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6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan' 
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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkada
şının, karaborsa satış yapan demir ve çimento ba
yilerini saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/14), yapılan görüş
melerden sonra kabul edildi; komisyonun 15 üyeden 
kurulması, çalışma süresinin üye seçimi tarihiniden 
itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında 
da çalışabilmesi hususları onaylandı. 

Balıkesir MiSSet vekili Sadullah Usumi ve 10 arka
daşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı ge
liştirici tedbirleri saptamak amacıyla bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin önergesiyle. (10/15), 
Balıkesir Mifetvekili Sadullah Usumi ve 10 arka

daşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar konu
sunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/2), ilgili bakanların; 

6/1, 6/9, 6/10, 6/11, 6/14, 6/15 ve 6/16 esas nu
maralı sözlü sorular da soru sahipleriyle ilgili ba
kanların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede
niyle ertelendiler. 

11 Ocak 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.17'de sion verildi. 

Başkan 
BaşkanvekiM 

Mahmut Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Halil KaraaÜı (Bursa) 

• • « - « M M » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yanıldı) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, burada bulun
mayanlar lütfen tezkere ite varlıklarını bildirsinler 
efendim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yardır. 

1. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu' 
nun, Hükümetin, memurları huzursuz eden tutum ve 
davranışları hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in cevabı. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın, Hükümetin ta
yinler ve memurları huzursuz eden tutum ye davra
nışları üzerinde gündem dışı söz isteği vardır: Sivas 
Milletvekili Sayın Temel Karamollaoğlu'na söz yeri
yorum. (MSP sıralanndan alkışlar.) 

Sayın Karamollaoğlu, konuşma süreniz 5 dakika
dır, bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanı
zı rica ederim, buyurun efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Her fırsatta - kendi tabiri ile - «kanunlara saygın
lığı artırmanın ehemmiyeti» nden bahseden sayın Ece
vit'in Devlet Personel Dairesi aracılığı ile yayın
lanan son genelgesinin, kendi sözleri ye daha mü
himi; kanunlarla ne kadar çelişki içinde bulunduğunu 
belirtmek için söz almış 'bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, devlet idaresi ciddi bir iş
tir (CHP sıralarından «doğru, doğru» sesleri, al
kışlar) ye ileri görüşlü, hamleci, adil ve ancak ciddi 

Görüşmelere geçmeden evvel bir hatırlatmada bu
lunacağım: Başkan, başkarovekili, sözcü ve kâtip se
çimini yapamayan komisyonların bugün seçimlerini 
yapmaları İçin, toplantı yer ve saatlerini belirten da
vetiyeler sayın üyelere gönderilmiştir. Toplantı yer 
ve saatlerini gösteren liste ayrıca ilan tahtalarına da 
asılmıştır. Komisyonlarımızın çalışmaya başlayabil
mesi için, sayın arkadaşlarımızın toplanarak bir an 
evvel seçimlerini tamamlamalarını önemle ve bilhas
sa rica ederim. 

Görüşmelere başlıyoruz efendim. 

kimseler tarafından muvaffakiyetle yürütülebilir. 
(CHP sıralarından gülüşmeler) Ciddiyetsizler de yürü
tür ama, ciddi kimseler tarafından muvaffakiyetle 
yürütülebilir. İç barış sloganları ile yola çıkıp, daha 
ilk anda iç barışın temeline dinamit yerleştirmek, dev
let adamı ciddiyetiyle bağdaşmaz. (CHP şualarından 
gürültüler) Bu ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik ve «bek
leyin geliyorum» kabilinden tehdit tavırlarının en açık 
delili, Sayın Ecevit'in imzasıyla yayınlanan 4 Ocak 
1978 tarih ve 156 saydı genekjesddhv 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Ne var o genelgede? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — O-
kuyacağım, merak etme. 

Sayın Ecevit'in kamu personelini büyük huzursuz
luk ve ümitsizliğe düşüren genelgesi şöyle... (CHP 
sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen hatibe 
müdahale etmeyelim. Beş dakikahk zamanı vardır; 
lütfen, rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Beş 
dakikahk zaman için bile sabredemiyorsunuz. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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BAŞKAN — Sayın hatip, devam edin efendim. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

«Kamu yönetimi kamu görevlilerine ilişkin işlemle
rin Hükümet Programında yer alan (ilkelere uygun, 
sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi ve iyileştirme 
girişimlerine olanak hazırlayaibilmesi için, Iuırumulnuz-
dakii her türlü atama, derece yükselmesi, nakil - hat
ta izini bile belirtmiş izin, disiplin, işlemleri ile, kad
ro ihdas ve değişiklik işlemlerinin geçici olarak dur
durulması; ayrıca atama işlemleri tamamlanmış olan
ların tebligatlarının yapılmaması, tebligat yapılmışsa 
atananların işe başlatılmaması gerekli görülmüştür.» 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu genelgede, tehditlerin yanında, «Ben, ne ka
nun bilir; ne de kanunları dinlerim» edası açıkça 
görülmektedir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 172 nci mad
desi «İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 
kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiştir. Yine 117 
nci maddesi; «Memurlann nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık 
ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir» hükmünü de getirmiştir. Anayasadaki kamu yö
netimiyle ilgili daha başka maddeler de bunu amir
dir. Bilhassa 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Kanununun 3 ncü maddesi «Teşekküller tüzelkişili
ğe sahip ve faaliyetlerinde özerktirler» denilmekte
dir; 7 nci maddesi ise «Teşekküller, kanun ve tüzük 
hükümleriyle yönetim kurullarının kararları dahilin
de genel müdür tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 
ve genel müdür görev ve sorumlulukları, kuruluş ka
nununda ve tüzükte belirtilir» denilmektedir. Yine 
aynı kanunun 8 nci maddesi «Yönetim kurulu teşek
küllerin karar organları olup, en yüksek seviyede yö
netme ve karar almak yetki ve sorumluluğuna sahip
tir» denilmektedir. (CHP sıralarından gürültüler) 
Aynı kanunun 9 ncu maddesi «Teşekkülün ilgili ol
duğu bakanlık, teşekkül çalışmalarının kanun ve tü
zük hükümlerine uygun olarak yönetilmesini gözet
mekle görevlidir. Bu maksatla ilgili bakanlıklar, ge
rekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini 
teftişe, icabında tetkike tabi tutmaya ve bunlar nez-
dinde iktisadi ve mali durum tespitleri yaptırmaya 
yetkilidir» denilmektedir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet, evet; siz hep 
gözettiniz de geldiniz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Sadece bu kadar; daha fazla yetki verilmemiştir. Faa
liyetlerini durdurmaya, atama, derece yükseltmesi, 

nakil, izin (hele hele) disiplin işlemlerini durdurma
ya, Başbakan dahil, hiçbir bakanın yetkisi yok
tur. 

Teşekkül faaliyetlerinin denetlenmesi ise.... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen oraya 

nasıl geldin, müsteşar muavinliğine nasıl geldin? 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Ben geldiğim zaman, seninle nasıl konuştuğumu da 
iyi biliyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Nasıl geldin 
oraya? Ben seni biliyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Ben geldiğim zaman nasıl konuştuğumuzu da biliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuşmaya 
son verin, konuşmanıza lütfen devam edin, lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Evet arkadaşlar, teşekkül faaliyetlerinin denetlenme
si ise, Denetleme Kurulu marifetiyle 468 sayılı Ka
nunla ve 14 . 7 . 1966 tarih ve 6/6722 sayılı Tüzük
le Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. 3460 ve 440 sayılı kanunlarına ve ilgili tü
züğe göre, İktisadi Devlet Teşekkülleri basiretli bir 
tüccar gibi çalışmak mecburiyetindedirler. Bu se
beple, 440 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, bu teşek
külleri 2490 sayılı İhale Kanununa bile tabi tutma
mıştır. Tüzüğün 96 nci maddesinde ise, «Teşekkülle
rin personeli, yönetim kurulları tarafından atanır» 
denilmektedir. Yukarıda zikretmiş olduğumuz Ana
yasa, kanun ve tüzük hükümleri muvacehesinde, Sa
yın Ecevit'in genelgesi yersiz ve hukuki mesnetten 
yoksundur. Bilhassa, «atama işlemleri tamamlanmış 
olanların tebligatlannın yapılmaması, tebligat yapıl
mışsa atananlann işe başlatılmaması gerekli görül
müştür» ifadesi, şimdiki Hükümetin kendi tedbirle
riyle... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Giderayak 500 kişiyi 
doldurun, bin kişiyi doldurun, tamam. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konuşmanızı 
toparlayın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Şimdiki Hükümetin kendi tedbirleriyle hukuka ne de
rece saygınlık duyduklarını ortaya koymaktadır. Bu 
genelgeyle Devleti idarecileri ve bilhassa İktisadi Dev
let Teşekkülleri iki ateş arasında bırakılmakta, âdeta 
yarın kanunlara aykırı hareket ettikleri için değil, 
kanunları tatbik ettikleri için baheneler icat edile
rek, idarecileri görevlerinden alma hazırlığına girdik
lerini göstermektedirler. Sayın Ecevit'in 8 Ocak ta-
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rihli Milliyette çıkan bir mülakatı, okuyorum, aynen 
şöyle diyor... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen toparlayın, lüt
fen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Şimdi Sayın Ecevit'in sözünü aynen okuyorum: 
«Bizim, Kamu İktisadi Kuruluşlarıyla ilgili dü

şüncelerimiz, bildiğiniz gibi şudur: Bu kuruluşlar, bü
yük ölçüde kendi kendilerini bağımsızca yönetir» 
denilmektedir. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Sayın Ecevit, sözüyle, icraatıyla, tatbikatının ne ka
dar uyumsuzluk içinde olduğunu göstermektedir. Dü
rüst hizmet gösteren Devlet memurlarına karşı yapı
lan bu tarz tatbikata derhal son verilmelidir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (MSP sıralarından 
;<Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Hatibe cevap vermek üzere söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, cevap vermek üzere, buyurun. 
ÖDEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ISaym Temel KaraınoHaoğhı arkadaşımız, Sayın 

Barbakanımızın imzasını taşıyan bir genelgenin eleş
tirisini yapmak istediler. 

Sayın arkadaşlarım, bizim programımız henüz 
Meclisten güvenoyu almamıştır; ancak, yapılan ata
maların tekâmülü Sayın ReMcumhuv tarafından tes
pit edildikten sonra, Anayasa gereğince Hükümet or
tadadır. (AP sıralarından gürültüler) Sayın arkadaşım 
tahammül ediniz; çünkü bu memleketi siz senelerce 
idare ettiniz; biz de bundan sonra sizinle beraber ida
re etmeye kararlıyız, eğer, bu Meclis programımızı 
taktik ederse. 

1. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nıın, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/15) 

IBAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın arkadaşımın söylediği terimlere dikkat et
tim. Anayasanın 105 n d maddesi sarihtir. Biz bugün 
sorumluluğu üzerimize almışızdır. Isteı misiniz şim
di; Adapazarı'nda 250 kişi tayin ettirdiniz, hangi hak
la, Hükümet burada, Türkiye Büyük MiSet Meclisli 
düşürdüğü halde (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar); İmar ve İskan Bakanlığına 400 kişi tayin 
ettinûz, hangi hakla, Tarım Bakanlığında yapmış ol
duğunuz tayinler; hepsinin hesabını nereyim mi? 

Sayın arkadaşlarım, siz bu memlekette 657 sayılı 
Kanunun, 1357 sayılı Kanunun hükümlerine riayet 
etmeden tayinler yaptınız. Anayasa hükümlerine gö
re nitelJklerine baktınız mı? Hayır. Bu memlekette 
bir ahbaplık nedeniyle bütün memleketin idaresini 
yok edeceîk kadar rahneler açtınız. Biz onları elbette 
düze3teceğ-'z. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Eğer düzeltmezseler, Hükümet olarak hiçbir va
tandaşa, hiçbir memura haksız muamele yapılmasına 
razı değiliz, böyle bir kararımız yoktur; ama otobüsü
müze takoz koyanı mutiaka j erinden atacağız. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarımız, şunu bllesin'iz, biz hiçbir 
•memuru tedirgin etmeye taraftar değiliz. Devlet me
murluğunu ortadan kaldırdınız, parti memurluğunu 
ihdas eteniz; bunları ortadan kaldıracağız. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Parti memurluğunu kaldıracağız. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, «ta
koz konulacak otomobil» kimin otomobili? Ağzından 
çıkan M ı duysun. 

BAŞKAN — Efendim lütfen. 
Gündeme geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyeliğine seçilmiş bulunduğum Sanayi ve Tekno

loji ve Ticaret Komisyonundan istifa ettiğimden, gere
ğine delaletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 

2/326 esas numaralı «Avukatlık Kanununun 17 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırtlmasına dair-» 2/347 
esas numaralı «1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
1238 sayılı Kanunla değişik geçici 17 nci maddesine 
ilişkin» kanun tekliflerini geri aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 nci maddesine 
göre verilmiş bir geri alma tezkere» vardır, okutuyo
rum efendim * 

1. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/15) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması» bölümünün 1 nci sırasında yer 
alan, 10/15 esas numaralı «Bahkesir Milletvekili Sa
dullah Usumi ve 10 arkadaşının, süt üreticisini ko
ruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi» üzerindeki 
öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet? Efendim, Hükümet geçen birleşimde 
de bulunmadığından bir defa ertelenmişti. Bu neden
le görüşmelere başlıyoruz. 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk köylüsü, Cephe Hükümeti işbaşına geldiğin
den bu yana büyük bir ekonomik bunalıma sürük
lenmiştir. Sağcı partilerden oluşan bugünkü Hükü
metin taban fiyatları ve destekleme alımı konusunda 
izlediği politika üretici köylünün zararına, çıkar çev
relerinin yararına olmuştur. Buğday, ayçiçeği, tütün, 
susam, pancar ve pamuk gereği gibi Devlet desteği 
görmediği için üreticinin elinden düşük fiyatlarla çık
mıştır. 

Demirel'in izlediği politika yüzünden çeşitli ürün
lerde olduğu gibi köydeki süt fiyatlarında da yeterli 
bir yükselme olamamıştır. Bugün inek sütü köylünün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5.1.1978 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan, 2/326 

esas no. lu Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin 
son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ile, 
2/347 numarada yer alan 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 1238 saydı Kanunla değişik geçici 17 nci 
maddesine ilişkin kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Sivas 

Azimet Köylüoğlu 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklifler geri 

verilmiştir^ 

elinde çok zor müşteri bulabilmektedir. Ancak, köy
lünün elinden çok düşük fiyatla çıkan süt, şehirlerde 
10 liranın üstünde satılmaktadır. Sütten imal edilen 
peynirin kilosu ise 50 ile 60 lira civarındadır. Köylü
nün elindeki süt ucuzlarken, peynir fiyatlarında sü
rekli artış olmaktadır. Aradaki fark, çıkar çevreleri
nin kasasına girmekte ve böylece hem üretici, hem de 
tüketici sırtından yüz milyonlarca lira haksız kazanç 
sağlanmaktadır. 

