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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dört oturum yapılan hu birleşimde, yapılan yok
lamalar sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından: 

25 Şubat 1980 Pazartesi günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere birleşime saat 15.56'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Muslih Görentaş Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettiıı Çoban 

BlRİNCt OTURUM 

Açılma saati : 10̂ 0,0 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN UYELERt : Recep Özel (İstanbul), Nizamettiıı Çoban (Kütahya) 

'BAŞKAN — Mîllet Meclîsinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Ad okumak sureliyle yoklama yapı
lacaktır; Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «Buradayım» diyerek yoklamaya katılmalarım 
rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yoklamada 

169 sayın üye bulunmuştur. Bu durumda görüşmeler 

için yeterli çoğunluğumuz yoktur. Saat 12.00ye..* 
(AP sıralarından «Saat ll.OÛ'e» sesleri) 

Efendim, görüşmeleri tamamlarız, yeter ki çoğun
luğumuz olsun. 

Saat 12.00'de toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati» 10.30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 12.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Recep özel (İstanbul), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 noü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktı^ 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
Var mı?... Yok. 

Ydklama işllemi bitmüştir efendim. 
Genel Kurul salonunda 165 sayın üye var, görüş

meler için yeterli çoğunluğumuz yok. 
Saat 14.00'te toplanıllmaik üzere birleşime ara veri

yorum. 
Kapanma saati : 12.28 

•>-•«« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati 114.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Öze! (İstanbul), Nizamettin Çoban (Kütahya), 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 noü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacaktır. 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin «Bu
rada» diyerek yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum efendim., 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın 

üye var mı?... Yok. 

Ydklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yoklama sonunda Genel 

Kurul salonunda 181 sayın üyenin bulunduğunu tes
pit ettik. 

Saat 15.30'da toplanıHmalk üzere birleşimle ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 14.27 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Acıtana Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başklaııvekİi Memduh Ekşi 

DlVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Nizanıöttin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — 'Millet Meclisinin 53 ncü Birleşiminin 4 ncü Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN - - Ad okunmak suretiyle yoklama ya- i BAŞKAN 
pilacaktır. j vardır. 

{Yoklama yapıldı) I 

Değerli arkadaşlarım, çoğunluğumuz 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulun bir buçuk gün süreyle topla
namamasına neden olan olaylar nedeniyle, grup söz
cülerinin, bu tür olayların tekrarlanmaması hakkında
ki konuşmaları. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 1980 mali 
yılı bütçe görüşmelerine geçmeden evvel, daha ön
ce cereyan eden, arzu edilmeyen bazı olaylar nede
niyle, bir buçuk gündür Meclisimizin çalışmamasına 
neden olan bu olaylar nedeniyle, değerli gruplarımız 
bu tür olayların bir daha olmaması temennisiyle Baş
kanlığa başvurarak söz istemişlerdir. 

Bütçe görüşmeleri sırasında böylesine bir usulü
müz yoktur. Ancak, Meclisin çalışma sürekliliğini sağ
layabilmek için emsal teşkil etmemek kaydı ile söz 
isteyen gruplara çok kısa beyanda bulunmak üzere 
söz vereceğim. 

Grupları adına söz isteyen sayın üye?.. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Gıyasettkı Karaca, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA GIYAıSETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütçe Kanununun Yüce Meclisimizde müzakereleri 
sırasında Mecliste bulunan milletvekili arkadaşları
mızın Sağlık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sıra
sında arzu edilmeyen bazı tutum ve davranışlardan 
dolayı, Meclisin müzakereleri bugüne kadar hemeu 
hemen 1,5 gün veya 1,5 günden fazla bir zamandan 
heri akamete uğradı ve bu seheple de bütçenin biti

mi için hazırlanan programımızda da tahminen 5 ba
kanlık kadar müzakerede bir gecikmemiz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Parlamentosu 
olarak, her ne kadar çeşitli siyalsi partilerin temsilci
leri olarak burada bulunuyorsak da, memleketin yü
ce menfaatleri nazarı itibara alındığı takdirde, bizler 
siyasi görüş ve kanaatlerimizi de bir tarafa atarak, 
yekvücut Türkiye'de Türkiye Millet Meclisi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin parlamenter
leri vardır diye düşünüyoruz ve öyle de düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Nasıl ki bir ailenin içerisinde veya 
siyasi parti grupları içerisinde hoşa gitmeyen tutum 
ve davranışlardan dolayı kırıcı olaylar olduğu zaman, 
«Kol kırılır yen içinde kalır» sözünü kullanıyorsak, 
bu sözü Yüce Meclisimizin çatısı altında bulunan tüm 
arkadaşlarımız için de aynı şekilde tekrarlamamız 
mümkündür. 

Biz iktidar partisi olarak, bütçenin zamanında ve 
programda tespit edilmiş gün ve saatlerin içerisinde 
çıkarılmasını şüphesiz ki arzu ediyoruz. Arzu etmekle 
birlikte kabul etmek lazımdır ki, mademki iktidarız, 
mademki iktidarı biz şu anda temsil ediyoruz, madem
ki bütçeyi bugünkü iktidar partisi hazırlayarak Par
lamentolara sunmuştur; bütçeyi bütün Meclisin bir
likte çıkarma mecburiyeti ve mükellefiyeti olmasına 
rağmen, iktidar kanadında bulunan arkadaşların, bu 
bütçenin zamanında, hiç aksamadan çıkarılması için 
daha fazla ve büyük bir mükellefiyet altında bulun
duğunu da Yüce Heyetinizde takdir edecek durum
da olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

— 112 — 
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Biz arkadaşlarımızla bütçenin müzakerelerinde ak
saklık meydana, getiren tutum ve davranışlar üze
rinde kendi aramızda gerekli görüşmeleri ve gerekli 
müzakereleri yaptık. Badema, bundan sonra, bu çalı 
altında bulunan bütün arkadaşlarımızın gerek bizim 
ve diğer arkadaşlarımızın ve özellikle bizim, hatip ar
kadaşların konuşmalarında, sual sormalarında ve Mec
lisin normal olarak çalışması hususunda ve bunları te
min etmek gayreti içerisinde, Adalet Partisi olarak 
üzerimize düşen görevi her zamanki gibi, ama bugün 
ve bundan sonra daha dikkatli olarak yapacağımızı 
yüce huzurunuzda bir kere daha teyit ve ifade et
mek isteriz. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, milletvekili ar
kadaşlarımızın özel sebepler içerisinde, ailevi sebep
lerle birçok sıkıntılarımız vardır, seçmenlerle olan sı
kıntılarımız vardır. Her günkü hadiseler içerisinde za
ten işba halinde bulunan bu arkadaşlarımızın bu hu
zurlarının daha fazla selbedilmemesi için, biz grup 
olarak üzerimize düşecek olanı yapacağımızı ve Mec
lisin çalışması için diğer arkadaşlarımızla birlikte bü
tün Parlamentoya başarılar dilediğimizi arz eder, Yü
ce Heyetinize saygılarımızı sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coş

kun Karagözöğlu, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN KARAGÖZ 
OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 
, Yüce Meclislerin, ulusumuzun beklediği yasaları 

tam bir özgürlük ortamında konuşarak, tartışarak 
ulusumuz yararına en doğru biçimde sonuçlandırması 
hepimizin görevidir. Bu Mecliste Anayasa hudutları 
içindeki her türlü düşünce söylenebilecek, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri düşündüklerini en açık biçim
de dile getirebilecekler; içtüzük hükümleri içinde sor
mak istediklerini, öğrenmek istediklerini sorabilecek
ler, milletvekili olmanın gereği olan görevlerini nok
sansız yerine getirebileceklerdir. Bu, bütün partilerin, 
partisizlerin üzerinde kayıtsız şartsız anlaşmaları he
pimizin kesin, saygılı olmamız gerekli ilkedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, aslında zabıtlarda 
kayıtlı bulunan bazı gerçekleri kısaca tekrarlamak is
tiyorum. Parlamento tarihimizde engellemenin uygu
laması, Cumhuriyet Halk Partisinin eseri değildir. 
Adalet Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin 22 aylık döneminde 102 defa engelleme 
yoluna başvurmuş, Meclis gündemini tıkamış, birle-
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simlere topluca katılmayıp Meclisin çalışmalarını en
gellemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmeleriyle ilgili 
tutanaklar elimdedir. Bir örnek sunmak için (başka
ları da var) 20.2.1979 tarihli bütçede, Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin oylaması sırasında, isimleri kayıtlı 
saygıdeğer 10 Adalet Partili üye arkadaşımın ayağa 
kalkarak bütçe müzakerelerini engellediği bütçe görüş
meleri zabıtlarında saptanmıştır. Başka engellemeler 
de vardır. 

Kamuoyunun çok iyi hatırladığı gibi Sayın De-
mirel, Sayın Ecevit Hükümetine karşı, «Siz iktidarsı
nız, bulun 226'yı çalıştırın Meclisi» diye Meclisi çalış
tırmanın sorumluluğunun sadece iktidar partisine düş
tüğünü öne sürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi İk
tidarı zamanında bütün bu engellemeler, büyük bir 
sorumluluk duygusu içinde hareket eden Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun, hastanedeki hastalarını, yurt 
dışındaki hastalarını ve görevlilerini getirerek göster
diği yoğun çalışmalarla aşılmıştır. 

Şimdi ise durum şudur : Ortada kerhen verilmiş 
bir destekle yerinde duran bir azınlık Hükümeti var
dır. Bu azınlık Hükümetinin mensubu olduğu Adalet 
Partisi Grubu, iktidar partisi olarak Meclise millet
vekillerinin çoğunluğunun büyük bir kısmı bile getire
memektedir. Bütçe görüşmelerinin, bütçe görüşmele
rinde çoğu kez Adalet Partisi milletvekilleri 50 - 60 
kişilik bir azınlıkla katılmaktadırlar. Adalet Partisi 
Grubu kendi azınlık Hükümetinin bütçesine kendisi 
bile sahip çıkmamaktadır. Ayrıca görüşmelere katı
lan az sayıda Adalet Partisi üyelerinden bir kısmı da, 
değerli arkadaşlarım, bu görülmemiş sorumsuzluğun 
ötesinde, Yüce Meclisin görüşmelerini engelleyebilmek 
için bütün arkadaşlarımı üzen birtakım girişimlerde 
bulunabilmektedir. 

Son Millet Meclisi birleşimleri, bu tutumun sayı
sız örnekleriyle doludur. O kadar ki, birleşimleri yö
neten Milli Selamet Partili, Adalet Partili Başkanve-
killeri bile Adalet Partisi Grubuna ikazlarda, ihtar
larda bulunmak zorunluğunda kalmışlardır. 

Milli Selamet Partili Başkanvekili Sayın Muslıh 
Görentaş'ın Adalet Partililere söylediği kürsüden şu
dur (Aynen okuyorum, zabıtlara bir şey ilave etme
den okuyorum) : «18 yılım Riyaset Divanında geçti, 
bugüne kadar benim gördüğüm şu : Daima bütçelerin 
çıkmasına iktidar grupları yardımcı olur, gürültü yap
maz. Dikkat ediyorum bütçenin çıkmaması için ne 
engel varsa o yapılıyor. (Kürsüde konuşan Cumhuri
yet Halk Partisi milletvekillerinin konuşmasını kaste-
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derek) Müsaade edin bitirsin, bütçeyi bitirelim, karış
tırmayın.» Bu sözler aynen Milli Selamet Partili Mec
lis Başkanvekilinin sözleridir. Tutanaklarda Milli Se
lamet Partili Başkanvekilinin bu uyarısına karşı söy
lenen sözler de kayıtlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim için önemli olan hal
kımızın özlemlerini demokratik hukuk devleti ilkeleri 
içinde süratle gerçekleştirmek olduğundan, izin verir
seniz zabıtlarda yazılı ve notlarımda bulunan bazı 
değerli üye arkadaşlarımın sözlerini, burada tekrar 
etmekten utandığım için okumak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz şunu oku
maya mecburum : Sayın Adalet Partili Meclis Başkan-
vekili arkadaşımızın aynen zabıtlarda kayıtlı sözleri
ni, bir kelime ilave etmeden, okuyorum ve burada da 
müsaade ederseniz adıgeçen değerli milletvekili arka
daşımın ismini söylemiyorum : «Sayın... (O arkada
şın ismini söyleyerek), siz haklı değilsiniz, lütfen otu
run, lütfen oturun efendim; siz iktidar milletvekilisi
niz, bu bütçeyi çıkarmak sorumluluğu sizin üzeriniz-
dedir.» Bu sözleri Adalet Partisi Meclis Başkanvekilı 
söylüyor ve zabıtlardan aynen aldım. 

Adalet Partisi Başkanvekilinin bu uyarısına da 
Adalet Partililer, yine tutanaklarda kayıtlı olduğa 
üzere, ayağa kalkarak gürültülerle cevaplar vermiş
lerdir, bunları da okumak istemiyorum. Tutanaklar 
arasında şu söz kayıtlıdır; «Adalet Partisi sıraların
dan, ''Başkan da bizi kabahatli buluyor' sesleri» ile 
itirazların yapıldığı, Adalet Partisinin bir kısım üye
lerinin Meclisin çalışmasını engelleyici tutumları kar
şısında Adalet Partisi sorumlularının, değerli arkadaş
larımız - bizi bağışlasınlar - bize göre yeteri kadar 
bu sorunla meşgul olmadıklarından; buna yeteri ka
dar dikkat gösteremediklerinden üzüntülerimizi ifade 
etmeye mecburum. 

Yine zabıtlardaki bu bölümleri aynen okumak iste
miyorum, Meclis Başkanının sık sik «Adalet Parti
si Grup Yöneticilerini göreve çağırıyorum», «Adalet 
Partisi Grup Yöneticileri lütfen görev yapsın» sözleri 
Meclis zabıtlarında kayıtlı durmaktadır değerli arka
daşlarım, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Adalet Partisi 
Grup üyelerinden gelen devamlı bütçe görüşmelerini 
engelleme amacına yönelik ısrarlı tutum karşısında ni
hayet kendilerine sorumluluklarını hatırlatmak için 
görevini yapmak zorunda kalmıştır. 

Yoklama sonucu ise gerçekten çok ilginçtir de
ğerli arkadaşlarım : 186 kişilik Adalet Partisi Gru
bundan Bütçe görüşmelerine katılanların sayısının 59 

kişiden ibaret olduğu görülmüştür. 127 Adalet Partili 
üyenin bütçe görüşmelerinde olmadığı saptanmıştır. 
Dün sabah Adalet Partisi milletvekillerinin sadece 110' 
unun toplantıya getirilebildiği görülmüştür. Bu toplan
tılara 77 Adalet Partili sayın milletvekili katılmamış
tır. Öğleden sonraki oturumlarda ve bugün yapılan 
oturumlarda da Adalet Partisi Grubundan yine 50'ye 
yakın sayın milletvekilinin toplantıya getirilemediği tu
tanaklarda tek tek saptanmıştır. 

.Bu gerçekler karşısında Adalet Partisi azınlık Hü
kümetinin, Meclîslerde çoğunlukta olmadığı, bu azın
lık Hükümetinin arkasında 226 oyun bulunmadığı bir 
kez daha anlaşılmıştır. Hem azınlık Hükümeti ola
caksınız, kerhen verilmiş bir destekle yerinizde ka
lacaksınız, hem iktidar partisi olarak Meclise üyeni
zi getiremeyeceksiniz, hem de muhalefete karşı hak
sız birtakım girişimlerde bulunacaksınız, bu yolla 
Meclis görüşmelerini engelleyeceksiniz; buna kimse
nin savunması, kimsenin akıllara, vicdanlara anlat
ması mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sorumluluk anlayışı 
ulusu ve demokrasi içindir, Cumhuriyet Halk Parti
si başkalarının sorumluluğunu örnek alarak sorum
suz olamaz... (AP sıralarından gürültüler) 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yeter, yeter artık!.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeter be, yeter! 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, tütanaklardaki gerçekleri okuyo
rum, ben bir şey ilave etmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
şimdi grup olarak Meclis görüşmelerine katılmaktadır. 
Biz... 

IMIÜFJJT BAYRAKTAR (Bolu) — Babamızın büt
çesi mi, Meclisin bütçesi bu, nedir bu, dinlemiyoruz 
artık seni. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — El
bette Meclisin bütçesi, onun için Söylüyorum, elbette 
Meclisin bütçesi. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen dinleyiniz 
efendim. Sayın Karagözoğlu, siz de lütfen bitiriniz, 
lütfen, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi top
lantılara katılmaktadır. Çünkü, bu bütçenin, Ada
let Partisi azınlık Hükümetine rağmen, ezilen, 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş zamlarla milyon
larca işçinin, memurun, esnafın, köylünün, emek
linin, dulun, yetimin hakkını koruyabilmek için bu 
bütçede görevini yapacaktır. Katsayı 25 alacaktır; as-
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ıgari ücret düzeyine asıgari geçim haddi çıkarılacak
tır. Bu bütçe ile emeklilerin, dulların hakları olabil
diğince düzelecektir. Bu anlayışla Meclis müzakerele
rine katılıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, sorumluluk anlayışının 
yanında, her'kesin bilmesini istiyorum ki, ne Yüce 
Meclisin haklarından, ne kendisinin haklarından kim
seye ödün vermez, vermeyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, hepinize teşek
kürlerimi sunuyorum arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagözoğlu. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına, buyurunuz Sa

yın Battal. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Partilerimiz arasındaki yüksek anlayışı müşahade 
etmiş olmaktan dolayı son derece memnunuz. 

Bütçe müzakereleri, toplumun bütün kesimlerinin 
merakla takip ettiği, toplumdaki gelir dağılımını tan
zim eden önemli müzakerelerdir. Bu bakımdan 400 
milletvekili olan bir iktidar tasavvur ediniz, 50ı millet
vekillik muhalefet, istemezse, o bütçeyi Meclisten ge
çirtmez. Bu bakımdan, bütçe müzakerelerinin geçebil
mesi, bütçenin sonuçlanabilmesi, iktidar ve muhalefet 
işbirliği ile mümkün olur. Bugün iktidarıyla, muhale
fetiyle Meclisimizde bu anlayışı görmüş olmaktan do
layı son derece memnunuz. Bazı heyecanlı arkadaş
larımızı da inşallah grup yöneticisi arkadaşlarımız 
onları teskin edici, yapıcı tutum göstererek Meclis 
müzakerelerinin daha hızla mesafe almasını temin 
ederler, 

iBiz, iki günlük kaybı telafi etmenin gayreti için
de olacağız. İktidar ve iktidarı destekleyen siyasi par
ti sözcülerinin mümkün olduğu kadar çok kısa mü
zakerelere iştirak etmesi ve muhalefet sözcülerinin gö
rüşlerini dana geniş söyleme imkânının sağlanması 
bakımından yardımcı olacağız. Bu anlayışla, bütçe 
müzakerelerimizin hızla devam edeceğini ümit ediyo
ruz. iktidar partisini, muhalefet partisini ve diğer par
tileri bu anlayışın devamındaki katkılarından dolayı 
tebrik ediyoruz. 

Teşekkür ve saygılarımızı arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ka

badayı, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, mulhlüerem arkadaşla
rım; hepinizi Grubum adına saygıyla selamlarım. 

Dün, acı ve kötü tarafıyla, dertli ve üzüntülü 
tarafıyla gelip geçti; tekrar gülen yüzlerle, sıcak 
kalplerle, gönüllerle vazife görmenin birliği, bera
berliği içinde buluştuğumuza Grubumuz, aıdınaı 
cidden memnunuz. Yarınlara selametle gitmemin 
mutlak yolu, dünün kötülüklerini umutma'k, bugün 
memleket, milletlin hayrına olan ciddi davalarda 
kalp kalbe, gömü! gönüle iyiniyetlıerle dolu olmak
tır. Buna, hassaten Halk Partisi bu anlayışa geldli-ı 
ği için Grubum adına mtemnunıiyetlenimizi beyanı 
ediyoruz. 

