaya mahsus olmak 
üzere, hukuken orman sayılan, orman rejimi 
içinde bulunan yerlerden bir kısmının dışarı çı
karılması gereken yerlerin tavsifi niteliğindeki 
bir hükümdür. Yoksa, bir orman tarifi değil
dir. Ama, günün birinde orman tarifi üzerinde 
durulduğu takdirde, bu görüşleri de hiç şüphe
siz nazara alınacaktır. 

Orman köylüsünün kalkındırılması için fon 
tesisinden bahsettiler. Bu konuya zaten değin
dim. Bu fona genel bütçeden de yardımda bulu
nulmasını önerdiler. Aslında bu tasarıyı tetkik 
ettikleri zaman göreceklerdir; bizim bu fonun 
kaynakları meyanmda saymış olduğumuz kay
naklardan bir tanesi de, genel bütçedir ve bu
nun bizim önerimize göre miktarı asgarî 35 mil
yon lira olacaktır. | 

Döner sermaye yönetmeliğinin 42 nci mad
desinde değişiklik yapılmasını önerdiler. Bu de
ğişiklik yapıldı. Biraz önce söz konusu ettiğim 
fon tesisi hakkındaki kanun tasarısına, esasen 
bu döner sermaye yönetmeliğince alınan fon 
aktarılacaktır ve yeni kanun tasarısının kanun
laşması halinde, hiç şüphesiz bunun uygulan
ması da muhtemelen ayrı bir yönetmelik ile dü
zenlenecektir. 

Eta miktarının artırılması üzerinde durdu
lar. Eta miktarını tekabül etmek üzere bir istih
sale gidebilme, çeşitli şartlara bağlıdır. Her şey
den önce, iç piyasanın isteği, Devlet Planlama 
Teşkilâtının öngördüğü sınırlar, bunun dışında 
dış piyasanın talepleri gibi çok çeşitli faktörler 
nazara alınmak suretiyle her yılın İstihsal mik
tarı tayin ve tespit edilir ve 1972 yılı için tespit 
edilmiş olan miktar da 5 700 000 m3 tür. Bina
enaleyh, Planlamanın öngörmüş olduğu bu mik
tara ulaşmak üzere, kesimlerimizi bu yıl içeri
sinde yapacağız. j 

I Makro ve bölgesel plan çalışmaları hakkın
da açıklama yapılması önerisinde bulundular, 
Bunu, biraz önceki açıklama ile zannederim ye
rine getirmiş bulunuyorum. Daha fazla üzerin
de durarak, vaktinizi işgal etmek istemem. 

Sayın Hasan Tosyalı'nm, yine teşkilâtımızla 
ilgili takdirkâr sözlerine de teşekkürle söze baş
layacağım. Kendileri, yine ormanlar ve orman
cılık hakkında genel bilgi verdiler. Bu vermiş 
oldukları bilgiler arasında, özellikle Türkiye 
ormancılık politikasının amaçları ve Türkiye 
ormancılık politikasının taşıması lâzımgelen 
özellikler yönünden, bizim görüşlerimizin tam 
paralelinde bir beyanda bulunmuş olmaları, 
şahsan beni ve bakanlığım mensuplarını mem
nun etmiştir; kendilerine bu bakımdan bilhassa 
teşekkür ederim. 

Orman Bakanlığının görevleri ve Bütçesi 
üzerinde durdular. Sonra Orman Genel Müdür
lüğünü ele almak sureliyle, Orman Genel Mü
dürlüğünün hizmetlerini tadadettiler, tahdit iş
leri, yangınlar üzerinde durdular. Amenajman, 
millî park, eğitim hizmetleri üzerinde de dura
rak, bazı önerilerde ve temennilerde bulundu
lar. 

Orman yangınlariyle ilgili olarak bir husu-
I su burada bir fırsat düşmüş olduğu için belirt

mek isterim. Geçen yıl 1970 yılında, Türkiye'de 
yanan orman sahası 14 000 hektar miktarında 
idi. 1971 yılında almış olduğumuz tedbirler ile 
bu miktar 7 000 hektara düşürülmüş bulunmak
tadır. Yani, geçen seneye oranla, bu seneki yan
gın miktarında yüzde 100 bir azalma mevcut
tur. 

Ayrıca, orman ürünlerinin işletilmesi, orman 
yolları inşası, orman ürünlerinin ihracı ve niha
yet orman - köy ilişkileri üzerinde açıklamalar
da bulundular. Bunlar üzerinde de tek tek du
ramayacağım. Çünkü bunları da dolaylı olarak 
cevaplandırmış bulunuyorum. 

Türkiye'de orman ürünleri sanayii balo
numdan yanlış bir uygulama yapıldığı üzerin
de durdular Ve Kuzey -Avrupa memleketleri 
ile Türkiye arasında bir kıyaslama yaptılar. 

Bu konuda, zannederim bu ileri sürülen 
mütalâaların muhatalbı, tek babına Orman 
Bakanlığı değildir. 

HASAN TOSYALI (Kast/amlonu) «Hüklti-
I met Politikası olarak» söyledim. 
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ORMAN BAKANI S52LÂHA)TTİN İNAL 
(Devamla) — Çünkü, memleketin sanayi po
litikası ile ilgili diğer Devlet daireleri, ve 
örgütler de mevcuttur. Biz Orman (Bakanlığı 
'olarak, orman ürünleri Sanayii ile ilgili ola
rak, şu sınırlar içerisinde mütalâa beyan ede
riz : 

Biz, amenajman planlarımız, makro ve böl
gesel plan çalışmalarımız da bittikten sonra, 
yerleri itibariyle garanti edebileceğimiz odun 
Ihammadesinin miktarını söyleriz. O bölgelerin, 
yine önümüzdeki belirli sınıra dayanan talep 
ve projeksiyonlarını da nazara alma suretiyle 
oralarda ne türlü tesisler kurulabileceği hak
kında, dolaylı olarak mütalâa da bulunabili
riz. Ama bunların nerede, ne ölçüde ve ne ni
telikte kurulması, işi Orman Bakanlığının gö
revi değildir. Bu bakımdan Sayın Hasan Tbs-
yalı'nın zannederim ithamlarının muhataJbı, 
(bendenize göre Orman Bakanlığı değildir, gilbi 
geliyor. Ama Hükümlet olarak, biz bu önü
müzdeki yıl içerisinde, -biraz önce arz ettiğim 
çalışmaları bitirdikten sonra, bu konuyu bir 
Hükümet pr'olbîemi halinde de ortaya koya
cak ve o görüşmeler sırasında da Orman Ba
kanlığı olarak görüşlerimizi açıklayacağız. 

'Orman - köly ilişkileri üzerinde durdular. 
Sonra, iş ücretlerinin az olduğundan yakın
dılar. Bunu, biz almış olduğumuz karar ile 
1.972 yılında geçen yıla oranla y'üzde 10 - 12 
oranında artırmayı öngördük, imkân bulabilir
sek, bunu daha da artırmaya gideceğiz. 