Tanm ürünlerinin dışında köylünün yaşamına 
önemli katkısı olan ürün süttür. Köyde yaşayan va
tandaşlarımızın çoğunluğu yaşamını tarımdan sağla
dığı para ile sürdürür. Milyonlarca köylüyü bu ka
dar yakından ilgilendiren süt konusunda Cephe Hü
kümeti gerekli tedbirleri almadığı için çıkarcı serma
ye büyük paralar kazanırken, köylü mali bunalıma 
maruz kalmıştır. 

Yemin kilosunu 2,6 liradan alarak baktığı hayva
nından sağladığı sütünü yeterli fiyatla satamayan 
köylü perişan haldedir. Bugüne kadar, gelir kaynağı 
olarak baktığı hayvanlar, artık kendisine yük ve dert 
olmaya başlamıştır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 
çıkarcı sermayenin önümüzdeki günlerde süt fiyatla
rının düşeceği yolunda çıkardığı söylentiler karşısın
da süt üreticisi ne yapacağını şaşırmış vaziyettedir. 

Köylünün bu sömürüye karşı örgütlenme çabala
rı ise çeşitli yollarla engellenmektedir. Bu konuda ku
rulmak istenen kooperatiflere elden gelen bütün zor
luklar çıkarılmaktadır. Köylülere çok görülen bu 
krediler çıkar çevrelerine bol bol verilmektedir. 

Kısa zamanda, şehirlerdeki satışlarla dengeli ola
cak şekilde köydeki süt fiyatlarını artırıcı tedbirler 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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alınmazsa, Türk köylüsü daha da yoksul hale gelecek
tir. Ayraca hayvancılık gerileyecek ve ülkemiz büyük 
ölçüde zarar görecektir. 

Yukarıda izah ettiğimiz gerçeklerin ışığı altında 
«Süt sömürüsüne son vermek, süt üreticisini koruyu
cu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin alınmasını 
sağlamak» amacı ile Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Ankara 

Sadullah Usumi A. İsmet Çanakçı 
Çanakkale Balıkesir 

Osman Orhan Çaneri İrfan Özaydınlı 
Balıkesir Manisa 

Necati Celbe Erkin Topkaya 
Bursa Kocaeli 

Mehmet Emekli İbrahim Akdoğan 
Sakarya Balıkesir 

Barbaros Turgut Boztepe Nuri Bozyel 
Bursa 

Nail Atlı 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Meclis Araştır

ması yapılıp yapılmaması hususunda Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine 
sırasıyla söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, imza sahibi sa
yın üye 10 dakika süre ile konuşacaklardır. 

Hükümet adına söz alan Sayın Bakan? Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına, Gümüşhane Milletve

kili Sayın Mehmet Çatalbaş; Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına Kars Milletvekili Sayın İsmet Atalay; 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Siirt Milletvekili 
Sayın Abdülkadir Kaya; Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu adına Sivas Milletvekili Sayın Ali Gürbüz söz 
almışlardır. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Çatal
baş, buyurun efendim. (AP şualarından alkışlar) 

Sayın Çatalbaş, grup adma konuşma süreniz 20 
dakikadır, buyurun. 

AP GRUPU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Balıkesir Milletvekili Sayın Sadullah Usumi ve sa
yın 10 arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hay
vancılığı geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde, Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Adalet Partisi Grupu ve şahsım 
adma hepinize saygılar sunuyorum. 

Türkiye'mizde tarım sektörü milli gelirin, tüketim 
ve ihracatın en önemli bölümünü kapsar. Ekilen % 
90 arazinin bir kısmı hububat, özellikle buğday için 
kullanılmaktadır. Tarla ve çiftlik ürünlerinin tüke
timi nüfus artışı ile doğru orantılı olarak artmakta
dır. Bazı bölgelerimizde geleneksel çiftçilik metod-
ları hâlâ hâkimdir. 1950 yılında 16 585 traktör ve 
1 970 000 saban olan ülkemizde, 1968 yılında 
860 000 saban ve 148 478 adet traktör tarım alanında 
kullanılmaktadır. 

Tırmık, diskaro, mibzer, merdane, suni gübre 
ve teknik tarımın gerektirdiği diğer araç ve gereçlerle 
tarım sahasında milli kalkınma hedeflerine ve verim
liliğe doğru önemli adımlar atılmaya başlanılmıştır. 
Fakat en kuvvetli, verimi sağlayıcı suni gübre ya
nında, özellikle doğu illerimizde tezek tarlaya veril
medikçe; Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ka
dar su hazinesine sahip ülkemizde sulama sorunu 
öncelikle çözülmedikçe; suların her yıl denizlere 
erozyon yoluyla götürdüğü 15 milyar lira civarındaki 
topraklarımız kurtarılmadıkça, tarım ve tarımın en 
önemli bölümü olan hayvancılığımızın büyük verim
liliğini sağlamak çok iyimserlik olur, görüşündeyiz. 

Demek oluyor ki, hem büyük enerjiye kavuşmak 
ve hem de en az tarımda alınması gerekli l'e 18, l'e 
20 nispetinde verimi sularımızın değerlendirilmesiyle 
sağlayabiliriz. Buna rağmen, ülkemizin bugün eriş
tiği ekonomik yapı, tarımsal niteliğini korumaya de
vam etmekte ve tarım sektörü üretken sektörler için
de en büyük paya sahip bulunmaktadır. Ancak, 
sanayileşme yönündeki yapısal değişiklik, tarımın 
milli gelir içindeki payını sürekli olarak düşürmekte
dir. Misal olarak, sabit fiyatlarla gayri safi milli 
hâsıla içinde tarım gelirinin payı 1975 yılında % 
21,9'dan % 21,2'ye düşmüş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Meclis Araştırmasına ko
nu olan buğday, ayçiçeği, tütün, susam, pancar ve 
pamuk ürünlerinin son 3 yılın içindeki üretimi, ta
ban fiyatları ve destekleme alımıyla 1975 - 1976'ya 
göre 1977'de uygulanan taban fiyatları sonucu artış 
yüzdesi aşağıda gösterilmiştir: 

1975 - 1976 - 1977 yılındaki üretim bin ton ola
rak; buğdayda 1975'te 14 750 000 ton, 1976'da 
16 500 000 ton, 1977'de 16 900 000 ton. Aynı 
yıllarda, 1975'te 243 kuruş, 1976'da 261 kuruş, 
1977'de 280 kuruş. Uygulanan fiyat muvacehesinde 
1977'deki artış 1976'ya oranla 7,3'tür. 

Ayçiçeği 1975'te 488 bin ton, 1976'da 550 bin 
ton, 1977'de 457 bin ton. 1975'te uygulanan fiyat' 
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550 kuruş, 1976'da 575 kuruş, 1977'de 650 kuruş. 
Artış 13,1. 

Tütün 1975'te 193 bin ton, 1976'da 314 bin ton, 
1977'de 274 bin ton. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Hayvanlar tütün yemez. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — 37 lira 

20 kuruş, 54 lira, 61 lira olarak; artış 9,1. 
Susam : 33 bin ton, 25 bin ton, 29 bin ton; 13 lira, 

14,50,18,50; artış 17,8. 

Pancar : 6 949 000 ton, 1976'da 9 406 000 ton, 
1977'de 9 400 000 ton; 58, 63 ve 68 kuruş - prim ve 
tazminatlar hariç - ; 11,6 artış. 

Pamuk ; 480 bin ton, 475 bin ton, 614 bin ton ; 
800 kuruş, 1 008 kuruş; 1 075 kuruş; 6,7. 

Bunlar dışında ve özellikle tiftikte 55,9 zeytinya
ğında 27,8 ; yaş kozada 25 ; çayda 17,6 ; kuru incir
de 14,3 gibi tarımsal ürün taban fiyatlarında, 1976 
yılma oranla önemli artışlar olduğu tespit edilmiştir. 

Kalkınma planı önerileri içinde, taban fiyat poli
tikası ve destekleme alımları, gelir dağılımı fiyat is
tikrarı, tarım ürünlerinin ihracatı, dünya piyasala
rındaki gelişmeler, tarım politikası üretim hedefle
riyle uyumlu olmuştur. Gereksiz stok birikiminden 
uzak, nispi fiyat yapısını bozarak enflasyonist bir va
sat meydana getirilmemiştir. Enflasyon hızı 15,8'i 
geçmemiş ve bir yerde de durmuştur. 

Destekleme fiyatları, ürünlerin niteliğine göre, 
ekiminden, ya da harmanmdan önce belirlenmiş, so
rumlu kuruluşların üretim kapasitesi, stok ve ikmal 
imkânları göz önünde bulundurularak fiyat tespit 
edilmiştir. 

Kanaatımıza göre, buğday hariç, sayılan diğer mad
delere uygulanan taban fiyatı çiftçimizin yüzünü gül
dürmüşüm 

Buğdayda ise; çoğunlukla ekmek yapılır, 1 kilo 
buğdaydan ortalama 1 250 - 1 300 gram ekmek yapılır. 
Bugün Türk köyünde ve büyük şehirlerimizin % 50' 
sinde ençok ekmek tüketilir. Yani temel gıda madde
lerinin başında sayılan ekmek, fakir ve orta tabaka
nın karnını doyurduğu en kıymetli varlıktır. Bugün 
kilogramı 5 - 5,5 lira civarındadır ve ülkemizde gün
de 6 kilogram ekmek tüketen aile sayısı yaklaşık ola
rak % 30 oranındadır. Bu yönüyle, bu gibi ailelerin 
günde 30 - 33 lira yalnız ekmeğe vermelerinin, asga
ri geçim indiriminin bugüne kadar 1 800 lira olarak 
uygulandığı ülkemizde ne gibi sonuçlar doğuracağı 
insaf ölçüleri içinde hesap edilmeli ve değerlendiril
melidir. 
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Değerli milletvekilleri, tarihin fiyat akışı içinde 
un, şeker ve et olmak üzere üç ana gıda maddesiyle 
diğer zaruri malların mukayese ve münasebetini tes
pit ederken, şekerin ülkemizde 1 kilogram ıspanak, 
1 kilogram elma fiyatında olması, pancar taban fiya
tının bu noktada tutulmasını zaruri kılmıştır. Türkiye-
mizin en güzel ve sistemli ve hatta rasyonel kuruluş
larından biri olan Şeker Sanayii ve onun kurduğu, 
bugün 5 - 6 milyon nüfusa hitap eden Pankobirlik, 
yani Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliğinin yö
neticilerinin istediği 80 kuruşu 1 kilogram pancara 
vermemiz hakkaniyetin ta kendisi olacaktır. Ama şe
ker de ekmek gibidir; eskiden tarlasında, çayırında, 
suyunun başında ayranh çorbasının, yoğurdunu yiyen 
ve içen aziz Türk köylüsü, şimdi şerbetine ekmek 
doğramaktadır. Bu nedenle, şeker fiyatının normal 
fiyat endeksleri içinde tespiti sonucu, pancar taban 
fiyatının hakkaniyet ölçüleri içinde düzenlenmesini 
biz de öneriyoruz ve bundan yanayız. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancılık deyince; 
her türlü damızlık hayvan yetiştiriciliği, sığır, koyun 
her türlü damızlık hayvan yetiştiriciliği, sığır, koyun 
ve keçi besiciliği, süt ve et hayvancılığı, et ve yumur
ta tavukçuluğu, ipekböcekçiliği, tavşan yetiştiriliciği 
ve kürk hayvancılığı akla gelir. Ülkemizde: 1973 yı
lında 75 940 000, 1974'te 76 427 000, 1975 yılında 77 
612 000, 1976 yılında 78 316 000 ve 1977'de takriben 
78 970 000 baş hayvan olduğu saptanmıştır. Demek 
ki, hayvan mevcudunda az da olsa devamlı bir artış 
vardır. Dünya milletleri arasında yedinci sırayı işgal 
etmekteyiz. 

Yine istatistiklere göre, İkinci Dünya Savaşından 
önceki yıllarda yurdumuzda 44,3 milyon hektar tabii 
çayır mera arazisi bulunmakta iken, halen bu miktar 
21 milyon hektara düşmüştür. 79 milyon civarında 
baş hayvanın beslenebilmesi için 35 milyon tondan 
fazla kuru ota ihtiyaç vardır; ama çayır ve ekili alan
lardan elde olunan yıllık kuru ot miktarı ise 18 204 
253 tondan ibarettir. Bu yönü ile hayvancdığımızm 
geliştirilmesi için aşağıda sayılan kuruluşlardaki ça
lışmaların yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Özetle; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesinde Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdür
lüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Suni ve Ta
bii Tohumlama Genel Müdürlüğü, Haralar İnekler 
Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü, Hayvancılık Dairesi Başkanlığı. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin pan
car ekicisine uyguladığı sözleşmeli besi projeleri: Bu 
projede 1975 - 1976 yılında 170 bin adet hayvan prog-
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ramlanmış, 577 köye inhisar etmiş, 7 965 çiftçi ailesini 
kapsamak kaydıyla projenin 153 221 adedi gerçekleş
miş ve oran itibarıyla da 90,13'ü tahakkuk etmiştir. 

1976 - 1977'de 250 bin baş hayvan, 580 köy, 8 435 
çiftçi ailesi, 204 447'si gerçekleşmek suretiyle proje
nin % 81,77'si tahakkuk ettirilmiştir. 

1977 - 1978 yılında projeye alınan 400 bin baş 
hayvandır ve aynı ölçüler içinde uygulamaya devam 
edilmektedir. Artış, 150 milyon civarındadır. 

Et ve Balık Kurumunun, yine besicilik konusunda 
Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile yaptığı sözleş
meli beşti projesi vardır. Bu konunun besi hayvancı
lığı bakımından tesellümünü yapan ve Kurumda -
kredi ve borçların ödenmemesi dışında - tatbikatın 
sevindirici olarak yürütüldüğü tespit edilmiştir. Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, teşvik ve uygulama 
kredileriyle bu çalışmaları finanse etmektedir. 

Mera ve çayırların ıslahı yönünden Köy İşleri ve 
Kooperatifler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ile Or
man Bakanlığı kuruluş kanunlarında yer alan önlem
ler ve mevzuat toplanarak, Dünya Bankasının finan
se ettiği, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü 
plan ve proje uygulaması, şeker sanayii besi projesi 
içinde toplanmalıdır. Bunun yanında: 

İd Tabii çayır ve meraların kesinlikle ıslah su
retiyle verim güçlerinin yükseltilmesi. 