(MUSTAFA ÜİSTÜ'NDAĞ (Konya) — Sız gel-
dinliz-

ılHSAN KABADAYI i(]DeVamla) — Demokrat 
tik rejim, bünyesi itibariyle süratle her işi halle
rden bir rejim değtildir; bizatihi demokrasinin bülriH 
yesinde iyiye, güzele, tama, mükemmele dahi ek,-* 
ısiği, noksanı vardır denen rejimdir. Amma amma 
sonunda, aklı selimin, mantığın hâkim olup asgari 
müştereklerde birleşerek, hedefe selametle gidelbiil'-» 
melktir. Bu anlayışın içinde memnuniyetinizi bir 
kere daha belirtirken Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak da bir üzüntümüzü Yüce IMeclise arz etmeğe 
mecburuz. Sayın Başbakan Süleyman Demire! dün 
AP grubundaki yapmış olduğu konuşmayla da biz-ı 
leri incitmiş bulunuyor. Sayın Başbakan, «Destek 
vaat eden partilerin sözünde duracaklarını ümit 
ediyoruz;» diyor. Aıllalha yüzjbin kere şükür, vicda
nen huzur içindeyiz. Adedimiz az, ama en çok ta
ma yakın toplaman bir parti olmanın huzuru için1-' 
deyiz. Vicdani muhasebemizde böyle bir suçluluğu, 
böyle bir üzüntüyü taşımıyoruz. Buna zabıtlar, 
yoklamalar şahittir. 

ıBıiz, böylece «Kalp a'kçe, kem söz sahilbinıitndJir» 
derler. Biz bunun sahibi olmadığımızı, olamayaca
ğımızı vazife idraki ve anlayışı içerisinde bütçenin 
çiklması için tam mevcutla bulunacağımızı arz edi
yoruz. 

Halk Partisinin de gösterdiği bu anlayıştan do
layı da müteşekkiriz. İnsanlığın selamet ve huzuru, 
Ibiribirini hoş görüp afifedeıbilmektedir. İnşallah o 
kötü haller tekrar temenni etmesin, yarınlara daha 
sıcaklık içinde gidelim, duygusuyla cümlenizi se-
lamlııyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
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IV, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tvtsartsı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu ıT asar ısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315: C. Senatosu: 
1/649) (M. Meclisi 'S. Sayısı: 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 1980, Mali 
Yılı Bütçe Kanuni Tasarlısının kaldığımız noktadan 
ıgjöır'ülşmeleriıni sürdürüyoruz. 

iSağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı Bütçesi, üze-
ırİnıdekıi ıgörüşmleletr geçen 'birleşimde tamamlanmış
tı, Komisyon ve Hükümet hazır. 

IBütç'enin bölümlerine geçilmesiimıi onayınıza su
nuyorum!: Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

IBölüim' Lira 

10(1' 

İlli 

•im 

1|1!3 

ıGenel Yöüetim ve Destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuıyorıum: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir, 
Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
•ve Sosyalleştirme 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum1: Kaibul 
edenler... Kaibul etmayemler.. 
KaJbul edilmiştir, 
Ana, Çocuk Sağdığı ve Nü
fus Planlaması 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum1: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler.. 
(Kaibul edilmiştir, 
Yataklı Tedavi Kuıtıimları 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler., 
Kaibul edilimiışltir, 

•2 lı78 243 Om 

[14 !18'3' 98Q OpjOj 

H! Öl9 634 0pq 

112 867 537 OlOpl 

(1) 400 S. Sayılı basmayazı 16.2.1980 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

tarihli 

Bölüm Lira 

11114 Sosyal Hizmetler , 895 60|2 OÜ|0| 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler., 
Kaibul edilmiştir, 

'90$ Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 77 619 Oöpj 
IBAŞKAN — Blölümü oyla
rınıza sunuyörumı: Kaibul 
edenler... Kaibul etadyenler., 
Kaibul edilmiştir., 

2. — 1980 Yılı Hudut ve Sakiler Sağlık Ge
nel Müdürüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi: 
1/340; €. Senatosu •: U/674) (M. Meclisi S. Sayısı : 
425; C. Senatosu S. Sayısı •: 974) (1) 

IBAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yandım Blafcamlığı-
ğıma bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü Bütçesiimin malddelerine geçilmesi hususumu ona
yınızla suınuyorumi: Kaibul edenler.., Kaibul etmeyen^ 
ler... Kaibul edilmiştir. 

II n|ci maddeyi okutuyorum efetıldim: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 Yık 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve SalhliHıer Sağlık Genel Mü
dürlüğümle 1980 mali yılında yapacağı hizmetler içlim 
ibağh (A) işaretli cetvelde gtösteriildiği üzere 90| 825 Oppı 
lira ödenek verilimişltir: 

IBAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelim bö
lümlerini okutup onayımıza sunacağım. 

A — CETVELİ 

Bölüm 

10(1 Genel Yönetim ve Destek 
Oizmetlerii 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunluyorumi: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler., 
Ka/bul edilmiştir, 

Lira 

14 756 00Û 

(1) 425 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

«İlli Uluslararası İlişkilerden Do
ğan Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma 74 270 0pQ 
IBAŞKAN — Bolümü oyla
rımıza) sunıuıyorumı: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

I9Q9, Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 1 799 OpPJ 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunıuiyorumi: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir, 

il nci maddeyi, bağlı cetveliyle ibirlikıte onayınıza 
sunıuıyoKumı KaJbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Ka-
'bul edilmiştik". 

2 nci maddeyi okuituyorum):1 

IMadde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
ıdiürföğünıün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös-
ıteridiğli üzere (90( 8i2i5 OjOPO lira olarak talimin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölüm
lerini ofcutap onayınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

70 OdS OOPl 

294 Opft 

(Veılgi Gelirleri 
BAŞKAN —. Bölümü oyla^ 
rınızja sunuyorum!: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. 
Kalbul edlmiştir. 
Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla^ 
rınıza sunlulyorulmı: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. 
K'afoul edilmiştir^ 
Özel Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla^ 
rmıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler., 
Kalbul edi'mişitir1 

iMaddeyi bağlı ceöveliyle birlikte onayınızı sunuyö-; 
Demimi: Kalbul edenler...;. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

2Q 526 OOpt 

3 ncü maddeyi okuituyorum efendimi: 
Madde 3. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1980 mali yılında dde edilecek; gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetlvelde göisiterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
ıtarta, tahakkuk ve talhsiline 1980, mali yılında da de-< 
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum!: Ka
lbul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Makide 4, — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir; 
iBA'ŞKAlN — Maddeyi onayınıza sunuyorum!: Ka

lbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
IMadde 5. — 637 sayılı Devlet .Memurları Kanunu 

ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
(bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hükmündeki 
ıkarariıamelerin uygulanmasından doğan istihkaklar 
için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
<]B) işaretli cetvelin .yılı içinde gerçekleşen gelir fazla
larını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetvel
deki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Ba
klanı yetkilidir, 

iBAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum»: Ka
lbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yür> 

ıiürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum!: Ka

lbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutayorumi:' 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos-

yar Yardım bakanları yürütür. 
' 'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum!: Ka
lbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım bu bütçe açık oya tabidir, 
bûlalhara açık oylarınıza sunulacaktır, 

ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesinin 
görüşmeleri tamamlanmıştır.. Teşekkür ederim efen
dim, hayırlı olsun. 

B) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Programımıza göre Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın Hükümet?., Bu-

rada^ 
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Bütçe üzerinde söz isteyen grupları okuyorum : 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Doğan, Adalet Partisi Grubu adına Sayın İbra
him Etem Boz, Milli Selamet Partisi Grubu adına Sa
yın Hüseyin Erdal, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Doğan Araslı. 

Lehinde kişisel olarak Sayın Öcai, Sayın Çatalbaş, 
Sayın Binay ve Sayın Dağlı; aleyhinde Sayın Keskin, 
Sayın Akkuş, Sayın Yağcı, Sayın Gökmen; üzerinde 
Sayın Tuna ve Sayın Ataöv söz istediler. 

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Doğan'da. Buyurunuz Sayın Doğan, 
konuşma süreniz 20 dakika. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET DOĞAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 
yılı Turizm ve Tanııtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, turizmin ehemmiyetini, ül
kelerin ekonomik yapısına katkısını inkâr etmek müm-
'kün değildir. Hele memleketimiz gibi çeşitli sebepler
le geri kalmış, geri bırakılmış, dış ticaret dengesi alt
üst olmuş, ülke ülke döviz dilenen duruma düşürül
müş, bütün ihracat gelirlerinin yalnız petrol ithalatı
na bile yetişmeyen bir ülke olarak, turizmin ehemmi
yeti daha iyi anlaşılır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, turizm yoluyla zengin olan 
ülkeler vardır. Bunların içerisinde Fransa, italya, İs
panya, hatta Yunanistan gibi ülkeler de bulunmakta
dır. Tünkiyemizi bu ülkelerle mukayese ettiğimiz za
man, Türkiye'nin bu ülkelere göre daha avantajlı ol
duğunu görüyoruz. Turizmden gelir elde eden bu 
saydığımız ülkelerin yalnız Akdeniz'e kıyısı varken, 
Türkiye'miz Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara 
deniziyle üç tarafı denizle çevrili, her an dört mevsi
min yaşandığı, tabii güzelliği ve iklim şartları o ülke
lerden dalha güzel olan ve cennet gibi bir vatana sa
hibiz; ama, maalesef bütün bunlara rağmen Türküye 
turizmde başarı elde edememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Fransa, İtalya, ispanya yıl
da 4 - 5 milyar dolar civarında döviz geliri elde eder
ken, Yunanistan döviz gelirini 2 milyar dolar civa
rında geliştirirken, Tunus'un dahi bizi kat kat geçti
ğini görmek düşündürücüdür ve üzücüdür. Bundan 
da anlaşılıyor ki, biz, bugüne kadar turizmin gereği
ni değil de, hep lafını yaptığımız için Anadolu tabi
riyle bir arpa boyu yol alalbildik. Burada Türk Mil
letinin yetiştirdiği büyük nüktedan Nasrettin Hoca' 
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yi hatırlamamak mümkün değildir. Muhterem Hoca' 
mız şöyle söylüyor: «Yağ var, un var, şeker var da, 
helva yapan usta yok». Acaba, bizde yağ, un, şeker 
var da helvayı yapan usta mı yok, yoksa malzemede 
bir noksanlık mı var? 

Değerli arkadaşlarım, eksik ve noksanlıkları ka
bulleniyoruz. Bugüne kadar turizm için gereken tah
sisat ayrılmamış, gerekli yatırımlar yapılmamış. Kı
yılarımız yağmaya talbi tutulmuş, yatak kapasitemiz 
düşük, yol meseleleri çözümlenmemiş. Her sene bu 
kürsüde söylendiği gibi, tuvaletlerimliz kirli, pis ve
saire; hunlar doğrudur. Yunanistan gibi küçük bir 
ülkenin 300 bin yatak kapasitesine sahip olmasına 
karşı, Türkiye'nin yatak kapasitesinin 55 bin civarın
da olduğunu biliyoruz. Ayrıca, 1979 yılında Türkiye' 
ye gelen turistlerin çektiği sıkıntılar hepimizin malu
mudur. Anarşi had safihaya ulaşmış, benzin, mazot 
yokluğu ve tam turizm mevsiminde istanbul'un en 
büyük turist otellerinden birisinin grev sebebiyle ka
palı olması, Türkiye'ye gelebilmiş olan turistlerin ge
tirdiği dövizlerin kısmı azaminin karaborsacılar ta
rafından cebe indirilmesi, bunların hepsi Türk Dev
letinin aleyhine işlemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu eksik ve noksanlıkları dı
şında bizim de büyük noksanlıklarımız ve eksiklikle
rimiz vardır. Turizm hakkındaki propaganda ve rek
lamı gerektiği şekilde yapamadığımıza inanıyoruz. 
Bu propagandaları yaparken, Türkiye olarak iki yön
lü bir propaganda usulü tatbik etmek mecburiyetinde
yiz. Bildiğiniz gibi, Türk Milleti asırlar boyu islam'a 
öncülük yapmış, liderlik etmiş, mübarek Anadolu-
muzun her köşesi Türk - islam mabedleriyle donatıl
mış, Hazreti Peygamıber'in büyük sahabesi Hazreti 
Ebaeyyülbii Ensari gibi Veysel Garani gibi büyülkı 
zatların, bütün islam âleminin nazarı dikkatini cel-
bedecek zatların kabirleri Türkiye'dedir. Ayrıca, Ce-
naıb-ı Allah'ın «Halilim» dediği., «dostum» dediği 
Hazreti ibrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılmak 
istendiği Halilürrahman Urfa'mızdadır. Ayrıca, bü
tün Avrupa âleminin dikkatini çeken, saygı duyduğu 
Hazreti Mevtana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Ve
li gibi islam büyükleri vardır. Onun dışında, bütün 
islâm âleminin hayranlık duyduğu, görmek istediği 
mukaddes emanetler Topkapı Sarayında ve istanbul' 
dadır. Burada saydıklarım veya sayamadıklarım dini, 
tarihi, kutsal eserlerimizin ve güzel Türlkiye'mizin 
her yanını kısa metrajlı renkli filmler, dokümanlar 
haline getirmek, bu ülkelerin sinemalarında göstere-
'bilmek, imkân bulunduğu takdirde televizyonlarında 
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reklam etmek, büyük tirajlı gazetelerine reklam ver
mek suretiyle bu işi mutlak surette organize etmeli
yiz. 

Elbette ki, Avrupa'ya, Batı'ya yapacağımız pro
paganda İslam ülkelerine yapacağımız, Doğu ülkele
rine yapacağımız propaganda usulünden biraz daha 
değişik olacak. Faıkat bunu yaparken asla Türk Mil
letinin onur ve haysiyetiyle oynamamalıyız. Bugün 
hâlâ Akdeniz Bölgemizin Rapadokya olarak ilan ve 
reklam edilmesini üzücü buluyoruz, bu topraklar al
tında yatan aziz atalarımızın ruhuna saygısızlık ola
nak niteliyoruz. Merhum Mehmet Akif Beyin İstik
lâl Marşının bir kıtasında söylediği gibi; 

«Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, 
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. 
Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı», 
Değerli arkadaşlarım, biz sanıyoruz ki Antik Çağ 

kırıntıları, Roma, Bizans artıkları turist celbediyor. 
İşte yanıldığımız nokta burasıdır. Eğer Batı'dan, ül
kesinden çıkan bir tudst Roma ve Bizans artıklarını 
görmek için yola çıkmışsa, Türkiye'ye kadar zahmet 
etmesine gerek yoktur. Roma ve Bizans eserlerinin 
en diri ve ayakta kalabilenleri İtalya ve Yunanistan 
gibi ülkelerdedir. Türkiye'ye kadar zahmet çekme
den orada onları görebilirler. Ülkesinden çıkan tu
rist görmediği değişik medeniyetleri görmek, yeni ye
ni iklimleri teneffüs etmek, Allah'ın değişik özellik
lerle yarattığı değişik coğrafya parçalarını görmek 
için yola çıkmaktadır. O halde, bütün bunları göz 
önünde tutarak, propagandamızı bunun üzerine bi
na etmek zorundayız. Eğer propagandayı yapabiliyor-
:sak... Ben gerekli propagandayı yapamadığımız kana
atindeyim. 

Malûmunuz bir Yahudi sözü vardır. Yahudi bu 
sözünde «Reklam ticaretin ruhudur» diyor. Aziz ar
kadaşlarım, bu bir gerçektir. Günlük hayatımıza ba
kalım; televizyon ve radyoda yapılan reklamlar hep
si bir birimin aynı olan çamaşır tozu, krem, şampuan, 
giyim eşyasından möıblesine kadar, bütün bunlar için 
yapılan reklamlar, ertesi gün vatandaşı çarşıya paza
ra döküyor, ihtiyaç dışı alışverişe zorluyor ve iç tüke
timi süratle kamçılıyor. Demek ki, Yahudinin «Rek
lam ticaretin ruhudur» sözü doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, bir de üzerinde durmak is
tediğimiz, Devletin üzerinde titizlikle durması icap 
eden bir konu var ki, bu da Türkiye'ye giren turist
lerin dövizlerinin tamamının Devlet kasasına inmesi 
meselesidir. Bugün Batı Almanya dahi trenle, kara

yoluyla, havayoluyla ülkesine gelen turistlere daha 
gümrük kapılarında cebinde kaç Markının olduğunu 
ve Almanya'da kaç gün kalacağını sormaktadır. De
mek ki, hiçbir ülke cebi boş, baldırıçıplak turiste iti
bar etmemektedir, Türkiye bu konu üzerinde önemle 
durmalı ve giren turistlerin getirdiği dövizleri kuru
şuna kadar Devlet kasasına girmesini temin etmelidir. 

Bakanlık kısmım sona erdirirken, Sayın Turizm 
Bakam Küntay'dan gazetelerde de yer alan, «Bordro 
patlaması» ismi altında 140 kişinin çalışmadan işe 
gelmeden her aybaşı gelip para aldığına dair haberler 
yayınlandı ve bunların çoğunun 26 bin lira civarında 
ücret aldığı söylenmektedir. 

Milletimiz bu kadar fakrü zaruret içerisindeyken, 
bu açık bir haksızlıktır; böyle bir olay var mıdur? 
Varsa, bu kişiler hakkında ne gibi işlem yapılmakta
dır? Ve bu kişilerin atamasını yapan bürokratlar hak
kında ne düşünülmektedir? Bunun da burada açık
lanmasını özellikle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, malumunuz Anadolu Ajan
sı 1978'de işbaşına gelen Hükümet tarafından bazı 
kuruluşlar gibi özel muamelelere tabi tutuldu ve Ana
dolu Ajansı bir nevi işgal edildi ve bunların yönetim 
kuruluna aşırı solcu... 

ALEV COŞKUN (İzmlir) — İşgal yok, Devlete 
teslim edildi. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Efendim, ben 
Sayın Bakana kanaatimi söylüyorum, sizin sözcünüz 
de aksini söyler. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Mahkemelerce tespit 
edilmiştir. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Lütfen Sayın 
Başkanım, ben burada kanaatimi söylüyorum. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ben de zabıtlara 
geçmesini istiyorum. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Ve bunların 
yönetim kurulu üyeliklerine aşırı solcu bilinen kişiler 
getirildi. Bu kişiler işbaşına geldikten sonra, özellik
le muhalefetin ve muarızlarının sesleri kısılmak için 
her türlü tertibe başvuruldu. Ayrıca, muarızlarını 
karalamak için yalan ve iftiralara tevessül edildi. 
Milliyetçi Hareket Partisinin aleyhinde çok büyük 
iftiralar ve yalanlar uyduruldu. Partimiz bu Ajansı 
defalarca mahkemeye verdi, bu mahkemelerden iki 
tanesi neticeye bağlandı, birinden 25 bin lifa birin
den 10 bin lira olmak üzere ceman 35 bin lira taz-< 
minat ödemeye mahkûm edildi. 

Sayın milletvekilleri, bütün beyanatlarında «dev
leti işgalden kurtaracağız» diyenlerin, bakın şu kü-
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cücük kadrolu Anadolu Ajansının başına getirdikle
rini, siz hesaplayın da KİT'ler ve diğer bakanlıkların 
hesabını siz yapınız. 10 kişinin 15 kişinin çalıştığı 
ünitelere 50 - 60 kişi 70 kişi doldurulmuş, bunların 
birçoğu da aynı bakanlık bünyesinde olduğu gibi işe 
gelmeden, çalışmadan, para almışlardır. Bir gazete
de yayımlanan havadisi ayrıca ben de tahkik ettim, 
bazı kişiler alınan kişilere silah dağıtılmış özel gü
venlik görevlisi olarak nitelenmiş yani yöneticiler 
geldikleri zaman bunları cidden güvenlik görevlisi 
sanmışlar, fakat araştırdıklarında bunların güvenlik 
görevlisi olmadığı, orada çalışan odacılar olduğunu 
sorulduğu zaman, bu silahların kendilerine eski genel 
müdür tarafından verildiği beyan edilmiş, bu silah
lar yeni yöneticiler tarafından toplanarak bir kasa
ya kilitlenmiş ve bu silahların şimdi hangi makama 
teslim edileceği düşünülmektedir, denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan bir ay kadar önce 
de TARİŞ'de çalıştığı tespit edilen IzrniirVte anarşik 
bir eyleme katılan kişinin elinde yakalanan silahın 
da, TARİŞ'e zimmetli olduğu düşünülürse, ki bu da 
gösteriyor ki, devletin parasıyla anarşistler ne şekil
de beslenir hale gelmiştir. 

Şimdi biraz da Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
üzerinde durmak istiyorum. Bundan önceki Hükü
metin 22 aylık iktidarı döneminde Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğü asıl görevi olan yurt içi ve yurt dışı 
enformasyon görevini yapamıamıştır. Maalesef ve 
maalesef ki, bir jurnal teşkilatı gibi çalışmış, siyasi 
muarızlarını yabancılar nezdinde küçük düşürecek 
basit oyunlar içine girmiştir. Basın Yayın Genel Mü
dürlüğü bu iktidar döneminde yandaşlarına fikirdaş-
larına sarı basın kartı dağıtan bir kurum haline ge
tirilmiştir. 