Pazar ihtiyaçları ile zatî ihtiyaçların za
manında verilmediğinden yakındılar. Biz bütün 
teşkilâtımıza, gerek &atî ve gerek müşterek 
ihtiyacın ve gerekse pazar ihtiyacının zama
nında ve miktarınca verilmesini telkin ve ta
mim; ederiz ve teşkilâtımız da buna uyar. 
Ama bazı yerlerde, muhtemel uygulamada 
ufak tefek aksaklıklar olabilir, olmuştur. 
Bunları gidermek, hiç şüphesiz bizim vazife
mizdir. 

Yine, orman köylüsünün halinden ve bugün 
içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan bahset
tiler. Bunlara biz de aynen, zaten biraz ön
ceki açıklamalarımızla katılmış bulunuyoruz. 

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz; Teşkilât Kanu
numuzun Meclise gelmiş olduğundan bahisle, 
memnun olduklarını açıkladılar. Bunun yanında 

hazırlamış olduğumuz diğer teşkilât kanunları
mız da var. Onlan da bu münasebetle burada 
açıklayayım. 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Ge
nel Müdürlüğünün teşkilât kanunları da ha
zırlanmış ve bütün bakanlıkların muvafakati 
alınmıştır. Sanıyoruz ki, önümüzdeki günler
de bunlar Yüce Meclise sunulacaktır. Hazır
ladığımız ve Yüce Meclise sunduğumuz tasarı
ları da zaten biraz önce arz etmiştim. 

Orman köylerinin durumuna değinmek su
retiyle fakir köylüyü kalkındırma, özellikle 
şehirlere ve kasabalara göçü önleme bakımın
dan tedbirler alınması lâzım geldiği üzerinde 
durdular. Bunlara zaten biz de katılıyoruz ve 
bunların tedbirini almanın çabası içerisine 
de girmiş bulunuyoruz. 

Ormanları korumada alınmış olan tedbir
lerin yetersiz olduğundan yakındılar. Biz de, 
ormanları yüzde yüz koruduğumuzu iddia 
edecek durumda değiliz, bu koruyamamanın 
çok çeşitli nedenleri var, zaten kendileri de 
bunları dile getirdiler. Bunlar tıpkı, yangınlar 
konusundaki görüşlerine benzemektedir. 

Doğu.'da, özellikle Tunceli'de meşe orman
larının köylülere terk edilmesi halinde, bunla
rın daha iyi korunacağını buyurdular. Buna, 
bugünkü kanunumuz manidir. Eğer köylülerin 
kendi hükmî şahıslarına ait ormanları varsa, 
bunlar kendi mülkiyetlerindedir, zaten idaresi 
de işletilmesi de kendilerine aittir. Ama, Devlet 
ormanlarının idaresi ve işletilmesi hem orman 
kanunu hem de Anayasa hükmü gereğince Dev
lete aittir. 

Ayrıca, zeytin, fındık, fıstık asısının lâyı-
kıyle değer görmediğini ve bu konudaki çalış
maların yetersiz olduğunu ileri sürdüler. Ken
dilerinin de bildikleri gilbi bizim bu konu ile 
ilgili çeşitli mevzuatımız mevcuttur. Orman ka
nunumuz gereğince Devlet ormanlarından tef
rik edilen yabanî zeytinlikler, yabanî fıstıklık
la!', sakızlık ve harnupluklar orman sayılma
maktadır. Bu gibi yabanî meyvalı ağaçlıkların 
Devlet ormanlarından tespit ve tefriki, parass-
lasyonu bakanlığımızca yapılır, bilahara istekli
lere tevzi edilmek ve imalden sonra ihya eden
lere temlik edilmek üzere de Tarım Bakanlığı-
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na devredilir. Bu konuda yine, mevcut 1528 sa
yılı, 3573 sayılı, 6772 sayılı kanunların hüküm
leri uygulanır. Sözü edilen kanunlar gereğince 
Devlet ormanlarından bugüne kadar 338 530 
dekar yabanî meyvalık tespit edilmiştir. Ayrıca 
6831 sayılı Kanunun 1 nci maddesi (f) fıkrası
na göre de, 5 898 030 dekarlık saha, orman sa
yılmama kaydiyle orman rejimi dışına çıkartıl
mıştır. Binaenaleyh, yürürlükte bulunan ka
nunlar uygulanmaktadır. 

Sayın Hüseyin Yenipınar, kalkınma planının 
hedefleri ve Anayasadan balhsile, ormancılığın 
amaçları üzerinde durdular ve bu amaçların 
gerçekleştirilmesi bakımından da bazı noktala
ra değindiler. Buna ilâve olarak da «Yanlış po
litika yüzünden âdeta halk - orman birbirine 
düşman haline getirilmiştir» dediler. Bu, yanlış 
politika değil, belki «uygulamadaki bazı aksak
lıklardan» şekliyle ifade edilmek isteniyor idi. 
Yoksa Türkiye'nin ormancılık politikası, biraz 
önce kendilerinin de isabetle çıkardıkları kay
naklarda çok güzel bir şekilde tespit edilmiş
tir. 

Halkın fakir hale geldiğini, ormanların tah-
ribedildiğini söylediler. Bunlar doğrudur ve 
bunları zaten biz de dile getirmiştik. 

Tarif ve tahdit konularında olumsuz geliş
meler olduğuna değindiler. Bunları önleyeceği
mizi ve bu maksatla tasarılar hazırladığımızı da 
biraz önce esasen dile getirmiş bulunuyorum. 

«Halk kalkındırılırsa ormanın dostu olur» 
buyurdular. Bu güç bir konu değil, gayet be-
dihîdir. Bizim de gayemiz; halkı kalkındırmak 
suretiyle vatandaşa ormanı sevdirmek ve sevdi
ği konunun da gerçek koruyucusu haline getir
mektir. Zaten insan bir şeyi severse, onun biza
tihi koruyucusu niteliğine de otomatikman ge
çer. 

Tunceli'deki orman varlığına yeterli dere
cede el uzatılamadığından da söz ettiler. Orman
larımızın her yönüne bütün gücümüzle gittiği
mizi, bütün ormanlarımızı ihya ettiğimizi iddia 
edemeyiz. Bu bölgedeki ormanlarımızın bir ço
ğu ne yazık ki, uzun yılların etkisiyle bozuk 
orman niteliğine gelmiş ormanlardır. Bunlar ıs
lah edilmek suretiyle optimal bir duruma geti
rileceklerdir. Zaten bu yıl içerisinde bu bölge
nin, yani Erzurum, Elâzığ ve Ankara'nın ame-
najman planları tamamlanmış değildir. Bu plan

lar tamamlandığı takdirde bu bölgelerde yap
mamız gereken işlerin neler olduğu da kesin 
olarak ortaya konacak. 