2< «Tarla toprağı» diye adlandırdığımız sürüle-
bilen topraklarda ekim nöbeti sistemiyle yem bitkileri 
üretiminin artırılması. 

3. İzmir Bitki Entrodüksiyon Merkeziyle, Dünya 
Gıda Teşkilatının (FAO) ortaklaşa çalışmaları sonucu, 
çayır ve meralarımızda yem bitkileri bakımından zen
gin bir ıslah materyali olduğu saptandığına göre, yurt 
düzeyine yaygınlaştırılması, yonca, korunga, boy ve 
fiğ gibi bir zamanlar birçok ülkenin bizden aldığı 
tohumların dejenerasyondan kurtarılması zarureti kar
şısındayız. Bir zamanlar Almanyaya yonca tohumu 
ihraç ederken, bugün Amerikadan yonca tohumu al
mamızın önlemleri süratle ele alınmalıdır. 

Diğer yönden, 1975 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanununun ilgili maddelerinde, reform bölge
leri içinde ve dışında mera, yayla ve kışlaların her 
türlü müdahaleden korunması, gelişigüzel otlatmanın 
önlenmesi, uygun biçimde yararlanma hususları mev
zuata bağlanmış ise de; hayvancılık ve yem üretim po
tansiyeli yüksek olan bölgelerimizde mevzuat henüz 
yeterince uygulanamamıştır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 16 . 11 . 1977 ta
rihli toplantısında önerilen uzun dönemli kalkınma
nın ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının te
mel hedefleri ve stratejisinin öngördüğü tedbirler me-
yanında : 

1. Yetiştirilen Mahsulleri işleyecek sanayi dalla
rı peyderpey geliştirilecek, pazarlama için özel orga
nizasyonlar kurulacaktır. 

2. Hayvancılığı geliştirme özel projesi uygulama» 
sı hızlandırılarak devam ettirilecek, hayvan nesli ıs
lahı, kooperatif şahıs besiciliği, entansif süt işletme
ciliği özellikle ele alınacak, gerçekçi bir fiyat poli
tikası uygulanacaktır. 

Hayvancılıkta yerli ırklar ıslah edilerek verimi! 
Soylar çoğaltılacak, köylünün yetiştirdiği hayvanların 
değeri pahasına satılması sağlanacak; hayvan sağlığı
nın korunması, yem üretiminin artırılması, besiciliğin 
yaygınlaştırılması, hayvan ürünleri sanayiinin kurul* 
masıyla modern bir hayvancılık endüstrisi hizmete 
açılacak ve hayvancılığın ihracat potansiyeli azami öl
çüde değerlendirilecektir* 

Ziraat Bankası ile çiftçi münasebetleri yeniden 
tanzim edilecek, ayni ve nakdi zirai kredilerin Ümitle
ri yükseltilecek, faizler düşürülecek, şartlar elverişli 
hale getirilecektir. 

Köylü tasarruflarının öncelikle, köylünün malının 
değerlendirileceği; tarım, sanayi, yatırım, endüstri ve 
gönüllü kooperatiflere tevzii tetkik edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, iki dakikanız kal
mıştır efendim, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, konu fevkalade Önemli ve çok incelemeyi gerekti
ren bir konu; toparlamaya çalışayım. 

Planlama Teşkilatımızın ve FAO'nun yıllık rapor
larına göre; günde 1 yumurta, 250 gram süt ve 200 
gram et yemeyen kimsenin fikri ve bedeni çalışmasın
da Verimliliğin düşük olduğu saptanmıştır. 

Planlı dönemde hububat tüketiminde bir azalma 
görülmesine rağmen, hayvancılık ve süt ürünleri üre
timinin plan hedeflerinin önemli ölçüde gerisinde kal
ması sonucu, hayvan ürünleri tüketiminde öngörülen 
düzeye ulaşılamamıştır. 

Süt konusuna gelince : İnek sütünden, yağı alın
ması bile iyi peynir olmaz. Yapılırsa çok sert olur. 
Süt, dayanma süresi çok sınırlı olan bir besin maddesi
dir. Satış, üretim ve tüketim sahalarıyla üretim orta
mının son derece uyumlu olması gerekir. Mevzii ola
rak bazı üretici efönde sığır sürü kalmış ise, bu se-
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bepler üzerinde durulması lazımdır. Yani en azından 
durum» arz ve talep kanununun kesin sınırlan içinde 
değerlendirilmelidir. 

Araştırma konusu içinde, bu nedenlerle sığır sütü 
fle kilogramı 50 - 60 liraya satıldığı belirtilen peynir 
arasında bir ilişki kurmak mümkün değildir. Peynir 
daha ziyade koyun sütünden olur. İçine pek az mik-> 
tarda inek sütü de katılır. Nisan ile Temmuz ortaları
na kadar üretilen koyun sütlerinin 5 - 6 kilogramın
dan 1 kilogram iyi peynir yapılır. Bundan sonraki ay
larda ise, en geç ekim sonuna kadar sağılan sütler 
daha yağlı olduğundan, 4 - 5 kilogram sütten 1 kilo
gram iyi beyaz peynir yapılır. 

Ülkemizde önemli tüketim maddelerinin normal 
fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla kurulmuş olan 
Gima, Ordu Pazarları, tüketim kooperatifleri, SİLKO, 
Devlet Tarım Üretme Çiftlikleri, Atatürk Orman Çift
liği, Türkiye Şeker Fabrikaları, üretme çiftlikleri ve 
buna benzer diğer kuruluşların ürettikleri peynirler 
azami 40 - 45 lira civarında piyasaya arz edilmekte
dir. Peynirin 50 - 60 liraya satıldığı vasat mevziidir. 
Diğer bütün gıda maddelerinde olduğu gibi, mese
leyi denetimin yetersizliğinde aramak daha doğru 
olur. Bu nedenle de, Türkiyem'izde satışa arz edilen 
2 bin civarında gıda maddesine, Almanya'da olduğu 
gibi soğuk damgayı havi satış etiketinin uygulanma
sını kısa vadeli tedbirler arasında zaruri bulmakta
yız 

«Köyde yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğu, ya
şamım sağladığı parayla sürdürür» ifadesi, Türk kö
yünü ve köylüsünü tanımıyoruz anlamını taşır. Köy
de Otarşi, kendi kendine yetinme ekonomisti hâkim
dir. Her köylü ailesi mevsimine göre bu hazırlığım 
mutlaka yapar. Köyde paranın % 25'in üzerinde bir 
fonksiyonunun olmadığı hepimizce bilinmelidir. As
lında, Cumhuriyet hükümetleri her yem fabrikasının 
kurulduğu yerde, birer adet de süt fabrikası kurmuş
lardır. Süt ve yem kombinaları birbirini tamamla
yan entegre kuruluşlardır. 

Ülkemizde taban suyunun normalin üzerine yüksel
diği yıllarla, kuraklığın hüküm sürdüğü yıllarda 1 kilo
gram otun 150-200 kuruşa, 1 kilogram samanın 130-150 
kuruşa satıldığını bildiğimize göre, kesif yemin bir 
kilogramının 260 kuruşa satılmasını takdirle karşıla
mamız isabetli ohır. Çünkü, 1 kilogram kesif yem, 
6 kilogram arpa, 11 - 12 kilogram ot veya samanın 
besi değerini verir. Çiftçimiz kesif yemi belirli ölçü
ler içinde kullandığında, yerli ineklerde senede 3 - 4 
'kilogramdan 9 - 11 kilograma kadar süt, 130 yumur

ta alınan tavuktan 190-210 yumurta, canlı ağırlığı 
130 kilogram olan besi sığırından 190 - 200 kilogram 
öt alabilmektedir. Diğer büyükbaş ve küçükbaş hay
vanlardan alınan verim de bu nispetler dahilinde art
mıştır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun 3 yıllık du
rumunu kısaca tetkik edersek, 227 sayılı Kanunla 
1963 yılında kurulmuş olan bu kurum, 28 nevi mamul 
üretmekte olup, 400 milyon sermayesinin tamamı öden
miş ve yatırımları 1 milyarı aşmıştır. 1975 yılında 4 
müessese, 4 fabrika halinde çalışan kurum, 35 555 995 
lître süt almış, 138 144 399 lira ödemiş ve 3,88 or
talama süt fiyatı tespitiyle 8 575 597 lira 65 kuruş 
zarar etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, lütfen, rica ediyo-
ru, toparlayın efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Kurumun 
devamlı zarar etmesinin nedenleri: Ürünlerinin sa
tış fiyatını kararnameyle Tarım Bakanlığı tespit edi
yor ve cari fiyatlardan çok düşüktür. Tereyağı 56 li
rayken piyasada 100 - 110 lira; beyazpeynir 25 - 30 
lirayken piyasada 4 5 - 5 0 lira; süt fiyatı mümkün ol
duğu nispette yüksek tutuluyor; kalifiye eleman, ya
tırım hızıyla paralel ve uyumlu değil. 

Finansman kaynaklan : Devlet Yatırım Bankası, 
Merkez Bankası, diğer özel bankalardan faizle borç 
para temin ediyor; faiz tutan yılda 50 milyonu aşı
yor. 

Kurumun, para sıkıntısı nedeniyle, müstahsile 
avans dağıtımı yeterli değil. 

Hukuki mevzuatta, sermaye artımı, 440 sayılı İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre oluyor idi. 
Anayasa Mahkemesi, kararnameyle sermaye artırım 
yetkisini kaldırdı. Konu ayn bir yasa değişikliğine 
bağlı. Maliye Bakanhğıysa bu konuda, Genel Yetki 
kanun tasarısının kesinleşmesine kadar beklemek üze
re sermaye artınınım durdurdu. 

Sayın milletvekilleri, bu 2 konunun, takdir buyu
rursunuz ki, 20 dakikalık bir süreye sığması müm
kün değil; memleketimizin çok önemli konularından 
2*sidir. Daha çok açıklamalara ihtiyaç var; ama bil
hassa süt ve peynircilik konusunda Sayın Demirel 
Hükümetleriyle, milliyetçi ve mukaddesatçı Cephe 
Hükümetlerinin, çıkar çevrelerinin yaran, çıkan, ser
mayenin büyük paralar kazandığı ve muhterem Türk 
çiftçisinin mağdur ve perişan edildiği iddiası kesin
likle tutarsızdır. Sütte soygun, vurgun, gayri meşru 
kazanç aramak bir çuval keçiboynuzu :çinde şeker 
aramaktan farksızdır; hatta bir çuval pirinç içinde 
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bir taşı aramaktan da farksızdır. Böyle bir şey varsa, 
demir, çimento konusundaki vurgun ve soygunlarla 
ilgili dün bu kürsüde huzurunuzda konuşan Sayın İh
san Kabadayı arkadaşımızın beddualarına aynen ka
tılıyoruz ve 2 -. 3 maddelik bir kanun teklifine de, sa
yın milletvekili arkadaşlarımızın, konuyu getiren kıy
metli arkadaşlarımızın getireceği bu kanuna Adalet 
Partisi Grupu olarak oy vereceğimizi de huzurunuzda 
arz ediyoruz. Ayrıca süt taban fiyatının bugün Tür
kiye'de 7 * 8 lira olarak saptanmasının da mevzuat 
olarak getirilmesinden yanayız. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım, teşekkür ede
rim. (AP sıralarından alkışlar). 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çatalbaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Kars Mil

letvekili Sayın İsmet Atalay, buyurun efendim. 
Sayın Atalay, konuşma müddetiniz 20 dakikadır. 

Lütfen bu hususa riayet edilmesini bilhassa rica ede
ceğim efendim. Buyurun. 

CHP GRUPU ADINA İSMET ATALAY (Kars) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına hepinizi saygı ile selamla
rım. 

Süt sömürüsüne son vermek, süt üreticisini koru
yucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin alınmasını 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince verilen Meclis Araştırması önergesini Grupu-
muz adına desteklediğimizi belirterek konuşmama 
başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde süt üretimi ve tü
ketimi yıldan yıla artış göstermektedir. Ancak, bu ne 
üretici, ne de tüketici için optimal, hatta tatminkar 
bir düzeydedir. Bu durum kanımızca bu konuda ras
yonel olmayan düzenlemenin sonucudur ve dolayısıy-
le bir değişimin gerekliliğine işaret etmektedir. Üreti
ci yönünden sorunların neler olduğu aşağı yukarı bi
linmektedir. Her şeyden önce süt üreticisi malını ucuz 
fiyatla elinden çıkarmak zorundadır. Gerek nihai tü
keticiye doğrudan satışta olsun, gerek sütten mamul 
ürünlerin imalatçısı olan ve çoğunlukla özel şahıslara 
ait mandıralara satışta olsun, üreticinin mevcut piya
sa koşulları içerisinde kazançlı çıktığı söylenemez. 
Özellikle, mandıra sahipleri çiğ sütü üreticilerin dar 
zamanı olan kış aylarında verdikleri avanslarla düşük 
fiyatla kapatmakta, laktasyon dönemi boyunca da 
üreticiden teslim almaktadırlar. Bu, üreticinin sütünün 
değeri pahasına satılmadığının kanıtıdır. 
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Üretici yönünden diğer bir sorun da, üretim yeri 
dağınıklığına karşı senenin bütün aylarına dağılmış 
süt üretim potansiyelinin var olmayışıdır. Üretim yeri 
dağınıklığı, sütün doğal şartlara bağlı olarak ortaya 
çıkan hayvancılık bölgelerinde üretilmesinden doğ
muştur. Tabii meraların bulunduğu Doğu Anadolu 
Bölgesinde durum böyledir. Ayrıca, süt üretiminin 
aylara göre dağılımı da çok farklılıklar göstermekte, 
süt arzı belirli aylarda çok fazlalaşırken diğer zaman
larda süt talebinin altında kalmaktadır. Üretim yeri 
dağınıklığı büyük ölçekli, dolayısıyle kazançlı modern 
üretim biçimine geçişi önlemekte; üretimin belli ay
larda yoğunlaşması ise, arz talep farklılığına, dolayı
sıyle kayba yol açmaktadır. . 

Değerli arkadaşlarım, nihayet bu konuda gözlenen 
üretici yönünden üçüncü sorun, süt verimine üişkin-
dir. Türkiye'de bugünkü teknolojiyle, sağdan hayvan 
başına ortalama 580 kilogram süt elde edilmektedir. 
Yerli ineklerin süt verimlerinin de laktasyon süresin
ce inek başına bin kilo civarında seyrettiği bazı kay
naklarca belirtilmektedir. 