Böyle bir basın yayın genel müdürlüğünün öz gö
revini yapması düşünülemez. Öyle olmuş ki, yurt 
içinde yapılan kesif propaganda, iktidar lehinde ya
pılan 'kesif propaganda, yurt dışında da sürdürül
müş, o günkü iktidarın aleyhinle yurt dışındakıi gaze
telerde, yurt dışındaki yabancı basında yazılan tek 
kelime iç bültenlere aksefcmemıiş, fakat muhalefet 
aleyhine yazılan her kelime virgülüne, noktasına ka
dar iç basına intikal ettirilmiştir. Özellikle Milliyetçi 
Hareket Partisinin aleyhine, yabancı gazetecilere tel
kinler yapılmıştır. 

Basın yayım, gerek yurt dışına giden görevlileri, 
orada konuşjtulkîarı gazetelere, gerekse Türkiye'ye 
gelen yabancı basın mensuplarına, bulundukları sü
rece partimiz aleyhine telkinler yapmışlardır. Hele 

hele bunlardan bir tanesi var ki çok tipik bir misal
dir. Kimdir bu adam? Bu adam eskiden de Türki
ye'ye gelmiş, sınırdışı edilmişti, çünkü Türkiye, Türk 
milleti aleyhine yazıları, faaliyetleri tespit edilmişti; 
bölücülük ile ilgili yayınları olmuştu. Türk Devleti
nin bir zamanlar sınırdışı ettiği bu adam, geçmiş ik
tidar döneminde Türkiye'ye geldi, 2 ay yurdumuzun 
bazı bölgelerinde gezdi, Basın Yayın Genel Müdür
lüğünün has misafiri olarak itibar gördü. Kimdir bu 
adam? Bu adam KGB ajanı olduğu bütün Avrupa 
basını tarafımdan yakından bilinen Jurgen Roth'dür. 
Bu adam lomünisıttir. Komünist olduğunu kendi ya
zılarında açıklamaktadır. Ve hâlâ Almanya'da IG-
Metal dergisinde yazmaktadır, Frankfurt'ta da kral
lar gibi yaşamaktadır. Bu kişi yazdığı yazılarda isim 
zikrederek, bazı malumatların kendisine bizzat Ba
sın Yayın Genel Müdürü tarafından verildiğini de 
söylemiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine yazacak diye 
Türkiye'ye getirilen bu adam, aziz arkadaşlarım, 
Türkiye'den gittikten sonra Türk milletimin, Türk 
DeVl'etinin aleyhine bir kitap neşretmiştir. Bu kitabın 
Türkçe ismi «Ezilenlerin Coğrafyası» dır. Bu kitap
ta Türk milletini tahkir etmektedir. Hele hele Türk 
ordusuna, burada söyleyemeyeceğim, hicap duyaca
ğım iftiralarla, yalanlarla tecavüz etmektedir. 

Şimdi Sayın Bakan, uhdenizde bulunan Bakanlık 
ve bağlı kuruluşların kısa da olsa acıklı durumunu 
özetlemiş bulunuyorum ve sizden bu kurumların 
Türk milletti, Türk Devleti lehine çalışacak şekilde 
düzenlenmesini bekliyorum. Aksi halde tarih teker
rürdür, gelecek yıllarda bu tenkitler size yöneltile
cektir. 

Bu duygular içerisinde bütçemizin milletimize, 
Turizm Bakanlığı çalışanlarına hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenab-ı Allah'tan diler, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayım İbrahim Ethem 

Boz... 

AP GRUBU ADINA İBRAHİM ETHEM BOZ 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millettvekili ar
kadaşlarım, 1980 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüşleri
ni açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Gerek 
Grubum adına gerekse şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Türkiye'min coğrafya üzerindeki yeri Asya ile 
Avrupa üzerinde kurulmuş bir köprü halin/dedir. Bir-
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çok medeniyetler gelmiş geçmiş ve üç tarafı deniz
lerle çevrili, Allanın Türk milletine bahşettiği bir 
cennet vatandır. Bunları değerlendirmek, bunları gü
zelleştirmek bizim vazifemiz olmalıydı. Ne yazık ki 
kıyılar kapışılmış, güzelim doğalar bozulmuş ve ye
rine 8-10 'katlı binalar yapılarak lağımlar dahi de
nizlere verilmiştir. 

Turizm Bakanlığı senelerden beri bunların korun
ması için çalışmaktadır. Antalya projesi, Kapadokya 
projesi, fiziksel planlaması... Fakat sabırla bekliyo
ruz bir türlü halledilememiştir. Milli Parklar Kanu
nu çıkmamıştır. Halen de tabiat günden güne bozul
maktadır. Bozulan bu yerleri geriye getirmek müm
kün değildir. Bunu yapanlar orada çiftiyle, çuibuğuy-
la çalışan köylü Vatandaşlar değil; yani okumamış
lar değil, maalesef okumuş insanlar yapmaktadırlar. 

Hem çıkacaksınız tabiatı bozuyor diye bar bar 
bağıracaksınız ve hem de oralarda villalar yaptıra
caksınız, köşkler kuracaksınız; hatta bunu birçok 
devlet kuruluşları da teşvik edecek. 

Şimdi turistik bir bölgenin milletvekili olarak ko
nuşuyorum. Kapadokya bölgesi, bugün dünyanın 
üzerinde hassasiyetle durduğu Göreme hazineleriyle, 
yeraltı şehirleriyle, peri bacalarıyla dünyanın harika 
bölgelerinden birisidir. Buraya gelmiş geçmiş iktidar
lar gereği kadar maalesef önem vermemişlerdir. Ge
lin duvağı gibi, teker teker açılacak nice hazineler 
vardır, nice tarihi değerleri haiz yerler Vardır. Fa
kat yol yok, bunları açamıyoruz, bunları gezdiremi-
yoruz. Bütün bunlar üzerinde esaslı surette çalışmak 
lazım. 

Mesela yabancı devletler heyetleri geliyor kon
feranslar yapıyor. Niçin Kapadokya bölgesinde bir 
kongre salonu yapılmasın? Bu yapıldığı takdirde 
emin olun oraya, koşa koşa gelecekler ve bütün akit
ler de orada yapılacakttır. 

Muhterem arkadaşlarım, reklam ve propaganda
lar maalesef yapılmamaktadır, gerek içte ve gerekse 
dışta. Birçok yerlere varıyorsunuz, broşür yok. Dil 
bilmeyen insanlar turizm bölge müdürü tayin edil
miş, yurt dışına lisanı az bilen insanlar tayin edil
miş ve gereği kadar turizme ehemmiyet vermemek
tedirler. Hiç kimseyi suçlamıyorum; yalnız, turiz
min politikası olmalıdır. Bunun içerisine siyasi poli
tika girmemelidir. Siyaset, politika girdiği zaman, tu
rizm davası kendiliğinden felç olur. Çünkü memle
ketimize gelen turistlerin bir siyasi politikası yok
tur. Bu cennet vatanı karış karış gezmektedirler. Yal
nız kendi kiliselerini değil, Türkiye'de var olmuş es

kiden beri klişeleri değil; Selçuklu eserlerini, taa ts-
hak Paşa Camiine kadar gitmektedirler ve karış ka
rış dolaşmaktadırlar. 

Onun için bu güzel memleketimize hakikaten da
ha çok turist çekmek için, Turizm Bakanlığı geceyi 
gündüze katmalı ve buna canı gönülden çalışmalı
dır. Ayrıca Allah'ın Türk milletine vermiş olduğu 
nimetlerden birisi de kaplıcalardır, yeraltından fışkır
maktadır. Kendi kaderiyle baş başa bırakılmış, eski
den beri nasıl vatandaşlar istifade ediyorsa, hâlâ öy
ledir. Şifalı sular deseniz o da öyledir. Bunlar değer
lendirilmeli ve hatta birçok ağrı ve sızılara faydası 
olduğu anlaşılan bu kaplıcalara akın akın gidenler, 
buralardan şifa bulduklarını söylemektedirler. Bun
lara da Turizm Bakanlığı el atmalı ve bunları değer
lendirmelidir. 

Turisti oyalamak için birçok tesisler yapmak la
zımdır. Mesela turist diyor ki «Ben Kapadokya böl
gesinde üç gün kalacağım». Bir gün de geziyor, son
ra bırakıp gidiyor. Şimdi o turisttin orada üç gün, 
bir hafta kalmasını sağlamalıyız. O turisti oyalamak 
için birçok tesisler yapmamız lazımdır. Turist durup 
dururken cebindeki parasını çıkarıp, sağa sola saç
maz. Eğer turistin orada bir gün fazla kalmasını 
sağlarsak memleketimize daha çok döviz bırakır. 

Bir de seyahat acenteleriyle Turizm Bakanlığı 
koordine çalışmalıdır. Rehberleri elişi güzel, başıboş 
bırakmamalıdır. Bugün Kapadokya bölgesine gelen 
turistler sanki bir mahkummuş gibi getirilmektedir. 
Başında gardiyan, hangi otelle gidecek, derhal oraya. 
Orada nereden hah satın alacak, Ali'nin orada, der
hal oraya. Önada iki nutuk çekiyor, 100 bin liraya sa
tıyor, 20 bin 'lirasını rehber cebine indiriyor. Öbür 
tarafta zavallı Mehmet Ağa eşeğini çekmiş, sırtına 
galHbini vurmuş, acaba şu turisti götürür de 5-10 
kuruş da kazanır mıyım diye. Fakat hJiç uğratan yok. 
Yine o zaptiyeler yanında, geldiği gibi şehre açılma
dan diğer yerlere gidiyor ve aynını tatbik ediyor. Onun 
için, Turizm Bakanlığı bunları denetlemeli, bu gibi ha
reketlerde bulunan rehberlerin rehberlik sertifikasını 
iptal etmeli. Şimdi, geçende, «bir sabah kahvaltısı 
965 lira» dediler. Size söylüyorum, buyurun Göreme' 
de sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, yat
ma dahil 600 liradır. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Firmanın adı? 
ÎSMAİL AYDIN (Uşak) — Kaça? 
ÎBRAHtM ETHBM BOZ (Devamla) — Ha şim

di... 600 liradır adam basma. Nedir? Bunda ayrı şey
ler var. Yalan söylemiyorum, eğer buna inanmayan
lar varsa hodri meydan, buyurun. 
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ALEV COŞKUN (izmir) — Sayın Boz, siz turiz
mi iyi 'bilirsiniz. > 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Sayın es
ki Turizm Balkanımız bunu ıgayet iyi bilirler. 

Şimdi detaylarını açıklamayacağım. Açıkladığımız 
takdirde, bunların içerisinde neler olduğunu gayet iyi 
bilenim, açıklamıyorum. Yalnız, bunlara «dur» de
mek lazım. Milyonlarca tesise para verimiş, oteller 
yapmış, turisti dört gözle bekleyen otelciler, bazı 
Ikimıseler «getirmeyeceğim» dediği zaman, Turizm Ba
kanlığının tarifesini indiriyor. Çünkü «hiç olmazsa 
İşçilerin parası cılksın» diyor. Böyle olmamalı; ama, 
de 'ki turist 600 liraya mı yatıyor? Ydk o anlaşmış 
dış seyahat acentalan ile, o normal parasını veriyor. 
Falkalt para kimlerin yanında 'kalıyor, o 'belli değil. 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, yalnız Batı alemiy
le değil, İslam alemiyle de turizm ilişiklisi 'kurulmalı
dır. Bugün Arap ülkeleri ta Londra'lara turizm için 
gitmekte ve etdkler dolusu para harcamaktadırlar. Hal
buki 'burnumuzun dibinde olan ve komşumuz (bulu
nan Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulduğu takdirde, 
bunlardan istifade edilir. Cennet gibi vatanımız var
dır, sahillerimiz vardır, göllerimiz vardır, kaplıcala
rımız vardır ve yeteri kadar ağırlayacak 'otellerimiz 
vardır. 

İşte biz bütün bunları gayet halisane dile getirir
ken, Turizm Balkanı Sayın Barias Küntay'dan bilhas
sa denetleme üzerinde hassasiyet göstereceğine inanı
yor ve 1980 yılı 'bütçesinin milletimize ve Bakanlığı
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını canı gönülden dili
yorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar.) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz. 
Milli Seiâımet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal... 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, muhterem milletvelkilleri; Tu
rizm ve Tanıtıma Bakanlığının 1980 mali yılı bütçesi 
üzerimde Milli Selâmet Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, turizm insanların geçici bir 
süre için, devamlı oturdukları yerden ayrılarak yol
culuk yapma, dinlenme, gezip görme, 'ilmi tetkik ve 
tarihi araştırımla yapmak gibi faaliyetlerin tümü ola
rak tarif edilebilir. Turizmin tarihi çok eski devirle
re dayanmaktadır. Yurdumuzda turizmle ilgili resmi 
teşebbüsler 1934 yılında başlamış ve nihayet 12.7.1963 
tarihinde yürürlüğe giren 265 sayılı Kanunla Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur. Turizmi dış ve iç 
turizm olarak iki kısımda mütala edebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, yurdumuz üç tarafı denizle 
çevrili ormanlarıyla, golleriyle, akarsularryla, ovala-
rıyla, iklimiyle, turistik, estetik, sanat bakımından çe
şitli kaynaklara ve tarihi zenginliklere sahip dünya
nın alaka çekici bir ülkesidir. Ayrıca milletimizin 
fıtratında mevcut ımisafirperverlik, ahlak ve mana 
yücelikleri yüz yıllarca dünyaya örnek bir millet ola
rak yaşaması, İslâm ülkeleri arasında lider durumun
da olması da turizm bakımından ne kadar imkânla
ra sahip olduğumuzu ıgöstermektedir. 

Hiçbir milletin ecdadı, ahfadına maddi ve manevi 
değerleri bu derece yüksek tarihi ve turistik eserler 
bırakmamıştır. Ne yazık ki bunların birçoğu harap, 
perişan ve 'bakımsız durumdadır. Aslında Cenabı Hak 
bize her türlü nimetleri nasip etmiş, atalarımız bu 
cennet yurdu bize bırakmışlar, bizim için ancak bun
ların kıymetini bilip, değerlendirilmesi kalıyor. Se
nelerden beri turizmden bahsetmişiz; fakat biç bir 
türlü istenen seviyeye yülkselememiş ve arzu ©dilen isti
fadeyi sağlayamamışız. Turist getirecek ve milletimi
zi manevi ve maddi yönden tanıtacak ciddi bir çalış
maya girllememiştir. 

İç turizm gelişmesi için ulaştırma, dinlenme ve 
tanıtma mevzuunda kolaylıklar sağlanamamıştır. Dış 
turizmde yabancı turistlerin tarihi ve talblii kaynakla
rımızdan faydalanmaları, Türk misafirperverliğine ya
raşır bir şekilde karşılanmaları, yurdumuzu, milli ve 
tarihi zenginliklerimizi tanıma'ları, küMir ve milli ah
lakımızdan faydalanmaları, soyulmadan döviz bırak
maları için gerekli tedbirler bugüne kadar alınama
mıştır. Bunun nedeni de, turistik tesislerimizi tek 
yönlü ve bir topluma hizmet etmek için kurmuş ol
mamızdır, Ayrıca da turistin istediği can güvenliği, 
namus emniyeti, rahat bir seyahat, ucuzluk, temizlik 
gibi hususları sağlayamarnışızdır. 

Bugün yurdumuza iki ayrı inanca sahip turist 
gelmektedir. Bunlardan bir kısmı Hıristiyan Dini
ne mensup, diğeri İslam Dinine. Yapılan tesislerimiz 
tamamen Hırıstiyanlara mahsus hazırlanmış; temizli
ği, yemekleri, içkisi vesairesi İslama uygun olmayan 
tarzda hazırlanmıştır. Bu tesisler müslüman bir kim
senin ihtiyacını karşılayamadığı gibi, bir de rahat
sız edici hareketler yapılmaktadır. Bundan dolayı, 
turistler yalnız Hırısifiyan Batı ülkelerinden geliyor, 
İslam ülkelerinden gelmiyorlar. Bu insanlar kendile
rine uygun tesis kuran italya, Yunanistan ve İspan
ya gibi ülkelere gidip oralarda yaz tatillerini geçiri
yorlar. 
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Yurdumuzda kurulan bu tesislerde kendi yurttaş
larımız dahi rahatlıkla kalamıyorlar. En azından iç
ki mecburiyeti konduğu için otellerde dahi rahatsız 
oluyorlar. Dini ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. O 
"hailde ne yapmalı- Turizm Bakanlığı olarak ilk iş 
mevcut tesisleri gözden geçirip, bir kısmını Islama 
uygun hale getirmek, bir kısmını da Müslümanların 
dışındaki inançlara sahip insanların barınacağı şekil
de tanzim etmektir. Bizce bu çalışmalarda esas ola
rak Islama uygun tesislerin kurulması gerekir. Bu 
usule uyulur, tesisler böylece tanzim edilirse 1 mil
yardan fazla nüfusu olan islam âleminden milyonlar
ca turist ülkemize gelecek ve o zaman TürkiyeMe tu
rizm patlaması olacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi olarak 
turizmde esas politikamız milli ve tarihi değerlerimi
zin, sanat ve kutlu günümüzün dünyaya tanıtılması
dır, anavatanımızdan Türklük damgasını silen, kalın
tıları bile bulunmayan Bizans ve Hıristiyan toprak
larının ESki Yunan adına yapılan eserlerin ihyası uğ
runa, bu fakir milletin bütçesinden milyonlarca lira 
döken, dağ başına Yunanlı Koferanus'un mezarına 
giden yolları asfalt yapan ve böylece Yunanlıların 
megalo ideasına uygun düşen, ahlâk ve gelenekleri
mizi dejenere eden kumarhane ve buluşma evleri gi
bi tesislere kredi veren bir turizm politikasının karşı
sındayız. 

Ancak, kendi tarihimize dönüp büyük devlet adam
larımızı, alimlerimizi milletimize tanıtmaya, onların 
eserlerini ihya ermeye yönelik bir turizm istiyoruz. 
Bugüne kadar gereği gibi tanıtılmayan ve genç nesil
lerden saklanan Osmanlı padişahlarının bütün mezi
yetleri ile, yeni nesillere tanıtılması zamanı gelmiştir, 
biz atalarımızın düşmanı değiliz, onlarla iftihar ede
riz. Bizlere bu toprakları armağan edenleri her tür
lü servetleri miras bırakanları, hayırla anmak zama
nı gelmiştir. Atalarımızı unutturduğumuz için bugün 
gençlerimizin bir kısmı Maocu, Leninci, Kastrocu, 
Ho - Şt - Minhdi - Che - Gueveracı ve buna ben
zer sapık fikirli insanların peşinden gitmektedirler. 
Kabahat bu gençlerimizde değil, onları inançsız, 
köksüz, tarihinden ve maneviyatından koparıp bir 
nâbat gibi yetiştiren materyalist maariftedir. Bugün 
dökülen her damla kandan, öldürülen her gencin ölü
münden bu materyalist maarife sıkı sıkı sarılan hü
kümetler sorumludur. 

Sayın milletvekilleri, turizm hareketleri ülkemizde 
şimdiye kadar hep sathi kalmış derinliğine ve geniş
liğine yapılamamıştır, Hükümetlerde planlı, program

lı, disiplinli, ciddi bir çalışmayla turizm faaliyetleri 
ele alınamamıştır. Bundan dolayı senelerce turizmde 
başka ülkelerden geri kalmışız, misal olarak altı Ak
deniz ülkesini alırsak, durumumuz daha iyi aydınla
nır. 1978 yılında bu ülkelerin turist sayısı, yatak sayı
sı ve turizm gelirleri şöyledir: Yunanistan, turist 
sayısı 4 532 411 turizm geliri 1 326 300 OCÛ dolar, 
yatak sayısı 245 957'dir. ispanya turist sayısı 
39 970 491, turizm geliri 5 488 000 000 dolar olup, 
yatalk sayısı 975 942'dir. Fransa, italya, Yugoslavya 
ve Türkiye. Türkiye'de turist sayısı 1 644 177, turizm 
gelirleri 23Q 400 000 dolar, yatak sayısı 52 385'dir. 

