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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, Hü
kümetin, memurları huzursuz eden tutum ve davra
nışları hakkındaki gündem dışı konuşmasına Devlet 
Bakanı Ahmet Şener cevap verdi. 

Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden ça-
kildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 2/326 
esas numaralı «Avukatlık Kanununun 17 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair» ve 2/347 
esas numaralı «1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
1238 sayılı Kanunla değişik geçici 17 nci maddesine 
ilişkin» kanun tekliflerini geri aldığına dair önergesi 
okundu; tekliflerinin geri verildiği bildirildi. 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 ar
kadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/15), ya
pılan görüşmelerden sonra kabul edildi; komisyonun 
15 üyeden kurulması, çalışma süresinin üye seçimi 

tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde An
kara dışında da çalışabilmesi hususları onaylandı. 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 ar
kadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/2)'de, yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
di; genel görüşme gününün saptandıktan sonra Genel 
Kurulun onayına sunulacağı bildirildi. 

6/1, 6/10, 6/14 esas numaralı sözlü sorular ilgili 
bakanların; 

6/9, 6/11, 6/15, 6/16 esas numaralı sözlü sorular 
da soru sahipleri ve ilgili bakanların Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

12 Ocak 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Başkan 
Başkanvekili 

Mahmut Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öz torun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge
çiyoruz. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının okunması. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit Başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun 
Programı okunacaktır. 

Programın okunmasına başlanmadan önce dinle
yicilere bir uyarıda bulunmak istiyorum. İçtüzüğü
müzün 145 nci maddesini okuyorum: «Dinleyiciler, 
birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yer
lerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Din
leyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, 
alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşünce
lerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar, 
o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafın
dan hemen dışarıya çıkarılırlar.» 

Sayın dinleyicilerden ricam, herhangi bir müda
haleye meydan vermemelerini temindir. 

Hükümet Programını okumak üzere Sayın Baş
bakan Bülent Ecevit,1 buyurunuz efendim. (CHP sı
ralarından «Bravo» Sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Ülkemizin son zamanlarda sürüklendiği ortamda 
Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini, hür 
ve demokratik rejimi veya Cumhuriyetin temel nite
liklerini yıkıp yok etmeyi amaçlayan, totaliter bir 
baskı ve terör rejimini kurmaya yönelen ve yurttaş
ların özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz yaşama 
haklarım, can güvenliğini, kanun hakimiyetini orta
dan kaldırmaya çalışan, her çeşit Anayasa dışı faali
yetlere karşı demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak 
ve savunmak tüm Ulusumuzun ve onun temsilcisi 

olan parlamentomuzun başlıca görevi haline gelmiş
tir. 

Millet Meclisinin güvenoyuna başvuran ye tü
müyle Türkiye Büyük Miîlet Meclisinin ve en başta 
Türk Ulusunun desteğine güvenen Hükümetimizin 
temel amacı, bu görevin yerine getirilmesine hizmet 
etmektir. Hükümetimiz o yoldan ülkede barış sağ
lamaya, gelişmemizi sosyal adalet içinde hızlandır
mağa ve insan haklarına dayalı milli, demokratik, 
laik bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhu
riyetini güçlendirmeğe çalışacaktır. 

Düşünce ayrılıklarının serbestçe belirlenebilmesi 
demokrasinin bir gereğidir. Demokrasiye ve insan 
tabiatına aykırı usullerle herkesi aynı düşünce kalı
bına veya aym sloganlara hapsetmeye kalkışmadan, 
düşünce ayrılıkları içinde milli birliği sağlamak ve 
sağlamlaştırmak gereğine inanıyoruz. Bunun için 
başta gelen şart, düşünce tartışmasının düşmanlığa 
veya silahlı çatışmaya dönüşmeden yapılabilmesidir. 
Düşünce ayrılıktan yüzünden insanların çatışması bir 
milleti böler, zayıflatır, geri bırakır; ama iç düş
manlığa ve çatışmaya meydan verilmeden demokrasi 
kuralları içinde her konunun özgürce tartışılabilmesi 
bir milletin güçlenip ilerlemesini kolaylaştırır. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiç kimsenin özgürlüğü başkalarının özgürlüğü
nü veya tümüyle milletin özgürlüğünü ve güvenliğini 
tehlikeye sokmamalıdır. 

Milletçe benimsediğimiz özgürlükçü demokratik 
rejimde düşüncelere baskı yoluyla huzur ve birlik 
sağlanamaz. 

Düşünce ve inanç özgürlüğünü demokrasinin ke
sin gereği sayan Hükümetimiz, özgürlüklerle şiddet 
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eylemlerini veya devletin birliğine, ülkenin bütünlü
ğüne yönelen saldırılan ve davranışları birbirine ka
rıştırmamak gerektiği kanısındadır. 

Hükümetimiz, düşünce ve inanç özgürlüğünü her 
türlü baskıdan kurtarmak için çalışmayı olduğu ka
dar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak boyut
lara ulaşan, kamu düzenim ve güvenini temelinden 
sarsan, hür demokratik rejimi, devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünü tehdit eden olaylarla demok
ratik hukuk devleti kuralları içinde etkin biçimde 
mücadele etmeyi de öncelik taşıyan ödevlerinden 
saymaktadır. 

Toplumumuzun her kesimindeki görüş ayrılıkları 
S'Iahlı çatışmalara dönüşmekten kurtarılıp düşünce ve 
inanç özgürlüğünün çerçevesi içerisinde tutulacak, 
böylece yurtta barış sağlanarak çocuklarımız can 
güvenliği içinde öğrenim olanağına kavuşturulacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Anayasa düzeni her alanda egemen kılınarak, de
mokratik hukuk devleti kurallarına kesin işlerlik ka
zandırılıp, devlete ve devlet sözüne güven güçlendiri
lecektir. 

Hükümetimizin yönetiminde; 
—« Birleştirici, toplayıcı ve barıştırıcı olmaya özen 

gösterilecektir. 
— Karar ve uygulamalarda bir partinin veya belli 

düşüncedeki bazı çevrelerin değil, tümüyle milletin 
yararlan gözönünde tutulacaktır. Milli birlik ve 
bütünlüğün pekiştirilmesine önem verilecektir. 

— Yasalann herkese, her düşünceye, her eyleme 
eşitlik ve etkinlikle uygulanması sağlanacaktır. 

— Okul kapısının, dernek üyeliğine göre; memur
luk ve iş kapısının parti rozetine göre açılıp kapan
masına sen verilecektir. Devlet kapısı siyasal inanç
ları ne olursa olsun bütün yurttaşlara, okul kapısı 
bütün gençlere açık olacaktır. (CHP sıralarından al
kışlar) 

— Bağımsız yargı organlarının etkinliği artırıla
cak, yargı işlemlerinin hız kazanması için yeni yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

— İç güvenlik kuvvetlerinin kesin tarafsızlığı ve 
demokratik hukuk devleti kuralları içinde etkinliği 
sağlanacak, o amaçla bu kuvvetler gerekli yetki ve 
güvencelerle donatılacaktır. 

— İç güvenlik kuvvetleri,, etkinliğini yurttaşlarda 
uyandıracağı saygı ve güven duygusundan alacak bi
çimde eğitilecektir. 

— Yurttaşların kendi güvenliklerini sağlamak için 
silah bulundurma ve kullanma gereği duymaları ye
rine devlete güvenebilmeleri sağlanacaktır. 

— Polislik gerek saygınlığıyla, gerek maddi ola
nakları ve çalışma koşullarıyla çekici bir meslek du
rumuna getirilecektir. Jandarmanın yeterli düzeyde 
eğitilmesine ve gerekli olanaklarla bir an önce dona
tılmasına önem verilecektir. 

— Hiç bir gerekçeyle hiç bir kimseye, devlet de
netimi ve sorumluluğu dışında kamu görevi yapma, 
zor kullanma, güvenlik sağlama, kendi kendine hak 
alma yetkisi ve olanağı tanınmayacaktır. (CHP sıra-
lanndan alkışlar) 

Hangi yönden ve nereden gelirse gelsin hukuk 
devleti kurallarıyla bağdaşmayan bu tür davranışlann 
kaynakları hızla kurutulacaktır. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Bunu yaparken bir yandan da haksızlıklar onarı
lacak ve geçmişin yaralanın tedavi yolları aranacak
tır. Fakat, Hükümetin iyiniyetli davranışına karşı en 
küçük bir direniş olursa gereği tereddütsüz yerine 
getirilecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

— Devletin haber alma ve değerlendirme Örgütü
ne demokratik hukuk devletinin ve açık toplumun 
gereği olan nitelik kazandırılacaktır. Bu örgüt, siya
sete dolaylı da olsa karıştırılmayacak, propaganda ve 
yönlendirme çalışmaları yapmayacaktır. (CHP sıra
larından alkışlar) 

— Yasalara olduğu kadar demokraitk hukuk dev
letinin temel kurallarına da aykırı olarak yapdan ata
malar veya kayırmalar, kamu görevlileri arasındaki, 
o arada güvenlik kuvvetleri personeli arasındaki iliş
kileri de, halkın devlet yönetimine güven ve saygısını 
da sarsıcı ölçülere varmıştır. Hükümetimiz bu tür uy
gulamalara derhal son vermek kararındadır. 

Hükümetimiz güvenlik ve huzur sağlamak ve ada
letin etkinliğini artırmak üzere bu temel kurallara 
uyarken, kamu yönetiminde tarafsızlığı ve demokra
tik etkinliği gerçekleştirmek için de çözüm ve Önlem
ler uygulayacaktır. O arada, 

— Kamu yönetiminin merkez, iller ve yurt dışım» 
daki kuruluşları, modern bir yönetimin gereklerine 
göre yeniden gözden geçirilerek, düzenlenecektir. Bu 
düzenlemede israf yerine tasarruf, savsaklama yerine 
yapıcılık, başı boşluk ve birbirinden kopukluk yerine 
uyumluluk ve işbirliği ilkeleri esas olacaktır. 

-— Bakanlıklar kuruluşunda kesin bir çalışma disip
lini sağlanacağı gibi illerde ve yurt dışı kuruluşlarda 
da devletin temsilcisi durumundaki sorumlu merciler 
bu disiplini ve uyumu sağlayıcı yetkilerle donatıla
caktır. 
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— Planlı kalkınmamın ve değişen toplumsal yapı- I 
nm ve ilişkilerin sonucu olan yeni gereksinmeleri kar
şılamak üzere Bakanlar Kurulunda yeni bir düzen
lemeye gidilecektir. 

Bakanlar Kuruluna bu amaçla yerilecek yeni ya
pı doğrultusunda ilk adımlar, daha Hükümetimiz ku
rulurken atılmaya başlamıştır. Planlı ekonomik geliş
meyi, bele son uygulamalarla, ters yönde etkileyici 
bir duruma getirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
bu durumdan kurtarıp kaynak oluşturacak şekilde 
yeniden düzenlemek amacıyla bir İşletmeler Bakan
lığı kurulmuştur. 

Gerekli kuralların saptanmasından sonra, 'ekono
mik işlevleri ağırlık taşıyan kamu işletmelerinde, ve
rimli ve demokratik işletmecilik yöntemleri geliştirile
cektir ve İşletmeler Bakanlığı bu işletmelerin plan di
siplini içkide ülke yararına çalışmasını gözetip denet
leyecektir. Bu Bakanlığın görev alanına girecek ku
ruluşlar, gerekli incelemelerin yapılmasından sonra 
saptanacaktır ve ilk denemelerin vereceği sonuçlara 
göre çoğaltılabilecektir. 

Aynı Bakanlık, gönüllü halk tasarrufiannın bü
tün yurt düzeyinde hızlı ve dengeli sınaHeşımyc hız 
kalıcı ortak yatırımlara güvenle yönelebilmesini, ay
rıca esnaf ve sanatkârların teknolojideki ve pi
yasa koşullarındaki değinmelere ııyabiimelerini, ara
larında birleşerek orta veya büyük boy işletmeciliğe 
geçebilmelerini kolaylaştırmak üzere gerekli düzen
lemeleri yapmakla ve kurumlan oluşturmakla da gö
revli olacaktır. 

Hızh değişim sürecindeki toplumumuzda yepye
ni bir gerçek olarak gelişen yerel yönetiimlerin yö- I 
netsel ve mali tdtanıkhkiarını gidermek, böylece bu 
yönetimlere etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzen
lemeleri yapmak ve demokrasiye o yollan da güç I 
katmak amacıyla Yerel Yönetim Bakanlığı kurul- I 
muştur. 

Ayrıca Hükümetimizin yeni çalışma düzeninde 
Bakanhklararası yeni kurullar oluşturulmuştur. Bu 
kurullar şunlardır: 

— Ülkemizde insan sağlığım ve doğal zenginlik 
ve güzellikleri tehdit edici ve ekonomimize zarar ve
rici ölçülere varan çevre ve hava kirlenmesi ve çevre I 
sağlığı sorunlarına öncelikle çözümler getirecek olan I 
ve bir Başbakan Yardımcılığına bağlı olarak kurulan 
Çevre Sağlığı Koordinasyon Kurulu. I 

— Devlet Bakanlığına bağa olarak kurulan yurt j 
dışmda çalışanların sorunlarıyla ügili Koordinasyon I 
Kurulu. Bu kurul yurt dışında çalışan vatandaşları- | 
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rnızın hem ekonomik faaliyetlerini, girişimlerini ko* 
layüaştırmaya, hem de onların eğitsel, kültürel ve 
sosyal gereksinmelerini karşılamaya yardımcı olacak
tır. 

1— Yine bir Devlet Bakanlığına bağh olarak ku
rulan ve doğal afetlerle ilgili kurtarma ve yardım ça-
hşmalanndaki kopuklukları, yetersizüikleri, gecikme
leri giderme amacım güden Doğal Afetler Koordi
nasyonu Kurulu. 

— Ekonomik işlerin koordinasyonuyla da bir Dev
let Bakanı görevlendirilmiştir. 

, Bunların dışında, Başbakan yardımcılarına bağ
lı İç Güvenlik, Kıbrıs ve Sosyal İşler Koordinasyon 
Kurularına, daha çok etkinlik ve işlerlik kazandırı
lacaktır. 

Sayın üyeler, 
Vatandaşları ve bizzat kamu yönetiminde görev 

alanları büyük ölçüde huzursuzluktan kurtarıp bir 
güven ortamına kavuşturmak Hükümetimizin temel 
amacıdır. 

Devlete işlerlik kazandırılarak, halkın devlete gü
venini sağlamanın temel koşullarından biri de kamu 
yönetiminde tarafsızlığı ve demokratik yöntemler 
içinde etkinliği gerçekleştirmektir. Bu, kamu yöneti
minde yetenek, beceri ve tarafsızlığın esas olmasıyla 
sağlanabilecektir. Hükümetimiz, Bakanlık ve kuru
luşların parsellenerek parti militanlaruîca işgal edil
mesini ve Devletin parti mintanlarına teslim edil
mesini kabul edemez. (CHP sıralarından alkışlar) 

Devlet kapısı, siyasal inançları ne olursa olsun 
bütün yurttaşlara güven verecek şekilde açık tutula
caktır. 

Kamu görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları 
artırılırken ve kesin çizgilerle beSirlenirken, bu görev
liler asayiş konuları başta olmak üzere, yaînız yet
kilerini kötüye kullanırlarsa değil, ihmal ederlerse, 
savsaklarlarsa ve gereken etkinlikle kullanmazlarsa 
da sorumlu olabileceklerdir. 

Kamu görevlilerinin sürekli eğitim olanaklarına 
kavuşturulmaları, değişen ve ilerleyen bilim ve tek-
nolofîden yararlanmaları, eğitim yoîuyla mesleklerin
de ilerleyip yükselebilmeleri sağlanacaktır. Bu konu
daki çalışmalar bir Devlet Bakanlığınca düzenlenip 
izlenecektir. 

Hükümetimiz, kamu yönetimlinde büyük bir sorun 
o5an rüşvet ve suiistimaBerle en etkili bir şekilde mü
cadele edecektir. Yolsuzlukların ve kamu kuruluşla
rındaki aksaklıkların saptanıp kovuşturulmasıyla il-
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gili çalışmaların koordinasyonu bir Başbakan Yar- I 
dımcısının görevleri arasımda olacaktır. I 

Kamu yönetimi ve iç güvenlik aîanSarmda uygu- | 
lanacck demokratik ve etkin çözüm ve öırfemlerle, 
ülkede barışın, can güvenSğâıin ve öğrenim özgür
lüğünün eksiksiz sağlanması kolaylaşacağı göbi, eko-
nom'ileki ve karar alınmasındaki tıkanıklıklar da gi- ? 

derübrek ekonomik yaşama güven ve işlerlik kazan
dırılmış olacaktır. 

Yargıtayın, Danıştayın ve tüm mahkemelerin iş 
yükünü azaltıcı yasal düzenlemeler yapılacaktır. O 
arada kamu kuruluşlarınca yapılan yanlışlıklardan 
ötürü her yurttaşın ayrı ayrı adalete başvurma veya 
uzlaşmazlık konusu olmayan işleri adalet yoluyla 
izleme zorunluğu kaldırılacaktır. 

Dar gelirlilerin hak aramalarım kolaylaştırıp bu 
alandaki mali yüklerini azaltıcı çözümler getirilecek
tir. 

Hâkimlerin, savcıların ve tüm adalet görevlileri
nin tam bir güvenlik, huzurla ve maddi sıkıntı çek-
meksizin görev yapabilme olanakları genişletilecek- > 
tir. 

Suça itilen çocukların çevresel ve ruhsal durum
larını gözönünde tutabilecek biçimde çocuk mahke
meleri kurulacaktır. 

Yaşama koşulları, iç düzenleri ve eğitim olanak
ları bakımından ceza ve tutuk evleri uygar, sağlıklı 
ve yaşam için hazırlayıcı duruma getirilecektir. 