Oysa, bu verim oranları birtakım düzenlemelerle, 
örneğin; melezleme, ıslah, modern bakım, kalifiye 
besicilik gibi, arhrılaMlir ve artırılmahdır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine 
göre örneğin; hayvan başına ortalama verimin bugün
kü düzeyin iki katına çıkarılması zorunlu görülmek
tedir. 

Buraya kadar üretici yönünden değindiğimiz bu 
zorunluluklar, süt üretiminde karşılaşılan darboğaz
lardır. Ancak dikkat edileceği üzere, bu üç etmen ara
sında farklılıklar mevcuttur. Son iki etmen, ekonomi
nin genel kaybı niteliğindedir. Birincisi ise, üreticinin 
kaybı özelliğini taşımaktadır. Bir başka deyimle, ilk 
halde üretici, denilebilir ki, hakkı olan bir kazanç
tan yoksun kalmaktadır. Onun bu kaybından ise da
ha çok özel nitelikte olan işletmeler kazanmaktadır. 

Diğer iki halde ise; üreticinin ürünü, durumu iyi-
leştirilebfldiği takdirde çoğalacak, süt üretimi kalite 
ve miktar bakımından genişleyecektir. Bu ise, ekono
minin genel anlamda kazançlı çıkması demektir. 

Bundan üreticinin kârlı çıkması da, açıktır ki, üre-* 
ficinin malının gerçek değerle piyasaya girebilmesine, 
yani ilk sorunun giderilmesine bağlıdır. O halde han
gi esaslara göre bir düzenleme gereklidir ki, bu süt 
üreticisinin yararına bir süreç doğursun? 

Bu konuda âkla ilk gelen olasılık üreticinin örgüt
lenmesi yönündedir Bu örgütlenme, sütün nffihai tü
keticiye tüketim maddesi olarak intikal ettiği nokta-
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dan ziyade, sütün hammadde, ara mah olarak satıl
dığı işletmeye geçişi aşamasında, hatta bizzat üreticisi 
tarafından işlenerek süt mamullerine dönüştürülmesi 
aşamasında olmalıdır. 

Zira bugün için eğer bir süt sömürüsünden babse-
diltyorsa, bu üretici için olduğu kadar tüketici için de 
doğrudur, geçerlidir. Bir bakıma, süt mamuilerindeki 
kârlılık, hammaddede de süt ahş fiyatlarında da dü
şüklükten çok, ki bunda üretici zararlı çıkmaktadır, 
mamul fiyatındaki yükseklikten doğmaktadır, bundan 
da tüketici zararlı çıkmaktadır. 

IBu konuda daha önce Devlet tarafından girişim
ler olmuş, fakat mevcut piyasa koştlları çerçevesin
de durum genel hatları ile bugünkü halini korumuş
tur. Düşünülebilecek bir örgütlemeye, yine Devletin 
önaya'k olmasına, zorunlu bir koşul gözü ile bakıla
bilir. Çünkü üreticinin kooperatifler yolu ile veya baş
ka biçimlerde kendi kendine örgütlenmeleri, tecrü
belerin dışında hemen hemen olanak dışıdır. Zaten 
ibu yaklaşım «Devlet baba» anlayışına uygun düşece
ği gibi, devletin bu konuda önemli sayılacak bilgi gi
rişimleri olduğu da kuşkusuzdur. 

©eğerli arkadaşlarım, Süt üreticisini korumak ve 
hayvancılığı geliştirmek amacıyla, 30.4.1963 tarihinde, 
227 sayılı Yasa kabul edilmiş ve bu Yasaya uygun 
olarak; Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, üreticinin elde etti
ği sütleri toplamak, bunları memleketin muhtelif yö
relerinde kuracağı modern tesislerde teknik usullerle 
işleyip, pastörize süt ve çeşitli süt mamulleri halinde, 
insan sağlığına faydalı, besin maddeleri olarak değer
lendirmek, üreticinin kooperatifleşmesini teşvik etmek, 
kurulacak kooperatifleri tesislerine ortak yapmak, ge
rektiğinde bu tesisleri onlara devretmek amacını taşı
maktadır. Bugüne kadar, Kurumun amacına uygun 
olarak çalıştığını iddia etmek mümkün değildir; hatta 
Kurum amacından saptırılmış, kurulacak ve kurulmuş 
kooperatifleri güç durumda bırakmıştır. Kurum, Bi
rinci Beş Yıllık Plan döneminde, dört adet süt fab
rikasını işletmeye açabilmiş, İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde, İstanbul süt mamulleri dahilinde bir ma
ma fabrikasını kurmuş, 1971 yılında inşaatına başlan
mış Havsa, Kastamonu, Çankırı ve Muş fabrikalarını 
1973 yılı sonunda işletmeye açabilmiştir. 1972 yılı 
programı ile öngörülen, Van, Ağrı, Diyarbakır, Si
vas, Erzincan, Trabzon ve Siverek fabrikaları 1976 
yılı başlarında hizmete girebilmiş. 
.Üçüncü Beş Yılhk Planın ilk yılı olan 1973 yı

lında, Eskişehir, Ihça, Yatağan, Adilcevaz, Adıyaman, 

Çorum, Kırşehir, Giresun, Bayburt, Elazığ, Kahra
manmaraş, Aksaray, Tunceli, Yüksekova ve «Haşhaş 
projesi» ile Afyönkarahîsar'da kurulması öngörülen 
fabrikalardan 1977 yılı başlarında Bıca, Yatağan, Aff-
yonkarahlsar, Aksaray ve Kahramanmaraş fabrika
ları işletmeye açılmış, diğer fabrikal&rın henüz mon
tajı tamamlanmamıştır. 

'1975 yılı programında öngörülen Devrek, Çan, 
Sîirt, Mazıdağı, Amasya, Sinop süt fabrikaları da he^ 
nüz işletmeye açılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, insan sağlığı için önemli bir 
besin kaynağı olan sütün, ekonomimize de katkısının 
büyük olmasına rağmen MC'nin sakat politikası yü
zünden Planda öngörülen süt fabrikaları, yukarıda 
da arz ettiğim gibi, zamanında işletmeye açılamamış
tır. Esasen, Planda öngörülen fabrikalar işletmeye 
açılmış olsa bile, Türkiye'nin ihtiyacına Cevap vere
cek kapasitede değillerdir. Örneğin; Kars'ta kurulmuş 
olan süt fabrikasının - bütün zorlamalara rağmen -
günlük kapasitesi 60 tondur. Kars'ın bir tek ilçesin
de 60 tondan fazla süt üretilmektedir. 60 ton kapasi
teli bir fabrikanın Kars'ın tüm ihtiyacına cevap ve
remeyeceği açıkça ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut süt fabrikaları, ku
ruluş amacına uygun olarak da çalışmamaktadırlar. 
Şöyle ki : 

Devleti parselleyen MC partileri, süt fabrikalarını 
da kendi tekellerine geçirerek bu fabrikalara tayin et
tikleri partizan yöneticiler vasıtasıyla, bu yöneticiler de 
kentlilerini tayin eden partilere yaranmak maksadı 
ile fabrikaları bir partinin fabrikası hailine getirmiş
lerdir. Kars Sut Fabrikasında olan uygulamayı kısaca 
izah etmekte yarar görmekteyim. 

Karsta uygulama şu şekilde olmuştur : 
Bir köy halkı, fabrika yöneticisinin mensup oldu

ğu partiye oy veriyorsa veya oy vermeyi taahhüt et
miş ise, o köy halkına süt avansı verilmekte ve o kö
yün sütü alınmaktadır. Kendi partilerine oy vermeyen 
köylülere ise avans verilmediği gibi, o köyün sütü de 
alınmamakta, köylüler mağdur edilmektedir. 5.6.1977 
Genel Seçimleri sonunda MC partilerine oy çıkmayan 
köylülerin süt alım işlemleri derhal durdurulmuş ve 
üretici köylüler güç durumda bırakılmışlardır. Kars 
Süt Fabrikasın'daki bu uygulamaya diğer süt fabrika
larında da rastlamak doğaldır. 

Doğu Anadolu bölgesi; özellikle Kars, Erzurum 
ve Ağn yörelerinde yaşayan halkın geçim kaynağını 
hayvancılık ve hayvan ürünlerinin başında gelen et 
ve süt teşkil etmektedir. Bu yörelerde tarımla uğraş 
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yeren köylülerimiz azınlıkta kalmaktadırlar. Halkın | 
tek geçim kaynağı hayvancılık olunca, bu konuya 
eğitmekte ye bu bölgeye öncelik tanınmasında yarar 
görmekteyiz. Yıllar önce yapılan mücadeleler sonun
da hayvan ürünlerinden olan et ve süt, temel gıda 
maddeleri arasına alınmış, böylece 1974 - 1975 yıl- I 
hırında ilk kez et ve süt taban fiyatları saptanmış, bu 
olay az da olsa hayvancılıkla uğraşan köylünün yüzü
nü güldUnnüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumunun iddiasına göre yatırımlar Do-
ğu'da yapılmakta, fabrikalar Doğu'da açılmakta ve 
özellikle köylünün yararına taban fiyatı tespit edildi
ği iddia edilmektedir. Süt Endüstrisi Kurumunun tes
pit etmiş olduğu alım fiyattan ise; 1974'te 235 kuruş 
litre başına, 1975'te 380 kuruş, 1976'da 416 kuruş, 
1977'de ise taban fiyatı olarak 425 kuruş kabul edil
miştir. Fiyatlar alabildiğine artarken ve her şeye 
% 100'e yakın zam gelirken, sütün taban fiyatının 
düşük tutulması süt üreticisini mağdur etmiştir. 

Biraz evvel Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, süt ta
ban fiyatının şimdi 7 lira obuasını teklif ettiler. Ken
di Hükümetleri döneminde incelendiği zaman, geçen 
sene bütün taban fiyatı 416 kuruş, 1977'de ise 425 
kuruşa çıkarılmıştır ki, çok gülünç bir rakam, 9 ku
ruşluk bir artış yapılmıştır. Bu da MC partilerinin 
köylüden yana politikasının ne denli tutarsız olduğu
nu açıkça ortaya koymaktadır arkadaşlarım. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Yani 7 lira 
iyi mi? 

İSMET ATALAY (Devamla) — Zamanınızda 
verseydiniz iyiydi, vermediniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Siz verirsi
niz canım. I 

ÎSMET ATALAY (Devamla) — Ancak, serbest 
pazarlamada taban fiyatının düşük obuası, üreticiyi 
güç durumda bırakmakta, alıcı alım sırasında Hükü- I 
metçe saptanan taban fiyatını göstermek suretiyle, 
üreticinin malım ucuz fiyata alabilmektedir. 

Her sene süt için önceden verilen avans üretici- I 
ye verilmemekte; üretici tefecinin, mandıracının ku
cağına itilmekte ve tespit olunan taban fiyatının çok 
altında ürününü elden çıkarmaktadır. Üretici, taban 
fiyatlarının son derece düşük olması, süt fabrikala-
rındaki yöneticilerin partizanca davranışları karşısın
da ürününü yok pahasına mandıracıya kaptırmakta
dır. MC iktidarının izlediği politika yüzünden, çeşit
li ürünlerde olduğu gibi, köydeki süt fiyatlarında da 
yeterli bir yükselme olmamıştır. Bu nedenle süt köy- j 
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lünün elinde çok zor müşteri bulabilmektedir. Ancak 
üreticinin elinden çok düşük fiyatla çıkan süt, şehir
lerde 10 liranın üstünde satılmakta, sütten üretilen 
yağ ve peynir daha pahalıya satılmaktadır. Köylünün 
ürettiği süt ucuzlarken, aracının elinde bulunan ve 
sütten üretilen peynir ve yağ fiyatlarında sürekli ar
tış kaydedilmektedir. Aradaki fark çıkar çevrelerinin 
kasasına girmekte ve böylece hem üretici hem de tü
ketici sırtından 100 milyonlarca lira haksız kazanç 
sağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, böylelikle kentlerde yiyecek 
fiyatları alabildiğine yükselirken, ürünleri üreten köy
lülerin gelirleri artmamaktadır. Ellerine geçen para 
ile bir kaç yıl öncesinin geçim düzeyine bile erişeme-
mektedirler. Köylünün alın teri ile ve ağır çile ile üret
tiği ürünleri ucuza kapatıp kentler halkına pahalıya 
ulaştıran, kolay kazanca alışmış küçük bir varlıklı 
zümreyi, köylü üzerinde etkin bir baskı aracı olarak 
kullanmaya kalkmaktadırlar. Köylünün güçlü örgüfr 
lere kavuşmasını, kendi emeği ile yarattığı değerden 
en başta kendisinin yararlanmasını önlemek için her 
çabaya başvurmakta, özellikle güçlü halk kooperatif
lerinin kurulmasını önlemektedirler. Bu uğurda yalnız 
köylüyü yoksul bırakmakla kalmamakta, tarımımızı 
da geri bırakmaktadırlar. İşte MC iktidarının köylü
den yana olan politikası budur arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, kısa zamanda şehirlerdeki 
satışlarla dengeli olacak şekilde köydeki süt fiyatla
rını artırıcı tedbirler alınmazsa, Türk köylüsü özellik
le hayvancılıkla uğraş veren Doğu Anadolu halkı da
ha da yoksul hale gelecek, ayrıca hayvancılık gerile
yecek, ülkemiz büyük ölçüde zarar görecektir. 

Değerli arkadaşlanm, yukarıda izahına çalıştığı
mız nedenlerle süt sömürüsüne son vermek, süt üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amacıyla, verilen Meclis Araş
tırması önergesinin Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nun destekleyeceğini saygılarımla arz ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Milli Selamet Partisi Grııpu adına Siirt Milletve

kili Sayın Abdülkadir Kaya, buyurun efendim. 
Sayın Kaya, grup adına konuşmanız 20 dakikadır, 

riayet hususunu rica edeceğim efendim. 
MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KAYA 

(Siirt) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, Balıkesir Milletvekili 

Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, süt üreticisi ve 
hayvancılığı geliştirme hakkında Meclis Araştırması 
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açılması hususunda, Müh' Selamet Partisi Grupu adı
na konuşacağım. 

Muhterem milletvekilleri, benden önceki konuş
macı arkadaşlanmız geniş istatistiki rakamlara değer 
verdiler ve detaylı bir şekilde derinliğine izahat ver
diler. Aslında verilen önerge pek o kadar derinliğine 
gitmeye lüzum görmüyor; sadece memlekette süt üre
ticilerinin haksızlığa uğradıklarından bahsediyor. Bu 
itibarla, geniş ve detaylı bir şekilde tarım girdi ve 
çıktılarından bahsetmeye lüzum görmüyorum. 