Görülüyor ki, Türkiye komşu Akdeniz ülkeleri 
arasında turizm bakımından en geri kalmış bir du
rumdadır. Turizmde ileri giden ülkelerin sanayide 
de ileri gittiğini görüyoruz. MSP olarak sanayiye 
ağırlık vermemizin ve ağır sanayi kuruluşlarını baş
latmamızın, memleketimizi her yönden kalkındırmak 
istediğimizin ispatını turizmde de görüyoruz. Bugüne 
kadar ağırsanayi hamlemizi iki büyük parti olan, 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi hafife al
dılar, kendilerine göre alay konusu yaptılar ama, ken
di icraatlarını dünya milletleri arasında bir ölçüye 
vurduğumuz zaman, alay konusu olan ve herkesi 
güldüren duruma kendileri düşmektedirler. 

Turizm patlaması olacak, turizmden çok gelir 
sağlayacağız diyen bu partiler, hangi turizm tesisleriy
le, hangi altyapı tesisleriyle, hangi ulaşım vasıtalarıy
la turist çekecekler? Bunlara akıl erdiremiyoruz. Dost 
acı söyler. («Vatı vah» sesleri) «Vatı vah» diyorsunuz 
ıama, tabii sizin yaptıklarınıza millet vâh vah diyor* 

Turistin, ağır sanayi kurularak bu fabrikalardan 
elde edilen yol makineleri, motor elektronik vasıtalar 
ve her türlü kullanılan makinelerin üretiminden son
ra, bunların yardımıyla kurulacak turistik tesislere 
gelmeleri ve huzurlu bir tatil yapmaları ile mümkün
dür. 

Yukarıda arz edilen bilgilerden de anlaşılacağı 
üzere, sanayide kalkınmış ülkelere giden turistler, 
hem daha fazla, hem de daha çok döviz bırakmakta
dır. 1977 yılı yabancı turist başına ülkemizde döviz 
harcaması 123,3 dolar olmuş, buna mukabil yurt dı
şına çıkan vatandaşımız 173,7 dolar harcamıştır. Bun
dan da anlaşılıyor ki, kalkınmış ve sanayi ülkelerine 
giden bir kimse daha fazla döviz bırakıyor. Sanayisi 
olmayan ülkelerde ise, daha az döviz bırakıyor. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya değinmeden geçe
meyeceğim. Geçen sene yurdumuza Papa II noi Paul 
geldi. Papanın gelmesi, gitmesi büyük yankılar uyan-
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tiırdı. Aslında, Papa sessiz gelip, istediği kilisede ayin 
yapar ve gider. Bu gayet normaldir. Ama, ne hikmet
se devlet erkânı ayaklandı, layık olmadığı ilgiyi ve 
saygıyı kendisine gösterdi. Bu hususa üzüldüğümüzü 
beyan ©diyoruz. 

1976 yılında istanbul'da Yedinci İslam Konferansı 
»toplanmıştı. Bu toplantıya 50'ye yakın Müslüman ül-
•kenin temsilcİısi geldi ve gittiler. Bu insanlara Papaya 
gösterilen ilgi ve saygı gösterilmedi. Hatta Sayın Dev
let Başkanımız, islam Konferansı yapıldığı sırada 
yurt içi gezisine çıktı. Şimdi soruyoruz, bizim Diya
net işleri Başkanımız Hıristiyan ülkelerden birisine 
gitse, acalba bizîım gösterdiğimiz ilgi ve saygıyı göre
bilir mi? Göreceğini zannetmiyoruz. Çünkü, bugüne 
'kadar iktidarlar din adamlarımızı ikinci sınıf vatan
daş olarak kabul etmişlerdir. Hatta bugünkü Adalet 
Partisi Hükümetinin daha önceki görev yapmış bir 
Devlet Bakanı Diyanet işleri Başkanı için, «Benim 
tapu müdürüm seviyesinde bir kimsedir» diye sıradan 
bir memur olarak kaibul etmiştir. Bu zihniyetten an
cak, islam alimlerine değil, Hıristiyan papalarına 
saygı ve hürmet beklenir. Bunu gören Hıristiyan ale
mi de, biziim din alimlerimize itibar etmezler. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere turizmde neler 
yapılması hakkındaki düşüncelerimizin bazılarını kı
saca arz ediyoruz: 

a) Gerek iç ve gerekse dış turizm için yeni bir 
düzenlemeye gidilmesi, mevcut tesislerin ıslah edil
mesi gerekir. 

'b) Kurulacak turistik tesisler Islama uygun olma
lı, her türlü ihtiyaca cevap vermelidir. Sahil ve orman
lara tatil köyleri kurulmalıdır. Konuklama tesisleri
nin kurulmasına hız verilmelidir. 

c) Turizm altyapı tesisleri, süratle yol, su ve 
elektrik vesair gilbi ihtiyaçlar kurulmalıdır. 

d) Ayasofya Müzelikten çıkarılıp cami olarak 
İbadete açılmalı, Topkapı Sarayındaki Mukaddes 
Emanetlerin ziyaretleri kolaylaştırılmalıdır. 

e) Kurulacak tesisleri tamamen Türk tş adam
larına kurdurmalı, bu hususta gerekli kredi Turizm 
Bankası vasitasiyle sağlanmalıdır. Yabancı sermayeye 
(kuridurulmamalıdır, 

Bu arada Halk Partisinin turizm hakkındaki yan
lış düşüncesini de tenkit ediyoruz. Cumhuriyet Halk 
Partisi yıllarca yabancı sermaye düşmanlığı yapar
ken, sömürüden bahsederken, iktidara geldiğinde Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planına turizm hedefleri 
diye koyduğu bölümde, aynen; «Yabancı turizm ya
tırımcıları sermaye paylarına bakılmaksızın özendiri-

ı lecektir. istetme aşamasında önemli ölçüde döviz gir
disi sağlayacak yabancı işleticilerin, ülkedeki turistik 
tesislerin işletmesine izin verilecek» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu nasıl iştir? Yurdumuzda 
10 milyon işsiz varken, bu Cumhuriyet Halk Partisi 
turistik tesisleri kurma ve işletmesini yabancı şirketle
re nasıl peşkeş çeker. Muhalefette söylediklerinin 
tam tersini iktidarında yapıyorlar. Yabancı uyruklu 
personel çalıştırılmasında kolaylık sağlanacakmış. 
Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Beş Yıllık 
Planında turizm kalkınması, gelişmesi hakkındaki 
görüşleri budur. Peki, bize böyle tesislerin ne fay-

I dası olacak? Kazanılan para yurt dışına gideceğine 
göre, biz onların bekçiliğini ve hizmetçiliğini mi ya-

I pacağız? Bu sakat düşüncelere tamamen karşıyız. 
Bütün tesislerimizin kendi insanlarımız tarafından 
kurulmasını ve işletilmesini istiyoruz. 

ıSayın milletvekilleri, şimdiye kadar Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı yurt dışına 21 adet tanıtma büro
su açmıştır. Bu açılan bürolarda yalnız 4 tane Müs
lüman ülkdlere, diğer 17 tanesi ise Müslüman olma-

I yan ülkelere açılmıştır. Bu tatbikat bizce yantiş ve 
noksandır.; Bugün dünyada 50 den fazla Müslüman 
ülke var. Biz buralardan turistin gelmesini arzu edi
yoruz. Asıl tanıtma bürolarının bu ülkelerde açılması 
lazım geiiric'en, maalesef, buralara 4 tanesinin dışında 
•açılmamıştır. Sayın Bakandan rica ediyoruz, Müslü
man ülkelerin hepsine tanıtma büroları açılması için 
çalışsınlar. Sayın Bakanımızın Müslüman ülkelerle 
ilişkilerini takip ediyoruz ve bu hizmetlerinden dola
yı da kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Buralara lisan bilen, ehliyetli, bizi gerçekten ora
larda temsil edecek inanç ve ahlak yapısına sahip 
kimseleri göndersinler.: Bu suretle ülkemiz doğru ve 
tam olarak tanıtılsın. O zaman göreceksiniz, islam 
ülkelerinden çok sayıda turist memleketimizi görmek 

I için geleceklerdir. 

Ortadoğuda bir çıban başı olan israil'le turizm 
münasebetlerinin kesilmesi ve Tel-Aviv'e açılan ta-

I nıtma bürosunun kapatılmasını Milli Selâmet Partisi 
I olarak tavsiye ediyoruz. 

I Sayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesine konan 2 765 826 000 Türk Liralık öde
nekle hiçbir şey yapılamayacağı kanaatindeyiz. Bu da 
gösteriyor ki, turizm bakımından 1980 yılı da heba 
olmuş bir yıl olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, süreniz geçti, rica ede-
I yim, lütfen. 
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HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Efendim, ta-
marnlıyorum^ 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımızın haber 
ajanslarına gösterdiği ilgiden dolayı da kendilerine 
ıfeşdkkür ediyoruz. 

Sözlerimi bağlarken Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1980 Yılı Bütçesinin Yüce Türk Milletine ve Bakan
lık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan niyaz eder, Yüce Meclis'i saygıyla selamlarım 
ef eridim,; 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Cumhuriyet Hal'k Partisi Grubu adına Sayın Do

ğan Araslı, buyurunuz (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA DOĞAN ARASLI (Kars) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Turizm Ta
nıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi, zamanın elver
diği ölçü içerisinde ifade etmeye çalışacağım. 

Aslında bugüne kadar uygulanan politikasıyla 
Türkiye'de, turizmin ulaştığı boyut, turizmden bek
lentiler; özellikle 1980 yılı beklentileri ve turizmin 
Türkiye'nin bütçe açığında, Türkiye'nin dış tica 
retinde, Türkiye'nin kültür; sosyolojik hayatında, 
sağlıklı insan yaşamındaki yeri üzerinde, satır başla
rıyla da olsa kısa kısa görüşlerimizi belirtmeye çalı
şacağım. 

Bir talihsiz olayı vurgulayarak sözlerime başla
mak istiyorum. 

Çok değerli arkadaşım Turizm, Tanıtma Bakanı 
Sayin Barlas Küntay'ın, büyük iyi niyetle Türkiye'nin 
turizm politikasını çözmeye dönük faaliyetler içeri
sinde olacağına inanıyorum. Ancak bir süre Önce 
tzmir'de TARİŞ'te başlayan bir olayın, Türkiye'de 
sanki bir komünist ihtilalin provası yapılıyormuş 
gibi; iktidara yakın basın, iktidara yakın çevrelerin 
ağzından dünya kamuoyuna jurnal edilmiş ve bu
nun doğal sonucu olarak da Türkiye'nin büyük öl
çüde turist gönderen birtakım uluslararası kuruluş
ların, turist angajmanlarını - yapmış oldukları angaj
manları - kesmişlerdir. Bu, gerçekten büyük bir 
talihsizliktir. 

Öyle zannediyorum ki bütün iyi niyetine rağmen 
Sayın Barlas Küntay'ın bindiği veya tutunduğu si
yasi dal, bir başka el tarafından; gene kendisiyle ay
nı siyasi düşünceyi paylaşan bir başka el tarafından 
iç politikada başka konulara, spekülasyonlara yol 
açılsın amacıyla kesilmiş, olaylar kötü niyetle, hak
sız biçimde yabancı kamuoyuna da jurnal edildiği 
için, Türkiye bir talihsiz sonuçla karşı karşıya kal
mıştır. 

Yaşadığımız olay aslında, Türkiye'de 2 yıldan 
beri senaryosu yazılan, 2 yıldan beri Türk kamuoyu
nun artık göre göre alıştığı bir filmin tekrarı niteli
ğinde oldu sayın arkadaşlarım. 

Hatırlayacaksınız bir ara Tüıkiye'ye belli bir 
mevsimde komünizmin geleceği söyleniyordu. Gel
medi. Galiba bir adres yanlışlığı oldu, Afganistan'a 
gitti. Tıpkı o olay gibi, iç politikaya belli niyetlerle, 
belli kasıtlarla bulaştırılmak istenen bu olay da, ke
sinkes ifade ediyorum ki, Türkiye'nin 1 nci derecede 
turizme açık bölgesi olan tzmir'de ve Türkiye'nin 
bütününde turizm hareketini baltalayan, turizm ha
reketinin bizzat bugünkü yönetim tarafından balta
lamanın işareti olmuştur. 

Bunu böylece vurguladıktan sonra, turizm poli
tikamıza ilişkin ve hangi ölçekler içerisinde turizm 
politikasını gördüğümüzü, turizm politikasının hangi 
ölçekler içerisinde görülmesi gerektiğini, kendi gö
rüşümüze, kendi programımıza, geride bıraktığımız 
22 aylık uygulamaya dönük örnekleri de zaman za
man dile getirerek ortaya sermek istiyorum. 

Değerli arkadaşım Sayın Barlas Küntay'ın söyle
diği, «Türkiye'de turizmde bir patlama olmaz» la
fını da, turizm politikasına gerçekten sağlıklı bir 
yaklaşım olarak gördüğümü burada vurgulamayı da 
bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye aslında turizm ko
nusunda yer yüzünde gerçekten, verileri, kaynakları 
açısından eşine ender rastlanan bir ülke. Milyonlar
ca insanın televizyon ekranlarında zaman tünelleri de 
belli yerlere, hayal alemlerine götürülmeye çalışıldığı 
bir dönemde, aslında Türkiye'de Side'sinden Aspen-
dos'una, Akdamar'ından Ani harabelerine, Altınte-
pe'sinden Toprakkale'ye veya Kapadokya'da veya 
Efes'te zaman tünelleri canlı yaşatabilecek olanakla
rımız da var. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Karadeniz 
dahil. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Elbetteki Sayın 
Övet'in söylediği gibi Karadeniz de var. 

Ama Türkiye'de bugüne kadar uygulanan turizm 
politikası ve bugüne kadar turizmden beklentiler bir 
belli stratejiye oturtulamadığı için, turizmde kıyının 
önemi bir belli ölçüde saptanamadığı için tarihi eser
lerin önemi, doğal kaynakların önemi saptanıp or
taya konulamadığı için, bugün turizm belli ağızlarda, 
belli kafalarda kaynak yiyen kaynak yaratan un
sur olarak görülmektedir. 
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Bir yıl öncesine göre - belli rakamları vermeye 
çalışıyorum - 1979 yılında dünya turizminde elde 
edilen artış 504 milyar dolarla % 18 olmuş, aynı 
yıl içerisinde sağlık endüstrisine harcanan para 504 
milyar doların gerisinde, silah endüstrisine harcanan 
miktar ise bunun daha altında oluşmuş. 

Demde ki, Dünya Turizm Öngültünün yaptığı açık
lamaya göre yaklaşık 300 milyon insanı kapsayan 
dünya turizm hareketi içerisinde yaklaşık 504 mil
yar dolara yakım bir para Iturizm endüstrisini şekil-
lendütniş.. 

Bu büyük potansiyelden, bu büyük varlıktan de
min çapını çizmeye çalıştığım zenginliklere, verilere 
sahip olan Türkiye acaba kendisunie düşeni almış mı? 

Ben •geriye doğru, birbirini itakip eden inişli çı
kışlı yıllık bilançolara bakmak istemiyorum. Bunların 
yanıltıcı sonuçlarına dayalı olarak Türkiye'de turizm 
politikasının belirlenmesinin ya da eleştirisinin yapıl 
masını istemiyorum, ama belli ilkeleri saptamayı, 
bu ilikeler üzerinden yürümeyi Türkiye'de turizmi 
üstlenen kişilerin veya kurumların kafalarına, gönül
lerine, eylemlerine geçirmelerini, bunu yaşanır hale 
getirmelerini grubum adına rica ediyorum. 

Önce turizme fanaifik bir konukseverlik açısından 
bakmamın yarar getirmediğiM bilmeliyiz. Turizm 
'Bakanlığı 1963 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 
turizm faaliydtlerim'izin bir arpa boyu yol gitmediği
ni de burada belirterek bu 'fanatik tutumun Türki
ye'ye hayır gerjirmediğini ifade etmek işitiyorum. 

Turizmi fanatik bir konukseverlik değil, bir eko-
nonıDk olay olarak görmediğimiz sürece de öyle zan
nediyorum ki, 'bu dalda fazla atılım yapmak olana
ğına da ne geçmiş iktüdarlar, ne bugünkü iktidarlar, 
ne de aynı düşünceyi yüreğinde ve kafasında ilke 
olaraik benimsemiş olan iktidarlar ulaşamayacaklar
dır. 

Turizm ve tüm dünyanın bir büyük endüstri gö
züyle baktığı turizm ökonornisin'in yönünü, ülkemiz
de beş yıllık aralıklarla hazırlanmış olan kalkınma 
planlarında bile görmek olanağına sahip değiliz. 

Altyapıdan yoksun, yaygın Ve halkla bültünleş-
meye yönelik bir turizm politikası ve inancından 
uzaklaşarak yürütülmesine çalışılan turizm çıkmazı 
bir acı gerçek olarak her yıl karşımıza, birtakım ra
kamsal yığınlara rağmen, çıkmakta devam edecektir. 

!Bir kafa Avrupa ülkesi olan Avusturya'ya bakı
yorum, denizi yok, gölü fevkalade kısıtlı, kişileri 
dinlence amacıyla uzun süre işgal edebilecek ortama 
sahip değil, airta hazindir ki, Türkiye'nin yıllık turizm 

kazançlarından 5 kat, 10 kat, 20 kat fazla döviz ola
rak kendi bütçesine, kendi ülkesine sokabilme yete
neğine sahip ve böylesine örgütlenmesini yapmış. 

NÜfellğini saymaya çalıştığım Avusturya'da 1978 
yılında turizmden sağlanan para 5 milyar dolar. Bir1 

de aynı yıl ülkemize bakalım. Açıkça ifade edelim 
ve hiçbir komplekse kapılmadan gerçekleri görelim 
Türkiye'de turizm politikasını ilkin 'bir geçiş dönemi 
politikası, temel ilkesiyle sağlıklı örgütlenmeye yö
nelik girişime sokan ve bu politikayı 22 aylık ikti
darımız süresince yürütmeye çalıştığımız dönemde 
geride bıraktığımız yıllara oranla, turizm gelirlerinde 
umut verici, ama uygulanmanın durması halinde, 
tekrar eski haline dönüşecek rakamlarla karşılaşmak
tayız. 

Türkiye 1978 yılında turizmden bir önceki yılın 
60 milyon dolarına karşılık 230 milyon dolar kazan
mış. 1979'un ilk 9 ayında ise bu kazanç, yine demin 
söylediğim ölçüler içerisinde ilkelere dayalı faaliyet 
sonucu 224 mlilyon doları Ibırlmuş. Ancak yine belirt
meliyim ki, turizm için doğa koşullarının tamamına 
sahip, ülkemizde, beklenen turist akımlarının deva
mına ilişkin umutlarımız, kuşkularımız nedeniyle, 
şimdiden umutsuzluğa dönüşmek üzere. Nitekim Sa
yın Dem'irerin başkanlığındaki Hükümetin ülkede 
ekonominin fiziksel yapısını ve dengesini de değiş
tirmeye yönelik ekonomik girişimlerinden sonradır 
ki, turizm de geçiş dönemi politikasının temel unsu
ru, saydığımız parti anlayışımıza uygun devlet de
netimini devlet öncülüğünü önplana aldığımız poli
tikanın terk edileceği kuşkuları, yüreğimizde vardır. 
Bunu burada Yüce Meclisin huzurunda tekrar etmeyi 
de grubum adına bir görev Sayıyorum. 

Turizmde yabancı sermayeye açı'lacağız, deniyor. 
Cumhuriyet Hak Partisi turizmde yabancı sermaye ve 
özel sermayeye, belli ölçülerde özellikle kamunun 
haklarının törpülenmeyeceği, halkım halklarının törpü-
ilenemeyeceği ölçüler içerisinde bu iki yakaşıma da bir 
belli anlayışla evet demekte. Ama yalbancı sermaye 
hangi ölçekte girecek, yabancı sermaye veya özel sek
tör kaynaklara ve kazançlara bir sömürü, bir bağım
lılık ölçüsünde yaklaşacak mı, yaklaşmayacak mı? 
Açıkça ifade ediyorum ki, bunun kuşkularını taşıyo
ruz. Öyle zannediyorum ki, Sayın Bakan, uygulaya
cakları politika konuşumda, biraz sonra bu konuda da 
bizi ve kuşkularımızı giderecek açıklamalar da bulu
nacaktır. 