Son olarak Sayın Ömer Buyrukçu da; 3 se
neden beri burada yaptığı konuşmalarda dile 
getirdiği hususların hiçbirinin olmadığından 
yakınarak, bu arada mülkiyet, orman - halk 
münasebetleri, köylünün ormandan faydalan
ması ve Anayasanın 131 nci maddesindeki deği
şiklik üzerinde durdular, özellikle, Anayasanın 
131 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki; orman
ların korunmasında ve işletilmesinde Devletle 
halkın işbirliği yapması, gerektiği üzerinde de 
bilhassa durdular. Bunlarla ilgili konuları daha 
önceki izahlarım meyanmda açıklamış bulunu
yorum; mülkiyet, orman - halk münasebeti, 
faydalanma ve saire... Yalnız bir konu üzerin
de tekrar tekrar ısrarla; «Orman İdaresinin, 
kalkındırma konusunda pasif davrandığını, bu
nu kendisinin bir vazifesi saymadığını, ama bu 
arada yine bütün Devlet teşkilâtının dışında 
orman teşkilâtının, orman köylüsü ile en yakın
dan münasebette bulunduğunu ve onlarla her 
zaman hemhal olduğunu da dile getirdiler. Ger
çek olan o ki; Türkiye'de, Türk ormancısı elin
de mevcudolan imkânları âzamisi ile kullanmak 
suretiyle ve orman köylüsünün içinde bulundu
ğu sıkıntıyı herkesten daha iyi bilen bir meslek 
mensubu olarak, orman içindeki ve kenarındaki 
köylünün dertlerine daima deva olmak için bü
tün gayretini sarf ederek bu çalışmaya katıl
mıştır. Biraz önce size, Orman Bakanlığının ha
len orman içinde ve kenarında oturan köylü va
tandaşlara bugünkü imkânlar içerisinde ne tür
lü hizmetler götürdüğünü ayrı ayrı açıkladım. 
işçilik şekliyle, orman ürününden faydalanma
sı suretiyle, kredi suretiyle, dış yardımlardan 
sağladığı gıda yardımları suretiyle, koopera
tifler kurmak suretiyle, dış memleketlere gön
derilecek işçiler arasında kontenjan sağlamak 
suretiyle, Tarım ve Orman iş Kanununa koy
duğumuz yeni hükümlerle sosyal güvenliklerini 
sağlamak yönü ile, nihayet bütün bunlar yetme
diği için orman içi ve kenarı köylerini kalkın
dırmak maksadıyle bir de fon teşkili kanun ta
sarısını da buraya getirdiğimizi dile getirdim. 
Bütün bu hizmetleri getirmiş olan bir teşkilâtın; 
«Bu teşkilât bu vazifeyi benimsemiyor» diye id
dia ederek ortaya konması, gerçeklerin - özür 
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diliyerek ifade ediyorum - görülenisin33i ds-
mektir. 

Bendeniz, sayın konuşmacıların burada 
yaptıkları konuşmalarla ilgili görüşlerini ve 
bendenize tevcih ettikleri sorularına bu suret
le cevaplamış oluyorum. 

Biraz uzunca süren konuşmamı sabırla din
lemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize gö
nülden teşekkür eder ve saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Şim
di sayın üyelerin soruları olacak. Yalnız bu so
rulara, vaktin çok geçmiş olması sebebiyle müm
künse kısa cevaplar vermenizi rica edeceğim. 
Ayrıca, takdiri size aidolduğu için, yazılı veya 
şimdi sözlü cevap verme hususunda ihtiyarınızı 
kullanırsınız. Ayrıca, zamanın müsaadesi nispe
tinde ve <birçok konuda uzun uzun beyanda bu
lundunuz. Sorulacak sorular da aynı beyanın 
içine giren konularsa, mükerrer bir beyanın ge
rekip gerekmediği hususunu da keza nazarı dik
kate almanızı rica edeceğim. 

Soruları, evvelâ yazılı olarak vermiş olan ar
kadaşların burada olup olmadığını tespit etmek 
suretiyle okutacağım. 

İlhan Darendelioğlu?... Buradalar. Sorunuzu 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

istanbul 
ilhan Darendelioğlu 

Toros Dağları üzerinde içel'e bağlı birkaç 
yayla vardır. Buralarda oturanların birçoğu 
Orman Bakanlığı ile davalı durumdadır. Bir 
içel gazetesinin haberine göre; içel'de 3 000 kü
sur aile yıllardan beri bakanlıkla dâvâlıdır. 
Meselâ; zatıâlmizin aile efradının da bulundu
ğu Namrun yaylasında en az 30 yıldır yaşayan
ların ev, bağ ve bahçelerine hâlâ tapu verilme
diği, gibi, bu davalar yüzünden mülkiyeti vâris
lerine bile intikâl ettirilememektedir. Şehirler
de gecekondulara bile rahatlıkla tapuları veril
mişken, bu yaylalardaki 30 - 40 yıllık sakinlere 
tapuları niçin verilmemektedir? 

Bakanlık, bu dâvaların biran önce karara 
bağlanması için bir çaba gösterecek midir? 

BAŞKAN — Yazılı mı cevap vereceksiniz 
efendim? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL (De
vamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Âbidin inan Gaydalı?... Buradalar. 

Sorularını okutuyorum efendim. Sayın Bakan, 
sorular zabıtlara (geçtiği için bunları bilâhare 
bizden kısa süre içinde temin etmeniz müm
kündür. 

Yüce Meclisimizin Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Baka

nımız tarafından cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygılarımla istirham ederim. 

1. Yurt gerçekleri etüdedilmeden, masa ba
şında hazırlanan orman amenajman planı ile, 
kesilip yok edilen Bitlis ormanlarının yerlerin
de dikim yapılması düşünülüyor mu? 

2. 1938 tarihli ve 3473 numaralı Mahrukat 
Kanununa göre; Türkiye'de ancak tutuşturucu 
olan orman emvalinin yakıt olarak kullanılması, 
mezkûr kanunu unutmuş olmak değil midir? 

3. Bürokraside boğulmak üzere olan orman 
işletmeciliğimizin kurtarılması için ne gibi ted
birler düşünülüyor? 

4. Nesilleri tüketilmek üzere olan ur kek
liği, çil kekliği, süs kekliği ve kınalı keklikler
le, dağ keçilerinin barınak yerleri olan Bitlis'in, 
alpinit (kara'kteri haiz Sinegir dağı ve çevresi
nin millî park olarak ele alınması düşünülüyor 
mu? 

5. Yok edilmekte olan Doğu ormanlarının 
korunması ve kurtarılması için Sımak, Erciş ve 
Van Linyit Kömür Ocaklarının, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile koordine bir plan ve 
çalışma ile ıslaJh edilerek merkezî yer olan Tat
van ilçesinde bir yakacak ofisinin kurulması 
faydalı olmaz mı? 

6. Dünyanın en güzel ve en büyük Nemrut 
Krater Gölünde, balık üretimi düşünülmekte 
midir ve bu konuda herhangi bir etüt var mıdır? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Bitlis Milletvekili 

Abidin inan Gaydalı 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim 
efendim. 
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BAŞKAN — Pekiyi efendim. Sayın Nejat I 
Çuhadar?... Yoklar 

Sayın Cahit Karakaş, Nihat Akın, Fuat Ak?... 
Buradalar. Soruyu okutuyorum efendim. 

iSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
rica ederim. 

Zonguldak Zonguldak 
Cahit Karakaş Nihat Akın 

Zonguldak 
Fuat Ak 

Soru : Devrek, Dirgive İşletme Müdürlüğü
ne Ibağlı iken, bilâhare Bolu Orman Bölge Mü
dürlüğüne bağlanan Sanmıştan, Aykayar, Ka-
yaslı, Çalderesi ve Kozderesi orman bölge şef
liklerinin orman sahalarının, teknik ve ekono
mik sebeplerle, eskisi gibi Dingiye işletme Mü
dürlüğüne bağlı olarak Zonguldak Orman Baş
müdürlüğü bölgesi içinde mütalâa edilmesi za
rureti Orman Bakanlığının teknik heyetlerinin 
hazırladığı raporlardan açık ve kesin olarak an
laşılmıştır. 