Şunu kabul etmek lazımdır ki, Cumhuriyetin ku
ruluşundan bugüne kadar hiçbir hükümet devresinde; 
AP, MSP ve MHP Koalisyon Hükümetinin tarım ve 
hayvancılığa verdiği değer verilmemiştir. Bu devirde 
süt üreticilerine ve hayvan besicilerine istenildiği ka
dar teşvik tedbirleri verilmiştir; gerek Tarım ve ge
rekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşvik gör
müşlerdir. Yine, Koalisyon Hükümetinin ve bilhassa 
Hükümetin MSP kanadının ağır basması neticesinde 
Et - Balık Kurumu emrine 1 300 000 000 liralık bir 
fon» besicilere dağıtılmak üzere temin edilmiştir. Ay
rıca, Süt Endüstrisi Kurumunun emrine de 300 mil
yon lira verilmiştir. Gerek Et - Bahk Kurumu Ve 
gerekse Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlükleri 
bu paralan faizsiz kredi hallinde dağıtmışlardır. Bu, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihînde görülmemiş bir hadi
sedir. 

İSMET ATALAY (Kars) — Kime dağıttılar? 
ZEKt KARAGÖZLÜ (Manisa) — Kime dağıttı

lar, kime? 
ABDÜLKADÎR KAYA (Devamla) — Elbette ki 

Hükümet tarafından. 
ZEKt KARAGÖZLÜ (Manisa) — Kime dağıt

tılar, kime? 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Elbette ki 

hayvan yetiştiricilerine. 
ZEKİ KARAGÖZLÜ (Mstaisa) — On dört se

nedir bunu ben yapıyorum. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Yok ca

nım, yaptığınız hiçbir şey yok, hiçbir şey yaptığınız 
yok. 

Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, demin
ki arkadaşlanmızın söyledikleri gibi, Türkiye'nin her 
tarafında süt, tereyağı ve peynir fabrikaları açmışlar
dır,. müesseseler tesis etmişlerdir. Bu, sırf, süt hayvan
cılığı yapan köylülerimizin elinde sütlerinin kalma
ması içindir; köylülerimizi hayvan yetiştiriciliğine 
teşvik etmek içindir. Aynca bu fabrikaların muhtelif 
yerlerde, Türkiyemizin en ücra köşelerinde süt alım 

ve muhafaza merkezlerini kurmuşlardır. Bu merkez
ler eliyle üreticiden doğrudan doğruya süt alınmak
tadır. Demin arkadaşlanmız «Süt Endüstrisi Kurumu 
kooperatifleri engelledi» diye bir söz ettiler. Süt En^ 
düstrisi Kurumu kooperatifleri engellemiyor; ancak 
yer yer - hepsini itham etmiyorum -. kooperatifciler de 
bir nevi aracı durumuna girdikleri içlin hoşlanna git
memiştir. Süt Endüstrisi Kurumunun doğrudan doğ
ruya üreticiyle muhatap olması. Mesele budur, yoksa 
Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü kooperatif-1 

leri baltalamamıştır, baltalamak da istemez; ancak 
doğrudan doğruya Süt Endüstrisi Kurumu yine üreti
ciyle muhatap olduğu için, sütünü doğrudan doğru
ya ondan aldığı için, kooperatifin hoşuna gitmemiş
tir; mesele bu; 

Memleketimiz gün geçtikçe nüfus itibarıyla, ha
yat standardı itibarıyla, Allah'a şükür yüksek bir se
viyeye gelmektedir. Bundan» çok değil birkaç yıl önce 
pastörize süt bulunmazken, bugün aşağı yukarı şehir
lerde % 50 - 60 oranında pastörize süit kullanıyorlar. 
Elbetteki sütün değeri hayvansal protein bakımından 
yüksektir ve halkımız insanlarımız bu proteine muh
taçtırlar. Gönül arzu eder ki, her kapının önünde her 
sabah birkaç şişe pastörize süt bulunsun; bunu biz 
de arzu ederiz. 

Hep beraber, bunun bu seyiyeye gelmesine çalışa
lım. Yoksa, olur olmaz, haklı haksız, müspet menfi 
tenkit etmekle bir şey elde edilemez. 

Hayvancılığımızı geliştirmek için, elbetteki pek çok 
faktörler vardır; bunun derinine gitmeye kalksak, çok 
uzaklara gitmek gerekir. En hasta orman yangınla
rına mani olmak, ağaçlandırmaları geniş çapta tatbik 
ettirmek ve bu suretle taşkınlardan korunmak, eroz
yona mani olmak suretiyle mevcut meralarımızı mu
hafaza edebilmeliyiz. 

Meraler gün geçtikçe elden gidiyor, ya tarla hali
ne, ya da kullanılmaz duruma getiriliyor. Buna kar
şılık hayvan sayısında artış oluyor, insan sayısında ar
tış oluyor, Elbetteki bu nüfus artışını gözönüne ala
rak ihtiyacı karşılamak lazımdır. Bunu da, muhtelif 
teşvik tedbirleriyle verimi artırmak, hayvancılığı ge
liştirmek ve insanlarımızı layık olduğu seviyeye getir
mek bizim de başta gelen emellerimizden biridir. 

Süt Endüstrisi Kurumu hakkında araştırma açıl
masına MSP Grupu olarak biz de katılıyoruz. Yal
nız, sözlerime son vermeden önce, benden önce konu
şan Halk Partili arkadaşımız, Süt Kurumunda parti
zanca tayinlerden, şundan bundan bahsettiler; bu hu
susa değinmek isterim. 
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Şunu açık kalplilikle söyleyebilirim ki, Türkiye'
nin mevcut süt fabrikalarının % 10'unda, fabrika mü
dürleri arasında bir değişme olmamıştır. Bu fabrika 
müdürleri 2,3,7,8 seneden beri çalışan arkadaşlardır. 
Eğer partizanca bir davranış olsa idi, bugün bu mü
dürlerin hiçbirisi yerinde olamayacaktı; zira hepsi 
Halk Partili zihniyetindedir ve değişmemiştir. 

tSMET ATALAY (Kars) — Memur partili olmaz. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Olmuyorsa 
niye «Partizanca hareket edilmiş» diyorsunuz? 

İSMET ATALAY (Kars) — Gel sana misallerini 
göstereyim, Kars'tan örneklerini vereyim. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Partizanca 
hareket edilmemiştir. 

Kaldı ki, «Kars Süt Fabrikasının kapasitesi gün
lük 60 ton» dediniz, değil 90 tondur; onu da tashih 
etmek isterim; 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kaya, teşekkür ederiz. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sivas Mil

letvekili Sayın Ali Gürbüz, buyurun efendim. 
Sayın Gürbüz, konuşma müddetiniz 20 dakikadır. 

riayet etmenizi rica edeceğim efendim, (buyurun. 

MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi Bey'in 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesine, çoğunlukla katılı
yorum.! 

Sayın Sadullah Usumi'nin şikâyetlerine katılmak
la beraber, Türkiye'de süt ve et meselesinin yürekler 
acısı bir duruma geldiği malumunuzdur. Sebebi, ül
kenin yararına köklü tedbirlerin alınmayışıdır. Nü
fusumuz senede 750 bin civarında artarken, süt ve 
hayvancılık hakkındaki tedbirler ta Nuh Nebi'den 
kalan tedbirlerdir. Tedbir alınmadıkça, etin kilosu 
bu gidişle 120, hatta 150 lirayı aşacaktır; belki de 
hiç bulunmayacaktır; çünkü meralarımız azaltılmak
ta ve tahrip edilmektedir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ba
kanlıklar kurulmuş, fakat, ismi var icraatı yoktur. 
Ziraat Bankası, köylüye krediyi yeteri kadar verme
yip, arsacıhJk, manifaturacılık gibi, hayvancılık hari
cinde çalışan esnaf ve tüccara vermektedir. Besicilik 
yapıyoruz, diye kredi alanların çoğu, aynı krediyi 
başka yerlerde kullanmaktadır. 

Türkiye'de dana ve kuzu kesimi ise, işin daha 
acı ve utanç verici bir tarafıdır. Bundan daha bir

kaç gün önce, Veteriner Hekimler Kurultayında, da
na kesimi hariç, yalnız kuzu kesiminden Türkiye'nin 
yıSIık zararının 10 milyar lira olduğu açıklanmıştır. 

Bu durum karşısında beş on vurguncuyu ve bu 
kadar ehlikeyfin isteklerini yerine getirmek için hâlâ 
bu dana ve kuzu kesimine müsaade edecek miyiz? 
Bu meseleler, birbirimize atmakla halledilecek cins
ten değildir sayın arkadaşlar. Bugüne kadar olan ol
muştur; bundan sonra meselelere seyirci kalmama
mız lâzımdır. 

Gerek süt ve gerekse hayvancılıkla meşgul olan 
çiftçimize çok düşük faizli kredi ve hatta faizsiz 
kredi verilmelidir. Devlet, kuzu ve dana kesimin! 
mutlaka önlemelidir. 

Yerli hayvan nesli ıslah edilerek süt ve et üretimi 
artırılmalıdır. Bizde bir koyunun ortalama ağırlığı 
18 veya 19 kilo gelirken, Avrupa ülkelerinde aynı 
koyun 45 veya 50 fciSo gelmektedir. 

Süt meselesi ise bundan daha kötüdür. Bizim 
günde 4 -5 kilo süt aldığımız ineklerimizden Avrupa 
ülkelerinin 60-70 kilo süt aldıkları bilinen bir ger
çektir. Süt ve hayvancılık meseleleri önemlidir. 

Yem fabrikalarının artınüması, üreticiye ucuza 
yem satılması elzemdir. Bu mesele Türkiye'nin ihmal 
edeceği bir mesele değildir. Hadiseyi istismar etme
yerek etkim tedbirlerle meselenin üzerine gidilmesi 
artık farzdır. 

«Sağlam kafa sağlam vücutta olur.» derler. Et, 
süt ve benzeri hayvansal proetîn alan kişiyle kuru 
ekmeğini suya batırarak yiyenin arasında akıl ve zekâ 
bakımından fark vardır. Bunun günahı ise tamamen 
idarecikrim'ze aittir. Sorumluluklarım yaldızlı söz
lerle geçiştiremezler. Koskoca ülkede bugünkü duru
ma düşmemizden dolayı, ne Allaha ve ne de onun mağ
dur ve perişan kullarına, bu gibi sorumlular hesap 
veremezler. Acil tedbir almmasmı Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak biz de istiyoruz. 

Taban fiyat meselelerine gelince sayın arkadaş
larım; taban fiyatlarının tespitinde köyKinün emeği, 
masrafı ve dünya piyasalarına ihracat durumu göz-
önüne alınmıştır. Taban fiyatları tespit ediMrkem çı
kar çevrelerindi düşünüldüğü iddiası uygulamaya ay
kırıdır. 

Şöyle ki: tik defa bu yıl taban fiyatı uygulanan 
pamuk, üzüm ve fındıkla fon uygulaması getirilmiş
tir. Böylece ihracatçının aşırı kârı fona kesilecektir. 
İhracat sezonu sonuna kadar 500 milyon Türk Lirası 
toplanacağı hesap edilmiştir. Bu para kooperatif 
üyesi ortaklara ödenecektir. 
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Sayın Usumu ve arkadaşlarının, dünya durduk
ça aklına gelmeyecek tedbirler, en kısa zamanda, 
bu işi tespit eden Milliyetçi Hareket Partili bakanın 
İstek ve arzuları istikametinde çıkmıştır. 

Say m Başkana ve Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 
önerge sahipleri adına Çanakkale Milletvekilli 

Sayın Osman Orhan Çaneri; buyurun efendim. 
Saym Çaneri, konuşma müddetiniz 10 dakikadır. 

OSMAN ORHAN ÇANERt (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biz, önerge sahibi milletvekilleri olarak, süt sö
mürüsüne son vermek ve süt üreticisini koruyucu ve 
hayvancılığı geliştirici tedbirlerin alınmasını sağlamak 
amacıyla bu önergemizi düzenlemiş idik. Partilerin 
grupları adına konuşmalar yapıldı. Konuşmaların 
memnuniyet verici tarafı şudur: Bütün gruplar öner
gemizin geçerli olduğu doğrultusunda beyanda bu
lundular ve bu araştırmanın açılmasının gereği üze
rinde durdular; kendilerine teşekkür ederiz. 

Biz ne maksatla bu önergeyi verdik? Bunu izah 
etmek istiyorum. 

Bugün, sütün ekonomik değeri olduğu kadar, 
Türk halkının beslenmesinde de yeri büyüktür. Şu 
bir gerçektir ki geçen dönemde Meclis zabıtlarına 
geçmiştir bu konu - Türkiye'de beslenme noksanlığı 
vardır. Bilhassa hayvansal protein tüketimi bakımın
dan Türk hafikı yanlış beslenen bir toplumdur. Sütün 
değerini bu iki açıdan ele almak gerekir. 

Birisini Türk ekonomisinde büyük yeri olan, ge
çerli yeri olan hayvancılığın pazarianması konusun
da ele almak lâzım; bir de, halkın beslenmesi konu
sunda süt meselesini ele almak lazım. Sütün değeri, 
bu iki açıdan bakıldığında, gerçek yeri verilirse, çok 
büyüktür. 

Süt üretiminde esas unsur hayvandır. Bugün Türk 
ekonomisi içerisindeki hayvancılığın değerini birkaç 
cümle ile belirtmek lüzumunu hissediyorum. 

Türkiye'de hayvancılık şimdiye kadar yanlış bir 
görüşle tarımın içerisinde bir alt sektör olarak kabul 
edilmiştir. Artık hayvancılık bir alt sektör değil, bir 
sektördür. Başlı başına bir sektördür ve bugün Tür
kiye ekonomisinin değerlendirilmesi bakımından, de
ğeri, bir petrol düzeyine yaklaşmaktadır hayvancılı
ğın... İyi değerlendirildıiği takdirde Türkiye ekonomi
sine katkısı çok yüksek olacaktır. Şu da bir gerçek
tir ki, bilhassa Doğu'nun iklim şartlarında hayvancı
lık en geçerli bir ekonomik unsurdur. Yılın 6-7 ayı 
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karlı geçen ülkemizin bu kesiminde, kar bir örtü 
durumunda iken, bilhassa Doğu'da, başka bir eko
nomik faktörü ortaya koymak mümkün olmuyor, 
olamıyor. Onun için hayvancılık Doğu'da yerini al
mış ve aynı zamanda hayvancılık ekonomik faktör
lerini ortaya koymak ve tazyikini bu yönde yapmak 
suretiyle yerleşim merkezlerini öylece tespit etmiştir. 
Yani Doğu için hayvancılık mühimdir ve Doğu'dan 
hayvancılığı soyutlamak mümkün değildir. 