Sayın üyeler; 
Yönetimi, hem iç güvenlik açısından, hem de 

ertelendikçe ağırlaşan ve aleyhimize dönüşen ulus
lararası sorunlar ve dış güvenlik açısından en elveriş
siz koşullarla devralan Hükümetimiz, ekonomik ve 
mali alanda da ağır bir miras üslenmektedir. Hızlı 
enflasyon ve görülmemiş hayat pahalılığı, döviz yok
luğu, ağır dış borçlar, enerji ve mal kıtlıkları, ihtikâr, 
karaborsa, yatırımda ve üretimde etkinliğin büyük 
ölçüde aksamış olması, her alanda savurganlık ve 
kadro şişkinlikleri ve toplumsal barışı bozacak bo
yutlara ulaşan işsizlik, bu mirasın gözler önündeki 
belirgin örnekleridir. Fakat Hükümetimiz, Türk 
Ulusunun üstün niteliklerine, Devletimizin sağlam 
temellerine dayanarak ülkede huzur ve barış sağlı-
yabileceğine güvendiği gibi, büyük Ulusumuzun ye
teneklerinden güç alarak ve ülkemizin bugüne ka
dar gereği gibi kullanılmayan kaynak ve olanakla
rını değerlendirerek ekonomik sorunların da üstesin
den gelebileceğine inanmaktadır. (CHP sıralanndan 
alkışlar) l 

Bugün hızlı enflasyon, esasen dengesiz olan ge
lir dağılımını daha' da kötüleştirerek geniş halk top
luluklarını yoksulluğa sürüklerken, aynı zamanda 
plansız ve programsız uygulamayla birlikte ekono
mide kaynak dağılımını da büyük ölçüde bozmuş
tur. 

Bu nedenlerle, enflasyon hızının yavaşlatılması 
ve planlı kalkınma kurallarına uygun bir ortam için
de sağlıklı bir gelişme sürecinin başlatılması, eko
nomide ve mali alanda uygulayacağımız politikaların 
anahedefi olacaktır. 

Halkımızın mutluluğunun ve refahının sağlanma
sı yanında, Devletimizin iç ve dış güvenilirliğinin de 
bunu gerektirdiği inancındayız. 

Hükümetimiz, bu amaçları gözönünde tutarak, 
uzun süreli gelişme hedeflerine ve büyük atılımlara 
yönelik olmak üzere Dördüncü Beş Yıllık Planın ha
zırlık çalışmalarına en kısa zamanda başlayacaktır, 
bir yandan da bu hedefler doğrultusunda ekonomi
nin onarılmasına girişecektir. 

Yeniden ele alınacak olan Dördüncü Beş Yıllık 
Plan çalışmalarında ve bu Plana geçiş için hazırla
nacak olan programda bir yandan Türkiye'nin ileri 
bir sanayi ülkesi durumuna getirilmesi amaçlanırken, 
bir yandan da devralınmış bulunan ekonomik mira
sın ağır sorunlarına çözümler getirilecektir. 

Kısa dönemli olsun, uzun dönemli olsun tüm eko
nomik, mali ve sosyal önlemlerde, çözümlerde te
mel hedefimiz dar ve değişmez gelirli halkımıza sıkın
tı çektirmemek olacaktır. 

O arada, ekonominin yükünü taşıyamaz duruma 
gelen altyapı geliştirilecek ve bugünkü döviz açığı
mızı hızla azaltmayı amaçlar ' biçimde, yatırımlara 
yeni öncelikler verilecektir. Böylece Hükümetimiz 
bugün yüzüstü bırakılmış bulunan yatırımları bir 
program çerçevesinde sonuçlandırırken, geleceğe dö
nük hızlı ve sağlıklı bir sanayileşme hareketini de 
gerçekçi bir şekilde başlatmış olacaktır. 

Sayın üyeler, 
Hedefimiz, bir yandan tarım, hayvancılık, balık

çılık ve her türlü su ürünleri alanlarında verim ve 
üretimi hızla arttırırken ve ülkemizin doğal kaynak
larını ve zenginliklerini yüksek düzeyde değerlendi
rirken, bir yandan da Türkiye'yi kısa sürede ileri bir 
sanayi ülkesi haline getirmektir. Sanayide gerekli 
atılımlar, ulusumuzun üstün yeteneklerini ve ülkemi
zin geniş olanaklarını gereğince değerlendirerek, plan
lı ve programlı bir biçimde yapılacak ve bütün yur
du dengeli olarak kapsayacaktır. 
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Hazırlayacağımız güven ortamında sanayi yatı
rımlarının sürekli bir kararlılık içinde gelişmesine 
özen gösterilecektir. Hızlı, dengeli ve yaygın sanayi
leşme için gerekli bilgi ve teknoloji üretimine, altya
pılara, dışa bağımlılığı giderek azaltıcı çözümlere ve 
bu amaçlara uygun teşvik ve kredi uygulamalarına 
önem verilecektir. 

Temel yatırım mallarının asıl ihtiyaç sahiplerine, 
spekülatif kazanç konusu olmaksızın, zamanında ve 
gerçek fiyatlarıyla ulaşabilmesi için devlet gereken 
önlemleri alacaktır. 

Döviz kazandırıcı yatırım ve ara mallarım ürete
cek sanayi tesislerinin tamamlanmasına hız verilecek, 
aynı şekilde zorunlu tüketim mallan sanayileri için 
yapılacak yatırımların da hızla tamamlanmasına gidi
lecektir. i 

Ülkemizin sanayi mamulleri ihracatım artırmak 
amacıyla» ihracatta karşılaşılan darboğazları giderici 
yeni ve birbirleriyle uyumkı önlemlerin alınması için 
sürekli çalışılacaktır, 

Ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi dışa bağım
lılıktan kurtaracak sanayilere, yatırım malları ve ara 
mallar sanayiine, genel sanayileşme politikasıyla 
uyumlu savunma sanayiine büyük önem ve öncelik 
verilecektir. 

Makine, motor, metalürji, elektronik sanayii dal
larında, ayrıca tarımla ve hayvancılıkla ilgili sanayi
lerde, demir - çelik, çimento ve ulaştırma sanayi
lerinde, Hükümetimiz, Türkiye'nin kısa sürede yeter
li duruma gelmesi ve ihracat olanaklarına kavuşma
sı amacına yönelecektir. 

Sanayi toplumuna geçiş, ülkenin tümünde birden 
dengeli, adaletli ve yaygın bir biçimde hızlandırıla
caktır. Orta Doğu ülkeleriyle işbirliği, sanayi politika
mızın önemli bir hedefi olacaktır. Özellikle bu ülke
lerle de işbirliğine yönelerek kurulacak sanayilerin 
yer seçiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya önce
lik tanınacaktır. 

Hızlı sanayileşmeyle tarımdaki gelişmenin çeliş
memesi, tam tersine birbirine destek olması sağlana
caktır. 

Programlanan yatırımlarda iç ve dış finansman 
olanaklarının rasyonel biçimde kullanılmasına özen 
gösterilecektir. Yabancı sermaye konusunda, ekono
mimizin yararına bir rekabetçimi gözetilecektir. Ya
bancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, sınai ge
lişmemizi hızlandırması, ihracata olanak vermesi, 
ödemeler dengemize olumlu etki yapması gibi ölçüt
lerle j ararlanılacaktır. 

Türk sanayiinin güçlü biçimde dünya pazarlarına 
açılabilmesi için, ekonomiye yük olucu ve verimli iş
letmeciliğe geçişi önleyici zoraki desteklemeler yeri
ne, yapısal ve teknolojik değişiklikleri gerçekleştirici 
teşvikler sağlanacaktır. Yatırımcı Türk firmalarının 
dış ülkelerde ekonomimize döviz getirici girişimleri 
sürekli destek görecek, bu yolda karşılaşılan gereksiz 
engeller varsa, bunların en kısa yoldan kaldırılması
na gidilecektir. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın tasarrufları
nın ülkemiz yararına değerlendirilmesi için her çaba 
gösterilecektir. Bunları da kapsamak üzere, gönüllü 
halk tasarruflarının sınai yatırımlara yöneltilmesi 
özendirilecektir. Bu amaçla, Devlet, gereken tüm 
destek görevlerini üstlenecektir. Bu tür girişimlerin 
işletmecilik ve pazarlama sorunlarının çözümüne de 
yardımcı olacaktır. 

Özellikle kamu yatırımlarının gecikmeksizin 
gerçekleştirilmesini, işletmelerin ekonomik kurallar 
içinde çalışabilmelerini çabuk ve etkin kararlar alabil
melerini sağlamak için, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
yeniden düzenlecektir. Bu teşebbüslerde özellikle son 
yıllarda artan ve ekonomimizin sağlığı bakımından 
da kaygı verici boyutlara ulaşan savurganlığın ön
lenmesi sağlanacaktır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin sağlıklı kaynaklardan finansmanı gerçekleştirile
cektir. 

Temel tüketim maddelerinin nitelik ve fiyat bakı
mından denetimi ve halka ucuz olarak ulaşabilmesi 
için, aracı aşamalarım azaltıcı önlemlerle üretici ve 
esnafı da koruyucu çözümler getirilecektir. İç tica
retin bu amaçla düzenlenmesinde, üretici - tüketici ve 
esnaf kooperatiflerinden, bunlar arasında geliştirile
cek işbirliğinden ve belediyelerin olanaklarından da 
yararlanılacaktır. 

Saynı üyeler; 
Bankacılık ve kredi alanlarında yapılacak düzen

lemelerle krediler spekülatif alanlardan sanayi, tanın 
ve hayvancılık gibi üretken ve planh kalkınma süre
cini destekleyici alanlara yöneltilirken köylülerin, es
naf ve sanatkârlann kredi alma olanaktan da büyük 
ölçüde artınlacaktır. 

Devletin bankalar ve kredi düzeni yolu ile yatı
rımları toplum yaranna yönlendirebilme ve plan di
siplinini sağlayabilme olanaklan güçlendirilecektir. 

Sayın üyeler; 
Gelişmenin ve sanayileşmenin temel gereği olan 

yeterli enerji üretimi, günümüzde büyük önem ve 
ivedilik kazanmıştır. Bu nedenle, Hükümetimiz, ener
ji yatınmlanna öncelikle yönelecektir. 
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Suya ve kömüre dayanan enerji santrallannın ya
pımındaki olağanüstü gecikmelere son verilerek, bun
ların kısa sürede birbiri ardından devreye girmeleri 
sağlanacaktır. Öylece Türkiye'nin enerji açığı ve ener
jide dışa bağımlılığı giderek- azaltılacaktır. Bu sağla
nıncaya kadar, geçici ivedi önlemlerle sanayimizin 
enerji açığını kapatmak üzere her çaba gösterilecektir. 

Bu amaçlarla bir ulusal enerji planı uygulanacak
tır. 

Büyük hidrolik enerji santraîlan yapımı hızlandı
rılır ve yenilerine başlanırken, yerel su kaynaklarının 
da küçük santrallarla yaygın enerji üretimine katkısı 
bir program içinde sağlanacaktır. 

Termik santral projeleri ile ilgili kömür sorunları 
derhal çözülecektir. 

Bunların yanısıra nükleer enerji santraîlan ile il
gili çalışmalar sürdürülecektir. 

Enerjinin dağılımında ve sanayileşme için değer
lendirilmesinde bölgeler ve yöreler arası adalet göze
tilecektir. 

Bir yandan enerji üretimi hızlandırılırken, bir 
yandan da yakma kayıplarını azaltıcı ve enerji ta
sarrufunu artırıcı önlemler alınacaktır. Bu Önlem
ler, gelişmeyi ve sanayileşmeyi kısıcı değil hızlandırıcı 
yönde olacaktır. 

Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye'nin geniş 
olanakları bulunmakla birlikte, bu olanaklar şimdiye 
kadar yeterince değerlendirilmemiştir. Yer yer özel 
kesim eliyle yapılan değerlendirmeler de çok yeter
siz düzeyde kalmaktadır ve kaynak israfına yol aç
maktadır. Hükümetimiz, yeraltı kaynaklarının bütün 
yurtta ulusal yararlara en uygun biçimde değerlen
dirilmesine büyük önem verecektir. 

Enerji ve sanayideki atılımlar doğrultusunda 
hammadde girdilerinin büyük ölçüde ülke doğal kay
naklarından verimli ve güvenilir bir şekilde sağlana
bilmesi için öncelikle önemli linyit yatakları ile de
mir cevheri ve bor tuzları kamu kuruluşlarınca işle
tilecektir. 

Madenlerimizin ulusal sanayiimizde değerlendi
rilmesi ve işlenmiş olarak ihracı için gerekli yatırım
lar kısa sürede gerçekleştirilecektir. O yoldan döviz 
gelirimiz artacağı gibi, ülkemizde yeni çalışma alan
ları da açılmış olacaktır. 

Özellikle petrol, taşkömürü, linyit, demir, fosfat, 
tuz ve benzeri maddelerin üretiminin artırılması için 
gereken çabalar ve son zamanlarda beliren tuz sıkın
tısının en kısa zamanda giderilmesi için yatırımlar ge
nişletilerek hızlandırılacaktır. Bu gibi doğal kaynak

larımız gereğince değerlendirilirken ulusumuzun ken-
Ji sınai olanaklarından ve teknik gücünden yararla
nılmasına özen gösterilecektir. 

Çok amaçlı Güneydoğu Anadolu projesi gelişti
rilerek hızlandırılacaktır. Bu proje çerçevesinde ku
rulacak barajlardan tünel ve kanal şebekelerinden 
yararlanılarak yapılacak sulama sonucu Güneydoğu' 
:1a geniş ve bereketli tarım alanları oluşturulacağı 
gibi, enerji üretimine büyük katkısı bulunan bu yöre
miz kısa sürede canlı bir sanayi bölgesi durumuna 
da gelecek ve Türkiye'nin gelişme düzeyini yükseltici 
ve ekonomik coğrafyasını değiştirici bir güce erişe
cektir. 

Petrol Yasası yeniden ele alınarak günümüz ko
şullarına ve ulusal yararımızla aykırı hükümleri de
ğiştirilecektir. 

Maden Yasası yeraltı kaynaklarımızı Anayasanın 
130 ncu maddesine uygun bir anlayışla ulusal ya
rarlar doğrultusunda değerlendirme olanağı sağlaya
cak biçimde gerçekleştirilecektir. 

Temel madenlerimizin ve tüm doğal kaynakları
mızın biran önce ve güvenilir şekilde saptanması ve 
değerlendirilmesi için arama çalışmalarına daha bü
yük kaynaklar ayrılacaktır. 

Enerji üreten makine ve donatımın geniş ölçüde 
yerli olanaklarla sağlanması için köklü önlemler alı
nacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Bugün Türkiye ekonomisi önemli bir döviz dar

boğazı ile karşı karşıyadır. Aylardır Merkez Bankası 
çok kritik bazı ödemeleri bile yapamamaktadır. 

Türkiye'nin döviz gereksinmesinin, ihracata hız 
vererek veya ekonomide gereken yapısal değişiklikle
ri gerçekleştirerek değil de enflasyoncu politikalar 
sonucu başvurulan para operasyonları ile karşılanma
ya çalışılmış olması bunalımı artırmıştır. 

Döviz, dış ticaret, ödemeler ve borçlanma alanla
rında izlenen yanlış politika ve uygulamalar, bir yan
dan ekonomiyi ağır sorunlarla karşı karşıya bırak
mış, bir yandan da paramızın değerinin hızla düşme
sine yol açmıştır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda gönderdik
leri dövizler azalmış, turizmde döviz giderleri gelirle
rimizi aşmış, ihracatımız gerilemiş, geleneksel tarım 
ürünlerinin ihracında bile başarısız kalınmıştır. 

Hükümetimiz, turizm gelirlerini ve dışarıda çalı
şan yurttaşlarımızın gönderdikleri dövizleri artına 
etkin bir politika izleyecektir. Bunun yanısıra, döviz 
gereksinmelerimizi karşılamak üzere yeni ve güveni
lir kaynaklar bulunacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bugiln, özellikle hızlı enflasyon yüzünden vergi 

yükü aknteriyle çalışanlarla dar ve değişmez gelirli-
ler üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Hükümeti-. 
miz, vergi düzeninin bu etkilerini ortadan kardıracak 
önlemleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi amaç edin
miştir. 

Adaletli bir vergi düzeninin gerçekleştirilmesine 
ilişkin çözümler yamnda, en az geçim indiriminin, en 
az ücret gözönünde tutularak, günün koşullarına uy
gun biçimde yeniden düzenlenmesiyle ilgili yasa deği
şiklikleri Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Vergi uygulaması, denetimi ve yargısı alanlarında 
çağdaş bir yaklaşım çerçevesinde vergi kaybım ön
leyecek, vergi gelirlerini artıracak etkin önlemler, yü
rürlüğe konulacaktır. 

Böylece kamu harcamalarının sağlıklı kaynaklar
dan ve adaletli bir biçimde karşılanması gerçekleşti
rilecektir. öte yandan kamu harcamalarında her dü
zeyde savurganlığı giderici önlemler alınacak ve ka
mu harcamalarının denetiminde Sayıştaya daha çok 
etkinlik kazandırılacaktır. 

Bundan başka aşın tüketim yarışını kamçılayan 
etkenleri önleyerek sağlıklı tüketim ve gönüllü tasar
ruf eğilimlerini geliştirici bir tutum izlemeyi, Hükü
metimiz, yatırımları hızlandırmak bakımından olduğu 
kadar toplumun esenliği açısından da gerekli görmek
tedir. 

İYAK, MEY AK gibi tasarruf ve sosyal güvenlik 
kurumlan kısa zamanda gerçekleşecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış ekonomik ilişkilerimizde uyumlu ve tutarlı 

bir hükümetin sağlayabileceği olanakla, yönetsel tı
kanıklıklar ve kopukluklar giderilirken yeni ve büyük 
atılımlara da girişilecektir. 

Dış ekonomik ilişkilerimizi sağlıklı biçimde ge
liştirmek üzere, araştırma, pazarlama ve haberleşme 
olanaklarından Devlet kesiminin ve özel kesimin or
taklaşa yararlanabilecekleri bir «dış ticaret kurumu» 
kurulacaktır. 