ıSon olarak aynı konuda Orman Bakanlığı 
Fen Heyeti Reisliğinin verdiği müspet rapor 
da ortada iken, mevzuulbahis işletmelerin tek
rar Zonguldak Başmüdürlüğüne bağlanmaları 
kararı niçin ve neden geciktirilmektedir? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Bilâhare yazılı olarak cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Bilâhare yazılı olarak cevap ve
receksiniz. Diğer sayın milletvekili Nejat Çu
hadar burada olmadığı için sorularını okutmu
yorum ; ancak, bu soruyu ihtiva eden metni ay
nen Bakanlığa tevdi edeceğim. 

Şimdi, bulundukları yerden soru sormak is
teyen arkadaşları, tespit ettiğim sıraya (göre 
okutuyorum. 

Sayın Mehmet Atagün, buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, köy sınırları esas alınmak suretiyle her 
köye kendi sınırları içinde makta verilmektedir. 
Bu makta tevziinin, sınır ihtilâflarına ve va
tandaşların biribiriyle çatışmalarına ve hattâ 
bazı vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet ver
diği bir gerçektir. Bu usulün devamında fay
da görüyor musunuz? Görmüyorsanız, hangi 
usulü uygulamak niyetindesiniz? | 

2. Orman köylüsüne verilen pazar satış 
odunlarının sterinden bu seneye kadar 10,80 
lira rüsum alınırken, bu yıl % 100 zammı ile 
21,60 lira rüsum alınmaktadır. Halbuki, orman 
idaresine ait odun ve tomrukların istif yerine 
ve depoya çekmekte köylü vatandaşlara bu nis
pette bir zam yapılmamıştır. Köylü aleyhine olan 
bu uygulamanın gerekçesi nedir? Bu tutumla 
orman köylüsünün kalkınacağına kani misiniz? 

3. Soba için kesilen odunlarda yalnız talaş 
zayiatı olduğu malûmunuzdur. Bunun % 5'i 
geçmediği de bir gerçektir. Halbuki, soba için 
kesilen bu odunlardan, rüsum almak üzere, öl
çüsünde % 17 zam yapılmak suretiyle rüsum ke
sildiği söylenmektedir. Bunun gerçekle alâ
kası nedir? Gerçekse gerekçesi nedir? Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Efendim bu konuları ayrıca şah
san incelemekliğim lâzım; onun için müsaade 
buyururlarsa kendilerine yazılı olarak cevap arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Sayın Baha Müderrisoğlu, buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, Orman Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan teknik elemanların, haklarında son defa ha
zırlanan bir kadro kararnamesiyle mağdur 
edildikleri ve aldıkları maaştan daha az maaş 
alacakları ve fazla aldıkları maaşları da öde
yecekleri bilinmektedir. Bu durum karşısında 
Sayın Orman Bakanının, bu husustaki aldığı 
tedbirleri ve bu teknik elemanların mağduriye
tini önleyecek çalışmaları var mıdır? 

2. Yabani zeytinlikler ve sakız ağaçlarının 
ihyası ve dağıtılması suretiyle fakir dağ köy
lülerinin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkın
dırılması hususunda çalışmaları var mıdır? 

Bu meyanda benim Sayın Orman Bakanlığı 
Müsteşarına verdiğim bölgevi bir sorumu da ya
zılı olarak cevaplandırmalarını rica edeceğim. 

3. Yurdumuzda Orman Bakanlığının müna
sip göreceği ve bilhassa erozyon mıntıkaları 
başta olmak üzere, ağaçlandırma ve yeni or
man yetiştirme çalışmaları ne safhadadır? Kay
nak fazlası savunma gücünden istifade etmek 
suretiyle ağaç ve orman yetiştirme faaliyetleri 
hazırlıkları var mıdır? Varsa bu husustaki ça
lışmaları ne durumdadır? 

— 502 — 



M, Meclisi B : 50 26 . 2 . 1072 O : 3 

4. Son sualim; bu biraz bölgevî olacaktır; 
Konya Karaman'ma 10 - 12 km, mesafede Or
man Bakanlığına ait bir çamlık vardır. Bura
sı, halkın istifadesine, nefes almasına imkân ve-
debilecek bir park haline getirilmesi mümkün 
olacak bir yerdir. Bu mümkün müdür? Yalnız, 
burada içme suyu yoktur, bendeniz buraya bir 
içme suyu getirilmesi için mütaaddit defalar 
Orman Bakanlığına müracaat etmiştim; fakat, 
bir netice almam mümkün olmamıştır, Sayın 
Bakanın bu hususta bir inceleme yapmasını ve 
biraz evvel olumlu konuşmaları istikametinde 
bütün sorularıma yazılı olarak cevap vermele
rini. rica eder, saygılar sunarım. Yalnız, 1 nci 
sualim müstesna olmak üzere. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Efendim, birinci soruya cevap 
arz edeyim. Efendim, Bakanlığımız bünyesinde 
görevli bulunan teknik elemanlar için kadro 
talebinde bulunulmuştur; fakat Maliye Ba
kanlığının vo Danıştaym görüşüne muhalif ol
makla beraber, Personel Dairesi bizim yapmış 
olduğumuz teklifleri kendi görüşü istikametin
de bir değişikliğe uğratmıştır. 

Teknik personele kadroların tevziinde bu
gün, Maliye Bakanlığı, Danıştay ve Personel 
Dairesi iki ayrı görüşe sahip bulunmaktadırlar. 
Biz, tanzim etmiş olduğumuz liste, Personel Da
iresince aynen kabul edilmediği, yani istediği
miz dereceler verilmediği içindir ki, bu kararna
meyi durdurduk. Bundan önce de birkaç ba
kanlık bünyesi içerisinde ve genel müdürlük
lerde de Personel Dairesi aynı uygulamayı yap

mış. Şimdi, diğer bakanlıklar ve genel müdür
lük mensuplariyle Orman Bakanlığı mensupla
rının durumu hakkında bir toplu karara varıl
mak gerekecektir. Bu konu Bakanlar Kuruluna 
götürülmüştür, orada görüşülmüştür; ilgili Dev
let Bakanına da, bu işin ilgililerinin de bir ara
ya gelmek suretiyle halledilmesi görevi tevdi 
edilmiştir. Umuyoruz ki, önümüzdeki günlerde, 
bu kadro meselesi, yalnız bizim Bakanlığı de
ğil, diğer bakanlıklar teknik personelini de bün
yesine alarak halledilmiş olacaktır. 