Değerii arkadaşlarım, dağ turizmi, kıyı turizmi, 
görsel turizm dediğimiz arkeolojik tarihe: dayanan tu-
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rizm, sağlık turizmi dediğimiz termal turizmi ve öyle 
zannediyorum ki bunların başında, T-üfkiiye'n'in de 
önemli sorunlarından birini oluşturan kıyr turizmi 
yani yaz turizmi geliyor. Bu konuyu açıklamadan ev
vel kıyıların hukuksal durumu, kıyılarda uygulayaca
ğımız. turizm faaliyetlerinin hangi temel yasalara, han
gi anlayışlara oturtulması gerektiğini kıisaca da olsa 
belirlemekte yarar görmekteyim. 

Turizmin büyük alam yaz turizmi diye adlandır
dığımız demiz kıyı turizmidir. Hem bu hükümetlin ilan 
ettiği ekonomik politikamın doğurduğu kuşkularımız
la, hem de turizm olayında varlığımızı güçlendirme
deki önemi nedeniyle, kıyı sorununa değimımeûole ger
çekten yarar görmekteyim. Soruna hukuksal açıdan 
(sağlıklı yaklaşımın yerime getirilmemesi, ülkemizde 
haksız mülkiyet kavramları yaratmış, buna paralel 
haksız kazançlar oluşmuştur. Nitekim geçen yıl bizim 
iktidarımız sırasında kıyılara, kamuya dönük statünün 
getirilmesi amacıyla alınan yalsal önlemlere karşı, 
Antalya'da kıyı yağmacılarının sergiledikleri direniş 
devletin aşmak zorumda olduğu engellerim çapını gös
terir niteliktedir. Değerli arkadaşlarım; kıyı, denizden 
yararlanmanın başlangıç noktaisıdur. Kıyı; demiz, de
miz ürünleri ve denizaltı kaynaklarımın kullanımı için 
bir geçit noktasıdır. Görülüyor ki gösterdiği özellikleri 
medeniyle, değişik ekonomik kullanımlara konu olan 
kıyı bir kaynaktır. Ulaşım, sanayi, kentleşme ve din
lenme gereksinmelerini karşılayan kıyı, kökeninde bir 
üretim olayına bağlı olmadığı içim de doğal kaynaktır. 
Eklenmesi, artırılması, eksiltilmedi olanak dışı olduğu 
için de, kıyı bir doğal kaynaktır, hem de kıt bir do
ğa:! kaynaktır. 

'Kıyılarım kamunun malı olmasına ilişkim yasal ve 
halkça girişimlerin temel nedeni de kıyılarım kıt doğal 
kaynak olmasından kaynaklanır. «Kıyılar benimdir» 
diyen ve haksız bir mülkiyet çekişmesini sürdüren 
belli zihniyetim, «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsin
ler» fetvasıyla - ki bugün bütün açıklığı ile uygulamam 
politika budur - ülke turizminim içimde bulunduğu 
çıkmazın kaymağında'ki haksız mülkiyet çekişmeleri, 
dalha da geniş boyutlara ulaştıracaktır. 

Tavlizci yönetimin gözleri önümde büyük sermaye
min gemvurulmaz hırsları 'sonucu, kıyılanımızın önem
li bölümünde, dünyada eşıine az rastlanır fiziksel yapı 
değişmeleri olmuştur. Ülkenin insanlarına, ülkenin 
topraklarını kapatan belli zihniyetin, kıyılarım tahrip 
edilmesine dönük girişimlere seyirci kalmasının sonu
cudur ki, bugün bir Haliç, bugün bir îzmit Körfezi, 
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bir belli ölçüde İzmir Körfezi ve başka kıyılarımız fi
ziksel yapılarımı ve ekonomiye, fiziksel yapılarından 
dolayı yapacakları katkıları doğal olarak, fiili olarak 
yitirmiş durumdadır. v 

Bu alkil almaz, yağma ve tahrip, ekolojik dengeyi 
de bozmuş, dinlenme turizmi kentleşme ve su ürün
lerine dayalı sanayi açılarından kıyılarımızda önemli 
nitelik kayıpları olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Arâslı 3 dakikamız var. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Bitirmeye çalışı
yorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, tüm doğal kaynaklarda oldu
ğu gibi, Ikıt doğa kaynalk niteliğindeki kıyılarımız konu
sunda da Devletim egemenliği, ya da en azından ekono
mik olayda denetimi etikin 'biçimde sağlanamadıkça, tu
rizm sanayiinde de başarıdan söz etme olanağı yok
tur. Böylesine temel bir konuda atılımlarımızı, Dev
letin öncülüğünü belli açıklıklar içerisinde, turizm 
sektörümüzü etkin hale getirmediğimiz ve turizm 
sektörümüzü bu açık politikası içerisinde dünya ka
muoyuna yatırımlarıyla ve ülke halkına bu yönüyle 
tanıtmadığımız sürece, Öyle zannediyorum ki turizm 
beklentilerimiz istenen sonucu vermeyecektir. 

Bir belli konuya, Turizm Bakanlığı kanalıyla tu
rizm sektörüne yapılacak kaynak aktarımı sağlan
ması konu'suna da kısaca değinmek istiyorum: 

Bir kısa dönem dışında, yani geride bıraktığımız 
22 aylık iktidarımızın dışında, turizme kaynak sağla
mada büyük ya da nüfuzlu sermaye destek görmüştür. 

Turizmde öncelikli yöreler halkı bir kooperatif
leşme biçiminde örgütlenemediği için, aslında kıyının 
gerçek salhibi olmayan büyük sermaye, Devletin de 
desteği ile kıyıda bir ikinci sömürüyü oluşturmanın 
yollarım bulmuştur. Doğu Anadolu'nun halkı nasıl 
ekonomik nedenlerle toprağından kovulmak duru-
mundaysa, bugün uygulanmakta olan politikanın do
ğal sonucu, - açıklıkla ifade edelim ki - kıyı halkını 
daha da fukaralaştırmakta o yörenin bünyesi dışın
daki sermayenin ve Devlet desteğindeki yabancı ser
mayenin egemenliği altında kıyı halkı da giderek kıyı
lardan kovulan, kıyılarda ikinci, üçüncü sınıf yurt
taşlar durumuna gelen bir ortama doğru sürüklen
mek tedir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın da azlığını dikkate 
alarak, bir belli ölçüde de Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının bünyesinde bulunan Anadolu Ajansı ile iU 
gili görüşlerimi ifade etmek istiyorum: 

Aslında önümüzdeki yıl, deminki konuşmamı özetr 
lersem, önümüzdeki yıl büyük bir turizm patlamasının 
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olmayacağını Sayın Bakan söylemiştir, doğrudur, ka
tılıyorum, akılcı bir yaklaşımdır. 

Sayın Bakanın uğradığı (bir talihsiz olayı ifade et
tim. Dış turizm beklentilerimizin böylece umulan nok
tada olmayacağını belirttim, olursa şaşırtıcı olur, se
vindirici olur. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetin topyekûn uyguladı
ğı, özellikle memur kıyımı konusunu da bu vesileyle 
'burada vurgulamak istiyorum. Memur layımlarıyla 
mevsimsiz bir iç turizmi görülmemiş boyutlara ulaştı-
racaiktır; doğudan batıya, batıdan doğuya, güney
den kuzeye atılıp gönderilen memurlar arasındaki 
kıyım haksizidir, insafsızıdır. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, süreniz bitti efendim, 
rica ediyorum, lütfediniz bitiriniz. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Bitirmeye ça
lışıyorum, toparlayacağım Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım,. Anadolu Ajansında Öteden 
beri işgal vardı, işgal yoktu gibi laflar edilmekte. Ki
şilerin gelip gitmesi, Anadolu Ajansının belli bir sta
tüye oturtulup oturtulmamasını, kişilere bağlı olarak 
oturtulup oturtulmamasını, bu tartışmanın konusu ola
rak görmüyorum. Ama öyle zannediyorum ki, değer
li dikadaşım ve meslektaşım Sayın Küntay benimle 
aynı rahatsızlığı duyuyor. Bugün Anadolu Ajansında 
gerçekten bir işgal vardır. Kabil'de bir belli olay ce
reyan ediyor, Tahran'da bir başka olay cereyan edi
yor, belli ağızlar, belli görüşler, ilgisi olsun olmasın, 
Türkiye ile bunlar arasında bağlar kuruyor, hatta 
hatta Belgrat'ta bir olay cereyan ediyor, Tito'nun has
talığı Türkiye'de iç politikaya belli çevrelerce yansıtıl
maya çalışılıyor; ama esefle ifade edelim ki, Anado
lu Ajansı gibi çok büyük bir kuruluş, Devletin kuru
luşunda varlığı kanıtlanmış olan bir kuruluş, demin
den beri saydığım merkezlerde cereyan eden olayların 
hiçbirisini birinci elden vermek gereğini duymuyor. 
Kimden alıyor, Reuter'den alıyor ya da Associated 
Press'ten alıyor veya France Presse'ten alıyor. Ger
çekten bir işgal var, haber işgali var ve Öyle zanne
diyorum ki değerli arkadaşım 'Sayın Küntay, mesle
ğinden de gelen yeteneğiyle, anlayışıyla bu haber iş
galine son verecektir. 

Reuters, Türkiye'ye bakış açısı belli olan bir ku
ruluş, bir belli ajans. Kıbrıs gibi milli bir sorunumu
zun ortada bulunduğu dönemde bile, eğer hafızam be
ni yanıltmıyorsa, verdiği haberlerden dolayı o günkü 
Türk Hükümeti tarafından Türkiye'ye girişi, Türki
ye'ye servis yapışı yasaklanmış olan bir ajans. On
ların gözüyle dünyadaki birtakım olayları Türk ka-
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muoyuna sergilemek, Türk kamuoyunu bir Reu-
ters'in, bir Associated Press'in, France Presse'in ve 
onların bağlı olduğu siyasi kampların gözüyle Türki-
yede kamuoyu oluşturmak, öyle zannediyorum ki, iş
gali Anadolu Ajansı boyutlarından da aşırarak Türk 
kamuoyunu bir haber işgaliyle karşı karşıya bırakmak-
tadi'i', 

BAŞKAN — Sayın Araslı, her halde bitireceksiniz 
değil mi efendim? Lütfediniz bitiriniz, süreniz geçti 
efendim-

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Hemen bitiri
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, lütfen. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Bakandan 
bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Tür-
kİyede sadece kıyı şeridi, sadece batı, sadece İstan
bul yöresinin değil, bir Doğu Anadolu'nun da var 
olduğunu, örneğin; yıllardan beri bizim açılmasını 
savunduğumuz Sarp sınır kapısının bir an evvel açı
larak Doğu Anadolu'nun turizme açılmasına olanak 
sağlanmasını, bir büyük kayak merkezi olarak gör
düğümüz Sarıkamış'ta, Planlamadan onayı da alınmış 
olan Sarıkamış - Kars Kayak Merkezi Projesini bir 
an evvel yaşanır hayata geçirilmesini rica ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ileriye dö
nük turizm politikasının ülkeye, halkımıza ve kültür 
entegrasyonu dolayısıyla da bütün dünyaya hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler sonuçlandı. 
Kişisel görüş belirtmek üzere Sayın Selahattin 

Öcal, lehinde, buyurunuz. 
Sayın Öcal, süreniz 10 dakika efendim. 

SBLAHATTÎN ÖCAL (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı 'Bütçesinin lehinde konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Konuşmamda turizmin Türk ekono
misindeki yerini ve ekonomik önemini belirtmeye ça
lışacağım. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin en önem
li ekonomik sorunu dış ödemeler dengesindeki açık
tır. Her yıl Türkiye 2,5 ila 4 milyar dolar arasında 
petrol ürünlerine ödeme yapmak zorundadır. Ayrıca 
fabrikalarımızın işlemesi ve dışarıdan bazı önemli 
girdilerin sağlanması için de yine dışarıya yoğun mik
tarda döviz ödemek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, bu dövizleri nasıl ödeye* 
ceğiz, dışardan aldığımız milyarlarca dolar borçlan-
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mızı nasıl karşılayacağız? Daha fazla üretim yapmak, 
dışarıya satacağımız ürünleri daha da fazlalaştırmak-
la bu mümkün olabilecektir. Geleneksel tarım ürünle
rimiz olan tütün, pamuk, fındık, üzüm ve diğer tarım
sal ürünlerimizi da'ha da artırarak döviz elde edebili
riz. Ancak, dış ticaret dengemizdeki döviz açığımızı 
kapatmak için Türkiye önemli bir sektörden yarar
lanmak zorundadır; bu sektör de turizmdir. Eğer 
turizmde gerçekçi yatırımları sağlar, gerekli pazarla
ma ve çalışmalarını yaparsak Türkiye turizmden bü
yük gelirler elde edebilir. Bunun için 4fc bazı gerçekle
ri iyi görmek gerekir. 

1980 yılına Türkiye olarak 50 bin yatak kapasite 
ile girilirken, italya 1,5 milyon, İspanya 2 milyon, 
Yugoslavya 350 bin, Yunanistan 240 bin yatak kapa
site ile girmekte ve 1!980 yılında bu girişimlerini daha 
da artırmaktadırlar. Bu rakamlarla Türkiye'nin 8 bin 
kilometre sahile ve bir o kadar da daha zengin Ana
dolu'nun içindeki turizm varlıklarına karşın Akdeniz 
turizminden hemen hemen hiç denecek kadar pay ala
madığımızın nedenleri böylece anlaşılmaktadır. Tu
rizm bu nedenle yatırım, işletmecilik, pazarlama de-
mektn'. 

Değerli milletvekilleri, son 15 yıl içinde eğer Tür
kiye turizme önem vermiş olsa idi, 1965 yılından be
ri ya iktidarda, ya da iktidarın ortağı olarak sorum
luluk yüklenen Sayın Demirel, turizme önem vere-
bilseydi, bugün 3,5 milyar dolar olan petrol gideri
mizin kuşkusuz 1 milyar dolarını turizmden karşıla
mak olanağımız doğardı. 

Söz buraya gelmişken, 1978 yılında kurulan ve 
22 ay süre ile görev yapan Ecevit iktidarını bu konu
da kutlamak istiyorum. Çünkü, turizme Başbakanlık 
katında büyük önem verilmiştir. İkinci ve Üçüncü 
Planda geri plana itilen turizm sektörü Ecevit Hükü
metinin 22 aylık döneminde önplana çıkarılmıştır. Dör
düncü Beş Yıllık Planda da turizmden yararlanılaca
ğı belirtilmiş ve gerekli ağırlık verilmiştir. Sayın Ece
vit, turizmle ilgisi olan 17 Bakanla toplantı yapmış, tu
rizmin sorunları ele alınmış,, bu konuda gerekli eş
güdüm sağlanmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
yapılan böyle bir toplantıyı zabıtlara geçirerek, olum
lu bir biçimde üzerinde durmak istiyorum. 

Ayrıca, eskiden beri yazboz tahtası şeklinde olan 
turizmimize bir gerçekçilik kazandırmak için turiz
min anapolitikasını oluşturma çabaları yapılmıştır. 
Turizm kaynaklarının ülke ekonomisine olumlu kat
kılar sağlayacak Ve özellikle döviz gelirlerini en az 
harcama ile değerlendirip çoğaltabilecek bir düzeye 

çıkarmak amacıyla turizm geçiş dönemi politikası sap
tanmıştır. Bu da kalıcı bir çalışma olduğu için eski 
Bakan Sayın Coşkun'u ve geçiş dönemi politikası üze
rinde çalışmış olan değerli uzmanları kutlamak iste
rim. 

Değerli milletvekilleri, yine 1978 - 1979 yıları ara
sında Türkiye'de ilk kez organize turizm bölgeleri 
yaratmak için girişimler yapılmış ve Dünya Bankası 
kredisi ile Antalya Projesi başlatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 2 gün önceki Hürriyet Ga
zetesi «Avrupa'da büyük seyahat acentalannın Tür
kiye'ye ait rezervasyonlarını iptal ettiğini» haber ver
di. Gerçi Sayın Bakan, bu haberi tekzip edici bir be
yanda bulundu. Bu beyanda ileriye sürülenleri ve 
- hep birlikte 1980'nin sonunda - neticesinin ne ola
cağını yaşayacağız. 

Ancak, 1978 - 1979 yılları arasında Turizm Ban
kası tatil köylerinin de dış pazarlaması için uğraşı ve
ren ve yine yeni kurulmuş olan TURBAN Devlet Se
yahat Acentasınt burada anmak istiyorum. Bu acen-
tanın gayretleriyle eskiden yerli turistlerle dolan ve 
hiç döviz getirmeyen Turizm Bankasının tatil köy
lerinde yabancı turistler görülmeye başladı. 

Bir örnek vermek İstiyorum: Marmaris Tatil Kö
yü yerli turistlerin uğrak yeriydi; ancak geçen yıl bu 
gayretler ve pazarlama sonucunda sanıyorum % 40 
dolayında yabancı turist tatil köylerimizde görülme
ye başlandı. 

Akçay Tatil Köyü de aynı durumdadır. TURBAN 
Devlet Acentası aynı zamanda döviz bozuk bu döviz--
leri de direkt olarak Hazineye akıtmak yolunda 
önemli bir hizmet ifa etmiştir. Sayın Bakanın bu ör
gütün iyi çalışmalarından yararlanmasını diliyorum. 

Yine geçen yıl ilk kez Türkiye'de kuponla turist
lere benzin satılmıştır.. Sayın Bakamn bu yararlı ko
nuya önem vermesini ve Türk turizminin gelişmesi 
için gerekli her türlü gayretin gösterilmesini bizzat 
kendisinden şahsım adına diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan haklı olarak 
altyapılardan ve yatırımlardan söz etmektedir. Bun
ların tamamlanması gerektiğini ifade ediyor, döğru-
"dur; ancak, yatırım için Ödenek gerekmektedir. Şim
di izninizle bu konuda bazı rakamlar vermek istiyo
rum * 

1977 yılında Turizm Bakanlığının yatırım Ödeneği 
sadece 349 500 000 lira iken, bu miktardan bir bölüm 
tenkisat yapılmış ve bu ödenek 349 milyon liradan 
346 milyon liraya düşmüştür. Tabii bu bütçe ile tu
rizmde yaya kalamız elbetteki doğal olacaktır. 
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H978 yılında bir sıçrama olmuştur. Yatırım büt
çesi ödeneği sonradan yapılan aktarmalarla, birlikte 
524 476 000 liraya ulaşmıştır. 

'1979 yılında yatırımlarda yine büyük aşama kay
dedilmiş ve bütçede yatırım ödeneği 1 407 200 OOO'e 
ulaşmıştır. 

Maalesef 1980 yılı yatırım bütçesi ödeneği geçen 
yıla oranla 400 milyon lira eksiğine bağlanmıştır. Ya
ni 1980 yılı yatırım bütçesi 1 milyar lira civarında
dır. Şimdi yapılan % 42'lik devalüasyonla inşaat mal
zemeleri % 100'e varan bir fiyat yükselmesiyle pa-
lıalılaşmıştır. Sayın Bakan, bir taraftan altyapı yatı 
rımını yapmak gerekir derken, bu konuda maalesef 
kendisine turizm yatırımı için kâfi ödeneğin verilme
diği de ortadadır. 

Turizm sektöründe partizanlık olmaz, olmaması 
gerekir, olamaz. Bakanlığa bu konuda dalha fazla 
yatırım ödeneği verilmesi gerekirdi. Anlaşılıyor ki 
vuslat bir başka bahara kalmıştır. O balharm gelecek 
yılın bütçesi olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, mademki turizm dış öde
meler dengemize katkıda bulunması gereken önemli 
bir döviz kaynağıdır, bir ölçüde turizm gelirlerimize 
bakmamız gerekecektir. Türkiye maalesef 1976 - 1977 
yıllarında turizmden net gelir elde etmek şöyle dur
sun, zarar eden bir ülke durumundadır. IMF anlayı
şına göre 1976 yılında turizmden Türkiye 
27 400 000 dolar, 1977 yılında ise 63 600 0Q0 dolar 
zarar etmiştir. Yani turizmden döviz kazanacağımı
za, döviz kaybetmişizdir. Bunun vebali kuşkusuz o 
günlerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığını yöneten 
uzman ve yöneticilerindir. Bunun vefbali o günle
rin müsteşarı, müsteşar yardımcısı ve genel müdürleri 
ve kabul etmeliyiz ki Bakanlarına aittir. Ama şu işe 
bakınız ki, 1976 - 1977 yıllarında turizmde ülkeyi za
rara sokan yöneticiler yine işbaşına getirilmiştir. Şim
di bu rakamları biraz dalha derinleştirmek istiyorum. 

toşa'ya kayak yapmaya gitti, Romanya'ya yüzmeye 
gitti, 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkelerin ekonomileri 
maalesef Türkler tarafından güçlendirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sonunda şu oldu ki, 15 yıl 
içinde turizmden sadece 65 milyon dolar elde ede
bildik. Bu rakam gülünçtür, bu parayı Yunanistan bir 
haftada kazanabiliyor. Bu kötü durum 1978 - 1979 
Ecevit Hükümetinin aldığı tedbirlerle düzeltilmiştir. 
1978 yılında turizmden net 184 milyon, 1979'da ise, 
sanıyorum ki bu rakam 240 milyon dolar civarındadır. 
i5 yıllık turizmden sadece 65 milyon dolar gelir elde 
edilirken, 1978 - 1979 yıllarında toplam 424 milyon 
dolar net gelir elde edilmiştir. 