Aramızda yakın dostluk ilişkileri bulunan ve ge
niş sermaye olanaklarına sahip olan Orta Doğu ve 
Akdeniz ülkeleriyle, Balkan ülkelerinin de katılabile
ceği verimli bir ekonomik işbirliği kurulmasına çaba 
gösterilecektir. Bölgesel ekonomik işbirliğinin sağla
yacağı güce dayanarak, teknoloji bakımından ileri 
ülkelerle de bağımsızlığımıza ve karar özgürlüğümüze 
gölge düşürmeyecek koşullarla işbirliği olanakları 
aranacaktır. 

Bölge ülkeleri ile ve teknolojide ileri ülkelerle 
Türkiye arasında oluşturmaya çalışacağımız çok yön
lü ekonomik işbirliği, Türkiye'nin ihmal edilmiş yöre
leri arasında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
nun da gelişmesine büyük hız katacaktır. 

Bütün ihmal edilmiş yörelerin gelişmesine önce
lik verecek olan Hükümetimizin bir .amacı da, Doğu 
ve Güneydoğu Anâdoluyu, yalnız Türkiye'nin değil 
bütün Orta Doğunun gelişme ve smaileşme merkez
lerinden biri durumuna getirmektir. (CHP sıralann-
dan alkışlar). 

Doğu ve Güneydoğu Anadolulum, başta hayvan
cılık olmak üzere, madencilik, tanın ve tarımsal sa
nayi alanlanndaki olanakları da komşu ülkelerle ya
kın işbirliği yapılarak değerlendirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dünyadaki başlıca geçiş yollarından biri durumu

na gelmiş bulunan ülkemizde ulaştırma ve haberleş
me alanlarının önemi büyük ölçüde artmıştır. 

Bu bakımdan, ulaştırma ve haberleşme, ülkenin 
toplumsal ve ekonomik gereksinmelerini karşılayacak 
ve uluslararası ilişkilerini geliştirecek düzeye getirile-
cektiv. 

Ülkemizin demiryolu ağı günün koşullanna ve kit
le taşımasının gereklerine uygun biçimde yemlenip 
yaygınlaştırılacaktır. Demiryolu taşıttan sanayiimiz 
yurt içi kullanıma olduğu kadar, ihracata da dönük 
olarak geliştirilecektir. 

Karayollan kısa sürede ülken'n kolay ulaşılama
yan yörelerine uzatılacak, sert iklimli bölgelerimizde 
etkin kar mücadelesi yapılarak, tüm ilçe ve bucakları
mıza yıl boyu sürekli ulaşım sağlanacaktır. Köy ve 
orman yollannın yapımı ve anayollara bağlanması 
hızlandırılacaktır. 

Her yıl binlerce yurttaşımızın can kaybına ve çok 
yüksek maddi zarara yol açan karayolu taşımacılığı 
hizmetlerinin tesis, yönetim, işletme ve trafik kontro
lü yönlerinden içinde bulunduğu dağınıklığı önlemek 
üzere «Karayollan Trafik Yasası» ve «Karayolu Ta
şıma Yasası» yüce Meclislere sunulacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda ekonominin can-
lanamayışının nedenlerinden bir; de bölge içi ulaşım 
olanaklannın yetersiz kalmış olmasıdır. Bu yetersiz
liği gfdermek üzere, Doğu Karadenizk Güney sınır
larımız arasındaki dikey ulaşım bağlantjlan süratle 
gerçekleştirilmeğe başlayacaktır. Böylece bu bölgede 
kurulacak sanayilerin daha geniş bir iç pazara daya
narak gelişebilmeleri desteklenmiş olacaktır. 
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Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin bugüne ka- I 
dar ihmal edilen deniz ulaştırmacılığında içe ve dışa 
dönük olarak büyük Wr atılım yapılacaktır. 

Tersane ye gemi yapımı hızlandırılacak, ticaret fi
lomuzu ve donanmamızı yeterli düzeye ulaştırmak 
için her çaba gösterilecektir. 

Gerek sanayileşme gerek iç ve dış ticaret açısın
dan büyük önem taşıyan ve artık ekonomimizin ge
reksinmelerini karşılayamaz duruma gelen,- liman, 
depolama tesisleri gibi altyapılar da yeterli düzeye 
getirilecektir. 

Deniz taşımacılığının etkinliğini ve ekonomimizin 
navlun gelirini arttırmak için, yeni örgütlenmelere gi
dilecektir. 

Ulaşıma elverişli göllerimizde ve nehirlerimizde 
yer yer yeni su bağlantıları da kurularak, ulaşım ola
nakları ve limanlar geliştirilecektir. Bu arada Van ve 
Keban göllerinde ulaştırma hizmetlerinin geliştirilme
sine öncelik verilecektir. 

Hava Ulaştırmacılığı, dış ekonomik ilişkilerimizin, 
çağdaş pazarlama yöntemlerinin ve kitle taşımacılığı
nın gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Hava 
ulaştırmacılığında, ülkemizin geniş turizm olanakları
nın değerlendirilmesi de gözönünde tutulacaktır. Yurt 
dışında çalışan ve bugüne kadar kötü işletmeciliğin 
sıkıntılarını çeken yurttaşlarımızın yurda geliş ve gi
dişlerinde her kolaylık sağlanacaktır. 

Başlıca hava limanlarımız ve alanlarımız uluslar
arası teknik standartlara ve güvenlik koşullarına uy
gun duruma getirilecektir. Türkiye'nin erişilmesi güç 
yörelerinde o arada özellikle bazı Doğu ve Güney
doğu illerinde yaz - kış trafiğe açık hava alanları ku
rularak, büyük hava limanlan ve alanlarıyla buraları 
arasında hava bağlantısı sağlanacaktır. Hava ulaştırma
sını yaygınlaştırmak üzere Türk Hava Yollan küçük 
uçaklarla da desteklenecektir, 

Sayın milletvekilleri, 
Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini 

değerlendirerek, halkın sağlıklı dinlenme olanakları 
genişletilirken, turizm yoluyla döviz gelirlerinin yük
selmesi için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Hükümetimiz, turizm geliştirilerek Türkiye'nin dış 
ilişkilerine de yeni bir boyut kazandırabileceği inan
cındadır. 

Gümrüklerimizde izlenecek politika çağdaş bir an
layışa ve dış ilişkilerimizde ve turizmde öngörülen 
gelişmelere uygun bir biçimde yeniden düzenlenecek
tik. 

Yolcuların ve özellikle yurt dışında çalışan yurt-
taşlarımızın gümrüklere giriş ve buradan çıkışların- ] 

daki işlemlerde kolaylık ve esneklik sağlayıcı uygula
malara gidilecektir. Bu bakımdan önemi büyük olan 
personel sorunu, yepyeni bir hizmet anlayışına uygun 
olarak ele alınacaktır. 

Hükümetimiz ekonomik ve sosyal bir yara haline ı 
gelen kaçakçılıkla,.sınır ve kıyı bölgeleri halkının re
fahını gözeten çözümler de uygulayarak, keşin ve et
kin biçimde mücadele etmekte kararlıdır. Bunu sağ- : 
lamak için, ilgili tüm Devlet kuruluşlan sürekli iş
birliği yapacaklardır. Bugün haberleşme ve tesis ola
naklarından yoksun bulunan kıyılarımızla sınır kapı
larımızın, en kısa sürede çağdaş haberleşme ve kont
rol ağıyla donatılması için gerekli önlemler alınacak-
tu". 

Güney ve Güneydoğudaki mayınlı sınır toprakla-' 
nnın mayınlardan anndınlarak bölge köylüleri yararı
na terim topraklan olarak değerlendirilmesine gidile
cekti!. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Tarımsal kaynaklar bakımından ülkemizin, şim

diye kadar gereğince değerlendirilmemiş büyük bir 
üretim potansiyeli vardın 

Hükümetimiz, tarımda üretimi artına etkin eko
nomik, toplumsal ve teknolojik çözümlerin yanı sıra. 
köylülerin gelirleri artına ve gelir dalgalanmalarının 
olumsuz etkilerini giderici, üretimi yönlendirici bir 
destekleme politikası uygulayacaktır. Bu politikanın, 
gelir dağılımını küçük ve orta çiftçi lehine değiştire
cek biçimde uygulanması sağlanacaktır. Devlet des
teği, yalnız destekleme alımlarıyla değil, araç ve ge
reç yardımlarıyla, yeterli kredi kaynakları ve olanak
ları ile de olacaktır. Çeşitli ürünlere ait taban fiyat-
lan, ürünlerin ekiminden önce ilan edilerek üretim 
ve pazar dengesi sağlanacaktır. 

Başta tütün, pamuk, çay ve fındık üreticileri ol
mak üzere geçen yıl güç durumda kalan üreticilerin 
bu duruma düşmemesi için tüm önlemler alınacak
tır. Sigara kalitesi düzeltilecek, filtreli sigara sıkıntı
sının önlenmesi için yeni yatırımlara gidilecektir. 

O arada Güneydoğu tütünlerinin daha geniş ölçüde 
değerlendirilmesi ve ekim alanlarının genişletilmesi 
yollan aranacaktır. 

Ekici tütün piyasaları geciktirilmeden açılacak
tı., 

Bugün çay üreten bir ülke olmamıza karşın üreti
len çayı işleyecek kapasitede fabrika olmadığından bu 
üründen gerekli yarar sağlanamamaktadır. Bunun ön
lenmesi için yerii çay fabrikaları yapılacak, bunlann 
özellikle üreticiyi taşıma sıkıntısından kurtaracak yeri 
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lerde kurulması olanakları araştırılacaktır. Mevcut 
çay fabrikaları da genişletilecektir. 

Doğa koşullarının neden olduğu verim dalgalan
malarına karşı üretici gelirini güvence altına alabil
mek için, tarım sigortası yasası çıkartılacaktır. Öte 
yandan üreticiler, hızla yaygınlaşînacağımız koope
ratifçilik hareketiyle bağlantılı olarak, sosyal sigor
talara kavuşturulacaktır. 

Tarımda üretimi artırmak için gerekli tarımsal do
nanımdan ve girdilerden köylüleri yeterli düzeyde ve 
güçlü kooperatiflerin de sağlayacağı geniş olanaklar
la yararlandırmak için her çaba gösterilecektir. Ta
ranışa! araç ve gereçlerin yerli üretimi için gerekli sa
nayi yatırımları hızlandırılacaktır. Çiftçilerin araç
larım ve gereçlerini aracısız olarak, peşin ödeme güç
leri yoksa, uygun krediyle almaları sağlanacaktır. 
Gübre ve ilaç, zamanında, yeterli miktarda ve uygun 
fiyatla aracısız olarak çiftçilere ulaştırılacaktır. Tarım 
ve hayvancihk uzmanlarının ve teknisyenlerinin bilgi
lerini üreticiye sürekli olarak aktarmaları güvence al
tına alınacaktır. 

Tanımsal ürünlerin ihracatında. Devletin ve üretici 
kooperatiflerinin ağırlıkları artırılacaktır. 

Tarımsal verimliliği artırmak için sulamaya ve kır
sal elektriklendirmeye de büyük önem verilecektir. 
Yeni sulama projeleriyle ve bütün yurda yaygın çok 
sayıda göletlerle ve derin kuyularla, yeraltı ve yerüs
tü su kaynakları değerlendirilerek, her yıl sulanan top
rak miktarında büyük artışlar sağlanacaktır. Kurul
muş sulama şebekeleri, düzenli bakımla, sürekli çalı
şır bîr durumda tutulacaktır. 

Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadoîu-
nun kurak ovalarının sulanmasını sağlayıcı projeler 
süratle uygulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Hayvancılığımız yeterli düzeyde yararlanılamayan 

üretim kaynaklarımızın başında gelmektedir. Bu kay
nağın verimli bir şekilde değerlendirilmesi ile iç tüke
tim'ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanacağı ğvbi, önemli 
bir döviz kaynağı da sağlanabilecektir. 

Hayvancılık alanında, üretimden pazarlamaya ka
dar kooperatifleşmeyi geliştiren ve bu alanda verimi 
ve hayvancılıkla geçinenlerin gelirini artıran bir po
litika izlenecektir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, araştırma merkezleri 
ve Devlet haraları, daha verimli çiftçilik ve hay
vancılık yöntemîerinii ve yeni teknolojileri çevrelerine 
yayacaklardır, köylü ile işbirliği halinde çalışacaklar
dır. 

Modern hayvancılık ve yan tesisleri hızla geliştiri
lecek, hayvan başına üretimin çağdaş ölçülere uygun 
düzeye yükselmesi için her çaba gösterilecektir. Hay
vansal besin tüketiminin yaygınlaşıp artması özendi
rilecektir. 

(Büyük tüketin ve ihracat merkezlerine•. yakın yö
relerde mera 'hayvancılığının besi hayvancılığı ite ta
mamlanması için yetiştiricilere kredi desteği sağlana
caktır. Hayvansal ürünleri İşlemek için Üreticilerin ku^ 
racakları kooperatifler ve' sanayiler desteklenecektir. 
Yem sanayii bütün yurda yaygın olarak geliştirilecek
tir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım ve hayvancılık alanında izleyeceği tutumla 

Hükümetimiz gelişmeyi köylüden başlatacağı gibi, sı
nai Jeşmeyi de köye kadar ulaştıracaktır. 

Öylelikle, tarımsal gelişmeyle hıza ve yaygın sınai-
leşmeyi bir arada sağlama ilkesini gerçekleştirmiş 
olacaktır. 

Gelişmeyi köylüden başlatabilmenin temel koşum, 
köylünün örgütlenerek glüçlenebimıesidir. 

Bu amaçla, tarım kesiminde yaygın, güçlü ve de-» 
moki'aiik bir kooperatifçilik hareketi desteklenecektir. 

Kooperatiflerle üst kuruluşlarının ve gene] olarak 
üreticiîerin taşınmaz mal karşılığı aranmaksızın, arazi 
büyüklüklerine bakılmaksızın, üretim değeri veya pro
je karşılığında yeterli işletme ve yatırım kredileri ala
bilmeleri sağlanacaktır. 

Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının plan doğrul
tusundaki verimli ekonomik işletmecilik kurallarına 
uygun olarak yapacakları tarımsal ve sınai yatırımlar 
Devjet katkısıyla desteklenecektir. 

Köy grupları yeterli düzeyde orîak hizmet ve alt
yapı olanaklarına kavuşturulacaktır. Bu ortak hizmet
lerin ve altyapıların yanısıra her köy şimdiye kadar 
yararlandığı olanaklardan fazlası ile yararlanacak
tır. Her köyün okulu, camii bulunacak ve sağlık hiz
metine kavuşması sağlanacaktır. 

Yine bu ortak hizmetlerin ve altyapıların sağlaya
cağı kolaylıklardan yararlanarak Türk köylüsü, top
rağından kopmaksızın sınaileşebilecektir; insan yaşa
mını maddi ve manevi yönde zenginleştirici tüm ola
naklara kavuşabilecektir. Tarıma olduğu kadar sana
yie de dayalı ve doğayla dengeli yeni ve sağlıklı bir 
uygarlık oluşturabilecektir. 

Hakça bir toprak dağılımına ve toprağın en ve
rimli biçimde kullanımına olanak verecek Anayasaya 
uygun yeni bir toprak reformu yasası en kısa Sürede 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 
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®u yasa kabul edülirse, yurdun gereken her bölge
sinde, özefMkle toprak dağılımı bakımından adaletsiz
lik bulunan yörelerde toprak reformu gerçekleştirile-
rek, geçimi toprağa bağlı olanların kendi toprağını iş
ler duruma gelmesi ve ileri teknolojiye dayalı verimli 
çiftçilik yapabilmesi sağlanacaktır. 

Büyük topraklar Anayasa kuralına ve demokratik 
hukuk devleti ilkelerine ve hakkaniyete uygun ola
rak kamüiaştırılıp dağıtılırken, Hazine topraklarının 
da yetersiz veya az topraklı ciftçllere dağıtılması sağ-
ianacaktır. 

Toprak reformu ile birlikte tarımda verimi artırıcı 
sulama tesisleri, altyapılar, kamu hizmetleri ve tek
nolojik olanaklar devletçe veya devlet katkısıyla ye
terli düzeyde sağlanacaktır. Yaygın, güçli ve demok
ratik bir kooperatifçilik hareketi, reformla birlikte 
geliştirilecektir. 

Fazla toprakları veya kendi işlemedikleri toprakla
rı kamulaştırılan kimselerin, ödenecek kamulaştırma 
'bedellerini üretken yatırımlarda değerlendirmeleri, 
böylelikle hem kendi gelirlerini güvence altına alma
ları hem de ülkenin gelişmesine katkıda bulunma
ları olanağı sağlanacaktır. 

Ueçmiş yıEarda toprak reformu uygulamalarında, 
uygulamayı sürüncemede bırakan ve belli bir bölge
de haksızlıklara yol açan tasarrufların ve adaletsiz
liklerin tekrar edilmemesine özen gösterilecektir. 

Tapu kadastro hizmetleri çağdaş teknolojinin tüm 
olanaklarından yararlanılarak nizfandırıiHcüKnr. 

Hükümetimiz, ormanlarda, köylüyü yüksek gelir 
düzeyine ve geniş güvenceye kavuştururken, orman
ların korunmasını ve gelişmesini de demokratik yön
temlerle kolaylaştırıcı bir düzen kuracaktır. 

Orman alanlarında köylü kooperatifleri devletçe 
desteklenecektir. Kooperatiflerin işletmeciliği başarılı 
ve etkin biçimde yapabilmelerine Devlet yardımcı 
olacaktır. Verimli orman işletmeciliği içki gerekli ka
mu hizmetlerinin ve başta orman yollan olmak üze
re yeterli altyapıların sağlanmasını devlet Üslenecek
tir. 

Ormanların korunup gözetilmesinde, geliştirilme
sinde ve yeni ağaçlandırma çalışmalarında orman 
köylülerinin kooperatifleri ile devlet yakın işbirliği ve 
dayanışma içinde olacakta-. 

Orman ürünlerinin kooperatiflerce sanayide de
ğerlendirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında pazarlan-
ması devletçe desteklenecektir. 