Hayvancılık değerEendiriMrken devletçilik görüşü
nü bir kenara bırakmak lâzımdır. Hayvancılığı yapan 
birey, insandır. Aile ekonomisinde yeri vardır hay
vancılığın ve bu noktadan başlayan değeri hayvain-
cdığı, ehemmiyetli bir noktada toplum için büyük bir 
katkısı olan ekonomik bir unsur haline getirir. Yani, 
bilhassa Şark insanının aile bünyesinde paradan ısıya 
kadar yerini almış olan bir faktördür hayvancılık. 
Konuya bu açıdan bakmak gerekir. Memleketimiz, 
hayvancılığın artık bir sektör olduğunu kabul et
mek, buna göre organize etmek, hayvancılığı bu yön
de değerlendirmek mecburiyetindedir. Memleketimiz
de bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Bir sektör ha
line gelen hayvancılığın tarımla ilişkisi bugün yem 
konusundadır; pazarlama konusunda ayrılmıştır, üre
timde ayrılmıştır. Sadece hayvancılığın yem girdileri 
bakımından, % 75 hayvancılıkta girdi yemle ilişkili
dir. Tarımla bu yönde ilişkisi kalmıştır. Hayvancılığı 
bu bakış açısından değerlendirmek zorundayız. 

Sayın mii&tvekilterj, memleket ekonomisinde ye
ri olan böyle bir sektörün pazarlanmasında sütün 
değeri büyüktür. Süt ve mamulleri, bugün iç piyasada, 
ekseriyetle, tüketilmektedir. 

1974 ydında bir araştırma dolayısıyla tetkikim so
nucu rastladığım bir noktayı sizlere izah etmek isti
yorum. Türkiye 1973 yılında beyaz peyniri 1 milyon 
liralık ancak ihraç edebilmiştir. Bugün süt mamul
leri imalâtının ihraç kabiliyeti azdır. Türkiye'de. Bu
nu da gözönünde tutmak zorundayız, tç tüketim nok
sandır, iç tüketim organizasyomu yapılmamıştır. Bu 
da bir gerçektir ve beslenme noksanlığı bu bakımdan 
Türkiye'de çok fazladır. Bilhassa hayvansal proetin 
tüketimi çok azdır. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de süt üretiminde dü
şük fiyat vardır, tüketimdeki fiyatlar ise yüksektir. 
Jşte süt sömürüsü bu noktada geçerlidir, bunun için 
süt sömürüsü ortaya çıkmıştır. Üretimde düşük fiyat, 
tüketimde yüksek fiyat ve Devlet bunu organize ede
meyince birakım insanlar bu iki fiyat arasındaki artı 
değeri değerlendirmişler ve bir sömürü düzeni kur
muşlar. Esas mesele buradan çıkmaktadır. 
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Şimdi ne yapmak gerekir? Bunu da birkaç ke
lime ile - önerge sahipleri olarak görüşlerimizi - izah 
etmek istiyorum. 

Bir kere yetiştiricilerin örgütlenmesi gerekir ve 
bizim ortaya attığımız ekonomik görüş, halk sektö
rünün temeli olan kooperatifçiliğin burada geçerli ol
duğunu belirtmek isterim. Taban fiyatı tespit edil
melidir ve bu çalıştırılmalıd ir. İç tüketim arttırılma
lıdır, ihracat imkânları sağlanmalıdır. 

Bunlar nasıl yapılabilir? Eğer süt taban fiyatı 
tespit edilecek ve geçerlilik sağlanacak olursa, bura
da Süt Endüstrisi Kurumunun peynir ve tereyağı fab
rikalarının değeri ortaya çıkar. Eğer süt fiyatları 
sübvanse edilecek olursa, bu, ezbere olmaz. Mu
hakkak Devlet tarafından alım mekanizmasının or
taya konması gerekir. 

İşte, Süt Endüstrisi Kurumu fabrikalarının değe
ri, ehemmiyeti, lüzumu bu noktada ortaya çıkmak
tadır. Bu görüşle, Süt Endüstrisi Kurumunun fab
rikalarını çalıştırmak gerekir. Yoksa, sadece üretim 
açısından işi ele almak yetmiyor. Gereğinde, Ha
zineden para vermek, yani, sübvanse etmek suretiy
le bu mamulü değerlendirmek ve hayvancılığa kay
nak aktarmak mecburiyetiyle karşı karşıyayız. 

Sayın MSP SözcUsU dediler ki: «Hayvancılık, 
ancak MC zamanında değer kazanmıştır.» 

Arkadaşımın görüşü yanlıştır. Hayvancılığın ilk 
taban fiyatı tespitinde MSP'nin de ilişkisi vardır, 
onu şimdi söyleyeceğim. Nedir? CHP - MSP Koa
lisyonu zamanında ilk defa hayvan mamullerinden 
ete taban fiyatı konmuştur. Ama, bunu MSP'ye 
maletmek de doğru değildir. Hele MC zamanında 
böyle bir şeye lüzum hasıl olmamış ve üstelik, Et 
Balık Kurumuna verilen 1,6 milyar liralık kaynağın 
nereye gittiği de bugün tespit edilemez durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Çaneri, lütfen toparlayınız 
efendim. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Arkadaşlar, sözlerimin başmda da söylediğim gi
bi, gruplar önergemizi benimsemiş durumdalar. 
Bu, Türkiye ekonomisi açısından Meclisin vereceği 
mühim kararlardan birisidir. Ben önergemizin kabu
lü ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğu tak
dirde, bu meselenin bazı esas noktalannm ortaya 
çıkacağı kanısındayım. 

Görüşlerin belli olmasına rağmen bu konunun 
benimsenmesini ve ortaya attığımız konuyu tetkik 
edecek, Meclise getirecek olan araştırma komisyo

nu kurulmasını önemle tekrar sayın üyelerden rica 
eder, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çaneri. 
Efendim Meclis Araştırması önergesi üzerindeki 

öngörüşmeler tamamlanmıştır. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinini üye seçimi tari
hinden başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 

BAŞKAN — 8/2 esas numaralı Genel Görüşme 
önergesine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet geçen birleşimde de bulunmadığından 

bir defa ertelendiği için görüşmelere başlıyoruz. 
Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cephe Hükümeti işbaşına geldikten sonra başla

yan kanlı olaylar her geçen gün biraz daha yurda 
yayılmakta ve Devleti de, rejimi de tehdit eder bi
bimde gelişmektedir. Fakülteler, yurtlar basılmakta 
ve masum öğrenciler sokaklarda kurşunlanmaktadır. 

Bu olayların tertipçileri, saldırtanları ve saldıran
ları bellidir. Kanlı olayların sorumlusu Hükümettir. 
Hakanlar Kurulu üyelerinin zaman zaman yaptıkları 
Konuşmalar birer suç belgesi niteliği taşımaktadır. 
Halkın güvenliğini korumakla görevli bazı polisler, 
katillerin güvenliğini korumaktadır. Bu yüzden bir 
I ısım polis görevlileri olaylar sırasında saldırganlara 
yardımcı olmaktadır. 

Hükümet, bir yandan yukarıda belirttiğimiz dav-
ı anısını sürdürürken, öbür yandan da bu tutumunun 
Kamuoyuna yansımasını önlemeye çalışmaktadır, 
Amaç, hem ülkeyi karıştırmak hem de bunun sorum
luluğunu başkalarına yüklemek olduğu için, Hükü
met üyeleri yalan, yanlış demeçler ile halkı yanıltır-
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ken basın ve yayın organlarının da gerçekleri tespit 
etmesi engellenmektedir. Nitekim, kanlı olaylar plan
lanıyor, arkasından Cepheci partilerin sözcüleri ger
çeklerle ilgisi olmayan demeçleri sıralıyorlar, bu ara
da gazetecilerin çalışmaları da zor kullanılarak en
gelleniyor. Böylece kamuoyu bir karanlığın bir umut
suzluğun içine itilmek isteniyor. Kanlı olayları göz
den geçirirsek, belirtmeye çalıştığımız tabloyu gör
mek mümkündür. Hemen her olayda, gazeteciler si
lahlı mütecavizler ile bir kısım polislerin saldırısına 
uğramışlardır. Dayak yiyenler, yaralananlar vardır. 
Fotoğraf çeken gazetecilerin makineleri parçalan
makta ve içindeki filmler imha edilmektedir. Tür
kiye Gazeteciler Sendikası ve diğer basın kuruluşla
rının Hükümeti sık sık uyarmasına rağmen gazeteci
lerin saldırıya ve hakarete maruz kalmaları önlene
memiştir. Şu anda gazetecilerin hem can güvenliği 
kalmamış ve hem de görev yapmaları olanaksız hale 
gelmiştir. Gazetecilerin görev yapmalarına çoğunluk
la polis engel olmaktadır. Polis kadrosunun kanun
lara ve meslek onuruna saygılı çoğunluğu bu tertip
lere alet olmamakla beraber bir kısmı aklın almaya
cağı çirkin davranışlarda bulunmaktadır. Polislerin 
gazetecileri dövmeleri, film makinelerini kırmaları ve 
filmleri imha etmelerine adi bir suç gözü ile bakmak 
yanlış olur. Basma karşı girişilen bu olayların tertip-
çisi Cephe Hükümetidir. Sorumlusu da bu Hükümet
tir. Hükümet bu tutumu ile Anayasal,bir suç işlemek
tedir. Zira, haber alma ve yayma özgürlüğünü sağla
mak Hükümetlerin görevidir. Anayasamızın basın 
özgürlüğü ile ilgili 22 nci maddesi aynen şöyle de
mektedir : 

«Basın hürdür; sansür edilemez. Devlet, basın ve 
haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır» 

Bu kadar kesin ve emredici hükme rağmen, Hü
kümet, basının haber alma özgürlüğünü sağlayacak 
tedbirleri almak bir yana, aksine engelleyici bir tutum 
izlemektedir. Bakanlar Kurulu üyelerinin sıkıştıkları 
zaman polisleri suçlayarak işin içinden çıkmaları 
mümkün değildir. Hükümetlerin teşvik etmediği, hiç 
değilse hoş görmeyeceği bir davranışı polislerin sür
dürmeleri düşünülemez. 

Bu Bakımdan gazetecilere yapılan, saldırıları ve 
bu olaylar sırasında saldırgan görevlileri tespit ede
bilmek ve kolayca sorumluların cezalandırılmasını 
sağlamak amacı ile Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince Genel Görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 30.11.1977 
Balıkesir Kars 

Sadullah Usumi Doğan Âraslı 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Balıkesir 
Nuri Bozyel 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Bursa 
Nait Atlı 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

İstanbul 
Halûk Ülman 

Balıkesir 
İrfan özaydınlı 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre genel görüşme 
yapılıp yapılmaması hususunda Hükümete, siyasi 
parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sıra
sıyla söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar 20'şer, önerge sahiplerinden 
biri 10 dakika konuşacaklardır. 

Şu ana kadar, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Şaş
maz, Adalet Partisi Grupu adına İzmir Milletvekili 
Sayın Erol Yeşilpınar, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı söz 
almışlardır. 

Diğer partiler ve kişiler de, biraz evvel arz etti
ğim konuda söz isteyebilirler. 

Hükümet?... Yok. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Elâzığ 

Milletvekili Saym Mehmet Tahir Şaşmaz; buyurun 
efendim. 

Sayın Şaşmaz, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ

MAZ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önerge, Sayın Usumi ve arkadaşları ta
rafından Yüce Meclis üyelerinin tensiplerine sunul
muş bulunmaktadır. 

Kalem erbabı, her birer kıymet olan değerli dü
şünürlerimiz, basın camiası içerisindedirler. Yine, bu 
camiada pek çok güçlüklere göğüs germek zorunda 
kalarak memleketimiz insanlarına ışık tutabilmek, 
birçok konuların açıklığa kavuşması hususunda kıy
metli ve gerçekçi eleştirilerini sunabilmek için feda
kârca gayretler gösteren, saygıya, övgüye lâyık şahıs
lar vardır. 

Eğer ülke realiteden uzaklaşmayan, faydalı olabi
leceğine inandığı fikirleri tam bir tarafsızlık içinde 
yayınlayan basın kadrosuna sahipse, o ülke birçok 
güçlükleri birçok problemleri rahatlıkla hatledebil-

— 248 
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me şansına sahip demektir. Aksi halde, her türlü de
magojiye alet olan, siyahı beyaz, beyazı ise kendi çı
karı doğrultusunda siyah gösterme zaafına düşen, ba
sın ahlâkım hiçe sayarak uluorta yazan, gönlünün 
alabildiğince, canının istediğine - ama hak etmiş ol
sun, ama olmasın - esip savuran, kasıp kavuran, en 
ufak bir vicdan muhasebesinden dahi yoksun olan 
bir basın camiasına sahipse, bu, demakratik rejim 
için de basın mensubu olanlar için de büyük bir 
talihsizliktir. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Türkiye'de böyle 
midir; söyler misiniz? 

MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Lüt
fen dinleyelim, lütfen, rica ediyorum. 

Demokratik rejimlerde basın büyük yer işgal eder. 
Kamuoyunun oluşturulmasında, gerçeklerin yansıtıl
masında basının rolü büyüktür. Bu hizmetin ifasın
da tarafsızlık ve ahlâk kurallarına saygılı olmak ha
smın itibarı ve ülkenin çıkarı için şarttır. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak basın mensuplarının her tür
lü baskıdan uzak ve meseleleri halledilmiş bir dü
zeyde hizmetlerini öngörüyoruz. Basın mensuplarına 
yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Basın mensup
larının daha rahat çalışabilmelerini temin için Basın 
Kanununda olumlu yönde değişiklikler yapılmasına 
taraftarız. 

Bizim düşüncemiz, hiçbir suretle meselelerin istis
marı değil, meselelere çözüm getirebilecek bir yak
laşımın içerisinde bulunmaktır. Bu anlayışa uygun 
olarak, eğer sayın basın mensuplarına faydalı olacak
sa ve birtakım mahzurların su yüzüne çıkmasını sağ
layacaksa, Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel 
görüşme açılmasına taraftarız. 

Yıllar yılı basın kuruluşlarına ve mensuplarına 
yapılan basiretsiz saldırılar, öyle zannediyoruz ki, 
toplumun hiçbir kesiminde tasvip görmemiştir. Biz 
burada kronolojik olay sıralamasına girmeyeceğiz. 
Olayın hacmi üzerinde de durmayacağız. Bizim inan
cımız, uygar bir ülkede kamu görevinin bütün sa
kıncalardan uzaklaşmış bir anlayışla halledilmesine 
yardımcı olmaktır. Bu maksatla basm mensuplarına 
bu görüşmenin faydalı sonuç getirmesini diliyor, he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şaşmaz. 
Hükümet adına Sayın Alev Coşkun, konuşma ya

pacak mısınız efendim? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (tzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Aslında başlangıçta konuşmanız 
lâzımdı; ama bir defaya mahsus olmak üzere buyu
run. 