Diğer konuları yazılı olarak lütfediniz, on
lara yazılı olarak bilâhara cevap arz ederim 
efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Salih Ay-
gün, buyurun efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bakanlığı
nızca plananan Amasya Orman Başmüdür
lüğüne bağlı ve binaları yapılmış bulunan ba
kım atelyesi, 1972 yılında faaliyete geçecek mi
dir? Bu konuda Başmüdürün bu bölgeye bağlı 
illerin parlamanterlerine gönderdiği mektubu, 
(Zannediyorum size de intikal etmiştir) doğru 
buluyor musunuz? Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Orman Bakanlığına bağlı olarak 
memleketin muhtelif yerlerinde kurulmuş ta
mirhaneler ve atelyeler vardır. Bu atelyeler ve 
tamirhanelerin durumu, kurulan bir komisyon 
tarafından gözden geçirilmek suretiyle yeni bir 
düzene sokulmak istendi. Bu maksatla da bir 
çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda, memle
ketin bazı yerlerinde mevcudolan atelye ve ta
mirhanelerin kaldırılması, olmayan bazı yerler
de yeniden açılması ve mevcutlarının da ıslah 
edilmesi bu suretle tespit edilmiş oldu. Ancak, 
bu konu üzerindeki çalışma henüz daha son saf
hasına ulaşmış değildir. 

Böyle bir hareket Amasya Orman Başmü
dürlüğünce doğru mudur?» şekliyle galiba bir 
sual tevcih ettiniz. Yani, haber mi doğrudur; 
onu iyice anlayamadım, özür dilerim.. Yoksa... 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir talepten bah
settiler. «Başmüdürlükten gelmiş bir talep var, 
parlamenterlere» dediler; «Böyle bir talep, böy
le bir uyarı doğru mudur?..» dediler. 

Tekrar eder misiniz Sayın Aygün? Maksa
dınız o mu idi, lütfen. Bir yazı geldi, doğru mu
dur, diyorsunuz? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, Or
man Başmüdürünün, Amasya atelyesinin açıl
mayacağı şeklinde, bu mealde konuyla ilgili, 
teksir makinasında yazılmış, 2 sayfalık bir ya
zısı vardır. Bir Başmüdürün böyle konuyla meş
gul olması doğru mudur? Parlamanterlere ya
zılmıştır. Sorum budur. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Evet, doğru anlamışım; doğru 
anlamış olduğumu şimdi bu açıklamanızdan son
ra öğrenmiş bulunuyorum, teşekkür ederim. 

Bir Orman Başmüdürünün teşkilât bünyesi 
içindeki revizyonla ilgili olarak açıklamada bu-
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Umması ve özellikle o bölgenin parlamenterle
rine bu konuda müracaatta bulunması, tarafı
mızdan tasvibediien bir davranış değildir. Dev
let Memurları Kanununun açık hükmü vardır; 
bir bakanlık adına basma ve kamuoyuna beyan
da bulunma sadece Bakana veya Bakanın yetki 
vereceği kimseye aittir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landırılmıştır. Sayın Reşit Ülker, buyurun efen
dim, 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan bir noktayı öğrenmek istiyo
rum. Odunun sterinden 10.80 lira alınmakta 
iken, 21,60 liraya çıkarılmıştır. Gene köylülerin 
ifade ettiğine göre, son 1,5 - 2 sene içerisinde 
560 kuruştan, sterinde 21,60 liraya çıkmıştır. 
Şimdi, bunun iki tarafı var; 11 lira, toparlak 
olarak, 21 liraya çıkınca, köylünün bu parayı 
ödeyerek odunu alması lâzımdır, böylece parayı 
toplayamadığı için şunun bunun elinde kalmak
tadır; bu bir tarafı, köylü tarafı. 

Öbür tarafına gelince, şehirli de yakacak ih
tiyacını sağlamak isterken, bunun üzerine bin
dirilmiş olan para otomatik olarak şehre akaca
ğından, oradaki fiyatlar da yükselmektedir. Bir 
taraftan köylü acısından bu politika doğru mu
dur? Hangi sebeplerle bu artırma yapılmıştır? 

2 nci, bilhassa bu sene gördüm, İstanbul'da 
çekisi 45 lira olan odun 70 liraya çıkmıştır. Bu 
artırmadan sonra da kaça çıkacağı kestirile
mez. Yoksul halka dayanan, fakir halkm, geniş 
halk kütlelerinin zarurî ihtiyaç maddesi olan 
yakacağa aksedecek böyle bir şey Hükümet ola
rak düşünülmüş müdür? Yani, zam yapılırken, 
artırılırken, Hükümet olarak bunun doğuracağı 
neticeler düşünülüp tedbirleri araştırılmış mı
dır? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Efendim aynı soru Sayın Meh
met Atagün tarafından da tevcih edilmişti. Ona 
da, bu konuyu inceleme suretiyle cevabı yazılı 
olarak vereceğimi arz etmiştim; ama kısaca de
ğineyim, bilâhara yine yazılı olarak cevap arz 
edeceğim. 

Bu artırma, zatî ihtiyaçlarda değildir, pazar 
ihtiyacmdadır ve 1 sterde, yani asgari 500 kilo
luk - bazı ahvalde bir sterin ağırlığı 700 - 800 
kiloya kadar çıkabilir - ağırlıktaki bir oduna 
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yapılan zam miktarı 11 lira civarındadır. Hiç 
şüphesiz bu zam yapılırken çeşitli maliyet he
sapları yapılmak suretiyle bu rakama ulaşıl
mıştır; ama daha önce de arz ettiğim gibi, bu 
maliyet hesaplarının detaylarını burada şimdi 
şimdi arz etmem takdir buyuracağınız üzere 
mümkün değildir. Aynı şekilde zatıâlinize de 
sorumun cevabını yazılı olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çeliker, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇE'LDKİER (Siirt) — Soracağım 

sualin 'Sayın Orman Bakanı tarafından cevap
landırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Orman Bakanlığı personeline tediyesi icabe-
den yan ödemeler, halen Orman Bakanlığınca 
ödenmekte midir, ödenmiyorsa ne z'aman öde
necektir ; durum ne safhadadır? 

Sayın Bakanın açıklamasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Efendim, Sayın Zeki ÇeK'ksr'in 
konuşması 'Sonunda değindiği konulya dair al
mış olduğum not cevaplarım sırasında, gfa-
'zümiden kaçmış, onun için özür dilerim. 

Şimdi cevap arz edeyim : Efendim, Perso
nel Kanununun getirmiş olduğu yan ödeme
ler, bilindiği üzere hiçbir yerde henüz uygu-
l'amıaya geçmiş değildir. Yalnız her IBakanlık 
bu yan ödemelerle ilgili olarak tekliflerini 
Maliye Bakanlığına iletmiştir. Bu gelen tek
lifler, Maliye Bakanlığı ve Personel Daire
since, önce belirli, hatlar sınırlar içinde görü-
mediği için bir indirmeye tabi tutulmuş veya 
indirme yapılması yine ilgili bakanlıklara tev
di edilmiştir. Bu değişiklik yapıldıktan sonra 
Ibunlar tekrar Maliye Bakanlığına ve dloiayı-
siıyle da Personel Dair ekine intikal ettirilmiştir. 