Orman niteliğini yitirmiş alanların yasa uyarınca 
orman rejimi dışına çıkarılarak çiftçilik için köylüle
rin yararına sumılması hızlandırılacaktır. 
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| Tarım kesimine katılacak bu toprakların adaletli 
olarak ve en kısa sürede dağıtımı için görevli komis
yonlara! sayısı artırılacaktır. 

Orman kapsamı dışına çıkarılamayan topraklarda 
yaşayan köylülerden geçimi tarıma bağlı olanlara uy
gun yörelerde tarıma elverişli toprak sağlanacaktır. 

Köylü - orman idaresi arasındaki uyuşmazlıkları 
çözmek için gerekli bütün önlemler alınacak, bu ara
da kadastro çalışmalarına hız verilecektir. 

Bir yandan ağaçlandırma ve erozyonla mücadele 
hızlandırılıp yeni orman sahaları geliştirilirken, bir 
yandan da tarla, bağcılık, zeytincilik ve her türlü 
yemişçilik gibi tarım işletmeciliklerinde veya hayvan
cılıkta kullanılmaya daha elverişli orman yörelerin
den, köylülerin veya kooperatiflerin, bu amaçlarla 
yararlanabilmeleri sağlanacaktır. 

Ormanlarımıza büyük zararlar veren orman yan
gınlarının önlenmesi için, orman köylülerinden ve iş
çilerinden oluşan birimler kurulması yoluyla mücade
le etkinleştirilecektir ve anında yangına yetişebilmesi 
için yangın koruma yerleri yapılacaktır. 

Dağ köyleri halkının gelir olanaklarını artırmak 
üzere yerel koşulara uygun özel programlar uygula
nacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Emeğe büyük değer veren Hükümetimiz, çalışan

ların haklarım korumayı, genişletip yaygınlaştırmayı 
ve toplumsal güvenlikten tüm yurttaşları yararlan
dırmayı görev saymakadır. 

Partizan nedenlerle veya işçilerin gücünü eksilt
mek için suni sendikalar ve konfederasyonlar oluş
turulması çalışma barışını zedelemektedir. Hüküme
timiz, sendikalarla ve üst kuruluşlarıyla işbirliği ve 
uyum içinde olmaya özen gösterirken, sendikal ha
rekette bu gibi nedenlerle yol açılan bölünmeleri ve 
rekabetleri teşvik edici davranışlara son verecektir. 

Yasalarla tanınmış hakların etkin bir uygulamaya 
kavuşturulması, genişletilmesi ve ücretle çalışan tüm 
yurttaşları kapsayacak ölçüde yaygınlaştırılması sağ
lanacaktır. 

Tophsmsal adalet içinde çalışma barışının gerçek
leşmesi için gereken demokratik çabalar gösterilecek
tir. 

Çalışanların haklarını ve toplumsal güvenliklerini 
genişletip etkinleştirmek üzere: 

— Toplu sözleşme yapma yetkisi konusundaki 
anlaşmazlıkların başka yoldan çözüJemedagi durum-
farda işçilerin yetküü sendikayı oyları ile beUrleye-
bilme hakkı yasa ile düzenlenecektir. 
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— Tarım iş yasası çıkarılacaktır, iş Kanununun 
koruyucu hükümlerinin tüm çalışanları kapsaması 
için gerekli yasa değişiklikleri hazırlanacaktır. 

— Tarım kesimindeki mevsimlik veya geçici iş
lerde çalışanların ve yapı iş kolundaki işçilerle ev j 
hizmeti görenlerin örgütlenebilmelermi, haklarını ko-
ruyabilnıeîer.ini ve toplumsal güvenlikten yararlana- ı 
bilmelerini kolaylaştıran önlemler alınacak, ayrıca 
kapıcıların çalışma koşullarının özelliğini gözönünde 
tutan yafa değişlkljkkri hazırlanacaktır. 

— Yaşamım çalışarak kazanmakla birlikte top
lumsal güvenlikten yoksun bulunanların, bu arada 
film, tiyatro, musiki ve sahne sanatkârları} fa spor
cuların sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağla
nacaktır. 

— Memurların örgütlenmeleri ve çalışma koşul
ları ile ilgili demokratik düzenlemeler, kamu görevi
nin özellikleri de gözönünde tutularak yapılacaktır. 

— İşçi - memur ayrımı sorununa ivedilikle çözüm 
getirilecektir. 

— îşsizJiği azaltıcı bir ekonomi politikası izlenir
ken işsizlik sigortası kurutmasına kademeli olarak 
başlanacaktır. 

— Kıdem tazminatı hakkına özeE'kle küçük iş
letmelerde uygulama olanağı kazandırabilmek için 
gerekli düzenlemelere gidilecektir. 

— Lokavtın kötüye kullanılmasını önleyici çalış
malar yapılıp öneriler hazırlanacaktır. 

— Çocukların ve gençlerin, gelişmelerini engelle
yici koşullarda çalıştırmıalarmı önleyecek yasal ve 
uygulamaya iîişkin önlemler alınacaktır. I 

— Sakatlarla eski hükümlülerin yeniden işe ahş-
tınîmaîarı ve iş bulma olanakları genişletilecektir. 

— Sosyal sigorta sisteminin dışında kalıp da ça- I 
hşmayacak durumda olan ve yeterli bir gelirden yok
sun bulunan yaşlılara, sakatlara, korunmaya muhtaç 
başka gruplara yeterli sosyal yardımlar yapılacak, 
yaşMar için huzur evleri, sakatlar için rehabilitasyon 
merkezleri, çocuklar için çocuk yuvaları ve kreşler 
yaygınlaştırılacaktır. I 

— 65 yaşım dolduran yurttaşlara aylık bağlan
masına ilişkin yasanın kapsamı, bu 'konudaki eşit
sizlikleri, haksızlıkları ve ııygoîama güçlüklerini gi
derecek biçim ve ölçüde genişletilecektir. | 

— Toplumsal güvenlik kurumlarının sağladığı 
haklar ve olanaklar arasındaki ve emeklilik hakların
daki eşitsizlik ye dengesizlikleri gidermek üzere ge
rekli çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılacaktır. I 
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— Toplumsal güvenlik kuruluşlarının yönetiminde 
bu kuruluşlardan yararlananların etkinliği arttırılacak
tır. Bu kuruluşlarda toplanan fonlarla, yatırımları ve 
istihdamı arttırmaya yönelik girişimlerde bulunulacak 
ve kârından emeklilere prim dağıtan bir finansman 
sistemi kurmak üzere çalışmalara başlanacaktır. 

— Çalışan kadınların hak ve ücret eşitliğinden ek
siksiz yararlanabilmeleri, çalışma yaşamı gerekleriyle 
analık sorumluluğunu daha kolay bağdaştırabihneleri 
sağlanacaktır. Doğum öncesi ve sonrası izin süreleri 
bakımından çalışan kadınlar arasındaki eşitsizlikler 
giderilecektir. 

— Dul ve yetim aylıkları adaletli bir düzeye yük
seltilecektir. 

Cumhuriyetin Türk kadınına sağladığı ileri hakla
ra ve özgürlüklere toplum kesiminin her yaşamında 
gerçeklik kazandırmağa çalışmak da Hükümetimizin 
başta gelen ödevlerinden olacaktır. 

Sayın «üyeler, 
Yurt dışındaki işçilerimizin durumuna özel bir 

önem verilecek, haklarını koruyup genişletici, gittik
leri yabancı ülkelerdeki koşullara uyabihnelerini ve 
ulusal kültürümüzle bağlantılarını sürdürücü eğitim 
olanaklarından kolayca yararlanabilmelerini sağlayıcı 
önlemler alınacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin Türkiye'yi tanıtmala
rına yardımcı olmak ve Türkiye'nin uluslararası iliş
kilerine katkılarım geliştirmek için etkin ve demokra
tik örgütlenme model ve yöntemleri oluşturulacaktır. 

Bu işçilerimizin istihdam güvenceleri ve AET için
deki serbest dolaşım hakları ilgili hükümetler ve ulus
lararası örgütler nezdinde kovuştunnacaktır. Çalışma 
koşullarının yasal güvencelere bağlanmadığı ülkeler
de çalışan işçilerimizin haklarının izlenmesine ve ko
runmasına özen gösterilecektir. 

işçilerimizin dış ülkelerde edindikleri emeklilik ve 
başkaca sosyal güvenlik hakları korunarak bunların 
yurt içine aktarılmasına çalışılacaktır. Bunun yanında 
yurt dışında çalışanların Türkiye'de çalışanlarla eşit 
koşullar içinde emeklilik hakkına kavuşmaları sağla
nacakta'. 

İşçilerimizin yurda dönüşlerinde yurt dışında edin
dikleri bilgi ve beceri düzeylerine uygun iş bulmala
rı, bireysel ve özellikle toplu olarak işyeri açmaları, 
yatırım yapmaları Hükümetimizce yakından destek
lenecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimize ve öteki yurttaşlarımıza 
oy hakkı tanınacaktır. 
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Sayın «üyeler, ı. I 
Hükümetimiz» esnaf ve sanatkârlara iş ve gelir gü

venliği sağlamayı ve ekonomideki veya teknolojideki 
değişimlere uyabilmeierini, gereğinde bir araya gele
rek orta ve büyük boy işletmeciliğe geçebilmelerini 
kolaylaştırmayı toplumsal ve ekonomik açıdan gerek-

r M saymaktadır. 
Bu amaçla, Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârların 

kooperatifleşmelerini ve örgütlenmelerini kolaylaştı
racaktın Esnaf ve sanatkârın kredi olanakları büyük 

-i ölçüde genişletilecektir. 
v Çıraklık, çağımızın ve değişen teknolojinin gerek

lerine uygun bir yasayla düzenlenecektir. Esnaf ve sa
natkârın belli koşullara uygun olarak sağladığı çırak
lık eğitimiyle örgün meslek eğitimi arasında bağlantı 
kurulacaktır. 

Bağ -• Kur yasasında sigortalıların en iyi şekilde 
toplumsal güvencesini sağlaması için gerekli değişik
likler hazırlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Halkın sağlık bakımından bir kamu hizmeti ola

rak ücretsiz karşılanması, Devletin başta gelen insan
lık ©devi öldüğü gibi, toplum bireylerinin de öncelik
le sağlanması gereken sosyal güvencesidir. 

Bu anlayışla,ı Hükümetimiz, bir yandan toplumsal 
sigortaları hızla yaygınlaştırırken, bir yandan da hal
kın sağlık kuruluşlarından yararlanmada karşılaştığı 
güçlükleri giderici ve sağlık hizmetlerini yurttaşların I 
evine kadar götürücü çözüm ve düzenlemeler sağla
yacaktır. 

Tüm zamanını kamu görevine ayıran hekim sayı- I 
sı özendirici çözümlerle çoğaltılacaktır. Yurttaşlarımız 
kendilerine hizmet için kurulmuş olan sağlık kuru-

. luşlarından yararlanabilmek için özel muayenehane- I 
lere başvurma zoranluğundan kurtarılacaktır. 

Çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, Devr I 
Jetin, yerel yönetimin ve toplumsal güvenlik ve hiz-

; met kurumlarının işbirliğiyle, toplumun tümünü kap-
siyan ve sürekli işliyen etkin bir düzene bağlanacak- I 
tırâ Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri sağ
lık bakım hizmetleriyle bir arada yürütülecektir. 

Sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin yurda dengeli I 
ı • dağılımı, ihmal edilmiş yörelerin sağlık gereksinme- -I 

sinin öncelikle karşılanması ve sağlık kuruluşları ara
sında etkin bir işbirliğiyle yatak ve bakım olanakları- I 
nm tam değerlendirilmesi sağlanacaktır. Tedavi ku- j 

; , ramları halkın ayağına götürülecektir. 
Sağlık hizmetlerinin sosyaHzasyonundaki aksak

lıklar saptanarak ülke gerçeklerine uygun bir düzen- I 
i içmeye gidilecektir. ... \ I 

Her düzeyde sağlık personeli yetiştirilmesi hızlan
dırılacaktır. 

Büyük kentler dışında açılan ve açılacak olan Tıp 
Fakültelerinin eğitim olanakları hızla geliştirilecek
tir. 

Besin maddelerinin devletçe ve yerel yönetimce 
etkin biçimde denetimi sağlanacaktır. Sağlıklı beslen
me koşulları konusunda yaygın eğitim programları 
düzenlenecektir. 

Kamu kuruluşları ye özellikte toplumsal sigorta 
kuruluşları eliyle ilaç hammaddesi ve ilaç sanayii ge
liştirilecektir. tlaç fiyatları halkın satmalına gücüne 
uygun düzeyde tutulacaktır. 

İlaç kalite kontrolleri geliştirilecek ve ilaç sana
yii üreticiden tüketiciye kadar kontrol altına alına
cakta'. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümetimiz, gelişmeyi hızlandırırken, doğadaki 

dengeyi ve insan sağlığını korumaya,. doğayla insan 
ve toplum yaşamını uyumlulaştırmaya özen göstere
cektir. 

Hava kirliliği ye çevre sorunları öncelikle ele alı
nacakta'. v. • • . 

Kıyıların, doğal ve tarihsel değerlerin korunması 
ve tüm yurttaşların yararına sunulması etkin önlem
lerle sağlanacaktır. 

Sanayi yatırımları az gelişmiş bölgelere doğru yay
gınlaştırılarak ve köy gruplarının sağlıklı biçimde sı-
naiieşip kentleşmeleri sağlanarak, dengeli kalkınma 
gerçekleştirileceği gibi, köyden kente göç sorunu da 
çözülmüş olacaktır. • 

Kentlerde çağdaş uygarlığın kültür, çalışma ve din
lenme olanaklarının sağlanması, kent planlamasının 
önemli bir unsuru olacaktır. 

Kentlerde ve kıyılarda düzensiz yerleşmeyi ve 
yurttaşların aldatılmasını önlemek amacıyla hisseli ar
sa ve arazi satışlarını önleyici yasal önlemler getirile
cektir. 

Kentlerin gelecekteki gelişme bölgeleriyle çevre
lerinde, her türlü altyapı tesisi olan ve anakentle 
güçlü ulaşım olanağı bulunan yerleşme alanları açıla
caktır. 

Konut gereksinmesini karşılarken sağlıksız ve dü-
sensiz konut yapımını önlemek amacıyla, yeni tekno
lojilerden yararlanılarak toplu konut yapımı özendi
rilecektir. 

Arsayı spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkarmak 
üzere arsa üretimi hızlandırılacak, arsa kullanımı kamu 
denetimine bağlanacaktır ve Arsa Ofjsi Genel Müdür-
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Kiğünün yetkileri ve olanakları genişletilecektir. İmar 
planı kararlarıyla arsalarda yaratılan değer artışlarını 
kamuya mal edici çözümler getirilecektir. 

Günden güne artmakta olan konut açığım kapat
mak üzere ülke gerçeklerine uygun sosyal konut stan
dartları yeniden saptanacak, kamu kaynakları önce
likle dar gelirli vatandaşların gereksinmelerim karşı
lamada kullanılacak ve geri kalmış yörelerde ve hız
lı gelişme gösteren yerleşme merkezlerinde kamu eliy
le veya katkısıyla geniş ölçüde konut üretimi sağla
nacaktır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kaynaklarıda 
artırılarak öncelikle yoksul ve dar gelirli vatandaşla
ra ucuz ve toplu konut gereksinmesine ayrılacaktır. 

Gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı gereksinmeleri 
hızla tamamlanacak, gecekondu ıslah bölgelerindeki 
kamu arsalannda yurttaşlara uzun vadeli kullanma 
hakkı verilecektir. 

Gecekondulara ayrılacak kamulaştırılmış yerleşme 
alanlannda, yurttaşlann kendi konutlarını yapabilme
leri sağlıklı ve kolaylaştırıcı bir düzene bağlanacak, 
bu alanlara gerekli altyapılann ve kamu hizmetleri
nin götürülmesi hızlandmlacaktır. 

Planlamada ve uygulamada belediyelere gerekli 
destek sağlanarak teknik ve parasal olanaktan artı
rılacaktır. 

Yerel yönetimlerimizin parasal ve teknik alanda 
yardımcısı olan İller Bankasının maddi olanaktan ve 
teknik örgütü geliştirilip güçlendirilecektir. 

Yerel yönetim yatuımlanyla ilgili görev kanşma-
lan giderilecektir ve İller Bankasının bu alandaki yet
ki ve sorumluluğu genişletilecektir. 

Belediyelerin yetki ve gelirleri artırılacaktır. 
Parasal yönden bugün içinde bulunduklan çık

mazdan hızla kuntanlması için yerel yönetimlerin 
Hazîneye olan borçlarının bağışlanması sağlanacak
tır. 

Yapı maliyetlerinin ve kalitesinin istenilen dü
zeyde tutulması amacıyla ülkenin hammadde kaynak
lan saptanacak ve çağdaş teknoiojiriln ölanaklannı 
değerlendiren yapı endüstrisi yaygınlaştırılacaktır. 

Bir yandan konut yapımı bu çözümlerle hızlan
dırılırken bir yandan da kiralan adaletli düzeylerde 
tutucu etkin önlemler alınacaktır. 

Devlet mallarının bakım ve korunmasına Hü
kümetimizce gerekli özen gösterilecektir. 

Doğal afetlerle ilgili tüm hizmetlerin ve yar
dımların önceden planlanması sağlanacak, belli baş

lı afet bölgelerinde Uk yardım ve barınma araç ve 
gereçleri için bölgesel donatım depolan kurulacaktır. 

Deprem bölgelerindeki dayanıksız konutlasın • sap
tanması ve yenilenmesi çalışmalarına belirli bir 
program içerisinde başlanacaktır. 
Sayın üyeler, 

Eğitim, hızlı ve sağlıklı gelişmenin başta ge
len koşuludur. 