Değerli milletevekilleri, bu kadar doları bize şu 
son 2,5 yıl içerisinde İMF bile vermedi. Eğer ciddi 
kararlar alınırsa, iş sağlam tutulursa bu rakam turiz
min yurt ekonomisindeki önemini çok açık olarak gös
termektedir. Bu büyük gelirin elde edilmesi için çalı
şanları ve bunu gerçekleştirenleri kutlamak gerektiği
ne inanıyorum. Sayın Bakanın da aynı anlayışla çalış
malarını sürdürmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden ev
vel Sayıştay'ı ilgilendiren bir konuya da değinmek is-
tiyorumi: 

1976 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe
sinde bir vakıfa büyük bir ödeme yapılmıştır. Yasa 
gereği tüm ödemeler Sayıştay'ın denetimine tabi oldu
ğu halde bu ödeme Sayıştayın denetimine sunulma-
mıştır. Bu çok vahim bir durumdur. Bu noktaya Sa
yın Bakanın parmak basmasını ve konuyu incelettir
mesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 . 3 . 1970 tarihinde 
kabul edilen 1244 sayılı Yasanın 1 nci maddesi, tu
rizmle bağdaşır eğitim kurumlarını ayrı ayrı saymıştır. 
Yasada ekonomik veya sosyal veya edebi bilimler ve
ya turizm veya habercilikle ilgili olan yükseköğrenim 
kurumları söz konusu edilmiştir. 

Ayrıca bu elemanların.. 
BAŞKAN — Sayın Öcal, süreniz geçti. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

..İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini 
bilmeleri öngörülmektedir. 

Yurt dışı teşkilâtına atanacak alt düzeydeki bir 
memurda dahi aranacak olan bu niteliklerin, kuşku
suz Bakanlığın en yüksek idari kadrosuna atanacak ki
şilerde de aranması gerekmektedir ve bu bir yasa em
ridir. 

1963 - 1967>yılları arasında (Bizim îkinci ve Üçün- I 
cü Plan dönemimizdir) bu yillarda, yani 15 yıl için-- I 
d e l 231 000 000 dolar turizm geliri hedeflenmiştir. 
Bu miktar 1 286 000 000 dolar olarak gerçekleşmiş
tir. Yine aynı dönemde 795 milyon dolar turizm gi- I 
deri öngörülmüştür; yani turizm için yurt dışına çı
kacak olanların 795 milyon dolar götürecekleri düşü- I 
nülmüştür. Ancak bakıyoruz ki, bu rakam çok aşıl- I 
mış ve maalesef 1 221 000 000 dolara ulaşmıştır. Ne
den? Çünkü o günün yöneticileri turizmdeki ekono- I 
mik geliri düşünmediler, dış gezileri pompaladılar. I 
Herkes Avrupa'ya karnavala gitti, Bulgaristan'da Vi- | 
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Sayın Bakanın atadığı en yüksek devlet memuru 
için de bu nokta gözden uzak tutulmuştur. Türk tu
rizmi açısından Sayın. Bakanın bu husus üzerinde 
önemle durmasında salisen yarar görmekteyim. 

ıBu bütçenin Türk turizmine yararlı olmasını diler
ken, Turizm Bakanlığının değerli uzmanlarına da ba
şarı dileklerimi sunar, hepinizi saygılarımla selamla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öcal. 
Açıklamalarda bulunmak üzere Turizm ve Tanıt

ma Bakanı Sayın Badas Küritay; buyurunuz Sayın 
iKüntay, süreniz 20 dakika. (Alkışlar). 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
K'ÜNTAY (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Evvela burada biraz evvel konuşmalarını hep bir
likte dinlediğimiz gruplarımızın sayın sözcülerine ve 
burada konuşan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Gerçekten, Türk turizmi için.değeni görüşleri bu
raya getirdiler. Bütün bu görüşler bana ve arkadaşla
rıma bundan sonraki çalışmalarımızda rehber olacak
tır. En çok sevindiğim, Bakanlık görevime henüz baş
ladığım şu sırada grup sözcülerinin hepsinin, yani 
gruplarımızın hepsinin Türk ekonomisine, Türkiye'
nin dış ödemeleri meselesine, Türkiye'nin bütün me
selelerine, gerektiği önem verildiği takdirde turizmin 
en büyük destek olacağını, turizm ikallkınması ile Tür
kiye'nin birçok meselelerinin halledileceği konusunda 
ittifak halinde olmalarıdır. 

Arkadaşlarımın burada dile, getirdikleri gibi, tu
rizm için çok gayri müsait şartlarda görev aldığımı bi
liyorum. Ama bugüne kadar olduğu gibi, bugünden 
sonra da yardımlarınız devam ettiği takdirde ve bu 
şartlara rağmen, Türkiye'nin bu gayri müsait şartlan 
da inşalla'h her geçen gün düzelecektir, beraberce bu 
meseleyi de halledeceğimize inanıyorum. 

Evvela değerli sözcü arkadaşlarımın beyanlarına, 
bugün çok kısa konuşmak gerektiğini de bilerek, kı
sa kısa cevaplar vereceğim, sonra da bazı vkonulun 
sizin bilgilerinize sunmaya çalışacağım. 

Sayın Mehmet Doğan, turizmle ilgrii burada be
yanda bulundular. Bu konudaki teşhislerine aynen ka
tılıyorum. Temas ettiği konularla ilgili cevap arz ede
yim: 

întercontinantal Oteli ile bu oteli kiralayan şirket 
arasındaki mukavele feshedilmiştir, 1979'da bu ihtilaf 
çıkmıştı, şimdi 2 önemli şirket, milletlerarası 2 önem
li şirket bu oteli kiralamak için hukuki muameleler 
içerisindedirler. Öyle zannediyorum ki, en geç 2-3 ay 

içerisinde bu otel milletlerarası bir büyük firma tara
fından Türkiye'de hizmete açılacaktır. 

Yurt dışındaki tanıtmamızın zayıf olduğuna dair 
beyanınıza da aynen iştirak ediyorum. Esasen biz da
ha evvel muhtelif vesilelerle görüşlerimizi arz eder
ken bunu açıkça söyledik; burada temas ettiğiniz için, 
esasen birazdan ben de söyleyecektim, kısaca söyleye
yim: 

Yurt dışında bizim basın yayın bürolarımız, enfor
masyon bürolarımız ve tanıtma bürolarımız vardır. 
Aslında bu bürolar Türk turizminin pazarlamasını 
yapacaklar, Türkiye'yi gerçek değerleriyle dışarda ta
nıtacaklardır. Ancak, şunu kesin olarak ifade edelim; 
yurt dışındaki bu bürolarımız bu maksada uygun ele
manlarla dolu değildir. Yurt dışında bu bürolarda 
gerçekten üstüne düşen görevi yapan çok değerli ar
kadaşlar vardır; yurt dışında bu bürolarda telefonla
ra cevap verip kupür kesmekten başka hiçbir görevi 
olmayan arkadaşlar vardır. Her birisi en az 100, 150 
bin lira, Türk parası ile maaş almaktadırlar. Bu büro
lara ciddiyetle girdik, bir mevzuat değişikliği hazır
lıyoruz, belki bir hükümet kararnamesi olacak. Bazı 
büroları da iptal edeceğiz, Misal olarak söyleyeyim; 
Japonya bütün dünyaya turist gönderir; ama şu sıra
da Japonya'dan turist beklemiyoruz, inşallah ilerde Ja
pon turizmi Türkiye'ye dönecektir; Japonya'da bir 
tanıtma bürosunun lüzumuna kani değilim. Avustral
ya için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bazı büroları ka
patacağız, dışarda aradığımız niteliklere sahip olma
yan arkadaşların yurt içine gelmelerini temin edece
ğiz. Dışarıda kadro fazlası vardır, ihtiyaca kadar kad
ro bulundurmaya çalışacağız ve bundan sonra yurt 
dışı tasarruflarımızda şuna özellikle dikkat edece
ğiz: Gerçekten iyi lisan bilen, gerçekten Türkiye'yi 
tanıyan, gerçekten Türk turizmini, Türkiye'yi gerçek 
değerleriyle dışarıda tanıta'bilme imkânlarına sahip 
olan pazarlamacı, araştırmacı, yalnız bizden götüren 
değil, oradan da bize getiren, bulunduğu ülkelerdeki 
ekonomik, siyasi sosyal gelişmeleri, kültürel gelişme
leri bize ulaştırabilen, gerçekten bu bürolarda çalış
maları gereken elemanlarla bu büroları takviye ede
ceğiz ama, evvela, biraz evvel söylediğim düzenle
meyi yaparak. 

Sayın Doğan emin olsunlar, Türkiye'nin tanıtıl
masında gerçek değerleri arayıp, bulup, vitrine geti
rirken, Türk tarihini, Türk kültürünü birinci planda 
ele alıyoruz ve gerçekten Türkiye'yi tanıtırken en bü
yük değerlerimiz Türk tarihi ve kültürüdür, buna 
inanıyoruz. 
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Gelmeden maaş alanlar konusuna gelince muhte
rem arkadaşlar; Teşkilatımızın birçok seksiyonlarında 
[fazla kadrolar vardır. Bunlar, ihtiyacın icap ettirdiği 
miktara indirilecektir. Nitekim, Şubat ayı sonunda 
pek çok sözleşmelinin yaptığı sözleşme sona ermekte
dir; bunlar arasında «Kadro fazlası» başlığı altına gi
renler, tekrar sözleşme yenileyemeyeceklerdir. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü için endişelerini
ze de şunu söyleyeyim: Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğü gerçek görevine dönmüştür. 

(Sayın Boz; Kapadok'ya bölgesi, sizin de pekiyi bil
diğiniz gibi milletlerarası bir üne sahiptir. Bakanlığı
mız; bu hususiyeti sebebiyle turizm yatırımı hizmet
leri bakımından, tanıtma hizmetleri bakımından Ka-
padofcya'yı piot bölge ilan etmiştir; ıgereği yapılacak
tır. 

Sayın Hüseyin Erdal arkadaşım, özellikle Müslü
man ülkelerle işbirliği üzerinde durdular. Gerçekten, 
kendilerinin de temas ettikleri gibi bu konuya çok 
önem veriyoruz. Göreve başladığımız günden itiba
ren Müslüman ülkelerle, diğer ülkelerle olduğu gibi, 
çok yakın turizm işbirliği çalışmalarına başladık. Ba
zı ülkelerle ikili anlaşmalar, turizm anlaşmaları yapı
yoruz. ilk yaptığımız anlaşma bir Müslüman ülke ile 
olmuştur, inşallah önümüzdeki hafta Almanya ile 
turizm işbirliği anlaşmasını amzalayacağız. 

yapılmıştır, israil'de turizm ve tanıtma büromuz yok
tur. 

Sayın Doğan Araslı arkadaşım, Türk turizmi ile 
ilgili olarak, diğer arkadaşlarım gibi, gayet önemli 
meseleleri buraya getirdiler. Türkiye'deki terörün, 
Türk turizmine nasıl zarar getirdiğini de bu vesile ile 
söylediler. Gerçekten değerli arkadaşlarım, bir ülke
de terör olursa, bu Batı'ya ve dünyanın her tarafına 
yayılırsa turist bu bölgeye gelmekten endişe duyar; 
canından endişs duyar, huzurundan endişe duyar. 
Ama, buna TARİŞ olaylarını değerli arkadaşım mi
sal vermemeliydi. TARİŞ olaylarında, - tabii orada
ki bu olaylara karışanları kastederek söylüyorum - bu 
olayları yapan, Devlete karşı ayaklananlar var, bir de 
bunu önlemek, orada bir düzeni kurmak isteyenler 
var. TARİŞ olayları, Türk turizmine zarar verdiyse 
- ki, vermiştir - bunun müsebbibi Devlet kuvvetleri 
değil, bu olayları yatatan, Türkiye'de huzursuzluğu 
her yere yaymak istedikleri gibi TARİŞ'e de götüren
lerdir. Bunların hepsinin kökü kazınacak tır, hem de 
hep beraber kazıyacağız, kazınacaktır. Türk Milleti 
de huzura kavuşacaktır, Türk turizmi de gelişme im
kânını bulacaktır, Türk gençliği tahsil imkânını bula
caktır. Ama bir şeye dikkat etmeye mecburuz: olayları 
ortaya getirirken gerçek müsebbiplerini söylemek. Bu
nu teşhis etmezsek tedbirde yanlışlığa düşeriz* 

Değerli arkadaşlarım, inşallah terör Türkiye'de 
birkaç ay içerisinde biter. Gerçekten geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, değerli arkadaşım, burada bir gazetenin 
bahsettiği rezervasyon iptali olayı ve o haberin içini 
iyi okursanız, bu 1978 - 1979'da Türkiye'de iptal 
edilen rezevasyondan bahsediyor. Aynı zamanda 
1980'de de aynı gerekçelerle rezervasyon iptali var
dır. Gerçi büyük çapta yeni rezervasyonlar da var. 
Sebebi nedir? İşte terör ve bunun Batı'ya abartılarak 
inikası. İnşallah gelecek yakın günlerde Türkiye'de 
anarşi ve terör biter, Türkiye her konuda rahata ka
vuşur. 

ıDeğerli arkadaşım, Anadolu Ajansı ile ilgili be
yanlarda bulundu. Tabii ben burada Sayın Araslı'ya 
cevap verilmesi gereken konuları alıyorum. Kendisiyle 
mutabık olduğum meseleleri burada teki ar dile getir
miyorum. Anadolu Ajansının işgal altında olduğunu 
söylediler. Anadolu Ajansında kıyım yapıldığını söyle
diler. Bir defa hukuken işgal altında değildir. Hepi
nizin ve Sayın Araslı'nın bildiği gibi Anadolu Ajan
sı hukuki yollarla, hukuki şekilde yönetim değiştir
miştir. Buna hiç kimsenin de Türkiye'de itirazı olma
mıştır. Sizin burada bahsettiğiniz, Sayın Araslı'nın bu-

Müslüman ülkelerin bütün büyükelçilerini Bakan-
lığılmıza davet ettik; kendilerine Türkiye'nin turizm 
potansiyelini anlattık. Kendilerine, Türkiye'de turis
tik yatırım yaptıkları takdirde nasıl yardımcı olabile
ceğimizi söyledik. Avrupa'ya ve başka yerlere turist 
olarak giden Müslüman kardeşlerimizin, bundan böy
le tatillerini; termal turizmi için, yaz turizmi için, kış 
turizmi için yapacakları tatilleri Türkiye'de yapabil
dikleri takdirde, kendilerine nasıl yardımcı olacağı
mızı anlattık. Gerçekten, büyükelçiler bu konuda ba
kanlarıyla da işbirliği yaparak bizimle ciddi bir iş
birliğine girmişlerdir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bravo. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KUNTAY (Devamla) — Birleşik Arap Emirliklerl'nde 
Nisan ayında bir «Türk Haftası tertip ediyoruz. Bu 
işbirliği çalışmasından sonra, talep onlardan gelmiş
tir. Türkiye Ve turizm yatırımı yapmaları, turist yol
lamaları ve Müslüman ülkelerinde büro açılması için 
de çalışmalar gelişmiştir. Önümüzdeki günlerde Müs
lüman ülkelerde tanıtma büroları açıyoruz. Halen, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kuveyt, Suudi Arab
istan ile turizm işbirliği anlaşması için ilk temaslar 
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rada bahsettiği yönetimdeki işgai değildir, yabancı I 
ajanslar meselesidir. Ben burada dahi işgal olmadığını I 
anlatarak söze girdim. I 

Yabancı ajansların haberlerinin değerlendirilmesi
ni işgal olarak, haberlerde yabancı ajanslarının işgali 
olarak isimlendirmekte mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, Anadolu Ajansının yurt dışında ba- I 
zı bölgelerde büroları vardır, bazı bölgelerde muha
birleri vardır. Bu muhabir ve büroların bulunmadığı I 
bölgelerde de haber değeri olan gelişmeler olduğu 
zaman, bunları kamuoyuna ulaştırmak Anadolu Ajan- I 
sının görevidir. Kendi büroları, kendi muhabirleri ol
mayan yerlerde o bölgeden haber veren ajansların ha
berlerini hiçbir ajansa ve hiçbir görüşe angaje olma
dan Türk Kamuoyııina Anadolu Ajansı yansıtın îşte 
yabancı ajanslarla Anadolu Ajansının münasebeti i 
bundan ibarettir. 

»Kıyım meselesine gelince; bugün kıyım tabiriyle 
yapılan tayinler arasında bir irtibat kurmayı müm
kün göremiyorum. Anadolu Ajansından bahsettiğiniz 
için söylüyorum, Anadolu Ajansının yeni yönetimi iş
başına geldiği günden buyana Anadolu Ajansında sa
dece 28 kişi tayin edilmiştir. Bunların bir kısmı kendi 
arzularıyla emekliliklerini istemişlerdir, bir kısmı ken
di arzularıyla istifa etmişlerdir, bir kısmı da - 28'in 
içinde - Genel Müdürlük tarafından işinden alınmış
tır. 

İşinden alınanlar arasında, sizin de tasvip etmeye- I 
ceğinizi bildiğim için, işinden alınma muamelesini I 
memnuniyetle karşılayacağınızı bildiğim için bir misal 
vereceğim; Anadolu Ajansı telsizinin frekanslarım po
lis telsizinin frekanslarına uydurarak, aldığı haberleri 
mensup olduğu örgütlere ulaştıran hainler var. Bu ha
inler işten alınmıştır, bunlar uzaklaştırılmıştır. Bu ta
sarruf da s'izin alkışlayacağınız bir tasarruftur. 

Bahsetmediğiniz başka bir şeyi ben size söyleyeyim, 
eğer kıyımsa; Turizm Bakanlığında bir gün yemekha
nede maskların üzerine çıkıp, sol yumruklarını kaldı
rarak, «Devleti yıkacağız, devrim getireceğiz» diye 
bağıran 9 kişi de işinden alınmıştır. Siz söylemeden ben 
söylüyorum. Bunların işinden alınma muamelesi de si
zin hepinizin tasvip edeceği bir olaydır; değil 9 kişi, 
öyle hareket eden, Devletten aldığı maaşla o devleti 
yıkmaya kalkan 90 kişiyle de karşılaşsak, 900 kişiyle 
de karşılaşsak onlar da işlerinden alınacaklardır. Bu
nu da, istersiniz, hep beraber alkışlarsınız. (AP sıra
larından alkışlar). 

Ajanslardan söz açılmışken bir konuyu burada 
söylemek isterim. Biz bu bütçeyi yapmak imkânını bu- J 
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lamadık, bizden evvelki arkadaşlarımızdan devir al
dık. Bütçede muhtelif ajanslar için j>00 bin lira civa
rında bir tahsisat ayrılmış; gözükmektedir. Belki bir 
teknik şeydir; biz bu sene bütün ajanslara - özel ajans
lar dahil - en az geçen sene dağıtılan miktarda para 
dağıtacağız. Ajansları desteklemek, ajansların sıhhati
ni muhafaza etmek, daha iyi teknik şartlarla çalışma
sını temin etmek, hep beraber istediğimiz bir konu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız var. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Ben daha konuşmama baş
lamadım Sayın Başkan, cevapla geçti. 