İDeivlet Memurları Kanununun bütünü, 
Maliye Bakanlığı bünyesi içinde kurulan bir 
komite tarafından yine bütün bakanlıkların 
mütalâaları alınmak sureiyle bir değişikliğe 
tajbi tutulmuştur. Bu değişikliği ile Bakanlar 
Kuruluna gelmiştir; fakat Bakanlar Kurulu, 
Ibu değişikliği yeterli bulmamıştır. Bulmadığı 
için ilgili komiteler ve örgütler tarafından bu
nun tekrar incelenmesi öngörülmüştür ve so
nuçta bütünüyle Devlet Memurları Kanunini-
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nun getirmiş olduğu malî hükümlerin ve bu
nun yanında yine ele almma'sı lâzımgelen di
ğer önemli hükümlerin tadili ve tashihinin 
pratik bir yoldan süratle yapılabilmesi, ancak 
Hükümetin, Parlâmentodan kanun hükmimde 
bir kararname yetkisini alabilmesine bağlı gö
rülmüştür ve bu nedenledir ki, Hükümet, Yüce 
Meclislere kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini sağlayıcı bir tasarı sunmuştur; 
o tasarı halen Meclis komisyonlarında -görül
mektedir. Bu çıktığı takdirde umuyoruz ki, 
- ve biz de büyük bir habisle istiyoruz ki - Per
sonel Kanununun bu çeşit aksaklıkları, ek
siklikleri, yan ödemeler, diğer derece ile ilgili 
hükümleri, fazla me'saiye aidiolan hükümleri 
hep birlikte kesin bir sonuca ulaş'tırılmıiş ol
sun. 

Simidi buyurduğunuz husus bu safhadadır; 
Hükümet, kanun hükmündeki kararname yet
kisinin çıkmasını beklemektedir. 

İBAŞÎKAN — Soru cevaplandırılımştar. 
Buyurun Sayın Kemal Kaya. 

IKEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın Bakandan öğrenmek istediğim busuis çok 
eski bir derdimizdir. 

Karış ilinin; Sarıkamış, Göle, Ardahan böl
geleri tamamen ormanlıktır. Erzurum bölge
sinde hemen hemen orman ytoktur; fakat Or
man Başmüdürlüğü Erzurum'dadır. Orman 
Başmüdürlüğünün Kars'ta olması lâzımgelir. 
Senelerdir bunun mücadelesini yapmışız. 

Orman Başmüdürlüğünde en ufak bir işi 
lolan kimse Ardahan'dan Erzurum'a kadar1 

gitmek mecburiyetindedir. Orman Başmüdürlü
ğünün Kars'ta kurulmasının yerinde olup ol
madığı hususunda saiym Bakan acaba ne dü
şünüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

(Devamla) — Efendim, Orman Bakanlığı ile 
ilgili olarak yurdumuzun muhtelif yerlerindeki 
orman işletmeleri, orman başmüdürlükleri, 
bölge şeflikleri açılsın veya kapansın şek
linde çok çeşitli müracaatlar alırız. Bütün 
bu müracaatları olumlu bir şekilde cevaplan
dırmak hiç şüphesiz mümkün değil. Aksi tak
dirde memleketin birçiok yerlerinde bugün
künün çok üstünide başmüdürlük, işletme mü
dürlüğü, bölge şefliği gibi hizmet yerleri ihdas 

26 . 2 . 1972 0 : 2 

edilmesi gerekecektir. Yalnız bu münasebetle 
şunu arz edeyim : Biz, Orman Bakanlığımız 
bünyesin/deki bütün teşkilâtın - özellikle bugün 
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtın -
- bir reörganizasyonunu öngörümş bulunmak- * 
tayız. Bu çalışmalarımız Sonunda (en 
aşağıdan başlayarak) bölge şefliklerimiz, 
işletmelerimiz ve başmüdürlüklerimiz ha
kikaten isabetli yerlere konmuş mudur, konma
mış mıdır hususları tespit edilecektir. Bu ça
lışmayı bitirdiğimiz takdirde, bilmiyorum., 
Kars için vereceğimiz karar ne şekilde tecelli 
edecektir. 

Ancak, bu çalışmadaki ilkemiz; her türlü 
kuruluşun kararını vermede en objektif krite-
lere dayanmak olacaktır. Bu kriterlere göre 
ibütün teşkilâtı göızden geçireceğiz. Bir kısmı 
muhtemelen kalacaktır, bir kısmı yer değişti
recektir, bir kısmı kapanacaktır, bazı yerlerde 
de muhtemelen yenileri açılacaktır. Bunu an
cak bu çalışma sonunda zatıâlinize söyleyece
ğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, sorular bitmiştir. Teşekkür ede

riz Sayın Bakan. 

OEJMAN BAKANI SELÂHATTfN İNAL 
(Devamla) — Efendim, sorular uzun sürdü. 

Bendenizi sabırla dinlediğiniz için hepinize 
tekrar teşekkür eder saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — iSon söz Sayın Sabahattin Sav
cı'da. 

Buyurun Sayın 'Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde fazla konuşmak su
retiyle vaktinizi almak istemiyoru. Esasen çok 
kıymetli grup sözcüsü arkadaşlarım ve kişiM 
görüşlerini ifade eden arkadaşlarım Türkiye'nin 
kaderindıe büyük bir rol oynayan orman konusu
nu, Orman Bakanlığının hizmetlerini emine bo
yuna eleştirmiş bulundular. Bununla beraber çok 
kıymetli Sayın Orman Bakam ve değerli ilim 
adamı hocamız da, sorularımızı, bu arada be
nim de sormak istediğim sorularımı cevaplan
dırmış ve Türkiye'nin ormancılıkla ilgili ko
nulan üzerinde detaylı bir ifade ile bizleri ten
vir etmiş bulunuyorlar. Bu vesile ile kısa ola-
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cak konuşmama başlamadan evvel Sayın Baka
na şükranlarımı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, tarımsal faaliyetle
rin sigortası olarak kabul ettiğimiz orman ko
nusunda ve orman sahasında yaşayan milyon
larca insanımız var. Esasen hidrolojik denge
nin (sağlanmasında, topraklarımızın korunma
sında, turizm sanayiinde, sosyal ve kültürel 
alanda ormanlarımızın değeri ve sağladığı fay
dalar büyüktür. 'Bu bakımdan bugün Türki
ye'nin geleceğinde ve yaşantısında milletçe bü
yük önem verdiğimiz orman sahalarının korun
ması, işletlimesi ve bu arada orman - halk iliş
kilerinin düzenlenmesi hususunu hakikaten bü
yük bir kanunî mevzuat içerisinde ele almak 
gerektir. 

Kalkınma planlarımızda da belirtildiği üze
re, ormancılık politikamızın anaprensipleri 
arasında biraz evvel söylediğim ormanları ko
rumak ve onların devamlı olmasını sağlamak, 
ağaçlandırmalar yolu ile yeni sahalar elde et
mek, su havzalarının tabiî ve ekolojik dengesini 
temin etmek gibi hususlar yer almaktadır. 

Ancak, orman içindeki halkın, sosyo -
ekonomik hayat şartlarını koruma hizmetinin 
sadece polisiye bir tedbir şeklinde gterçekleş-
tirilmesini de elbette ki uygun mütalâa etme
mekteyiz. 