Anayasamızda yeralain birleştirici, çağdaş milli
yetçilik bilincine erişmiş, Atatürk ilkeleriıiıi ve de" 
mokratik anlayışı benimsemiş, ailesine, vatanına, Türk 
Ulusuna ve insanlığa karşı görevlerini ve sorumluluk
larını bilen, milli ve manevi değerlere bağlı, düşünce 
ayrılıklarına rağmei banş ve özgürlük içinde yaşryabi-
len kuşaklar yetiştirmek insan haklarına dayalı hür 
demokratik rejimi, milli birliğimizi ve bağımsızlığımı
zı güçlendirmek; köklü ve zengin kültürümüzü çağdaş 
insanlık kültürüyle birlikte geliştirmek; Türk Ulusunu 
çağın uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, milli eği
timimizin temel amaçlandır. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenliğini 
ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride bırak
tığımız dönemlerde, yasal haklan çiğnenerek okula 
alınmayan veya can güvensizliği nedeniyle okula gi
demeyen öğrencilere, yitirdikleri ders yılı, hızlandırıl
mış programlarla geri kazandınlacaktır. (CHP sıra
lanndan alkışlar) 

Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre 
aynım yapılması ve okulların, uygarca tartışma öl
çüleri ötesinde, siyasal çatışma yerlerine dönüştürül
mesi kesinlikle önlenecektir. (CHP sıralanndan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

öğrenci yurtları biribirine düşman ve kapalı ka
leler veya ideolojik savaş alanlan durumundan çıka
rılacaktır. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Görüşleri ve inançları ne olursa olsun, Türk genç
lerini kurşunlanmaktan, ana ve babalan evlatlarının 
can güvenliğiyle ilgili kaygılardan kurtarmak, Hükü
metimizin başta gelen bir görevi olduğu gibi, buna 
yardımcı olmak da, her kuruluş, her devlet organı, 
hatta her yurttaş için bir borçtur. 

Ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun, bütün 
çocuktan her bakımdan sağlıklı biçimde yetişme ve 
yeteneklerini geliştirme olanağıma kavuşturmak için 
çaba göstermeyi, Hükümetimiz, sosyal devletin bir ge
reği saymaktadır. Kimsesiz çocukların bakım ve eği
timi Devletçe sağlanacaktır. 

Eğitimde olanak eşitliği, yaygınlık, süreklilik ve 
birlik gerçekleştirilecektir, özellikle dar gelirli aile 
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çocuklarının yatılı, kredili ve burslu öğrenim olanak
ları genişletilecektir. 

Okut yazarlık sorununu, eğitim görmüş yurttaş
ların da gönüllü katkısıyla kısa sürede çözmek için 
gerekli çaba gösterilecektir. İlkokul öğrencilerinin ki
tap gereksinmeleri Devletçe karşılanacaktır. 

Son yıllarda yaygınlaşan çağdışı ve ulusal birliği 
sarsıcı ders kitaptan kaldırılacaktır. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Okullarda yaparak -• yaşıyarak eğijtim kuralı uy
gulanacak, çocukların okul çağında iken kendilerini 
toplum yaşamına ve üretken çalışmalara hazırlama
maları sağlanacaktır. 

Planlı gelişme gereklerine göre eğitilmiş insan gücü 
yetiştirilmesi, orta öğretimden başlanarak, yönlen
dirici ve özendirici yöntemlerle düzenlenecektir. 

O arada meslek öğretimi ve teknik öğretim ola
nakları hızla geliştirilerek köylere kadar yaygınlaştı
rılacaktır. 

İmam - Hatip Liselerinin müfredat, eğitim eksik
likleri giderilecektir. İmam - Hatip Liselerini bitiren
lerin yükseköğrenim olanakları sağlanacaktır. Yüksek 
İslâm Enstitüleri Akademiye dönüştürülerek bilimsel 
nitelikleri güçlendirilecektir. 

Bütün yükseköğrenim kurumlarında demokratik 
yönetimle birlikte öğrenim ve öğretim özgürlüğü sağ
lam güvencelere kavuşturulacaktır. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Üniversiteler yurdun her bölgesinde yaygınlaştı-
nhp geliştirilecektir. 

Her üniversite, topluma açık, gelişmeye sürekli 
katkıda bulunan ve çok yönlü eğitim veren bir bü
tün olacaktır. 

Yükseköğrenim yapabilme olanaklarındaki eşitsiz
liği giderici önlemler aranıp uygulanacaktır, 

Yazışmak yükseköğretimle örgün yükseköğretim 
arasında bağlantı, uyum ve her bakımdan eşitlik sağ
lanacaktır. Yazışmak yükseköğretimde, çağdaş eğitim 
teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanılacaktır. 

Üniversitelerin ve yüksekokulların öğrenci alma ve 
yetiştirme kapasitelerinin büyük ölçüde artırılması 
İçin gerekli çözümler getirilecektir. 

Eğitimin her dalında ve aşamasında öğrenciler araş
tırmacılığa yöneltilecek ve genel kültürlerini genişlet
meye özendirileceklerdir. 

Öğretmenlerin manevi ve maddi huzur içinde ça
lışabilmeleri güvence altına alınacak, kendilerini sü
rekli yenileyebilmeleri kolaylaştırılacaktır. 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının kültür ve eğiti
mi ile devlet yakından ilgilenecektir. 

Savın milletvekilleri, 
Hükümetimiz, sanat ve kültür çalışmalarını top

lumun bütün katlarına yaymaya çalışacaktır. 
Bu amaçla, Anayasa ve demokrasi kuralları içinde 

her türlü baskı ve yönlendirmeden uzak bir devlet 
desteği sağlanacaktır. Sanatta ye kültürde özgürlük or
tamının tüm koşulları gerçekleştirilecektir. 

Türk kültür ve sanatının kendi özellikleri içinde 
gelişmesine ve dünyaya açılmasına Devlet yardımcı 
olacaktır. Devlet, zengin taı'ih kökleri bulunan kültür 
hazinelerimizin gereğince değerlendirilmesine yönelik 
tüm çalışmaları da, ulusumuzun sanattaki ve kültür
deki çağdaş yaratıcılığını da bütün gücüyle destekle
yecektir. 

Sanatçıların, düşünürlerin ve yazarların sosyal gü
venceleri sağlanacaktır. Yetenekli sanatçı, yazar ve dü-. 
şiinürlerin yaşamlarını bu çalışmalarıyla sürdürebilme
lerine devlet yardımcı olacaktır. Telif hakları sağlam 
kurallara bağlanırken vergi yönünden de kolaylıklar 
getirilecektir. 

Bütün yurtta konservatuvarları'n ve sanat okulla
rının kurulup yaygınlaştırılmasına, bu alandaki yerel 
çalışmaların desteklenmesine, kültür ve sanat merkez
lerinin çoğaltılmasına önem verilecektir. 

Devlet, Türk film sanatının ve sanayiinin sağ
lıklı biçimde ve kısa sürede geliştirilmesine ve dün
yaya açılmasına yardımcı olacaktır. 

Hükümetimiz, başka ülkelerde yaşayan Türklerin 
ana dillerini ve kültürlerini yaşatmalarına ve geliştir
melerine, o ülkelerle dostça ilişkiler çerçevesinde kat
kıda bulunacak, bu çevrelerle kültür alışverişlerimizi 
artırmaya çalışacaktır. 

Ulusumuzun kültür birikimini değerlendirecek bir 
«Devlet Kültür Merkezi ve Milli Müze»; toplumumu
zun manevi ve maddi değer ve ürünlerini bilimsel yön
temlerle araştırıp derleyecek ve yayacak bir «Türk 
Kültürü Araştırma ve Derleme Kurumu» ve bilimsel 
çalışmalara açık, iyi düzenlenmiş bir devlet arşivi 
kurmaya başlanacaktır. 

Devletin resmi yayınlan, herkesin kolaylıkla elde 
edebileceği biçimde düzenli olarak basılıp toplum ya
rarına sunulacaktır. 

Kamu kesimindeki basımevleriyle bilgisayarlardan 
en verimli ve ekonomik biçimde yararlanılması sağ
lanacaktır. 

Hızlı gelişmenin gereği olarak ve çağdaş uygar
lıkta ulusumuza hakkı olan yeri kazandırmak amacıy
la, bilimsel araştırma ve teknoloji oluşturma ve aktar-
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ma çalışmaları hızlandırılacaktır ve bu çalışmalar ara
sında plan hedeflerine uygun olarak bağlantı kurula
caktır. 

Basın mensuplarının görevlerini güvenlik içinde ve 
özgürce yapabilmeleri bakımından gerekli güvenceler 
sağlanacaktır. Çağdaş haberleşme olanaklarından ya
rarlanabilmeleri kolaylaştırılacaktır. Basın suçlarıyla il
gili cezalarda ve bu cezaların infazında, basın özgür
lüğünün gereklerine uygun düzeltmeler yapılacaktır. 

TRT'nin Anayasada ve Yasasında belirtilen ilke
ler doğrultusunda görev yapabilmesine Hükümetimiz 
büyük özen gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümetimiz, Anayasamıza uygun sağlam bir laik

lik anlayışını savunacaktır. 
İnanç özgürlüğü kişinin kutsal Ve dokunulmaz haki 

kidir. Demokrasinin düşünce özgürlüğü kadar ayrıl
maz parçasıdu*. 

özgürlükçü demokrasiyi en ileri anlamı ile benim
seyen Hükümetimiz, herkesin inançlarına ve ibadetine 
saygılıdır ve yurttaşların dini inançlarının gereğini en
gelsiz özgürlük içinde yerine getirmelerim sağlamayı 
insanlık ödevi bilir, insana ve halka saygının gereği 
sayar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Laikliği din ve vicdan özgürlüğü ve Devlet işle
riyle dinin ayrılması anlamına alır. Hükümetimiz, 
dine bağlılığın gelişmeyle ve ilericilikle, dine saygının 
laiklikle çelişmediği kanısındadır. 

Türk Milletinin din anlayışı, geKşmeye ve her alan
da ilerlemeye, toplumun bütünlüğünü ve manevi gü
cünü koruyarak destek olabilecek bir etkendir. 

Hükümetimiz her dinden ve mezhepten yurttaşla
rımız arasında, insanlığın, milli birliğin ve milliyetçi
liğin gereği olan kardeşlik duygularım ve dayanış
mayı sağlamlaştırmayı ödev bilecektir. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasamızın ve yasa
larımızın belirttiği görev ve sorumlulukları yerine ge
tirirken dini siyasetin dışında tutulacaktır. Dinin ve 
inancın baskı altına alınmasına da, dinin siyasete 
alet edilerek kişisel veya siyasal çıkarlar için sömü
rülmesine de izin verilmeyecektir. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Din görevlilerinin yeterli düzeyde eğitim gör
melerine özen gösterilecektir. 

Din yayınları bu konuda toplumu aydınlatma gö
revini en iyi biçimde yerine getirecek düzeye ufaş-
tırriacakür. . 

Hac ibâdetinin amacına uygun olarak yerine ge
tirilmesi, politikaya ve parasal kazanca araç olmak
tan kurtarmnası için gerekli önlemler alınacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Köylerde ve dar gelirli yörelerde cami yapımına 
Devlet yardımcı olacaktır. 

Dîn görevlilerimin kadro tıkanıklıkları ivedilikle 
giderilecektir. 

Köy yönetimlerince atanmış bulunan köy imam
larının toplumsal güvenceye kavuşturulması için ça
lışmalara başlanacaktır. 

Hükümetimiz, bütün din görevlilerinin manevi ve 
maddi huzurunu sağlamayı ödev bilecektir. İmam-ha-
tip kadrolarının dağıtımında, adaletli bir uygulama 
gerçekleştirilecektir. 

Türk Ulusunun ata yadigârı olan Vakıfların, ku
ruluş amaçlarına, miH ve mahalli ihtiyaçlara en uy
gun biçimde çalışması sağlanacaktır. 

Maddi ve manevi değerleri jolan mimari eserle
rimizi Türk Ulusuna ve tüm insanlığın hizmetine sun
mak için, bunlardan gerekenlerin onarını ve resto
rasyonu hızlandırılacaktır. 

Yeni eğitim vakıflarının kurulması teşvik edile
cek ve mevcutların en iyi şekilde çalışmaları yolunda 
çaba gösterilecektir. 

Muhtaç çocukların orta ve yüksek dereceli okul
larda okumalarına katkıda bulunan vakıf yurtları 
geliştirilerek partizan yönetimden kurtarılacak ve 
gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararına sunulacaktır. 

Yurttaşlarımızın iyilik ve yardım sevgisini değer
lendirmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün etkin 
ve verimli çalışması sağlanacaktır. Vakıf kaynakları
nın mali gücü artırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümetimiz, Türk gençliğini güçlü, onurlu ve 

bilinçli bir kitle olarak görmektedir. Bunalımı kö-
rükleyici tüm etkenlere karşın, gençlerimizin çok bü
yük bir kesiminin olgunca ve sorumluca davranması, 
anarşi dışında kalmayı ve Atatürk'ün emanetine la
yık otimayı bilmesi, kıvanç vericidir. 

Hükümetimiz, ülkeyi bunahmdam kurtarmak için 
gerekli etkin demokratik çabaları gösterirken, genç
lerimizin sorunlarına da anlayışla ve sorumlulukla 
yönelmeyi ödev bilecektir. 

Siyasal ve toplumsal görüşleri ve düşünceleri ara
sında farkhhklar olsa da, gençlerimiz arasında kar
deşliğin yerleşeceği, sevginin yeşereceği bir ortamı 
gerçekleştirebilmek, Hükümetimizin başta gelen ödev-
lerindendir. Bugün birbirine düşman kapat kaleler 
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ve savaş alanları haine getirilmiş olan öğrenci yurt
larının bu durumu en kısa zamanda son bulacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz gençîik sorunlarını, kırsal alandaki, 
kentlerdeki, gecekondulardalki, fabrikalarla işyerle
rindeki, cezaevlerindeki, orta ve yükseköğarenimdeki 
ve yurt dışındaki gençliği kapsayacak biçimde ve or
tak bir bütünün bölümleri olarak ele almaya ka
rarlıdır. 

Gençlerimize okul ve çalışma düzeninde IrîşiMk 
ve sorumluluk kazandırmak, iş güvencesi ve yüksel
me olanaktan sağlatmak, Hükümetimizin tüm gençîik 
sorunlarına yaklaşımında temel olacaktır. 

Oy verme yaşının 18'e indirilmesini öneren bir 
yasa tasarısı kısa zamanda Yüce Meclislere sunula
caktır. (CHP sıralarından alkışlar) Seçilme yaşının ise 
dünyadaki gelişmelere de uygun olarak indirilmesi, 
Hükümetimizce yararlı görülmektedir. 

Sporu, herşeyden önce beden ve ruh sağlığı yö
nünden, insan kişiliğini geliştirici ve eğitici 'bir et
kinlik olarak değerlendiren Hükümetimiz, okul ve kit
le sporuna büyük önem verecektir. 

Hükümetimiz sporla ilgili tüm dallarda başarıya 
Ulaşmanın temel koşulunu, beden eğitiminin ve spo
run, ciddi ve bilimsel yollarla, küçük yaşlardan bağlı
yarak ve bütün topluma yaygın olarak geliştirilmesin
de görmektedir. 

Gençlik ve Spor Akademileri, Türk gençliğinin ve 
Sporcunun tüm gereksinmelerini karşıhyacak biçimde 
yeniden düzenlenecektir. 

Ata sporumuz güreş bilimsel yöntemlere kavuştu
rulacaktır. 

Profesyonel sporun da temeli ve kaynağı olan 
amatör spor Devletçe desteklenecektir. 

Amatör ve profesyonel sporcularımızın sağlıklı 
yaşam koşullarına, profesyonel sporcularımızın yeter
li geçim olanaklarına ve sosyal güvenliğe kavuşturul
maları, insanlık onurunun olduğu kadar sporda ba
şarının da gereğidir. Profesyonel sporun iç düzeni 
sağlam ve sağlıklı kurallara bağlanacaktır. Profesyo
nel sporcuların sendikalaşması özenlendirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümetimiz, ulusal güvenliği ön planda tutan, 

ülkemizin çıkarları ile, başta ülkeleri ve sınır komşu
larımız olmak üzere, başka ulusların çıkarları ara
sında adil bir denge kurulmasını gözeten, doğruluk, 
tutarlılık ve açıklığı bir ilke olarak benîmsiyen dina
mik bir dış politika izleyecektir. 

Dünyanın en hassas bölgesinde bulunan Türkiye, 
kendi ulusal savunmasını başka ülkelerin kararlarına 
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veya kararsızlığına bağlı tutamaz. (CHP sıralarından 
I 

«Bravo» sesleri, alkışlar) 
Üyesi bulunduğu ortak savunma sistemine yıllar

dır ekonomik olanaklannm çok üstünde katkılarda 
bulunan Türkiye, son zamanlarda, gerek duyduğu sa
vunma aıaçlannı ve gereçlerini veya sahip olduğu 
araçların gereçlerin parçalannı, müttefiklerinden ken
di parasıyla sağlamakta bile güçlük çeker durumda bı
rakılmıştır. 

Bu acı deney, ulusal güvenliğimizi bir ölçünün öte
sinde dış olanaklara, hele tek kaynağa dayandırma
nın sakıncalarım ortaya koymuştur. 

Hükümetimiz, Türkiye'nin gereksinmelerine ve ola-
naklanna uygun bir ulusal güvenlik kavramı oluştur
mayı ivedi sorunlanmızın başında saymaktadır. Bu, 
ittifak üyeliğimizin önemini gözönünde tutmakla bir
likte, Türkiye'nin ulusal güvenliğim öncelikle gözeten 
ve bağımsızlığımızı sağlam temellere dayandıran bir 
kavram olmalıdır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir kavram süratle oluşturulup uygulamaya 
konuncaya kadar, ulusal güvenliğimizde herhangi 
bir aksama ve boşluk olmaması gözönünde tutulacak
tır. 

Ulusal güvenliğimizi sağlam temellere dayandınr-
ken Cumhuriyet Hükümeti, Atatürk'ün yurtta banşla 
cihanda barışı bir tutan gerçekçi ve insanca ilkesine 
bağlı kalacaktır. Türkiye'nin savunmasını ve bağım
sızlığını güvence altına alırken, bölge ve dünya den
gesine, uluslararası yumuşamaya ve bansın gelişme
sine katkıda bulunmayı ödev bilecektir. 