Sayın Hükümet üyelerinden de ricamız, sıralarını 
geçirmemeleridir; bilhassa hatırlatılır efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir) — Saym Başkan, Yüce'Meclisin sayın 
üyeleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Sadullah Usumi 
ve 10 arkadaşı tarafından verilen ve ülkemizin içinde 
bulunduğu karmaşıklığı, kargaşayı ve okullardan so
kaklara kadar taşan, ülkedeki kardeşliği, barışı hiçe 
indiren ve sevgili yurdumuzu karmaşık kargaşa içine 
dölken ve faşizmi tırmanışa götüren olayları sırala
yan, ortaya koyan ve bu arada saldırıların, kamuo
yunu yaratmak, kamuoyuna doğruyu götürmekle gö
revli basın mensuplarına kadar vardırıklığının gerçek
lerini ortaya koyan önergesi üzerine Hükümet adına 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşı tarafından verilen önergede belirtilen unsur
lar ve hususlar inkâr edilemeyecek derecede doğru
dur, olaylarla, delillerle sabittir; gazetelere geçmiştir, 
resimlerle t&spit edilmiştir. 

'Basın bir ülkede demokrasiyi yaratan güçlerin en 
önemlMdir, demokrasiyi yaratan kurumların en başta 
gelenidir. Bir devlerin meydana gelmesinde yasama, 
yürütme ve yargı organlarının yanında siyasî ilimler 
kitaplarında basına âdeta bu Uç organın yanında dör
düncü kuvvet, dördüncü unsur, dördüncü güç olarak 
yer verilmiştir ve dünya literatürüne de böyle geçmiş
tir. Bunun sebebi acaba nedir? Bunun sebebi, basının 
demokratik süreci yaratan, kamuoyunu yaratmada
ki üstünlüğü ve bu kurumun etkinliğinden ileri gel
mektedir. özgür basınsız demokrasi tasavvur edile
mez. 

'Biraz önce konuşan arkadaşımın konuşmasının 
ancak yansında gelebildim. Konuşmasının bazı nok
talarına dokunmak istiyorum. O noktaya geçmeden, 
Hükümetimizin Meclisle olan ilişkilerine de kısaca de
ğinmekte yarar görüyorum. 

Henüz güvenoyu almamakla beraber, yakında gü
venoyu alacağını ümit ettiğimiz Hükümetimizin baş
lıca ilkelerinden birisi, Yüce Meclisin bu yasama 
kuvvetine en büyük saygıyı göstermektir. O bakım
dan Hükümetimiz daima Meclisle beraber olacak dai
ma Meclisin denetimine, miDetin ve halkın temsilcisi 
olan Meclisin denetimine açık olacaktır. Meclisin, 
Millet Meclisinin denetim fonksiyonlarım, kontrol 
fonksiyonlarını Anayasamızda yer alan mekanizma-
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ların işletilmesi fonksiyonlarını yerine getirmesi için, 
HUkümetinliz daima Meclîste bulunacak,'daima Mec
lisin bu görevlerim yerine getirmesinde yardımcı ola
caktır. 

Şimdi, Sayın Şaşmaz konuşmasının bir yerinde, 
«fU'k'örta yazılar yazan bazı gazeteler»den söz etti. 
Basını; şu basın özgür olacak, bu basın özgür olacak; 
şu kısmı özgürdür, istediğini yazar, bu kısmı özgür de
ğildir, istediğini yazamaz diye ayıramazsınız. Basın 
özgürlüğü bir küldür, Mir tamdır ve basın özgürlüğün
den çıkan birtakım mahzurlar da olabilir. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Bir de 
basın ahlakı vardır. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Basm ahlakı muhakkak ki ola
caktır. Basın ahlakını da, yine basının kendisi denet
leyecektir. Büyük önder, Yüce Atatürk, basın özgür
lüğü ile ilgili olarak şunu söyledi : «Basın özgürlüğün
den doğacak mahzurların yegane izale vasıtası yine 
Ibasın özgürlüğüdür.» (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Biz bu anlayıştayız. Onun için, her tür
lü fikir, her türlü düşüncenin yarattığı fikir, Anaya
samızın sınırları içerisinde, basm özgürlüğünün içinde 
yer alabilecektir. Sayın arkadaşlarım, bu ilkeleri be
lirttikten sonra sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Sayın Sadullah Usumu Ve 10 arkadaşı tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve İçtüzük hüküm
leri gereğince muayyen kısıtlama içinde özetlenen bu 
önerge, aslında, Türkiye*nin, son yıllarda yaşayan 
dramını da özet olarak sergilemektedir. İşte, bu dra
mın bir parçası kamuoyunu yaratmak için yaptığı gö
revde, yüce bir görevde, emek vererek, fikir emeği 
vererek, düşün emeği vererek ve beden emeği vererek 
yaptığı görevde, olayları halka götürme görevinde, 
gerek birtakım sorumsuzlar tarafından, gerekse başka 
unsurlar tarafından görevlerinden alıkonulan, tartak
lanan, hücuma uğrayan basın mensuplarına karşı ya
pılan bu hareketlerin incelenmesini içeren bu önerge
ye, yeni kurulan Sayın Ecevit Hükümetinin olumlu 
mütalaa ile, oîumhı olarak baktığını belirttir ve Mec
lisimiz tarafından kurulacak böyle bir komisyonun 
birçok meseleyi de ortaya çıkaracağından emlin oldu
ğumuzu ifade eder, hepinize sevgi ve saygılarımı suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Efendim, Adalet Partisi Grupu adına İzmir Mil

letvekili Sayın Erol Yeşilpınar; süreniz 20 dakikadır; 
buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA EROL YEŞİLPINAR (İz
mir) — Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun kıymetli 

üyeleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Sadullah Usumİ 
ve 10 arkadaşının, Anayasanın 88 nci ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca, 
basm mensuplarına yapılan saldırılar konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi hakkında, 
Adalet Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. 

Gazetecilik mesleğini, gazeteciliği meslek edinmiş 
olan basın mensuplarına yapılan saldırılar, üç kuruş
luk nafakası için beş metre karelik dükkanında hayat 
mücadelesi veren bir esnafa, çoluk çocuğunun nafa
kası için tarlasında hayat mücadelesi veren bir köylü
ye, tezgâhı başında çalışan eli nasırlı işçiye, öğren
cisine hayat mücadelesi için gerekli bilgileri veren 
sınıftaki öğretmene, masası başında hizmet veren şe
refli Türk memuruna yapılan saldırılarla eşdeğerdir. 

Kıymetli basın mensupları, olaylar karşısında bazı 
tutum ve tavırlar almaktadırlar. Bu, normaldir. 
Çünkü, dünyanın hiç bir ülkesinde tarafsız basın 
kalmamıştır ve ülkemizde de basın, basın organları 
yavaş yavaş taraf olmaya doğru meyletmektedirler. 
Bu doğaldır. Zaman zaman en ılımlı, en tarafsız ve 
ortada dcncbilcn bir basm organının bile, hadiseler 
karşısında taraf tuttuğu, taraf tuttuğu değil de, tavır 
aldığı görülmektedir. 

Basın, halkın, bir noktada gözü kulağıdır. Bugün 
İzmir'deki bir olayı İstanbul'dan gazeteden izleyen 
bir vatandaş, o olaydaki gerçek yönleri basından göre
bilmektedir; o olayda geçenleri, o olayda karşı kar
şıya gelenleri, o olayı yaratanları, o olayda taraf 
olanları yine basının sayfalarından öğrenmektedir. O 
zaman, Van'daki bir vatandaşım İzmir, İstanbul, An
kara'da, hatta şu Yüce Parlamentoda olanları gaze
telerden öğrenmekte ve bilgi sahibi olmaktadır. Ba
sın, Türkiye'nin gözüdür, Türkiye'nin kulağıdır; 
halkın gözüdür, halkın kulağıdır. O zaman, basın 
mensubu arkadaşlarımızın, taraf olan, mensubu bu
lundukları gazetelerin muhabiri olarak gittikleri bazı 
olaylarda bazı saldırılara uğradıklarım ve karşı taraf 
diye nitelendirebileceğimiz kişiler tarafından hırpa
landıklarını duymaktayız, işitmekteyiz, okumaktayız 
ve hatta bir milletvekili olarak da, zaman zaman biz
zat şahit olmaktayız. 

Bu önergeyi Adalet Partisi olarak destekliyoruz; 
bu önergenin kabulü lehindeyiz. Ancak, Adalet Par
tisi olarak şunu da beyan etmek isteriz ki, basın, 
Türkiye'de en büyük özgürlüğünü, Türkiye'de en 
büyük işlerliğini Adalet Partisinin iktidarı zamanında 
elde etmiştir. Gelişim yönünden basın, teknik yönden, 
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haber alma araçlarının gelişimi yönünden, kredilen-
dirme ve teçhizatlandırma yönünden saym basın 
camiasının işverenleri, bunun yanında basın men
suplarının sosyal güvenceye kavuşmaları sigortalan
maları, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlanmaları, 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 15 yıllık prim 
ödememe muafiyetleri basın mensuplarına sağlanmış, 
bizzat emekçisi olan, olaylara bizzat giden, gazeteyi 
basan makinenin yanında duranlar değil de, elindeki 
makinenin deklanşörüne basan ve olayların ta içine 
giren kişiler olarak onları en iyi şekilde sosyal gü
venceye kavuşturma fikri, yine Adalet Partisinden 
gelmiştir. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Gazeteci 
öldürme zamanı da onlara rastlar, 

EROL YEŞÎLPINAR (Devamla) — Kıymetli 
milletvekilleri, basın emekçilerinin haklarının, basın 
emekçilerinin durumlarının, basın emekçilerine yapı
lan saldırıların, şu Yüce Parlamento çatısı altında 
görüşülmesini, tartışılmasını destekliyoruz, arzuluyo
ruz. Bu yönde Yüce Meclisin vereceği karar neticesi 
açılacak Genel Görüşmede ayrıca bu konuda fikir
lerimizi söylemek üzere hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Yeşilpınar, teşekkür ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Kars Mil

letvekili Sayın Doğan Ar aslı; buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Arash, konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

CHP GRUPU ADINA DOĞAN ARASLI (Kars) 
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Sayın Usumi ve arkadaşlarının vermiş olduğu, ba
sına, özellikle geride bıraktığımız dönemde yapılan 
baskılara, basına karşı girişilen kıyımlara, basın e-
mekçilerine karşı, özellikle o günkü hükümet anlayı
şından kaynaklanan baskılara ilişkin Genel Görüşme 
önerisi üzerindeki görüşlerimi ifade etmeden önce, 
dün 17 nci yıldönümünü birlikte yaşadığımız ve ger
çekten, şükranla ifade edeyim ki, kendilerine min
net borçlusu olduğumuz basın emekçilerinin, 212 sa
yılı Kanunla sağlanan haklardan dolayı kutladıkları 
Basın Bayramlarına, ben de, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına aynı duygularla katıldığımı ifade et
mek istiyorum. 

Aslında, bu Genel Görüşme önergesi üzerinde, 
MHP Sözcüsü sayın Şaşmaz'ın, Adalet Partisi Sözcü
sü değerli arkadaşımızın burada ifade ettikleri bazı 
hususlara kısaca değindikten sonra kendi görüşle
rimi ifade etmek istiyorum. MHP Sözcüsü değerli 

arkadaşımın bir belli anlayışla karşılayacaklarını ümit 
etmek istiyorum. 

Geride bıraktığımız dönemde, Adalet Partisiyle 
geride bıraktığımız gerçekten, Türkiye'nin bir kere 
daha hatırlamamasını yürekten umduğumuz o ka
ranlık dönemde Türkiye'de, toplumun çeşitli kesim
lerine karşı ciddi bir komplo, ciddi girişimler yapı
lırdı. Burada, bu komploların, basın emekçilerini de 
içerisine alan, düşünürleri de, düşün suçlarını da içe
risine alan çok geniş kapsamlı komplonun buradaki 
temsilcilerinin, sanki olayların dışındaymış gibi, san
ki bu olayların tertipçileri onlar değillermiş gibi ta
vır koyarak olaya bakmalarım gerçekten yadırga
dım. (CHP sıralarından alkışlar) Gönül isterdi ki, 
MHP Sözcüsü arkadaşım burada, benim anladığım 
kadarıyla ve hele oylarıyla Genel Görüşmeye ola
nak tanırlarsa, öyle zannediyorum ki, Yüce Meclis 
de bu zihniyetlerini bir kez daha ağızlarından öğren
mek olanağını bulacaktır. Yeni bir basın rejimi özle
mi içerisindeler... Kimi basın mensubunun kalemin
den, kiminin davranışından, kimi gazetenin şeklin
den ciddi biçimde rahatsız olduklarım, burada, değerli 
arkadaşım kısa cümlelerle de olsa sergiledi ve bu
na Meclisin şu dar kadrosu tanık olmak fırsatım 
buldu. 

Değerli arkadaşım AP Sözcüsü Sayın Yeşilpınar 
ise, burada bir çırpıda, «Basına ne yapılmışsa Adalet 
Partisi döneminde yapılmıştır» gibi bir belli, şimdi 
biraz sonra sayacağım, eğer miras onur verici ise, 
miras gerçekten bir siyasi iktidar için şerefse, onun 
tamamını kabullendiklerini ifade ettiler. 

Gerçekten, basına ne verilmişse, anımsıyabildiğim 
kadarıyla, Adalet Partisi iktidarı sırasında olmuş
tur; basına Adalet Partisi iktidarında kelepçe takıl
mıştır; basın, elleri karyolalara kelepçelenmiştir. 
Adalet Partisi iktidarında ve o zinhniyette, basın, 
elleri kelepçelerle mahkemelere taşınmıştır; Adalet 
Partisinin desteklediği, onunla aynı düşünceyi payla
şan birtakım kuruluşların mensupları basın evlerini 
taşlamışlardır, gazeteleri yakmışlardır, hoşlanmadığı 
gazetecilere köşede bucakta, karanlıklarda, izbelerde 
tuzak kurmuşlardır. Eğer, Adalet Partisi zamanında 
yapıldığını söyledikleriniz bunlarsa, bunları bir kez 
daha ben de sizinle birlikte tescil ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Basınevieri 
bombalandı, gazeteci öldürüldü. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Çok değerli ar
kadaşlarım, öyle ümit ediyorum ki, Parlamento, ba-
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sına karşı yapılan saldırılan, gerçekten, bir geniş otu
rumda daha da enine boyuna her yanıyla görüşmek 
fırsatını yaşayacak. Bir ülkede yönetim ne zaman 
toplum üzerinde karanlık birtakım oyunlar içerisine 
girmişse, toplumun çeşitli kesimlerine karşı ne za
man yönetim komplo sevdasına kapılmışsa, bu, dün
yanın her tarafında böyle olmuştur; geride bıraktığı
mız, Adalet Partisinin başını çektiği iktidar döne
minde de aynısını yaşadık, öncelikle basına karşı 
ciddi bir muharebeyi, basına karşı yasal olmayan, 
hatta insani olmayan bir belli politikayı süregelmiş
tir. Salazar'ın Portekiz'inde, Franco'nun İspanya'sın^ 
da hatta şu sırada yakın tarihte bugün özlemcileri
nin - üzülerek ifade ediyorum - şu çatının altında da 
bulunduğu Pinochet'in Şili'sinde ve nihayet faşist 
İtalya'da, Almanya'da hep, daha düne kadar uygu
lamaya çalıştığınız, ama kıvançla ifade ediyorum, 
yurtsever yüreklerin bu uygulamanıza sonuna kadar 
izin vermediği bir belli politika ile basına yanaşmış
lardır, ama hiçbirisi sonuç alamamıştır; hiçbirisinin 
de alacağına, tarihin hiçbir kesitinde, belli biçimde 
kanıt bulma olanağı da yoktur. 