Benim kısaca ifade etmek istediğim şu hu
susların nazarı dikkate alınması kanaatimce ye
rinde olacaktır: 

Evvelâ bu yıl da sıkıntısını büyük ölçüde 
çektiğimiz halkın yakacak politikası düzenlen
melidir. Meselâ bu konuda Orman Bakanlığı, 
diğer ilgili Bakanlıklarla bundan sonraki yıl
lar içinde, kış ayları uzun ve şiddetli süren 
yıllar içinde bir yakıt ofisinin kurulmasını 
uygun bulabilir mi? Bu konuda bir etüt ya
pılması belki uygun olabilir. 

2 ncisi; fazla ziraî nüfus, sanayi kesimine 
aktarılmalı ve ziraatte entansivite sağlanmalı
dır. Bu, ormaniçi ve orman civarında yaşayan 
köylülerimiz için de ele alınacak önemli bir 
konudur. 

Yine mevcut meraların ıslâh ve imarı sure
tiyle hayvan sayısı ile mera sahası arasında bir 
denge tesis edilmelidir. Zannediyorum orman 
içinde yaşayan küçükbaş hayvanların, ormana 
zarar veren hayvanların, ormana zarar ver-
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meyen ve gelir sğlayan hayvanlarla dengeli bir 
surette ve bilfarz Sayın Bakanın da Bütçe Ko
misyonunda beyan ettiği gibi, 15 yıl içerisin
de daha verimli hayvanları ikame etmek sure
tiyle keçi probleminin halledilmesi istikametin
de bir çalışma yapılmalıdır. 

Ormaniçi köylümüzün hayat şartları mut
laka ele alınmalı ve onların refaha kavuşturul
ması düşünülmelidir. Ormaniçi ve civarındaki 
köylülerimize kanaatimce işgücü sağlanmalı ve 
onların zatî ihtiyaçları, kredi imkânları da 
döner sermaye bütçesinden bir fon ayrılmak 
suretiyle düşünülerek ele alınacak bir konu
dur. 

istihsal, imal, nakil, orman bakımı gibi or
mancılık hizmetleri, bu yerde daha ziyade 
burada yaşayan köylü vatandaşlarımıza veril
meli ve onlar tarafından hizmet görülmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben sözlerimi faz
la uzatmadan şunu beyan etmek isterim ki, 
icraat kanun ve mevzuatla mümkündür. Kanun 
ve mevzuatı uygulayacak insan gücüne ihtiyaç 
vardır ve şunu hemen ifade etmek istiyorum 
ki, bugün yeni kurulmuş bulunan Orman Ba
kanlığı Teşkilâtında başta yüksek mühendisi, 
mühendis muavinleri gibi ve vefakâr hizmet
lerde /bulunan, fedakâr orman bakım memuru, 
muhafızları gibi değerli personel hizmet gör
mektedir. 

Bugün bir ihtiyaçtan doğan Orman Bakan
lığının bir teşkilât kanunu artık en kısa zaman
da ele alınmalıdır. Nitekim, meslektaşlarımın 
da beyan ettikleri gibi, Orman Bakanlığı Teş
kilât Kanunu Meclisimizin gündeminde bulun
maktadır ve mutlaka en iyi şekilde çıkarılması 
Yüce Meclisin tasviplerine mazhar olmalıdır. 

Yime Anayasanın emretmiş bulunduğu, bil
farz 131 nci maddenin gerektirdiği kanunların 
da biran evvel çıkarılması ve halkın hizmetin
de bu kanunların uygulama sahası bulması ge
rekir. 

Ben, vaktinizi almamak üzere sözlerimi bu
rada bitirirken, bu Teşkilâtta çalışan bu Ba
kanlığın kıymetli mensuplarını maddî ve manevî 
imkânlarla teçhiz etmenin, onların refah ve 
huzur içerisinde vazife görmelerini sağlayan 
kanun ve mevzuatın gerek çıkarılması, gerek
se tadili hususunda ehemmiyetle durulmasına 
inananlardanım. Bir parlamenter olarak hisse-
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^diyorum ki, bu hizmet hepimiz için yararlı ve 
önemli bir yer işgal edecektir. 

Bu vesileyle 1972 yılı Orman Bakanlığı Büt
çesinin ; gerek orman köylerimize, Türk Mil
letine ve onun uygulayıcısı olan Orman Ba
kanlığının güzide mensuplarına, başta Sayın 
Bakan olmak üzere değerli ünitelerine hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle 
rselâmlanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Kifayet önergesini okutuyorum efendim: 

Bayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, görüşmelerin yeter

liliğini öneririm 
Saygılarımla. 

Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Hasan Tosya
lı'ya ait bir başka kifayet daha var, onu okut-
-muyorum. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Kifaye-
• tin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — ıSaym Buyrukçu, aleyhinde mi 
konuşacaksınız ? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Evet 
-efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu yeterlik önergesine aleyhte oy kullanın 
"ki, açıklanmayan bir - iki husus kaldı, onları 
da bize açıklama hususunda imkân sağlayın. 

Arkadaşlarım, biraz evvel yapmış olduğum 
konuşmamda zaman 10 dakika olduğu için bâ
zı noksan hususlar kalmıştı. Bu noksan kısım
ları arz edemeyişim sebebiyle bazı yanlış anla
malar doğabilir. Bunun için de sizden yeter
lik önergesine aleyhte oy vermenizi rica ediyo
rum. 

Efendim, ben konuşmamda Orman Bakan
lığının bazı anadavalarda üç sene veyahut da 
5 sene önce hangi noktada isek, bugün de o 
noktada olduğumuzu belirtmiştim. Bunu asla 
umumî olarak mütalâa etmememiz icabetmek-
tedir. Benim belirtmiş olduğum konular şun
lar: 

Orman mülkiyet problemi halen halledileme-
jniştir. 

Ormanlardan orman köylüsünün istifadesi 
yeterli değildir ve orman - halk münasebetleri 
olumlu safhaya girmemiştir diye söylediğim 
konularda yine görüşlerim aynıdır; fakat, Or
man Teşkilâtımızın gerek işletmeler Genel Mü
dürlüğü, gerek Ağaçlandırma Genel Müdürlü
ğü ve gerekse Orman Sanayii Genel Müdürlüğü 
ve yine Orman Köy işleri Genel Müdürlüğü
nün çalışmalarını takdirle yadetmemek imkanı 
yoktur. Üç sene değil, bir sene öncesine göre 
bugün çok. ileri safhalarda olduğunu burada 
açıklamayı bir parlamenter olarak görev sayı
yorum ve bu sebeplerden dolayı da Orman Ge
nel Müdürlüğünün, Orman Ağaçlandırma Ge
nel Müdürlüğünü, Orman Köy işleri Genel 
Müdürlüğünü ve dev adımlarla ilerlemekte olan 
Orman Sanayii Genel Müdürlüğünün çalışma
larını takdir ve bu genel müdürlükleri bu ça
lışmalarından dolayı tebrik ediyorum arkadaş
larım. 