Ezilen ulusların kurtuluş hareketlerine Atatürk'ün 
önderliğinde öncülük etmiş olan Türk Ulusu,, nerede 
ve hangi görüntü altında varlığım sürdürürse sürdür
sün emperyalizme bütün gücüyle karşı çıkacaktır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk Ulusu, bağımsızlığı ve güvenliği uğrunda 
hiçbir zaman hiçbir özveriden kaçınmamıştır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri de, ulusal bağımsızlığı ve güvenliği 
her zaman üstün bir görev bilinciyle ve üs
tün yenetekle ve cesaretle korurken, Türkiye'nin 
her alanda gelişmesine, halkın mutluluğuna, 
huzuruna ve eğitimine sürekli katkıda bulunmuştur.; 
Ulusumuzun ve Silâhlı Kuvvetlerimizin bu nitelikleri, 
ulusal güçle ve gelişme ile ulusal güvenliği bir arada 
uyumlu olarak ve en yüksek düzeyde gerçekleştinne 
olanağım sağlamaktadır ve bu olanak demokrasinin 
ve çağın gereklerine uygun biçimde değerlendirilmeli
dir. . 

Ne var ki, silâhlanma yansının alabildiğine hız
landığı bir dönemde ve bölgede, Türkiye'nin kendi 
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ulusal güvenliğim büyük ölçüde kendi olanaklarıyla 
sağlayabilmesi için ekonomisini 'bugünkü bunalımdan 
ve dar boğazlardan bir an önce kurtarması gereklidir. 

Hükümetimiz» Yüce Meclisin güvenoyuna erişirse, 
Türk ekonomisini ve sanayiini, ulusal güvenliğimizin 
gerektirdiği güce ulaştırabilmek için her çabayı gös
termeyi, yurtseverliğin ve milliyetçiliğin gereği bile
cektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'nin önemini, et

kinliğini ve uhısal yararını, ulüslarası gerginliğe değil, 
uluslararası ilişkilerde yumuşamaya ve dünya barışı
nın güçlenmesine bağlayan bir dış politika izleyecek
tir. Dünyada barışın korku dengesine değil, insanlık 
sevgisine ve her ulusun bağımsızlığının, egemenliği
nin ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesine 
dayanması için çalışacaktır. 

Silâhlanma yansının durdurulması ve savaş tekno
lojisinin insanlık açısından tehlikeli ölçülere varma
sının önlenmesi için Hükümetimiz; kendine düşen 
katkıyı kararlı olarak yerine getirecektir. 

Hükümetimiz ahlakın olduğu kadar, açık rejimin 
de gereği olan doğruluğu ve tutarlılığı dış politikada 
ve uluslararası ilişkilerde keşlin kural olarak benim
ser. Bunu, uluslararasında sağlam ilişkiler ve sürekli 
dostluklar kurabilmenin koşulu sayar. Dış politika
ya ve uluslararası ilişkilere, uhısal yararımız doğrul
tusunda toplumun her kesinimin ilgisini ve kalkışım 
sağlamayı ödev bilir. 

Hükümetimiz ulusumuzu tanıtma ve ulusal tutu
mumuzu ve gelişmemizi dünya kamuoyuna anlatma 
çalışmalarını, doğruluk ve tutarlılık kuralına daya
narak bilîmsel yöntemlerle etkinleştirmek için her ça
bayı gösterecektir. 

Başka ülkelerdeki soydaşlarımızın öz kültürlerini 
ve anadillerini yaşatıp geliştirebilmeleri için gerekli 
olanaklara sahip olmalarına ve uluslararası anlaşma
ların veya bulundukları ülkeler yasalarının sağladığı 
tüm haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yarar
lanmalarına önem verilecektir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Hükümetimiz, Türkiye'ye yerleşen göçmenlerin 
başka ülkelerdeki yakınlarına veya uluslararası an
laşmalar gereğince özel haklar tanınmış Türk asıllı
lara, Türkiye ile ilişkilerinde özel olanaklar sağlaya
caktır. 

Türkiye'ye göçmen olarak gelenlerin, ayrıldıkları 
ülkede kazanılmış toplumsal güvenlik haklarının tü
müyle Türkiye'ye aktarılabilmesi ve Türkiye'deki top-? 

lumsal güvenlik düzenliyle birleştMlebilmesi için, ge
rekli uluslararası girişimlerde bulunulacaktır. 

Hükümetimiz dış politikanın uhısal savunma poli-
tikzsından ayrılamayacağına inanır. Bu inançla, Tür
kiye'nin savunmasını aşırı ölçüde dış desteğe ve be
lirli bir kaynağa bağımhhktan esirgeyici bir ulusal 
güvenlik kavramı oluştururken, dış politikada da bu
nun gereği oîan düzenlemeleri yapacaktır. Bölge ül
keleriyle ilişkilerimi karşılıklı güvene ve ortak yarara 
dayandırarak, ulusal güvenliği, en başta böyle bir ba
rışçı dış politika ile güçlendirmeye çalışacaktır. İtti
faklara olan katkısının bölge ülkeleri içlin bir kuşku ve 
ve güvensizlik etkeni olmamasına sürekli özen göstere
cektir. İttifaklar çerçevesi içinde olsun veya olmasın, 
uluslararası ilişkilerde ulusal güvenliğimizi olumsuz 
yönde etkileyici, uhısal haklarımızı ve çıkarlarımızı ve 
uluslararası ilişkilerde amaç edindiğimiz ilkeleri zede
leyici politikalar Hükümetimizce benimsenmeyecektir. 

'Hükümetimiz, Türkiye'nin dostluk ilişkilerini, üye 
olduğu ittifak ve tophıhıklardaki ilişkileri dışında da, 
iç düzen bakımından ayrım gözetmeksizin genişlete-
cektür. özellikle bölge ülkeleriyle ve gelişme sürecin
deki ülkelerle yakın ilişkiler, işbirliği ve dayanışma 
kuracaktır. Hükümetimiz, Türkiye'nin dünya ülkele
riyle ilişkilerini genişletip geliştirirken, bir Orta Doğu, 
Akdeniz ve Balkan ülkesi olarak bölgedeki tarihi ve 
coğrafi yerinin önemim kalıcı bir unsur olarak değer
lendirecektir. Bölge ülkeleriyle tarihsel, ve kültürel 
bağlarının bu ülkelerle yeni ilişkilere ve işbirliğine de 
manevi güç katmasını ve sağlam bir temel olmasını 
gözetecektir. 

Hükümetimiz bölgede hakça, sağlam ve sürekli bir 
barış kurulması, silahlanma yarışına gerek bırakma
yan b?r güven ortamı oluşması ve bölge sorunlarının 
uzak veya (büyük devletler kanşmaksızın Çözülebilir 
duruma gelmesi için gerekli özeni gösterecektir. 

'Bö^ge ülkelerinin daha geniş pazarlara dayanan 
güçlü ekonomiler oluşturmak, gelişmelerini hızlandır
mak ve sömürüye karşı korunmak üzere çok yönlü 
sıkı ve sürekli bir işbirliği içine girmelerini destek
leyecektir. . 

Hükümetimiz denizlerden, göklerden ve uzaydan 
yararlanmada bütün insanlık için hakça bir düzen 
kurulmasına katkıda bulunacaktır. Hükümetimiz Tür
kiye'nin kıta sahanlığındaki ye genel olarak denizler
deki uhısal ekonomik haklarım ve tüm egemenlik 
haklarım sağlayıp koruyacaktır. Bu konuda çağın ge
reklerine uygun yasal düzenlemeleri zaman yitirme
den yapacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 
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1974'deki Türk Barış Harekâtıyla özgürlüğe ve gü
venliğe kavuşan Kıbrts Türklerinin özgürlüklerini ve 
güvenliklerini sürekli kılmak, Kıbııs Ulusal Türle 
Toplumunun her alanda gelişmesini hızlandıran ve 
kendi kendini yönetme hakkını güvence altına alan 
çözümlere katkıda bulunmak üzere her çaba zaman 
yitirmeksizin gösterilecektir. (CHP sıralarından alkış
lar) Hükümetimiz bunu yaparken bölge barışının güç
lenmesini, Kıbrıs'ın bütün bölge ve dünya için bir gü
venlik ve huzur kaynağı olmasını gözetecektir. Hükü
metimiz bu açıdan Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplum
lu, bağımsız ve bağlantısız bir federal devlet çözümü
nü bir an önce gerçekleştirmek üzere gereken çabayı 
gösterecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, Türkiye'nin başka ülkelerle kurabi
leceği ekonomik ilişkilerde ve işbirliğinde ülkenin ba
ğımsızlığını ve gelişmesini özenle gözetecektir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile düğümlenen iliş
kilerimizi, ulusumuzun, sınaileşmemizİn ve ekonomi
mizin yararına bir çözüme ulaştırmak içlin gereken gi
rişimleri derhal yapacaktır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bugünkü ilişki
lerimiz ve özelikle ortaklığın «geçiş dönemi»nİ dü
zenleyen protokollarda yer almış bazı kurallar, geliş
me ve sınaileşme çabamıza ciddi engeller getirmek
tedir. Türkiye'nin gelişmiş ülkeler karşısında ekonö-
mük ve siyasal çıkarlarına uygun bir dış ticaret politi
kası izlemesini, hatta tarım ve sanayi alanlarında ge
lişmesini güçleştirmektedir. Hükümetimiz, Toplulukla 
ilişkilerimizi ülkemiz ve ekonomimiz yararına işleye
cek biçimde yeniden düzenlemekte İsrarlı ve kararlı 
olacaktır. Fakat onun da üstünde, Türk ekonomisini 
Ortak Pazarla ilişkilerinde ezilmeyecek, Türkiye'nin 
(bağımsızlığını güçlendirecek bir yapıya kavuşturma
ya çalışacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, uluslararası ekonomik sorunlarda 
Türkiye'yi gelişmekte olan ve yerii bir ekonomik dün
ya düzeni arayışı içinde bulunan ülkelerin ortak so
runlarına destek olacak bir güce eriştirmek üzere ça
ba gösterecektir. Dünyada hakça bir ekonomik düzen 
kurulabilmesi için, az gelişmiş, veya gelişme sürecin
deki ülkelerin bu yöndeki çalışmalara öncülük et
meleri Ve aralarında güçlü ekonomik dayanışma ve 
işbirliği grupları oluşturmaları gereğine inanan Hükü
metimiz, bu konuda gerekli uluslararası girişimleri 
yapacaktır^ 

Dünyada özgürlüğe, barışa ve hakça bir düzen 
kurulmasına katkıda bulunabilmek için ülkelerin 
kendi toplumlarında temel insan haklanın ve öz-
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gürlüklerini gerçekleştirip gözetmeleri zorunludur. 
Hükümetimiz, bu yönde Türkiye'nin örnek bir ül
ke olmasına özen gösterecektir. (CHP sıralarmdan 
alkışlar.) 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
Bir süredir ülkemizdeki siyasal bunalım, sadece 

iç sorunumuz olmaktan çıkarak Devletimizin ulus
lararası ilişkilerini ve saygınlığını olumsuz yönde et
kileyen bir niteliğe de bürünmüştür. 

Hükümetimiz, iç sorunların çözümünde olduğu 
kadar, dünyada Türk Ulusunun haklarını korumak
ta da milli birliğimizden güç almayı temel kural ola
rak benimser. 

Milli birliğimizin başta gelen koşulu iç barıştır. 
O nedenle Hükümetimiz, iç barış sağlamayı, yalnız 
insanlık ve demokrasi anlayışının değil, milliyetçili
ğinin de gereği saymaktadır. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Türk demokrasisini güçlendirmeyi ise, insanlık 
alemindeki saygınlığımızı olduğu kadar, bütün dün
yada demokratik gelişmeyi hızlandırabilmenin de bir 
gereği olarak görmekteyiz, 

Ağır bir bunalımdan esenliğe çıkış umudu olarak 
parlamenter demokrasi kuralları içinde oluşan Hü
kümetimiz, Türk demokrasisinin gerçekliğine ve gü
cüne yeni bir kanıttır. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Yüce Meclisin güvenine erişirse izleyeceği tutum
la da, demokrasimize Ve Ulusumuzun dünyadaki 
saygınlığına daha çok güç katmaya çalışacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sizlerden, ülkemize barış getirebilmek için des

tek istiyoruz. 

Ağırlaşan ekonomik Ve toplumsal sorunlara, Ulu
sumuzun üstün yeteneklerini ve ülkemizin geniş ola
naklarını gereğince değerlendirerek sağlıklı çözüm
ler getirebilmek için yetki istiyoruz. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

Demokrasinin gereği olan düşünce ayrılıkları 
içinde milli birliğimizi pekiştirebilmek için güven is
tiyoruz sizlerden. 

Hükümetimiz adına Yüce Meclîsin sayın üyeleri
ne saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, ayakta, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet programı Yüce Meclise 
sunulmuştur. Anayasamızın 103 ncü ve İçtüzüğümü
zün 105 nci maddeleri gereğince, Hükümet programı 
üzerindeki görüşmelere 15 . 1 . 1978 Pazar günü saat 
15.00'te başlanacaktır. (AP sıralarından gürültüler) 
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Gündemimiz gereğince sözlü soruların görüşmele
rine başlıyoruz. (AP sıralarından şiddetli gürültüler 
ve ayağa kalkmalar) 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz; bundan evvel İçtüzüğü neden tat
bik etmediniz? 

BAŞKAN — Gündem gereğince sözlü sorulara 
başlıyoruz. 

î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet 
Tahir Şaşmaz'ın... 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Meclis Reisi, 
bir dakikanızı istirham edeyim. Bundan evvelki... 

BAŞKAN — Beyefendi, bir dakika; ben Meclis 
Başkanıyım. (AP sıralanndan gürültüler) Meclis Baş
kanıyım. (CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Senin lisanınla 
«Meclis Başkanı». «Reis» lik küçüklük demek de
ğildir. 

BAŞKAN — Türkiye'de tek bir lisan vardır: 
«Meclis Başkanı» 

Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(611) 

BAŞKAN — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir 
Şaşmaz'ın, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedeleri
ne ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusuna 
geçiyoruz. 

Sayın Tahir Şaşmaz? Burada. 
Hükümet? İlgili Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. (AP ve CHP sıralarından ayağa 

kalkmalar) 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Hükümet Senatoda; sözlü sorulan tüm olarak ertele
yelim. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. (Gürültüler) Sa
yın milletvekilleri, lütfen oturunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kanım, müsaade eder misiniz? 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Ben milletvekili
yim, beni dinleyeceksiniz; müsaade buyurun! (AP ve 
CHP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız, ne 
hakkında? 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Beyefendi, iki tam 
günü bundan evvel neden tatbik etmediniz de şimdi 
tatbik ediyorsunuz? Yeni uygulama mı yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Beyefendi, zatıalinize de İçtüzük 
gönderdim isminize yazılı olarak; lütfen İçtüzüğü 
okuyunuz. (CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkış
lar; AP sıralanndan gürültüler) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — O bize 
gönderdiğiniz İçtüzüğü önce siz okuyun. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Onu sizin okuma
nız lazım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer öğrenmek 
istediğiniz bir şey varsa, bilahara gelin öğreteyim. 
(AP şuralarından gürültüler) 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Evvela kendiniz öğ
renin de... Kendinizin İçtüzük açısından tahsile ih
tiyacınız var. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Teker te
ker öğreteceğiz. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usulle il

gili. 
Hükümet programı Mecliste okundu, şimdi Sena

toda okunacak, dolayısıyla bakanlar burada buluna
mayacak. 

BAŞKAN — Efendim, ben gündemi tatbik etmek
le mükellefim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama ba
kanlar görevde efendim. 

BAŞKAN — Soracağım, yoksa erteleyeceğiz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben bakan

ların görevde bulunduğunu hatırlatmak durumunda
yım efendim. 

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

BAŞKAN — Sözlü sora sahibi? Yok. 
Saym Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştin 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 

1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(61U) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Dağlı? Yok. 
Sayın ilgili Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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 — Sayın Hüseyin Doğan? Burada. 
Sayın ilgili Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'in, Ga

ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has-

1. —• Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nün, 
orman köylerini kalkındırma kooperatiferine verilen 
keresteye ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Sabahat
tin Savcının yazılı cevabı (7/48) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 8 . 1977 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Halûk KarabÖrklü 

SORU : 
1. «Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri»ne 

verilen % 25'Ier, köylü tarafından kesilip çekilen ma
lın evsafına göre mi, yoksa Orman İşletmelerinin sap
tayacağı sınıflara göre mi belirlenmektedir? 

tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Doğan? Burada. 
Sayın ilgili Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

işlemi yapan Sağlık Bakam düştüğü için bu önergeyi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Teşekkür ede

rim. 
7. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, lastik 

fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Akman? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Hükümet programı üzerindeki görüşmeleri yap

mak için 15 . 1 . 1978 Pazar günü saat 15.00'te top-
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.46 

2. 1906 sayılı yasaya göre, ilgili kooperatiflere 
yapılan satış bedeli hangi ölçülere göre hesaplanmak
ta, M3 başına ne miktar para alınmaktadır? 

3. Orman İşletmelerince tahakkuk ettirilen 
«Muhammen bedeli» ile yasanın % 25'lere ilişkin sap
tadığı «Maliyet bedeli» aynı şeyler midir? 

4. Orman İşletmeleri, normal piyasa satışların
da, alıcıya, malın bedelini belirli vadede ödemesi ola
nağını tanıdığı halde, orman köylüsünden satış bedeli 
niçin peşin tahsil edilmektedir? 

5. Kooperatiflere peşin bedelle satış tacirle or
man köylüsü arasmda bir ayrıcahk yaratmamakta 
mıdır? 

6. Peşin bedelle satış, ödeme gücünden yoksun 
olan kooperatiflerin elindeki malı aracıya hemen ve 
ucuz fiyatla devretmek zorunda bırakmamakta mıdır? 