BAŞKAN — Ben anımsatıyorum efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
^KÜNTAY (Devamla) — Yabancı sermaye ile ilgili 
beyanınıza gelince Muhterem Araslı; yabancı sermaye 
konusundaki endişelerinizin yersiz olduğunu söylüyo
rum. Bugün turizmde geri kalmamızın önemli sebep
lerinden birisi, tesis nöksanımızdır, altyapı nöksanı-
mızdır. Yabancı sermaye ile işbirliği yapmadan bu 
noksanı tamamlamak mümkün değildir. Bugün İspan
ya, bugün Yunanistan turizmde en ön sıralara geçer
ken yabancı sermaye ile işbirliği yaparak bunu gerçek
leştirmişlerdir. Biz de bu sahaya yabancı sermayeyi 
davet ederken, milli menfaatlerimiz için davet etmi
şizdir. Yabancı sermaye bu açıdan değerlendirilecek
tir. 

Doğu vilayetlerimizin turizme bugüne kadar ka
palı olduğuna dair değerli arkadaşımın beyanı haklı
dır. Halbuki doğuda turizm için çok değerli kaynak
lar vardır. Bunu inşallah bu dönemde değerlendirme
ye çalışacağız. 

Selâhattin Öcal arkadaşımın da bütçemizle ilgili 
görüşlerine katılıyorum. Bahsettiği arkadaşımız 1976 
senesinde Sayıştayın tasdikinden geçmeden ödeme ya
pılmış bir muameleye adının karıştığından bahsettiği 
arkadaşımız, hakkındaki bu iddia varit değildir. Tara
fımdan dikkatle tetikik edilmiştir. Bahsi geçen muame
le Sayıştaydan geçmiştir, bir örneği bizde vardır. Sa
yın Öcal'a takdim ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye pek değerli 
turizm potansiyeli ile gerçekten bu konuda dünyada 
en ileri ülkeler arasında yer alabilir. Ama bugün Tür
kiye'de deniz, güneş turizmi, yat turizmi, sualtı turiz-
mik, kültür turizmi, tarih turizmi gibi pek çok 
yönlü 'büyük bir turizm potansiyeli var. Buna mu
kabil, Türkiye'de bugün bu büyük potansiyele uygun 
turizm altyapısı yoktur, büyük turizm tesisleri noksa-
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rumız vardır. Her keseye göre, böl miktarda turistik 
tesisler yapılmadan, Türkiye'de turizm altyapısı ta
mamlanmadan, modern turizm işletmeciliğine geçil
meden, turizm için igerekli yan hizmetler temin edil
meden, gerçekten, arkadaşlarımın da belirttiği gibi, 
turizmden bir patlama bekleyemeyiz. 

Terör ve her türlü, dışarıya bizi yanlış anlatan me
seleler halledilmeden Türkiye'de turizmden beklediği-
rrt'rzi alamayız. Hükümetimiz geldiği günden beri bu 
sıkıntıları bertaraf edebilmek için elinden geleni yap
makladır. 

Yeni bir turizm politikası hazırladık. Bu politikayla 
Türk turizm potantasiyelirii en iyi şekilde değerlen
dirmeye çalışacağız. Evvela turistik tesis açtığımızı 
kapatarak işe başlayacağız. 

Turistik tesis açtığımızı kapatmak için başlıca 2 yol 
başındayız: Birincisi, Türkiye'de turizm yatırımı için 
yerli sermayeyi teşvik etmek. Diğeri de, yabancı ser
maye temin etmek. 

Yerli sermayeyi teşvik etmek için bazı tedbirler al
dık. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'ide yerli sermayenin 
yatırım yapmasını kolaylaştırmak için bir Vasıflar Yö
netmeliği çıkardık, formaliteleri azalttık. 

BAJŞKİA'N — Sayın Küntay, süreniz geçti. Şöyle 
bir formülle halletmemiz mümkün mü acaba? Soru
lar var. Bakanlık çalışmalarını o arada, şekline de uy
gun biçime sokmak suretiyle.. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI BARLAS 
IKIÜNTAY (Devamla) — Eferidim, acaba 5 dakika 
müsaade edilse. 

/BAŞKAN — Efendim, bir grubumuza tanıdığı
mız hoşgörüyü tanıma olanağım var; onda da 2 daki 
kanız var. O 2 dakika içerisinde konuşmanızı bilire-
çekseniz, lütfedip bitiriniz efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KlÜNTAY (Devamla) — Efendim, o zaman 2 dakika
yı kullanalım, sonra suallerde.. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
TUR'ÎZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 

KÜNTAY (Devamla) — Geçen sene 300 milyon ci
varında kredi verilmiştir. Bu sene bunu 1 milyara çı
karttık. 

Bankalar sistemi faiz hadlerini artırdıkları halde, 
Turizm Bankası yatırımları, yatırımlarda vereceğimiz 
kredMn faiz miktarını artırmadı. Kredilerin ödeme-
'siz devrelerinin süresi ve toplam vadelerini de uzat
tık. 

ıBiraz evvel söylediğimiz gibi, Hükümetimiz çıkar
dığı kararnamelerle Türkiye'ye yabancı sermayenin 
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turizm yatırımları için gelmesini kolaylaştırmıştır. Ni
tekim, bu kararnamelerin etrafa duyurulmasından son
ra, yabancı sermaye Türkiye'de yatırım için pek çok 
müracaatla bize gelmektedir. 

Dışarıdan gelecek turistler için özendirici tedbir
ler alınırken, iç turizme de önem veriyoruz. Bu konu
da her keseye uygun tesisler yapmak, pansiyonculuğu 
teşvik etmek gibi tedbirlerimiz de var. Geçen sene ev 
pansiyonculuğu için 13 milyon lira dağıtılmıştır. Bu 
sene bu miktarı 30 milyona çıkardık. 

Memurlarımızın iç turizmden yararlanması için 
tedbirler aldık. Geçen sene 3 500 lira olan her bir me
mur için turizm kredisi, bu sene 7 bin liraya çıkarıl
mıştır. Yani, bir ailede 3 tane memur varsa her biri 
devletten 7 bin lira turizm kredisi almak suretiyle ta
tile çıkabilecektir. Bunu bir sene içinde ve faizsiz ola
rak ödeyecektir. 

Türkiye ve Yunanistan'ın Notamlarını karşılıklı 
kaldırması turizmimizi biraz daha rahatlatmıştır. Ege 
hava sahası sivil hava trafiğine açılmıştır. Bu da tu-
rizmimizdeki bir sıkıntıyı büyük ölçüde kaldırmıştır. 

Arkadaşlarım, konuşmamı burada tamamlarken, 
bazı arkadaşlarımın bir isteğine de cevap vermek iste
rim. 

Karadeniz turizmine hazırladığımız programda bü
yük çapta önem veriyoruz. Karadeniz, gerek turizm 
değerleri bakımından, gerek coğrafi yeri bakımından 
turizm için çok elverişli bir bölgemizdir. Karadeniz 
turizmi de önemli bir şekilde ele alınacaktır. Okullar
da turizm eğitimi dersi konacaktır, Televizyonda 1 
Nisandan itibaren turizm eğitimi yayını yapılacaktır. 
inşallah Ibu sene 26 Martta torazrn melvsimini açaca
ğız ve biraz evvel dile getirdiğiniz tütün sıkıntılara 
rağmen turizmimizi iyi bir istikamete doğru sevk 
edeceğiz. 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, sorular var; Sayın Yazıcıoğlu, Sayın 

Gökmen, Sayın Çobanoğlu, Sayın Zeren, Sayın Bü
tün, Sayın Tuna, Sayın Erdal. 

iBaşka sözlü soru var mı efendim?.. Yok. 
iSoru sorma işlemini bitirdim. 
Yazılı soruları 'takdim ediyorum Sayın Baklam, 
IBingöl Milletvekili Sayın Hasan Celalettin Ezman, 

«IBinlgöl Itilii, Kığı llçdsimda mevcut Salbırtaşı, HaSklöy, 
'Balım İlıca, sularınım modem işletmesi ve iisıfcüfadesi 
için ne ıgiilhi çalışmalar yapılmış ve ne gübi çalışmalar 
yapılacaktır? 



"Mı Meejisi B ; 53 25 # 2 . 1980 O : 4 

Bingöl Kös köy ılıca sularının daha geniş şekilde 
ive daha (faydalı şekilde çalıştırılması için ilalve tesisler 
düşünülmekte m'idir; bu yolda çalışmalar var mıdır?» 
diyor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Efendim, yazılı mı istiyor
sunuz, sözlü mü? 

BAŞKAN — Efendim, sizin ihtiyarınızda o yazılı 
ıvCya sözlü cevap [verebilirsiniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Yazılı cevap vereyim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Saibri Öznal, Edir
ne Milletvekilli: 

'L Ülkemizde mevcut sayısız termal olanaklarını 
acele miodernleştirerek; dünya turizmine açmak için 
ne giıbi önlemler alacaksanız? 

% $5Q0ı kilometrelik sahiıllerimizin, hemen her 
karışı ile şahsi iişigal altında olduğu malumunuzdur. 
iBu duruimda belli bir saihil şeridini kamulaştırarak 
iç ve dış turizme açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Kooperatiflerin projelendireceği turistik ya
tırımlara kolaylık ve öncelik tanımayı düşünüyor 
(musunuz? 

4 , ' Edirne'de Bakanlığınız 1979 Bütçelinde mev
cut otel yatırımınız ne durumdadır? Saygılarımla di-
yon 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Afyonkaraihisar Milletvekili Sayın 
Hasan Akkuşr 

T< Afyon İli İhsaniye İlçesi sınırları içerisinde 
'bulunan Frig tesislerinin, 

Q,t (İsceMsar Bfucağı sınırları içinde çeşitli ka
dimlere ve Türklere aüt eserlerin korunması ve tanı-
ıtıümaSii için ne yapılmaktadır? ne düşünüyorsunuz? 

3. iŞuihut İlçesinde Bininler mağaralarıyla Bal-
çılkjhîsar Kasabası Hüseyimli inlerinin bir değerlendi-
rilmesıi yapılmış mıdır? 

4. (Sandıklı Hüdai Kaplıcası ile Afyon merkez 
ilçe .sınırları içindeki Geçek Kaplıcası, Ömer Kaplı
cası Gazhigöl Kaplıcası ve Heyfbeli Kaplıcasının tu-
nıîstik; yönden değerlendirilmesi çevreye ve ülkeye da
na yararlı hale getirilebilmesi için Bakanlığınızın dü-
şünicesi nedir? 

5. Ülke dışına tarihi eser kaçırılmasının önlen
mesi ve kaçıranların iade edilebilmesi için yeni giri
şimleriniz var mı? 

6J 'Doğanın korunması turizme büyük kalkışı 
olacak yeni milli parkların kurulması için ilgili Iba-
kanUklada ne gibi ortak çalışmalarınız var, diyor. 
Say m Akkuş. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Yazılı efendim. 

BAŞKAN — Yazılı yanıtlayacaksınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Akın Simav, «Anadolu 

Ajansında 212 sayılı Yasaya göre çalışanlardan; gö
revlerine son verilenlerin kıdem tazminatları ödeft-ı 
inekte midir? Kıdem tazminatları ödenmeyen basın 
measulplariinın doğşnuş haklarının teslimi için ne dü
şünüyorsunuz?» der. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Kıdem tazminatları ödeni-
yor efendim-

BAŞKAN — Kıdem tazminatları ödeniyor. 
Bu soru cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorulara geçtik Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, kısa, gerekçesiz rica 

ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Evet 
efendim, kısa. 

1. İlk basın merkezi koordinatörlüğü ne zaman 
ve hangi gereksinimlerden doğmuştur? Ondan sonra
ki atanma da aynı şekilde hangi gereksinimden doğ
muştur? 

2. Avrupa'da kaç tane basın merkezimiz var ki, 
basın merkezleri koordinatörlükleri ihdas edilmiştir? 

3. Basın merkezlerini koordine etmek için kaç 
kişi ve ne zaman görevlendirilmiştir? Bu koordina
törlerin görev ve yetkileri nelerdir? Maaş ve ödenek
leri ne kadardır? 

4. Bonn Basın Merkezleri Koordinatörlüğüne 
atanan kişinin; 

a) Basında bilgi derecesi nedir? 
b) Öğrenim derecesi nedir? 
c) Yabancı dil bilgi derecesi nedir? 
ç) Atanması için durumu yasalara uygun mu

dur? 

5. Bonn Basın Merkezleri Koordinatörlüğüne 
devlet bütçesinden bugüne dek ne kadar ödenek gön
derilmiştir? Bu gönderilen ödenekler bütçe kuralla
rına ve yasalara uygun mudur? Bu ödenekler nere
lere, hangi amaçlarla harcanmıştır? 

b) Bu harcamalarla ülkemizin tanıtılması için 
dış basında kaç tane makale yayınlanmış, kaç radyo 
ve televizyon programı düzenlenmiştir? 
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c) Bu harcamaların yasalara uygunluğu Sayış
ta yca vize edilmiş midir? 

6. Türkiye'den başka devletlerin, ataşelik ve ba
sın müşavirlikleri dışında, basın merkezleri koordi
natörlükleri var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Sayın Bakan? 

. TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Ben buna, izin verirseniz 
yazılı cevap vereyim. Yalnız bir tanesine sözlü cevap 
vereyim. 

Bu bahsettiğiniz Bonn'daki Basın Koordinatörlü
ğü, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın Hükü
mete geldikleri zaman kurulmuştur. O günden bugü
ne kadar da bu görev devam etmektedir. 

Ben sizin bütün bu suallerinize yazılı cevap arz 
ederim. 

BAŞKAN — Bu soru cevaplandırılmış, diğerleri 
de yanıtlanacaktır. 

Sayın Sami Gökmen, buyurun. 

SAMÎ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, aşa
ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından yanıtlan
masına aracılığınızı rica ediyorum. 

1. Köyceğiz projesi içinde planlanan turistik te
sislerden inşası ve işletmesinin özel kurum ve kişi
lere verilmiş olanları var mıdır? Varsa hangileri, kim
lere verilmiştir? 

2. Turizm Bakanlığına bağlı otel ve tatil köy
lerinde dış turizme açılış oranı nedir? Bu tesislerin 
tamamının tüm yatak olanaklarıyla dış turizme açıl
masını düşünmekte misiniz? 

3. Aktur'un Datça ve Bodrum tesislerine yaban
cı müşteri bulmak için Bakanlığınızın yardımları var 
mıdır? Varsa bu yardım hangi amaçla yapılmakta
dır? 

4. Milas'ta tarihi Euromos kenti yanında kuru
lan İKTAŞ tesislerine Turizm Bankasından ne kadar 
kredi verilmiştir? İKTAŞ hizmete açılmak üzere iken 
kapılarının ve pencerelerinin sahibi tarafından sökü
lerek kaçırılmasının sebebi nedir? Bu kişi hakkında 
nasıl bir işlem yapılmıştır? İKTAŞ'ın bugünkü duru
mu nedir? 

5. Dalaman hava alanının trafiğe açılışı için bir 
tarih verebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen; 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ge
rek şimdiye kadar sual veren arkadaşlarımın; gerek 
sizin, gerekse diğer arkadaşlarımın bütün suallerini 
ben burada cevaplandırabilirdim; ancak bugün büt
çenin çok sıkışık olması sebebiyle yazılı cevap ver
mek istiyorum. Buna da müsaade ederseniz yazılı ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Zeren, buyurun. 
VELÎ ZEREN (Yozgat) — Sicilinde «akçalı iş

lerle uğraşması sakıncalıdır» kaydı bulunan bir kişiyi 
önemli bir göreve getirdiniz mi? Bu kişi akçalı iş
lerle şu anda uğraşıyor mu? 

Yazılı olarak cevap rica ediyorum Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeren. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Buna yazüı da olsa cevap 
verebilmem için, sonra bana o ismi özel olarak lütfen 
söylerseniz Sayın Zeren, cevap veririm. 

BAŞKAN —'Evet, doğrusu da odur. 
Sayın Bütün, buyurun. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkanım, 
aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını saygıyla arz ederim. 

Çorum, Boğazkale, Alacahöyük, Alaca, Eskiya-
par; dünya ve Anadolu uygarlığı yönünden önemli 
bir yer teşkil eder, Anadolu uygarlığının beşiği sayı
lır. Oysa buralarda şimdiye dek arkeolojik yönden 
Almanlarla ortaklaşa çalışma yapılıp, yer altındaki 
antik yapılar bakımından ayıklanıp, bir kısmının da 
yurt dışına çıkarılmasından başka bir şey yapılma
mıştır. Dış turistlerin mutlak uğrak yerlerinden biri 
olan bu yöreler için ancak geçen yıl, «Birinci dere
cede önemli» başlığı altında bir program yapılarak 
yolları yapılabilmiştir. Buralara daha da geliştirilmiş 
bir yatırım programı uygulamayı düşünüyor musu
nuz? Bu yönde bir hazırlığınız var mı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Evet düşünürüz, hazırlığı
mız var, ayrıca yazılı cevap veririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tuna, buyurun, > 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkanım, 
sorularım çok kısa, mümkünse sözlü de cevap vere
bilir Sayın Bakan. 

1. Sayın Bakanın konuşmasında, geçen Anadolu 
Ajansının telsizini polis telsizi frekansına ayarlayarak, 
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derlediği gizli bilgileri bağlı olduğu illegal örgüte ak
tardığı için atılan kişiler kimlerdir? 

2. Sayın Bakanca, Türkiye Gazeteciler Sendika
sı veya şubeleri illegal örgüt sayılabilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Tabii, müsaade ederseniz 
özellikle buna yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, so
rularımın Sayın Bakana iletilmesini rica ediyorum. 

L Turistik otellerde içki bulundurma mecburiye
ti kaldırılacak midir? 

2. Turistik tesislere namaz kılmak için mescit 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Şehirlerarası yollar üzerindeki bekleme istas
yonlarının temizlik yönünden düzeltilmesini düşünü
yor musunuz? 

4. Şehirlerarasıridaki karayolları terminalleriyle 
ilgileniyor musunuz? 

5. Telaviv'deki tanıtma bürosunu kapatacak mı
sınız? 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Biraz evvel söyledim, Tel-
aviv'de tanıtma bürosu yok. 

Turistik oteller için gereği ne ise o yapılacaktır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çobanoğlu. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kan, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Türkiye'de Turizm Bakanlığı olmasına rağ
men, turistik işlerle uğraşan birkaç tane bakanlık var. 
Bakanlık demeyeyim de, bir tanesi Emekli Sandığı, 
Türkiye'nin turizm işleriyle uğraşmaktadır. İkincisi; 
Toprak - Tarım Reformu Müsteşarlığı turizm işlet-
meciliğiyle uğraşmaktadır. 

Acaba Turizm Bakanlığının görevi olan bu tür 
turizm işletmelerini Turizm Bakanlığı bünyesine top
lamak niyetinde midirler? Bunun için bir çalışmaları 
var mıdır? 

2. Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde İngilizce 
olarak yayınlanan ve dış ülkelerle irtibatımızı sağla
yan ve bize itibar kazandıran günlük yayınlanan 
Chronicle isminde bir mecmua yayınlanmaktadır. Bu 

mecmuayı düzenleyen elemanların görevden alınaca
ğını duydum. Görevden alındıktan sonra bu mecmu-, 
ayı acaba özel kişilere mi hazırlattıracaklar veya özel 
bir ajansa mı verecekler? Bu konuyu Sayın Bakanım 
açıklamasını istirham ederim. 

3. Sayın Demirel Hükümetinin ekonomik önlem
ler paketi içerisinde kâğıda % 450 oranında zam ya
pılmıştır. Bu yüzden özellikle Anadolu basını büyük 
bir darboğaza girmiş durumdadır. Acaba Anadolu ba
sınını bu darboğazdan kurtarmak için bir önlemleri 
var mı Sayın Bakanın? 

4. Geçmiş hükümetler döneminde turizm bakan
ları Konya'da turistleri alıköyabimek için bir konak
lama tesisi yapılmalarını öngörmüşlerdir. 

Sayın Bakan Konya'da bir konaklama tesisi yap
mayı düşünmekte midirler veya bu hususta bir ça
lışmaları var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS -

KÜNTAY (Devamla) — Ben hepsine yazılı olarak 
cevap vereyim. Yalnız Konya meselesi, ki Belediye-
Reisiyle irtibat halindeyiz, orada büyükçe bir konak
lama tesisi kurmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
rular bitti efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS 
KÜNTAY (Devamla) — Efendim saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, aleyhte kişisel görüş be
lirtmek isteyen Sayın Orhan Yağcı'da. 

Buyurun Sayın Yağcı. (GHP sıralarından alkış
lar) 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bütün bakanlıkların uğraş konularında 
olduğu gibi Turizm ve Tanıtma Bakanlığı konusun
da da çarpık düzene uygun tutumumuz bütün açıklı
ğıyla ortaya çıkmaktadır. 