Yalnız, Sayın Bakanımızın en son değinmiş 
olduğu, ormanlardan orman köylüsünün isti
fadesi mevzuunda yine bir - iki noktaya değin
mek mecburiyetini hissettim, özür dileyerek 
- Bakan burada izah ettiği için - ona tekrar ce
vap veriyorum. Yine açık olarak söylüyorum 
ki, orman köylüsü ormanlardan layık olduğu, 
yapması lâzım geldiği istifadeyi yapamamakta
dır. Eğer yapabilmiş olsaydı, Sayın Baka
nımızın söylediği gibi orman köylüsünün yıl
lık geliri ortalama olarak bin lira içerisinde 
kalmazdı. Ormanlarımız Türkiye'nin en bü
yük hazinesidir diyoruz, bu hazinenin içeri
sindeki köylünün yıllık gelirini bin lira olarak 
tavsif ediyoruz arkadaşlarım. 

Demek ki, bunda bir noksanımız var. Or
manlardan kim istifade ediyor? Bugün orman
lardan istifade eden, ormanın içinde oturma
yan, ormanla hiçbir ilişkisi bulunmayan, or
manı yangında söndürmeyen, korumayan or
man mütahhidi, orman nakliyatçısı milyoner, 
milyarder oluyor arkadaşlarım. Bu kârlar, bu 
avantajlar, bu imkânlar orman köylüsüne has-
redilmelidir, benim söylemek istediğim budur. 
Ben de, 20 sene ormancılık yapmış bir orman 
müntesibi olarak, orman mühendisi olarak, Or
man id'eresinin ve Orman Bakanlığının köylü
ye ne gibi imkânlar sağladığını bilen insanlar
danım arkadaşlarım; fakat kifayetli değildir. 
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Şu kanaatteyim ki, ormanların bütün im- I 

kânları orman köylüsüne hasredilir, bu şekilde 
Teşkilât organize edilir ise, orman köylüsünü 
kısa zamanda kalkındırmak imkânına kavuşu
ruz. 

Tekrar tekrar sizden Özür dileyerek sözle
rime son verir, saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmezse bun-
İan söylemek istiyorsunuz, öyle mi efendim? 

kifayeti tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi 
bitmiş bulunuyor. Bölümlerine geçilmesi husu
sunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ^ 
(A/l) CARÎ HARCAMALARI 

Bolüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 131 795 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 230 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 55 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

33.ÖÖÖ iktisadi transferler 2 
BAŞKAN — kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 000 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yıh 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/23) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 488; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 22) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Orman Bakanlığına mül
hak Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin mad
delerine geçilmesi hususunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün ca
ri hracâmaİarı için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (207 910 348) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (38 950 000) lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (6 228 948) üra ki, toplam 
olarak (253 089 296) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bölümleri 
olcutuyörum. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüîr. Lira 

12.000 Personel giderleri İ92 963 352 
feÂŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 630 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 kizmet giderleri 8 757 503 
MŞkAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kürüm giderleri 3 678 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 880 002' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 488 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 14 144 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 19 711 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
larım ve onarımları 5 095 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 320 965 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 4 852 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 555 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunmuş bulunan bu cetvelleriyle birlikte 
1 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (253 089 296) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Gelirlere ait (B) işaretli cetve
lin bölümlerini okutuyorum. 

(B) CETVELİ 

61.000 Kurum hâsılatı 253 089 293 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

72.000 özel gelirler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bu bölümleriyle bir
likte 2 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 25 
nci maddesi hükmü, Orman Genel Müdürlüğüna 
bağlı döner sermayetli kuruluşlar hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kamına ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan Ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatlarla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümünö 
konulan ödenek yetmediği takdirde, bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâ
hil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamu
laştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul «tmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 31 . 8 . 19&6 tarihli ve 6831 sa
yılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince, ormanların sınırlama isine 1972 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. - - Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul tetmiyen-
ler.. Kabul olunmuştur. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul «tmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. Bu suretle Orman Bakanlığına ait Bütçe 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Yüoe Milletimize 
Orman Bakanlığının değerli mensuplarına yarar
lı olmasını dileriz. 

Sayın üyeler, yarınki programın muhtevası, 
miktarı itibariyle ve Pazara raslaması nedeniy
le, geçen hafta olduğu gibi toplantının saat 
10,00'da yapılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Yarın saat 
10,00'da toplantı yapılması hususu kabul edil
miştir. 

Vaktin geçmiş bulunması ve bugüne ait 
programın bitmiş olması nedeniyle 27 Şubat 1972 
Pazar günü saat 10,00'da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,00 

\^m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 2 . 197.2 Cumartesi 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı 476; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayjsı : 17) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütre Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 

1/13) (Millet Metclisi S. Sayısı : 485; »Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 6. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yeti Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 , 2 . 1972) 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri,, (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Metclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senialtosu ve) 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri, (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena-
tsu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi 14 . 2 . 1972) 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; »Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak iğleri gösterir. 



X 11. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dadr 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 12. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 
1/55) (Millet Meclisi S. Sayısı : 498; Cumhuri
yet Senatosu S, Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
24 . 2 ' . 1972) 

X 13. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/602; Cumhuriyet Senatosu 
1/56) (Millet Meclisi S. Sayısı : 499; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
2 4 . 2 . 1972) 

X 14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/579; Cumhu
riyet Senatosu 1/54) (Millet Meclisi S. Sayısı 
500; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 66) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 2 . 1972) 

X 15. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/57) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 501; »Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 24.2.1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senato
su 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se-
natsu 1/26) (Millet Metclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi 14 . 2 . 1972) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet . Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair 'Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da-

I ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 
î V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 479 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/558; C. Senatosu : 1/16) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 15) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 189 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 .1972 (gün ve 1/666 -174 Sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu "Genel Kurulunun 9 . 2 . 1972 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan IDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesi ilişik olarak (gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas N. : 1/558, €. S. 1/16 

No. ; 163 

Açık oy neticesi 

Ra(M 
Ret 
Geû#]jSar 

: -129 

: 128 
: — 
: 1 

10 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumlhurîyet Senatosu G-enel Kurulunun l9 . 2 ., 1972 tarihli 83 mcü Birleşiminde aynen 'kabul 
olunan (Devlet Su Işl'eri Genel Müdürlüğü T972 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe - Karma Ko
misyonu raporu iMşikte gönderilmüştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz 'olunmak üz'ere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Baiıtaiır MlIleMküi 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / O O 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 0 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/567; C. Senatosu : 1/23) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 22) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 192 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 1 . 1972 gün ve 1/567-179 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (126) 

Kabul : 126 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1972 
Esas No. : 1/567, C. S. 1/23 

No. : 169 

MİM Meclisi Başktamfhğına. 

Cumhuriyet ıSenaıtosu Genel Kuıukıınun 6 . 2 . 1972 ıtacraMıi 30 oncu BirtLeşimlinide ayıuen ibalbui (An
ma (Onman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karona Komisyonu raporu 
ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine m*z olunmak üzene Yüksek Başikanlağa sunulur. 

(Bütçe - (Kanma Komisyonu Başıkanı 
OBalükesiı? Milletvefciilii 

Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 /O O 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 9 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/570; C. Senatosu : 1/26) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 25) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği f . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 190 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 1 . 1972 gün ve 1/570-181 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 9 . 2 . 1972 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tellin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/570, C. S. 1/26 

No. : 172 

Açık oy 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

neticesi 

: 

(123) 

121 
— 
2 

10 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1972 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul olu
nan (Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe Ka unu Tasarısı) ve Bütçe - Karana Komisyonu ra
poru ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütç'e - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bügehan 