•< m»m^ ı ı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T C . 
Orman Bakanlığı 28 . 12 . 1977 

özel Kalem Müdürlüğü 
02 - 594 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 ; 12 . 1977 gün ve 7/48 - 339/01631 sayılı yazı

ya cevap. 
Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklü'nün 

Bakanlığımıza yönelttiği 1 . 8 . 1977 tarihli yazdı soru 
önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 
Sabahattin Savcı 
Orman Bakanı 

TC 
Orman Genel Müdürlüğü 16 . 12 . 1977 

Özel 
Sayı : 21001 - 30 

Bakanlık Makamına 
İlgi : 7 . 12 . 1977 gün ve 02.594 sayılı emir. 
Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklü'nün 

Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine ve
rilen % 25 lerle ilgili yazılı soru önergesinin tetki
kinde; 

«1906 sayılı Kanunun l/c maddesi II nci bendi» 
Sınırlan içinde Devlet ormanı bulunan köyler hal
kının çoğunluğu .tarafından kurulan Orman Köy
lerini kalkındırma Kooperatiflerince kesilip satış is
tif yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25'ine, 
sair orman mallarının % 100'üne kadarı, istedikleri 
takdirde bu kooperatiflere satış istif yerlerinden ma
liyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir» şeklinde 
tedvin edilmiştir. Buna göre : 

1. Kanunda kooperatiflere verilecek kerestelik 
tomruklann kalite sınıflan hakkında açıklayıcı bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Yurt ormanlarının verim gücü kuruluşu ve bugün
kü durumu itîbanyla Orman İşletmelerince yapılan 
üretim sonucu : 

İbreli ağaçlardan % 2.33, I nci sınıf, % 20.55 
II nci sınıf ve % 74.98 III ncü sınıf, 

Tüm karışık ortalaması % 2.69 I nci sınıf, % 
14.25 II nci sınıf ve % 83.06 III ncü sınıf kerestelik 
tomruk elde edildiği tespit olunmuştur. 

Ormanlanmızdan üretilen I nci ve II nci sınıf 
tomruk miktarının az oluşu nedeniyle, bilhassa kamu 
yaran için gerekli yerlerde sarf olunmak üzere Res
mi kuruluşlarca talep edilen ve piyasanın ihtiyacı bu

lunan I - I I nci sınıf tomrukların karşılanmasında 
büyük güçlükler doğmaktadır. Bu bakımdan Orman 
Köylerini Kalkındırma Kopoeratiflerine kanuni hak 
karşılığı III ncü sınıf kerestelik tomruk verilmesi ida
ri bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

2. Kooperatiflere kerestelik tomruklar maliyet 
bedeli üzerinden verilmektedir. Maliyet bedeli ise, 
Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönet
meliğinin 16 nci maddesine göre hesap edilecek be
deldir. 

16 nci maddeye göre hesaplanacak maliyet bedeli, 
a) Kesme, taşıma, depolama ve imal giderleri 

(İmalatta zayiat miktan hesaba katlin*). 

b) Tevzii ve müşterek giderler, (Genel idare ve 
Orman bakım giderleri ile tesisat ve demirbaşların 
amortismanları). 

c) Satış giderleri, 
d) Mıntıka orman tarife bedeli, 
e) Orman İmar giderleri (a, b, c, d fıkralarındaki 

giderler toplamının °/0 20'si), 
f) İhracaatı teşvik fonu (% 3) unsurlarından te

şekkül etmektedir. 
(a) fıkrasındaki kesme, taşıma ve depolama gi

derleri işletmelerin fiili masrafları olup her işletmede 
işçiye ödenen bu masraflar farklı olduğundan buna 
bağlı olarak maliyet bedeli de farklı olmaktadır. 

3. Muhammen bedel ile maliyet bedeli esasında 
aynı bedeli ifade etmektedir. Ancak, tatbikatta mu
hammen satış bedeli ile kanşıkhğın önlenmesi bakı
mından Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi 
Yönetmeliğinin 16 nci maddesinde 1973 yılında yapı
lan değişiklikle muhammen bedel yerine maliyet be
deli ifadesi esas kabul edilmiştir. 

Buna göre maliyet bedeli, sözü edilen yönetmeli
ğin 16 nci maddesine göre, yukanda tadat edildiği şe
kilde, hesap edilecek bedeldir. 

Muhammen satış bedeli ise, orman envalinin açık 
arttırmaya çıkarıldığı bedeldir. 

4. Hak sahibi kooperatiflere verilecek olan ke
restelik tomruklann, talep edilmesi halinde, 6831 sa
yılı Orman Kanununun 41 nci maddesinde belirtilen 
banka mektubu, Devlet veya Ziraat Bankası tahvil
leri karşılığında vadeli satış yapılması hususu 16 Tem
muz 1975 gün ve 180/Ek 11 sayıü tebliğ ile teşkilatı
mıza bildirilmiştir. 

5. Kooperatiflere vadeli satış hakkı tanınmış ol
duğu cihetle bu hususta tacirle herhangi bir ayrıcalık 
söz konusu olmamaktadır. 
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6. Vadeli satış hakkı tanınmış olması nedeniyle, 
kooperatifler ellerindeki emvali hemen ve ucuz fiyat
la devretmek zorunda bırakılmamış olmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Genel Müdür 

Yasin Bozkurt 

2. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, orman yan
gınlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Sabahattin 
Savcı'nın yazılı cevabı. (7/49) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakam tarafından ya

zdı olarak yanıtlanmasını dilerim. 2.8.1977 
Ordu Milletvekili 

Temel Ateş 

1. Ülkemizin değişik yörelerinde son günlerde 
hızla artan orman yangınlarının çıkış nedenleri neler
dir? 

2. Son 15 gün içinde ne kadar orman alam yan
mıştır? 

3. Son 15 gün içinde çıkan orman yangınlarına 
neden olan suçlu ya da görevlerini gereği gibi yerine 
getirmeyen görevliler saptanmış mıdır? Saptanmışsa 
bu görevliler kimlerdir, haklarında ne gibi işlemler 
yapılmıştır? Saptanmamışsa nedeni? 

4. Aslında orman bakımından yoksul olan ülke
mizde, orman yangınlarının temelinde yatan sosyo -
ekonomik nedenlerin çözümlenmesi için Bakanlığınız 
ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? 

TC 
Orman Bakanlığı 28.12.1977 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 02-593 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2.12.1977 gün ve 7/49-349/01673 sayılı ya. ce. 
Ordu Milletvekili Sayın Temel Ateş'in Bakanlığı

mıza yönelttiği 2 . 8 . 1977 tarihli yazdı soru öner
gesinin cevabı üç nüsha olarak takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 
Sabahattin Savcı 
Orman Bakanı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Özel 

21001-32 16.12.1977 

Bakanlık Makamına 
İlgi : 7.12.1977 gün ve 02.593 sayılı emir : 
Ordu Milletvekili Sayın Temel Ateş'in orman yan

gınlarına ilişkin soru önergesinde mevzu edilen ko
nular 2.8.1977 tarihi esas alınarak tetkik edilmiştir. 

1. Orman yangınlarının adet ve yanan saha mik
tarına en mühim faktör hava şartlarıdır. 

Havaların normalin üzerinde sıcak, kurak ve rüz
gârlı olması orman yangınları için en müsait bir or
tam yaratmaktadır. 

1977 yılı Şubat başlangıcından Ağustos sonuna 
kadar hava şartlan geçmiş yıllar ortalamalannm çok 
üzerinde sıcak, kurak ve rüzgârlı geçmiş olduğundan 
bu yıl orman yangınları geçmiş yıllara nazaran çok 
erken (Şubat 14'ten itibaren) başlamış ve Ağustos 
ayı sonuna kadar geçmiş yıllara nazaran adet ve ya
nan saha itibanyla önemli ölçüde artış göstererek, 
seyretmiştir. 

Yangına müsait olan bu ortamda yangın çıkışına 
neden olan faktör genel olarak insandır. Buna göre 
Türkiye'mizde orman yangınlarının çütış nedenleri 
yıldırım gibi tabiat koşulları hariç tutulursa iki kı
sımda mütalaa edilebilir. 

a) İhmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile 
çıkan yangınlar, 

b) Kasten çıkarılan yangınlardır. 
Ağustos başı esas alındığında son 15 gün içerisin

de çıkan orman yangınlarının önemli kısmının nede
ni dikkatsizlik ve tedbirsizliktir. 

2. 18 Temmuz ile 2 Ağustos 1977 tarihleri ara
sında toplam 192 adet yangında 3 362 ha. orman ala
nı yanmıştır. Bu miktar geçmiş 4 yıla göre (1973'te 
3 501 ha. 1976'da 870 ha.) oldukça fazladır. 

3. Son 15 gün içinde çıkan orman yangınlanna 
neden olan suçlular C. Savcıhklannda takip edilmek
tedir. 9 adedinin suçlusu tespit edilmiştir. 

Orman yangınlannın önlenmesi ve azaltılması için 
gerekli tedbirler geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene 
de mevcut imkânlar nispetinde alınmıştır. 

Ancak yangınların söndürülmesinde gerekli va
sıta ve işçi temininde kısıtlı ödenek ve imkânlar se
bebiyle bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bunun için 
de yangına az hassas mıntıkalardan yangın mıntıka
larına vasıta ve personel bakımından takviyeler ya
pılmıştır. Bunlann yanında yangın mıntıkalarmdaki 
bütün Bakanlık personeli ve her çeşit imkânları yan
gınların söndürülmesinde görevlendirilmiştir. Yine 
tüm personelin ydlık izinleri yangın mevsiminde kal
dırılmıştır. 

Bakanlığa bağh gerek merkez ve gerekse taşra 
teşkilatının bütün birimlerindeki teknik ve idari per
sonel büyük bir hassasiyetle görevlerini insanüstü 
bir gayretle laydtı ile yapmışlardır. 
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Teftiş kurulları tarafından ba mıntıkalarda yap- 1 
tınlan> tetkik ve tahkiklerde sorumla herhangi bir I 
görevli tespit edilememiştir. I 

4. s Kasten çıkarılan orman yangınlarında orman I 
köyfermin sosyo - ekonomik durumunun önem arz 
ettiği bir gerçektir. I 

Bakanlığımıza bağlı tüm birimler ve özellikle Or- I 
man Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü orman köyleri- I 
nin kalkındırılmasına mevcut bütçe imkânları nispe
tinde gayret göstermektedirler. Ancak 1977 yılında I 
yangınların geçen yulardan fazla oluşu orman köy- I 
terinin sosyo - ekonomik durumundan ziyade iklim I 
koşullarının anormalliğinden meydana gelmiştir; ] 

Sosyo - ekonomik durumu bizden çok iyi olan 1 
ABD, Kanada, İspanya ve Fransa'da 1976 yüında I 
çıkan yangınlarda yanan orman alanları nispeti dik- I 
kate alındığında bizden çok fazla olduğu tespit edil- I 
mistir. I 

Bu da göstermektedir ki memleketimizde yangın- I 
lada uğraşan teşkilatımız olanaklarının kısıthğına I 
rağmen büyük bir gayret ve hassasiyetle çalışmakta- I 
dırlar. 

Araç, gereç ve eleman noksanlığımız giderildikçe I 
yangın tahribatı daha azamlahiiinecektir. 1 

Bilgilerinize arz ederim. I 
Genel Müdür 
Yasin Bozkurt 

y 3. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, I 
Sümerbank fabrikdarmdaki greve ilişkin Başbakan- 1 
dan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji I 
Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün yazdı cevabı (7/56) 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazık I 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. I 
Saygılarımla. 10 . 8 .1977 

İstanbul Milletvekili 
Çağlayan Ege I 

1. Sümerbank fabrikalarında Teksif Sendikası 
tarafından 97 gündür sürdürülen grevin sonuçlan
man için Hükümetin baş» ve ülke ekonomisini düştiıt-
njek mecburiyetinde olan Wr kişi olarak bir çare 
döşündünüz mü? 

2. Düşündü iseniz bu çareler nelerdir? I 
3. Düşünmedi iseniz bu grevin memleket eko- I 

nomisine zararım lütfen hesap ediniz, bulduğunuz I 
çareyi acıkhryımz? I 

4. Aşın hayat pahalılığının kontrol edilemez 
hale geldiği ülkemizde kamu. iktisadi kuruluşlarına | 
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ait fabrikalarda çalışan tüm emekçilerin greve girme
lerini önleyici tedbirleri nasıl alacaksınız? 

5. Devletin kendisine bagfı işyerlerinde çalışan 
emekcaerin, emiklerinin verifaıesinde diğtr sektör
lere emek olması gerekmez mt? Bu Beşuştaki dtt-
şimederimzi açıklayınız? 

6. 97 gündür devam eden grev dolayısıyla Sümer-* 
bank'ın, 

a) Maddi zararının miktarmı, 
a) İnsan gücünün saat olarak ziyan edilen mHc-

term, 
c) Sümerbank-'m her iş yerindeki zararım ayrı 

ayrı açıklar imanız? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi Reisliği 

Sayı: 23-01) MF-2-1132 

Konu : Sayın Çağlayan Ege'nin yazdı 
soru önergesi'ne cevabımız Hk. 

3 . 1 , 1 9 7 8 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/56-366/101919 * y * 
emirleriniz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çağlayan Ege tarafın
dan Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanlı
ğın 19 . 12 . 1977 tarih, Parlamento ile ilişkiler Mü
şavirliğinin 02004 saydı emirleri ile tarafımdan ce
vaplandırılması tensip buyurulan yazılı soru önerge
sinin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Oğuzhan Asütürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

İstanbul MffletvekUİ Saym Çağlayan Ege'nin Sa
yın Başbakandan cevaplandmlmawnı istediği yazık 
soru önergesi ile UgiU bagfler aşağıda arz edilmiştir, 

I - Sümerbank'a bağlı 25 tekstil işyeri üe ilgili 
VII nci dönem toplu iş sözleşmesi ihtilaf mm tümü, 
Türkiye Tekst» Omıe ve Giyim Sluu^üJbjcfleri Sen-
difcaaf (Teksif> fle Sümerbank Tekrfl< Sanayii İşte* 
renkri Senafca» arasında 5A4977 tarihinde vanlan 
anlaşma üe giderilmiş ve ia*197* tariU itiaanykı y * 
rürlüğe girmiş bulunan bu sfczfef** % yrfio» tana* 
lanmışrjff. 

II - İşbu sözleşmenin arz ettiği safahat sudur : 
1. VII nci dönem topkı iş sözleşmesi görüsmer 

leri 13.12.1976 - 641977 tarihleri araand» cer^an 
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etmiş ve müzakereler sonunda 87 maddede anlaşma
ya varılamamıştır. İhtilafın çözümü için teşkil olu
nan Uzlaştırma Kumlu çalışmalarının akamete uğra
ması üzerine Teksif tarafından 16.4.1977 tarihinde 
grev kararı alınmış ve bu karar 2.5.1977 tarihinde 
Merinos ve Eskişehir, 10.5.1977 tarihinde Bakır-

Grevin Grevin 
başlangıç Bitiş 

İşletmeler tarihi tarihi 

Merinos 2.5.1977 
Eskişehir 2.5.İ977 
Bakırköy 10.5.1977 
Malatya 8.7.1977 

2. Ancak: 

a) Grevlerin, iplik ihracatındaki azalma sebebiy
le iplik kısıtlaması dönemine rastlaması dolayısıyla 
arzu edilmeyen üretim probleminin bir ölçüde kendi
liğinden çözüme kavuşması, 

b) Grev dönemine de tesadüf eden ve yurt ça
pında uygulanmakta olan elektrik kısıtlamalarından 
dolayı, istihsal olmasa büe işçiye ödenmesi gereken ; 

duruş tazminatı külfetinden tasarruf sağlanması, 

d) Sedikanın ihtilaf konusu ve greve müncer olan 
•87.maddedeki teklifleri aynen kabul edilmiş olsa idi 
SUmerbank'ın yılda ortalama 4 544 188 000 liralık ek 
bir mali külfet altına gireceği ve bunun mamul ma
liyetlerimize iki yılda ortalama % 62,8 nispetinde in
ikas edeceği, grev sonunda kabul edilen ve anlaşmaya 
varılan hükümler muvacehesinde ise bu külfetin 
1 248 467 000 liraya inmiş bulunduğu, aradaki 
3 295 721 000 liralık fark ile grevden dolayı maruz 

köy ve 8.7.1977 tarihinde de Malatya müesseselerimiz
de uygulamaya konulmuştur. 

Adı geçen müesseselerimizdeki günlük grev ma
liyeti ile grev süresini kapsayan yekûn maliyet aşağı
daki tabloda gösterilmiştir. 

I c) Grev olan müesseselerimizde her nekadar üre-
I tim bir süre durmuş ise de, üretilen malların müsteh

like, yurt sathına yaygın bulunan kendi satış mağa
zalarımız vasıtasıyla intikal ettirilmesi, bu mağazalar
da miktarı kafi stok bulunması muvacehesinde satışla
rımızın grevden etkilenmediği ve hatta bu süre zar
fında fazla stokları eritme imkânının doğmuş olması, 

(Grevin satışlarmuzı etkilememiş bulunduğu 1975, 
: 1976 ve 1977. (*) yıllarındaki satışlarmuzı gösteren 

aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılmaktadır. 

Toplam 
Bin 
TL. 

4 747 685 
6 382 991 
7 600 000 

kalınan 84 690 300 liralık külfet mukayese edildiğin
de SUmerbank'ın daha az külfet yüklenmesinden do
layı yıllık ortalama zamanemin 3 211030 700 lira ol
duğu, 

Dikkate alındığında, Sümerbank'taki grevlerin 
vahim sonuçlar doğurmadığı ortaya çıkmaktadır* 

(*) 9 aylık fiili, 3 aylık tahmini 

6.9.1977 — 502 300 — 52 490 400 
6.9.1977 — 227 300 — 23 752 900 
6.9.1977 — 65 200 — 6 357 000 
6.9.1977 — 41 800 — 2 090 000 

Toplam : — 836 600 — 84 690 300 

Pamuklu Dok. Yünlü Dok. Sair 
Miktar Tutar Miktar Tutar Bin 

Yıllar BinMt. Bin TL. BinMt. Bin TL. TL. 