Kimi dönemlerde, özellikle Türkiye'de sansür de
nenmiştir; kimi dönemlerde dayak, baskı yöntemle
rine başvurulmuştur; ama kıvançla ifade ediyorum, 
kendilerinden birisi olarak kıvançla ifade ediyorum 
ki, düşüncelerini yazma konusunda her türlü baskıya 
rağmen kararlı olan basın erleri, Türkiye'de, Türkiye' 
yi karanlıklara sürüklemeye çalışanlara karşı her dö-
nemde olduğu gibi, geride bıraktığımız dönemde de 
ciddi biçimde savaşlarını vermişler, demokratik uğ
raşlarından vazgeçmemişler, anayasal haklarını bir 
AP, bir MHP, bir MSP zihniyetine rağmen, geride 
bıraktığımız dönemde de korumasını bilebilmişler-
dir. (CHP şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında, Sayın Usumi ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu önergeyi, bir Genel Görüşme biçiminde ka
bul edilirse, bir karanlık dönemin üzerindeki örtüyü, 
geleceğe de ibret olsun diye, düne de ışık tutsun diye, 
yarınlarda da bu yollara başvuranları en azından 
caydırsın diye, bu Yüce Meclisin kabul etmesinde 
yarar var. Ben öyle zannediyorum ki, Yüce Meclis 
bu kararda da birleşecek. 

Yine bütün içtenliğimle söylüyorum: Basına kar
şı saldırılan Birinci MC'de olsun, İkinci MC'de ol
sun, Türk toplumunun içerisinde, Türk toplumunu 
temsil eden bütün kesitler büyük bir iç burukluğu ile 
hatırlayacaklar. Hatırlayabildiğim kadarıyla, şimdi 
önümde bazı notlar var; 12 Mart'ta, ki, tıpkı o gün

leri yaşatma sevdası içerisindeydiniz, o günleri yeni baş
tan Türkiye'nin kaderine hâkim kılma girişimleri içe
risindeydiniz; ama diyorum, yurtseverler, ülkeyi ve 
ulusu kendilerinden ötede seven insanlar, memnuni
yetle ifade ediyorum ki, bu girişimlere izin vermedi
ler. Hatırlıyorum, 12 Martta bugün bir saygıdeğer 
yazar olan İlhan Selçuk belli kanatlarca dövülmüştü, 
toplum polisinde dövülmüştü. TRT'de, 1 nci ve 2 nci 
MC Hükümetleri sırasında ciddi kıyımlar yapılmıştı, 
kalemlerden, mikrofonlardan ve ekranlardan korkan 
zihniyet tarafından. 

Sokaklarda terörü tertipleyenler, terörün arkasın
da bir başka şeyler umut edenler zaman zaman gene 
anımsıyorum, öyle zannediyorum ki, Adalet Partisi 
sıralarında oturan, Milliyetçi Hareket Partisi sırala-
nnda oturan, MSP sıralarında oturan arkadaşlarım 
da hatırlayacaklar, terörü tahrik edenler, düzenleyen
ler, tertip edenler, sonra bu terörü ortaya çıkaran in
sanlara karşı basmevlerine karşı, basın emekçilerine 
karşı, gerçekten onulması güç, gerçekten dayanılma
sı zor baskı tertipleri içerisine girmişlerdi ve baskıyı 
yapanlar da büyük ölçüde o tarihlerde şu sorumluluk 
sıralarında oturan birtakım yetkili bakanlann beyan
larından güç alırlardı, kuvvet alırlardı. 

6 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da TÖB - DER 
bir miting düzenledi; hepinizin hatırladığı gibi, bu 
mitingde, o günkü Hükümetin himayesinde polis, 
TÖB - DER'de, miting düzenleyen, kendilerine ya-
saların verdiği haklan kullanarak mitingi izleyen ga
zetecileri toplum zabıtasına dövdüktüler. 

1977 yılının 18 Şubatında gene, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi kampusunda gazetecilere saldırıldı. 
Gene, o harekette de saldırganlar en büyük himaye 
kanatlarını, üzülerek ifade ediyorum, Cumhuriyet 
Hükümeti olduklarını söyleyen Süleyman Demirel 
Hükümetinin üyelerinin kanatları altında buldular. 

Milliyet Gazetesi, fikirlerini beğenmediği için bir
takım, kendilerine «ülkücü» adını takan gazeteciler 
tarafından basıldı ve üzülerek ifade ediyorum, basın
la ilgili o günkü Hükümetin Bakanı dahi bu o!aya 
karşı üzüntülerini ifade eden tek bir beyanat ver
mek gereğini duymadı. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ümit ediyorum ki, ar
kadaşımızın vermiş olduğu Genel Görüşme önergesi 
kabul edilecek ve Yüce Meclis, bir bakıma basma 
indirilen her copun, basın erinin eline vurulan her 
kelepçenin, basın erini zindana atan her zihniyetin 
mutlaka hüsrana uğrayacağı görüşü etrafında birle
şecek ve bu saldırıların, basın erini de, yayın hayatı-
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mızı da aşarak, demokrasiye indirilmiş darbeler ol
duğunu kabul edecek ve gene dileyelim ki, büyük 
umutla baktığımız bugünkü Hükümetimiz, artık, ba
sın erlerinin hayatında, geride bıraktığımız karan
lık dönemde, hatırlanması dahi yürek parçalayıcı 
olan, hicran yaratıcı birtakım olayları, Türkiye'de 
karanlık bir anı olarak kalacak şekle getirecek ve 
ben Yüce Meclisin önerge yönünde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun önerdiği biçimde tavır ko
yacağı inancını taşıyorum. 

Bu görüşlerimle, Yüce Meclise, Partim ve şahsım 
adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arâslı, teşekkür ederim. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına, Adana Mil

letvekili Sayın Aksay, buyurun. 
Sayın Aksay, Grup adına konuşmanız 20 daki

kadır efendim. 
MSP GRUPU ADINA HASAN AKSAY (Ada

na) — Sayın Başkan, Muhterem milletvekilleri; 

' Şüphesiz ki, insan özgürlüklerinin, insan hakları
nın en önemîisı inanç ve fikir özgürlüğüdür, tnanç 
ve fikir hürriyeti olmadan, diğer meseleleri hallet
mek mümkün değildir. 

Basını, halkın kulağı, gözü ve dili olarak tarif 
ettikten sonra, basın konusunun, ne önemli bir fikir 
hürriyeti konusu olduğu açıkça ortaya çıkar. Basın 
hürriyeti her ülke için önemli bir hürriyettir. Bil
hassa, Türkiye gibi, artık, hükümetlerin Gensoruyla 
düşürülüp, değiştirildiği bir ülkede, demokratik bir 
ülkede basın hürriyetinin önemi büyüktür. Böyle 
önemli bir konuyu günün politik meselelerinin çe
kişmesi haline getirmenin yanlışlığı kanaatindeyiz. 
Bu konunun, bütünüyle basın meselesini halletmek 
üzere getirilmesinde ve o şekilde yürütülmesinde bü
yük faydalar vardır. 

Basın mensuplarına maddi saldırılar, sıkıştırma
lar, şüphesiz hepimizin ittifak edeceği konudur; ni
tekim, aynı ittifak* hâsıl olmuştur. Yalnız basın men-

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Var. 
tîgili Bakan?... Yok. 

suplarına değil, herkese yapılan saldırının karşısında 
olmamak mümkün değildir. Bütün saldırıların, bü
tün kaba kuvvetin şüphesiz karşısındayız. Kaba kuv
vetle, saldırılarla meseleyi halletmek mümkün olma
dığım peşinen kabul etmek zorundayız; ama, basımn 
meselelerini, sadece en önemli meselesini bu saldırı
lardan ibaret görmek de, bizce eksik bir görüştür. 
Doğru olmakla beraber, basındaki sermaye tahakkü
münü, tröstleşmeyi, dağıtımının bfle birkaç elde bu
lunmasını, bir iki elin dışına çıkamamasını ve ba
sını darboğaz eden meselelerin çok ve çeşitli olduğu
nu unutmamak zorundayız. Bu meseleyi sadece so
kak saldırısı şeklinde büyütmek, öbür meseleleri kü
çültmek manâsında olursa, bu yanlış olur. 

Basının çok çeşitli meseleleri vardır. Bunların ba
şında, sermaye tahakkümü, tröstleşme, mevzuat ve 
saldırı olmak üzere hiç olmazsa bu meseleleri 4 
grupta toplamamız gerekmektedir. 

Yalnız, Milli Selâmet Partisi Grupu olarak, bu 
meselenin de, getirilen yönüyle de ehemmiyetli oldu
ğu için buna müspet oy veriyoruz. Temennimiz, diğer 
basın üzerindeki diğer baskıları da, basının bütün 
meselelerini de bu vesileyle incelemeye bir giriş ka
pısının açılmasıdır. 

Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. (MSP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aksay, teşekkür ederiz. 

Önerge sahipleri adına?... Yok. 
Genel Görüşme önergesi üzerindeki öngörüşme-

ler tamamlanmıştır. 
Genel Görüşme açılması hususunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Genel Görüşme günü, İçtüzüğün 101 nci madde
sine göre, Danışma Kurulunca saptanacak ve Genel 
Kurulun onayına sunulacaktır. 

Gündemimizin 6 ncı bölümündeki sözlü sorula
ra geçiyoruz. 

Soru ertelenmiştir efendim. 
2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, dö

vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Soru ertelenmiştir efendim, 
3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın 

Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

[BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 

197& yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmişti^ 
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-

ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Ertelenmiştir efendim. 

1. — Rize Milletvekili İzzet Akçalın, tayin edi
len din görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Lütfi Doğan'ın yazılı cevabı. (7/121) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Sayın Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre tara

fından yazı ile cevaplandırılması istenen sorularım 
ekli olarak sunulmuştur. 

Muktezasmın takdir Ve ifasına müsaadelerinizi 
arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
tzzet Akçal 

Sayın Devlet Bakarandan Yazılı Olarak Cevaplandı
rılması İstenen Sorular 

1. 1 Ağustos 1977 tarihlinden sonra Diyanet İş
leri Başkanlığı Merkez Teşkilâtı ile il, ilçe, bucak ve 
köylerde vazifeli bulunan din görevlilerinden kaç me
mur, bulundukları mahallerden başka mahallere tah
vil ve .nakledilmiştir? 

2, Resen tahvil ve nakledilen din görevlilerinin 
tahvil ve nakillerine neden olan fullerin mahiyeti ne-

6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir* 

7. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'in, las
tik fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/16) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Hükümet Programının okunması ve gündemde 

yer alan sözlü soruları sırasıyla görüşmek için 11 
Ocak 1978 Perşembe günü saat 15.00te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 17.55 

dir? Tahvil ve nakillerini gerektiren sebeplerden do
layı haklarında tahkikat yapılmış ve yetkili kuruldan 
tahvil ve nakil karan alınmış midir? 

3. Tahvil ve nakledilen din görevlileri ile bun
ların yerine atanan din görevlilerine devlet bütçesin
den harcırah olarak ne miktar meblağ sarf edilmiş
tir? 

TC 
Devlet Bakanhğı 11 . 1 , 1978 
Sayı : 05.78/10 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 2 . İ2 . 1977 gün ve 7/121-825/03599 sayılı 

emirleriniz 
İlgi emir ekinde gönderilen Bakanlığıma bağlı 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevli 
Din görevlilerinin naklen tayinleri ile ilgili Rize Mil
letvekili Sayın İzzet AkçaFın Millet Meclisi Başkan
lığına hitaben sunmuş olduğu 13 . 10 . 1977 tarihli 
soru önergesi incelenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında gö
revli iken çeşitli nedenlerle Teftiş Raporu, Merkez 

n ^ » ı ^ • • — 
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Disiplin Kurula Karan, Tezkiye Tüzüğü, idari za
rurete ve talebine binaen görev yerleri değiştirilen 
din görevlileri ile ilgili liste ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdirlerinize arz ederm. 
Dr. Lütfi Doğan 

Devlet Bakanı 
Görev Yerleri Değiştirilen Din Görevlilerine Ait 

Liste 
1* 1 Ağustos 1977 tarihinden sonra Başkanlığı

mız teşkilatı üe ü, ilçe, bucak ve köylerde vazifeli bu
lunan din görevlilerinden 270 kişi teftiş raporuna 
müsteniden, 58 kişi tezkiye tüzüğüne göre, 17 kişi 
merkez disiplin kurara kararma göre, 23 kişi idari 

zarurete binaen, 90 kişi de talebine binaen naklen 
tayin edilmişlerdir. 

2* Taleplerine binaen nakledilenler hariç diğer
leri hakkında gerekli tahkikat ve inceleme yapıldık
tan sonra yerleri değiştirilmiştir. 

3. Nakledilen Din görevlileri ile ilgili görevlilere 
aşağraa fasıl ve maddeleri yazılı ödenekler mahalli
ne gönderilmiştir. 

a) <01) den müftü, müftü yardımcısı, şef, me
mur ve Knr'an kursa öğrencileri için 348 692 TL. 
ödenek gönderilmiştir. 

b) <Ö2) den Vaizler, imam - hatip ve müezzin 
- kayyımlar için 289 030 TL. Ödenek gönderihniştir. 

>-•-< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 NCİ BÎRLEŞİM 

11. . 1 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 , 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Balıkesir Miletvekili Sadullah Usumi ve 10 

arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/15) 

2. — Balıkesir Miletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci madeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elâzığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş

kin İmar ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/D 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut özdemir'in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağh'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alman ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, lastik 
fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 
" 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