1975 187 476 2 310 341 6 873 734 454 1702 890 
1976 213 152 3 033 789 7 373 913 814 2 435 388 
1977 228 000 3 900 000 6 400 900 000 2 800 000 

Bir günlük 
grev maliyeti 

(TL.) 

— 502 300 
— 227 300 
— 65 200 
— 41 800 

îrev müddetince 
yekûn maliyet 

(TL.) 

— 52 490 400 
— 23 752 900 
— 6 357 000 
— 2 090 000 
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3. Diğer taraftan yeni tophı iş sözleşmesi ile, 
ücret zammı konusundan daha önemli gördüğümüz 
işyeri disiplini ve ücret - verim ilişkilerini düzenle
yici maddelerin kabulü ile işyerlerimizde grev son
rasında şçi randımanlarının daha iyi duruma geldiği 
ve daha rantabl bir çalışmanın başlamış bulunduğu 
müşahade edilmektedir. 

Buna ilaveten mamullerimizin vatandaşa doğru
dan doğruya ve uygun fiyatlarla ulaştırılmasını temi-
nen satış mağazalarımızın sayısının her yıl biraz da
ha artırılması ve büyük mağazacılığın geliştirilmesi 
yolunda gösterilen gayretlerle Sümerbank memlekete 
en iyi hizmet ifa etmenin örneğini vermeye çalışmak
tadır. 

Keyfiyet arz olunur. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

4. Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize ili or
man bölgesinde yapılan kesime ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Sabahattin Savcı'nın yazılı cevabı (7/61) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Bakanın'dan yazılı olarak cevap vermesi- .-

ni isteğine ait sorunlarımı kapsayan yazı bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Rize Milletvekili 

tzzet Akçal 

Sayın Orman Bakanından yazılı olarak cevap
landırılmasını istenen hususlara ait sorular: 

1. 30 . 7 . 1977 tarihinde Rize ili'nde vukubulan 
ve bu tarihe kadar emsali kaydedilmemiş bulunan sel 
felaketini, Orman teşkilatı tarafından Rize ili orman
larında «çürükbel, İncesu, Hemsin, Çamlıhemşin, 
İkizdere vs. ormanlarda» traşlama suretiyle yapılan 
ve felakete rağmen yapılması sürdürülen orman 
katiyyatı sebep olmuş mudur. 

2. Rize ili ormanlarında traşlama suretiyle or
man katiyyatına hangi tarihte başlanmıştır. Nereler
den ve ne miktar orman mahsulü elde edilmiştir. 
Kesilen yörelerden yeniden orman tesisi için ne 
miktar fidan ve nereler dikilmiştir dikilen fidanlar
dan ne miktarı tutulmuştur. Bakından ve korunması 
için ne gibi tedbirler alınmıştır. 

3. Traşlama kesim mahallerinde; arazinin 
meyli, sel ve çığ nazara alınarak katiyyat mahalle
rinde bunları önlemek için tesis yapdmış mıdır?. 

4. Sel felaketinde; kaç km. devlet ve il yo
luyla orman yolu yok olmuş veya kullanılamaya

cak derecede harap olmuştur. Yokolan yollarla 
harap olan yolları işler hale koymak için çalışmalar 
yapılmakta mıdır? 

Yolların yok olması veya kullanılmayacak hale 
gelmiş bulunması sebebiyle yemden yapımı ve ona
rımı için ne miktar tahsisata lüzum vardır? 

5. Köylülere yaptırılmış ve teslim alınma
mış olan tomruk, odun vs. Orman mahsullerim tespit 
ettirilerek vatandaşlara gerekli ödemeler yapılacak 
mıdır, bu zarar miktarı neye baliğ olmaktadır İşlet
me depolarında mevcut orman mahsullerinin sel fe
laketi sebebiyle vukubulan zayiatından dolayı, ida
renin gördüğü zarar miktarı neye baliğ olmaktadır. 

6. Rize ili'nde sarp yamaçlarda traşlama su
reti orman katiyyatına devam edilecek midir?. 

7. İkizdere mıntıkasında, hidroelektriği bes
leyen dereler etrafındaki ormanlık yamaçlarda ya
pılmakta olan katiyyat bu tesise zarar verecek midir, 
Çimil ormanlarında yapılan katriyatın, dağları çıp
lak hale getirdiğinden ve bu bölgede yemden or
man tesisi için dikim yapdmadığından bahisle köy
lüler dert yanmaktadırlar Bakanlığınızca gerekli tet-
kikat yaptırılarak yeniden orman tesisi ve mevcut 
ormanların muhafazası için ne zaman ve ne gibi ted
birler alınacaktır?. 

TC 
Orman Bakanlığı 28.12.1977 

Özel Kalem Müdürlüğü 
02-592 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2.12.1977 gün ve 7/61-661/02256 sayın yazıya 

cevap. 
Rize Milletvekili Sayın tzzet Akçal'ın Bakanlığı

mıza yönelttiği 17.8.1977 tarihli yazılı sorusunun 
cevabı üç nüsha olarak tanzim edilerek ilişikte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 
Sabahattin Savcı 
Orman Bakanı 

16 s 12 s 1977 

Bakanak Makamına 
İlgi : 7 . 12 . 1977 gün ve 02.592 sayın Emir.: 
Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçafım Rize İli 

ormanlarında yapılan kesimlere ilişkin vermiş olduğu 
soru önergesinin teifcifcinde; 

\i Çamhlıemşin ve İkizdere ilçeleri mıntıkala-
rındaki ormanlarda şimdiyedek amenajman plânlan 
gereği ormanların yenilenmesi gayesiyle yapılan traş-
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lama kesimlerinin tüm alanının ancak % 5'ini teş- I 
kil ettiğini ve bu kesîmlerin sel afetinin oluşuna bir 
etkisinin bulunmadığı kesinlikle görüldüğü ve anla
şıldığı; 

2. Çaardılıemşin ilçesi .ormanlarında, 1971 -1977 
yıları arasında traşlanan (62 hektar) orman alanları
nın bir kısmına konu edlilem sağnak yağışın isabet 
etmediği, isabet eden kısımlardaki traşlanan alanlar
da ise, toprak erozyonu belirtisine ve çığ teşekkülün 
izine raslanıhnadığı, 

Çayeli ve İkizdere ilçesi ormanlarında (Çimil or
manları) 1971-1977 yıları arasında (355 hektar) 
traşlanan orman alanlarının büyük bir kısmının ağaç-
landmldığı, ağaçlandırıümaîlarının başardı olduğu ve bu 
ağaçlandırılan alanlarda, ağaçlama şeritlerinden çıkan 
orman güleni ve diğer şüceyratın 2 Mt. aralıklarla 
tesfiye eğrilerine paralel yığılarak erozyona karşı 
tedbirîer alındığı; 

3. Sarp yauıaçlardaki ormanların bir kısmı ilgili 
planlarında tabiatı koruma kuşağı olarak ayrılmış ise 
de, mahalli teşkilatın lüzum görmesi halinde de plan
larında geçiştirme alam olarak ayrılmış sahaların I 
tabiatı koruma kuşağı orman alanlarına ayrılabileceği, 
Emenajman planlarının yenilenmesi anında da bu 
hususlara gereğince dikkat edilmekte olduğu, I 

4. 30.7.1977 tarihinde Trabzon ve Rize itlerinde 
yoğun şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen zarar
ları mahaMinde tespit etmek üzere merkezden Yol 
Bakım Fen Heyeti Müdürü ve Yol Üst Yapı Fen He
yeti görevlendirilmiş ve tanzim olunan 10.8.1977 ta- I 
rihli raporlarında 103 + 0 Km. TCK. ve 184+0 Km.' 
de orman yolunun tahrip olduğu ve bu yoların ulaşı
lma açılması için ön etüdlere göre 18 000 000 TL öde
neğin ve idaremizce 8 dozer tahsis olunmasının ge
rekli olduğu bildıirilmiştir. 

Bu rapordan sonra hasar tespit çalışmalarına Rize 
Vaîiliği Başkanlığında TCK, YSE» OGM ve TEK 
yetkililerince devam Olunmuş ve 10.8.1977 tarihinde 
Rize Valisi Sayın İlhan Sözgen Başkanlığında tanzim 
olunan protokol, gereği dozer sayısının 6'ya çıkarıl" 
ması için 2 adet dozerin daha Artvin Orman Bölge 
Başmüdürlüğünden aîmması ve bunların yeteri kadar 
komprasörlerîe takviye edilerek hemen çalışmaya 
başlamalarıkararlaştırılmıştır. 

Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğünün bir kı
smı yolların açılmasına müteakip yapmış olduğu ha
sar tespit çalışmaları sonucu tanzim etmiş olduğu 
11*8.1977 tarUıH raporu ile; 6 adet dozerin TCK em
rine veriîdiği ve TCK'na ait anayolların açılmalı so- | 
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nucu 6 adet dozerin orman yollarına gönderildiği v6 
174+0 Km. orman yolunun bir kısmının tamamen bir 
kısmının da kısmen tahrip olduğu ve hasarın onarıl
ması içinde 3 000 000 TL. ödeneğe ihtiyaç olduğu 
bildirilmiştir. 

İstenen bu ödenek 24.8.1977 gün ve 2111 sayılı 
olurla Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü emrine 
gönderilmiştir. 

İdaremizce sel felâketinin akabinde tüm tedbirlerin 
alınarak faaliyete başlanıldığı ve çalışmaların devam 
etmekte okluğu, 

5. İstihsal ve nakliyat işlerinin vahidi fiyat usu
lü ile yaptırıhnası nedeniyle teslim alınmadan zayi 
olan yapacak ve yakacak emvale istihkak ödenmesi 
mümkün değildir. Ancak işin kesinlikle yapıldığı 
belirlenebilen emval için ücret ödeneibilmektedir. 

Rize ve Pazar işletmelerinde 30.7.1977 tarihinde 
vukubulan sel nedeniyle zayi olan toplam emval; 
1 671 m3, tomruk, 1 739 ster yakacak odun ve 34 
ster kazıktır. 

Bölge rampa ve son depolardan zayi olan bu em* 
valin piyasa değeri zarar olarak kabul edildiği tak
dirde 1 697 924 TL.Mır. 

6. İkizdere ve Çamlıhemşin mmhkasındaki ala
nın % 70'ini ormansız alanların teşkil ettiği bu sa
haların bir kısmının mera olarak kullanıldığını diğer 
alanların da çapa ziraatı şeklinde sürdürülen çay ve 
mısır üretim alanları île terk edilmiş tarım alanla
rından ibaret bulunduğu, 

7. Çay üretimi yapılan alanlarda ilik yularda or
talama 2 defa çapa yapıldığı, mısır ziraatının çok dik 
yamaçlarda ekimi ve ot öldürme içinde 2 defa çapa-
landığı, toprak aşınması ve taşınmasının yalnız dik 
yamaçlardaki çapa ziraatının yapıldığı sahalarda gö
rüldüğü, Anadere, yandere yataklarına yandan binalar 
dere yataklarının su geçirme gücünü azalttığı, netice
de fezeyan suları dere yataklarına sığmayarak daha 
geniş alanları etkilemiş ve tesisleri tahrip etmiştir. 
İkizdere hidrolik santralinin de dere yatağını geniş 
ölçüde kapattığı, 25 ile 50 yılda bir tekerrür edecek 
kadar fazla olan böyle çok şiddetli yağışın tutulması; 
zaten rutubetçe doygun olan mıntıka orman topra-
ğınca da mümkün olmadığı için akış haline geçerek 
görülen tahribatı yaptığı belirtilmiştir. 

Çimil serisi ormanlarında 1971 -1977 yıları ara
sında 224 hektar orman traşlanmış ve büyük bir kıs
mı dikilmiştir; ağaçlandırılmayan cüzi miktardaki 
alan da ilk ağaçlandırma mevsiminde tamamlanacak
tır. - ' . . . ; 
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Mevcut ormanlardan olgunluk çağma ulaşmış 
olanlarına önceîik verilmek kavkıyla doğal veya suni 
metodla gençleştirilmeleri, yetişme muhiti koşulları 
çerçevesinde modern ormancılık çalışmaları amenaj-
man planları gereği gereken önlemler için de sürdü
rülecektir. 

Bilgilerime arz ederim. 
Genel Müdür 
Yasin Bozkurt 

5. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nün, Fa
tih Ormanlarında çıkan yangının nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Orman Bakanı Sabahattin Savcının yazılı 
cevabı. (7/75) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 

Soru : 

1. 23 . 8 . 1977 tarihinde çıkan bir yangınla tah
rip olan ve 17 yıl önce kurulan Fatih Ormanlarında, 
kuruluşundan bu yana hiç örtü temizlik işlemi ya
pılmış mıdır? Orman böyle bir örtü temizliğine tabi 
tutulmamış ise bunun yangının büyümesinde olumsuz 
etkisi olmuş mudur? 

2. Yangına karşı korunabilmesi için Fatih Or
manlarında gerekli ve yeterli «Yangın Emniyet Şerit
leri» açılmış mıdır? 

3. 17 yaşında olan ve milyonlar sarfı ile yetişti
rilmiş bulunan bu orman parçası için şimdiye kadar 
«Özel Yangın Söndürme Planı» hazırlanmış mıdır? 

4. Yangının başlamasından 12 ile 16 saat sonra 
yangına müdahale edilmesi, bu konuda yetişmiş gö
revli elemanların bulunmamasından, yeterli araç ve 
gerecin hazır olmamasından mıdır? Yoksa ortada 
açık.bir görev ihmali mi vardır? 

5. Fatih Ormanlarının bağlı bulunduğu Sanyer 
Orman Bölge Şefliğince, bu ormanlarda çıkması olası 
bir yangının büyük hasara yol açacağı, bu nedenle 
gerekli önlemlerin alınması hususunda üst mercilere 
rapor verilmiş midir? Böyle bir rapor verilmiş ise bu 
önlemleri almayan sorumlu kimdir? 

6. Fatih Ormanlarında mevcut yangın kulesinde 
sürekli görev yapan hekçi var mıdır? Yangının çıktı
ğı anda kulede bekçi bulunmakta mıydı? 

7. Yangının çıkmasından kaç saat sonra mahal
line teknik eleman sevk edilmiştir? 

TC 
Orman Bakanlığı 28 . 12 . 1977 

Özel Kalem Müdürlüğü 
02-595 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 , 12 . 1977 gün ve 7/75-702-2679 saydı yazıya 

cevap. 

Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklü'nün 
Bakanlığımıza yönelttikleri 2 . 12 . 1977 tarihli yazılı 
sorularının cevabı üç nüsha olarak ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 
Sabahattin Savcı 
Orman Bakanı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Özel 16 , 12 , 1977 

21001-31 

Bakanlık Makamına 

İlgi : 7 . 12 . 1977 gün ve 02.595 sayılı emir. 

Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklü'nün 
Fatih Ormanında çıkan orman yangım ile ilgili soru 
önergesinin tetkikinde; 

1. Kuruluşundan bu yana Fatih Ormanlarında 
1971 * 1972 yıllarında ölü örtü, 1973 - 1975 - 1976 -
1977 yıllarında da biri örtü temizliği ve aralama ya
pılmıştır. 

Ancak, ağaçlama sahasında tabii budanmanın ye
ter derecede olmaması ve sildik, tabiat faktörleriyle 
birlikte yangınla mücadele güçlük yaratmıştır. 

2. Şeytandere boyunca uzanan ve yol görevide 
gören Burunsuz'u Ayazağaya bağlayan, Şeytandereyi 
Burunsuz sırt yoluna bağlayan, Fatih Ormanı Bahçe-
köy yolu üzerinde Şeytandereye dikine giren 6 adet, 
Burunsuz sırtından Kemerburgaz - Azizpaşa ormanı
na giden 4 adet, yangın emniyet şeridi vardır. Ayrıca 
ormanın dört tarafı asfalt yollarla çevrili ve sayısız 
araba yolları vardır. 

3. 5 . 5 . 1977 tarihli ve Valilikçe tasdikli yangın 
söndürme planı mevcuttur. 

4. Yangına çıkışından yarım saat sonra müdaha
le edilmiştir. 

5. Başmüdürlüğünden alınan bilgiye göre Sanyer 
Orman Bölge Şefliğince Başmüdürlüğe iletilmiş bir 
rapor yoktur. 

Esasen Teftiş Kurulu Başkanının yaptığı tetkikat-
tan da mahalli teşkilatın tedbir hususunda bir nok
sanlığı olmadığı anlaşılmaktadır. 

— 285 — 
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6. Yangın kulelerinde devamlı görev yapan bek
çiler vardır ye esasen yangım anında kule bekçisi ih
bar etmiştir. 

7. Yangın çıkışından' yaran saat sonra teknik 
elemanlar yangına müdahale sahasında olmuşlardır. 

Tüm teşkilatımızda orman yangınlarına karşı aşı
rı bir hassasiyet ve dikkat vardır. Yangın hizmetlerin
de gayretleri çok üstündür. 

İstanbul'daki yangında büyük bir sahayı kaybet
memiz başta fırtına şeklinde esen rüzgardır. Ağaçla

rın genç, tabii budanmanm az oluşu nedeni ile hel
men, süratle ve her yerde tepe yangını haline gelme
si, mevsimin çok kurak olması ve bunların yanında 
fırtına şeklindeki rüzgar bütün gayretlere rağmen yan
gınla mücadeledeki başarıyı azaltmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Genel Müdür 
Yasin Bozkurt 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Başbakan. Bülent Ecevit tarafınjdian kurulan 

Bakanlar Kurulu programının okunması. 
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 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Taınir Şaşmaz' 

in Elâzığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

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

3. — Denizi Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay ıkararllan karşısındaki tutumuna 
ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

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

5. — Kaihraman/maflaş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılammaısı için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru öergesi. (6/14) 

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

7. — Kocaeli Milletvekilli Kenan Afcman'ın, lastik 
fabrikalarının hammadde ithalâtına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