Turizmi, bacasız sanayi, altın yumurtlayan ta
vuk gibi deyimler kullanarak üzerinde hassasiyetle 
durmamız gerektiğini devamlı vurgularız. Fakat yine 
de turizm girdilerinde arzu edilen düzeye bir türlü 
erişemeyiz, üretimde Doğu'lu, tüketimde Batı'lı gibi 
olmaktan bir türlü kurtulamadığımız gibi, turizm. 
konusunda da bu durumdan bir türlü kurtulamadık. 
3 tarafımızın denizle çevrili olması, eşi bulunmayan 
doğal güzelliklere sahip olmamız, tarihi zenginliklere 
ve en güzel mimari yapıtlara sahip olmamıza rağ
men turizmden gerektiği şekilde yararlanamamakta- . 
yız. 
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Bir tarafta, geçim sıkıntısı nedeniyle köyünden, de
ğil turistik yerlere tatile gitmeye, kasabaya dahi git
me olanağına sahip olmayan halk yığınları, diğer ta
rafta, ticari palsapöırt alarak senede 3 - 5 kez, hatta 
îdaiha fazla yurt dışına çıkıp Bulgaristan'da, Roman
ya'da, italya'da, Fransa'da, İspanya'da, Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinde tatil yapan, alış - veriş yapan mut
lu azınlık. Sonra gazetelerde okuyoruz; «Londra kürk 
piyasasında en önemli yeri Türk kadınları alıyor. 
Amsterdam mücevherat satıcılarının gözde müşterile
ri Türkler.» Peki kimdir bu Türk kadınları; TARİŞ'te, 
ÇUKO - BÎRLİK'te, ANT - BİRLİK'te, TRAKYA • 
(BÎRLİK'te ve diğer kamu teşekküllerinde işten atılan 
isçilerin kadınları mı? Yoksa tarlada, bağında, bahçe
sinde çalışmaktan elleri nasırlaşmış, rüzgârdan dudak
ları patlamış köylü kadınları mı? Yoksa büroda, okul
da, devlet dairelerinde, fabrikalarda 5 - 6 bin lira 
maaşla çalışan, çocuklarına süt alamayan; fakat yine 
de onlar için saçını süpürge yapan emekçi kadınlar 
mı? Yoksa kunduracı, befber, terzi, kahveci gibi alın-
teri dökerek ekmek parası için çalışan küçük esnaf 
ve sanatkârların kadınları mı? Tabii ki değil. Ya ki
min, evet kimin, kimlerin kadınları alıyor bu kürk
leri, bu mücevherleri?.. 

İşte elimde 23 Şubat 1980 tarihli Günaydın Ga
zetesi. Manşet «ister inan ister inanma, Türkiye'de 
375 bin işadamı ayda 833 lira ile yaşıyor.» Evet, ay
da 833 lira ile yaşama mucizesini gösteren ve Türki
ye ekonomisini yönlendiren bu saygıdeğer işadamları
nın saygıdeğer eşleri alıyor bu kürkleri, bu mücev
herleri. Sadece bu kadar mı? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Doğru. 
ORHAN YAĞCI (Devamla) — Doğru, çok doğru. 
Evinin mobilyası İtalyan, avizeler Venedik, ara

ba Amerikan, giysiler İngiliz, parfüm Fransız olmaz
sa bu saygıdeğer kadınlar saygınlıklarını yitirirler ve 
sonra da Sayın Başbakana şunu derler, o işadamları
nın patronları; «siz anarşiyi halledin, biz ekonomiyi 
hallederiz.» İşte ekonomi politikamız, işte turizm po
litikamız, 

Değerli milletvekilleri, devletten en yüksek maaşı 
alan biz parlamenterler bugün eğer yan geliri olma
yan arkadaşlarsak, hepimiz sıkıntı içindeyiz. Ya öbür 
tarafta 5 - 6 bin lira maaş almak mecburiyetinde 
kalan, hatta iş bulamayan zavallı vatandaşlar hangi 
turizmi geliştirsin, hangi turistik tesislere gitsin? İşte 
size bozuk düzenin turizm politikasının kaba çizgiler
le izahı. Bu kürsüden iç ve dış turizmi geliştirme ko
nusunda pek çok görüşler dile getiririz, Fakat sos-

— 1 

25 . 2 , 1980 O : 4 

yal adalet olmayınca huzur olmaz, anarşi önlenmez. 
Anarşinin önlenmediği bir ülkeye de turist gelmez, 
Sayın Bakanımızın az evvel belirttiği gibi. Gelse de 
bu anarşinin olduğu yerde turist eğlenmez. 

Anayasamızın 18 nci maddesi seyahat hürriyetin
den bahseder. Konut kiralarının maaşın tümünü yu
tacak duruma gelen bir dönemde, seyahat hürriyeti 
kimleredir acaba? 

Değerli milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığını ilgilendiren 2 önemli konuya değinerek sözleri
mi bağlamak istiyorum. 

22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti za
manında, Anadolu Ajansı konusunda o kadar ağır 
ithamlar yapıldı ki, yasal olmayan bir konu yasalaş
tırılmak istenince, «Anadolu Ajansı işgal edilmiştir» 
diye her fırsatta o günkü Sayın Bakana hücum edil
miştir. Şimdi yine yasal olarak 4 Ocak 1980 tarihinde 
bir kongre yapılmış ve yönetim el değiştirmiştir; fakat 
hiç «işgal» kelimesinden bahsetmemekteyiz. Gerçi Sa
yın Araslı bir «işgal» kelimesinden bahsetmişti; ama 
o anlamda değildi. Yurt dışındaki yabancı haber ajans
larının işgali anlamında söylemişti. 

Muhalefet yalnız bu konularda mı yapılmıştır? 
TRT tarafsız olduğu zaman Cumhuriyet Halk Par
tisinin borazanı olarak nitelendirilmiş; ama iktidar de
ğişip de AP yanlısı yayına geçtiği zaman, güya milli-
leştirilmiştir. Bir değerli arkadaşım, «TRT önce Ka-
rataş, Yalçıntaş, daha Taşer ile taş devrini devam et
tiriyor» demişti. Şimdi ben şunu söylüyorum : Kasar-
taş ile taş devri devam,ediyor; ancak bir farkla, ön
ceki taş devri cilalı taş devri idi, şimdi geriye dönmek 
şartıyla yontma taş devrini yaşıyor TRT; hem de 
çakmaktaş, moloztaş, granittaş gibiler de figüran ola
rak kullanılıyor. Öyle ki, Büyük Atatürk'ün kullandığı 
«ulus» kelimesine sansür koyduracak kadar. Öyle ki, 
Eurovîsion şarkı yarışmasında birincilik kazanan şar
kı sözlerini yazan sanatçı, verilen ödülü almayarak, 
kendisini protesto etmeye vardıracak kadar çağdışı 
tutumunu devam ettirmektedir TRT. 

Zaten bugünkü iktidar muhalefette olduğu zaman 
her konuda yıkıcı olmaya devam etmiş, azınlık Hü
kümetine «Çankaya Hükümeti», Cumhuriyet Halk 
Partili ağırlıklı Hükümete «milli iradeyi temsil etme
yen gayri meşru Hükümet» diyebilmiş, en ağır sal
dırılarda bulunabilmiş'tir. 

Şimdi soruyorum : Bugünkü Hükümete Çankaya 
Hükümeti mi diyelim?.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 14 Ekim. 
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VELÎ YILDIZ (İçel) — Kavaklıdere. 
ORHAN YAĞCI (Devamla) — Yine soruyorum, 

bu Hükümete gayrimeşru Hükümet mi diyelim, azın
lık Hükümeti olmasına rağmen? 

Sosyal adalet isteyenlere komünist mi diyelim? De
mokratik solda olanlara Moskova'nın yolunu mu gös
terelim? Cumhuriyet Halk Partisi daha önce bir sa
yın bakanın, sizin bakanınızın söylediği gibi, «dev
leti kuran, demokrasiyi getiren bir parti» olduğu için, 
devletin tahribine, demokrasinin yara almasına gönlü 
razı olmaz, îşte 4 Ocak 1980 tarihinde yapılan Ana
dolu Ajansı kongresinden sonraki yönetim değişikli
ğini de normal karşılıyoruz. Yeter ki devletin haber 
ajansı olarak, daha önceki, Atilla Onük dönemindeki 
gibi bir ailenin veyahut bir partinin borazanı olma
sın. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak huzurunuzda bir 
konuya daha değinmek istiyorum. Gerçi Sayın Ba
kan az evvel bu konuyu burada belirtmişlerdi; ama 
ben bilgilerinize sunmak için konuya biraz daha 
açıklık getirmek istiyorum. 

1977 yılı Bütçesinden İstanbul'da yapılacak bir 
festivali organize etmek, gelecek misafirleri ağırla
mak amacıyla İstanbul'da kurulu Film - San Vakfı 
adına Ümit Utku'ya, ki şu anda Türk Hava Yolları
nın murakıbı olarak göreve getirdiniz... 

MÜBİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hilmi tşgüzar 
getirdi, 

ORHAN YAĞCI (Devamla) — Siz getirdiniz; ama 
Ümit Ufku'yu. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, süreniz tamamlandı, 
konuşmanızı lütfediniz bitiriniz efendim. 

ORHAN YAĞCI (Devamla) — Tamamlıyorum, 
Sayın Başkanım, hoşgörünüze sığınarak. 

5 milyon Türk lirası para ödenmiştir. Bu belki 
bağış niteliğinde bir paradır, ancak 1050 sayılı Ge
nel Muhasebe Yasasına göre 50 bin liranın üzerinde
ki taahhüdat ve mukavelatın Maliye Bakanlığına ib
razı lazım'dır. Yine 832 sayılı Sayıştay Yasasının 1260 
sayılı Yasa ile değişik 30 ncu maddesine göre bu bağı-
tın Sayıştayca tescili gerekmektedir. Her ne kadar 
Sayın Bakan Sayıştayca tescilinin yapıldığını iddia 
etmişse de Sayıştay Başkanlığı Turizm Bakanlığına 
9.8,1979 gün ve 951 051/1110 sayılı yazı ile hiçbir 
kayda rastlanmadığını yazmıştır. Ya sizin dediğiniz 
doğrudur, ya bu Sayıştay Başkanlığınca yazılan yazı 
doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, aynı Bakanlıkta 5 milyon 
lira Ödemeyi yapan ö günkü müsteşar, bugünkü Ma

liye Bakanının kardeşi Mukadder Sezgin'in ve yine 
bugünkü Müsteşar o günkü Müsteşar Yardımcısı Ke
mal Baytaş'ın Ödeme olurlarında imzaları bulunmak
tadır. Her ne kadar paraf şeklinde ifade etmişse de, 
zannediyorum ki, paraf ile imza arasında bir fark 
yoktur ve Maliye Müfettişleri Teftiş Kurulunun bir 
raporu ki, 25.4.1979 tarihini taşımaktadır bu rapor, 
açılkça belirtmiştir ki bu kişilerin TC Kanununun 
230 ncu maddesine göre görevini kötüye kullanma
dan dolayı yargılanmalarını istemişlerdir ve bu ko
nuda da bir fezleke o günkü Sayın Bakan tarafın
dan tanzim edilmiştir. 

Ben bu konuyu sizlerin bilgilerinize arz etmek 
için açtım. Hiç kimsenin aleyhinde kişisel olarak ko
nuşmak istemem; fakat Sayın Bakan bu konuyu da
ha evvel buraya getirdiği için söylemek zorunda kal
dım. 

Hepinize şahsım adına saygılar sunarım, Turizm 
Bütçesinin ulusumuza hayırlı olmasını dilerim, teşek
kür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Bu Bakanlık üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesi hususunda onayınızı alacağım : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : * 

B) Turizm Ve Tanıtma BaJkaıthğı Bütçesi 

Bölüm Lira 

1GI11 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 95 560 000ı 
ıBAŞKlA'N — IBöMiımlü oyları-
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. ~ " 

111 Ülke Turizmimin Geliştiril
mesi 1 70(4 220 0Û0 
BAŞKAN — iBölüımü oylan-» 
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

112 Ülkenin Yurt içinde ve Yurt 
Dışında Tanıtılması 605 400ı Û00I 
BiAlŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
©demler... Kalbul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

39 — 
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Lira Bölüm 

90j3( Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan translferler 792 CiOjOj 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunüyorurrt: Kafbul 
edenler... Kalbul etmidyenler.. 
Kalbul edilmiştir, 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün 'bölümlerine 
geçilmesini oylarımızla sunuıyorum: Kaıbul edenler... 
lE^meyentfer.. (Kabul edilmiştir. Bölümleri ©kutüyo-
rumiJ 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm! Lira 

ılCjl' iGenel Yönetim ve Destek 
'Hizmetleri 31 387i 000ı' 
IBAŞjKlAN — Bölümiü oylam-
nıza sunu'yioruiml: Kalbul eden* 
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
ta! edilmılştir. 

lıl 1' Devlet Enformasyon Hiz-
metlert 336 8Q9 ÔOfO 
IBAŞjKlAN — Bölümü oylarrı-
nıza sunuyorum!: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9Ü$ Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 7Cj5 OCıOı 
B A Ş K A N — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Tur izm ve Tanı tma Ba'kanlığı Bütçesi 
Meclisimizce de kalbul edilmiştir. Uluslumuza ve Ba-
Ikanlığiin seçkin temsilcilerine hayırlı, uğurlu olması
n ı dilerim efendim. 

C) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, programımız 
uyarınca Enerji ve Ta'bii Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesinin görüşmelerine başlıyoruz . 

ıSayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerinide-
ler. 

Bu Bakanlık Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gru
bu âdına Sayın Ahmet Sayın, Milli Selamet Partisi 
Grubu adına Sayın Abdurrannıan Unsal, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Sayın Cemal Aktaş, 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Aîi 
Gürbüz söz aldılar. 

'Kişisel olarak, lehinde; Sayın Öznal, Sayın Ça-
talbaş, Sayın Tuna ve Sayın Binay; 

Aleyhte; Sayın Çoban, Sayın Erdinç ve Sayın Nu
ri Çelik Yazıcı oğlu; 

Üzerinde Sayın Muammer Aksoy ve Sayın Bütün 
söz aldılar. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Ahmet Sa-
yın'da. 

Süreniz 20 dakika, buyurunuz Sayın Sayın. (AP 
sıralarından alkışlar) 

A P G R U B U A D I N A A H M E T SAYIN (Burdur) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1980' Yılı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
larım. 

Hepinizin bildiği gibi, memleketimizin tabii kay
naklarını, başka bir deyişle potansiyelini değerlendi
ren bu Bakanlığımızın görevinin çok ulvi, çok bü
yük olduğunu ifade ile sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Memleketimizin tabii kaynaklarının değerlendiril
mesi, 1950 yılında Demokrat Parti iktidarıyla baş-, 
latılan kalkınma hamlesiyle başlamıştır. Demokrat 
Partinin devamı, hatta ta kendisi olan Adalet Par
tisi, Demokrat Partinin bu hamlesini kendine şiar 
edinerek, kurmuş olduğu Demirel hükümetleriyle yur
dumuzu sanayi tesisleri, barajlar, yollar, elektrik san-
tralları, yüksekokullar, üniversiteler gibi büyük tesis
lerle donatmıştır. 

Türkiye 1950 yılında sadece 790 milyon kilovat/ 
saat elektrik üretiyordu. 1977 Türkiye'si 21 milyar 
kilövat/saat elektrik üretmiştir. Bu geçen 27 yılda 
elektrik üretiminin 27 misli olması demektir. 1950 -
1977 döneminin her yılında, 1950'nin toplam elek
trik üretimi kadar ilave yapılarak gelinmiştir. Bu bi
zim eserimizdir, bizim başarımızdır. 

Biz, elektrik üretmek için didinirken, Halk Par
tisi, «Bu kadar elektriğe ne lüzum var, elektriği top
rağa mı vereceğiniz?» diyordu. 

T E V F l K F İ K R E T ÖVET (Sinop) — Olur mu öy
le şey? Eskidi onlar. 

A H M E T SAYIN (Devamla) — Keban Barajının 
su tutmaması özlemi içinde olan Halk Partisidir. Hah; 
Partili bir senatör, elektrik ihtiyaç tahminlerinin yük
sek tutulduğunu, bunun sonunda atıl kapasite yaratı
lacağını, bunun ise kaynak israfı olacağını Senatoda 
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ifade ediyordu. Bu beyanından 1 ay sonra 1971'deki 
Hükümette Bakan olan bu zatın yaptığı ilk işten son
ra enerji tesislerinin bu zihniyetten yediği darbeyi dü
zeltmeye imkân olmamıştır. 

Halk Partisinin hükümeti ele geçirmesiyle birlik
te, yine bu icraatlar sekteye uğramıştır. 1975 - 1977 
döneminde ortalama % 16 artan elektrik üretimi, 
1978 yılında % 5,5'e düşmüştür. 1979 yılında da 
bundan farklı değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Halk Partisi Hükümeti, 
su santrallarını fazla kullanmış, hatta bazı yerlerde 
türbinleri tahrip edecek şekilde su seviyelerini aşağı
ya indirmiştin 

Kömür santrallarına kâfi derecede kömür vereme
diği için, bu santrallardan sağlayabileceği elektriği sağ
layamamıştır. 

Seyitömer, Tunçbilek kömür santralları ünitelerin
den 1 milyar kilovat/saate yakın daha az elektrik 
alınmıştır, 

Ambarlı santralına akaryakıt temin edemedikleri 
için santralın kapasitesi kullanılamamış ve 860 mil
yon kilovat/saat daha az elektrik üretilmiştir. 

Seydişehir, Aliağa, Silahtarağa ve Hopa santralla
rı eksik kapasiteyle çalıştırılmıştır. Hatta son zaman
larda durdurulmuştur. Bu santrallardan da 600 mil
yon kilovat/saat daha az elektrik alınmıştır. Türki
ye'de kesintiyle tasarruf edilen elektrik miktarı 1,5 
milyar kilovat/saattir. Arızaları dışında bu santrallar 
normal çalıştırılabilseydi, elektrik kesintisi yapmaya 
lüzum kalmazdı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 11 tane kömür san
tralına başlamıştır. Afşin - Elbistan Projesi Türkiye' 
nin enerji santrallarının kalbidir; 4 tane 340 mega
vat gücünde tesis edilecektir. 

Elektrik tesisleri için 570 milyon dolar, kömür 
için 100 milyon dolar para, Demirel Hükümeti ta
rafından tedarik edilmiştir; fakat, Halk Partisi Hü
kümeti elinde ilerletilememiş ve böylece 1980 yılının 
Ekim ayında işletmeye girmesi gereken 1 nci ünite, 
ancak 1981 yılında hizmete girebilecektir. Alınacak 
8 milyar kilovat/saat enerjinin 1 yıl gecikmesi de
mek oluyor bu. 

Değerli milletvekilleri, bugün 21 milyar kilovat/ 
saat elektrikten 100 milyar kilovat/saat programa gi
derken, Türkiye'nin, mutlaka elektro - mekanik te
sisleri endüstrisini kurması lazımdır. Türkiye, türbi
nini, jeneratörünü, transformatörünü, pompasını, tu
lumbasını yapabilir hale gelmelidir, 
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1950 yılında Türkiye'nin 13 köyünde, 1965 yılın
da 300 köyünde elektrik vardı. 1978 Türkiye'sinde 
elektrikli köy sayısı 15 bine ulaşmıştır. Bu suretle köy
lü nüfusunun yarısından çoğu elektriğe kavuşturul
muştur. 

Cumhuriyet Senatosunda Halk Partisi sözcüsü 22 
ayda 4 015 köye elektrik götürüldüğünü ve bunun 
başarılı bir sonuç olduğunu ifade etti. Belki benden 
sonra konuşacak Halk Partisi sözcüsü arkadaşım da 
bu mevzuda aynı şeyleri söyleyecektir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne biliyor
sun sen Sayın Sayın? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Söylemeyeceğim, 
çatlasın... 

AHMET SAYIN (Devamla) — Halbuki bu 4 015 
köyün inşaatının % 80'i yapılmıştı. Eksik olan ya tra
fo veya şalter gibi kolayca yerine monte edilebilecek 
malzemeleriydi. Aslında bizim hedefimiz 1982 yılı
nın sonunda elektriksiz köy bırakmamak idi; ama ne 
yaparsınız, işin başında da söylediğim gibi, bizim en
kazı, bize, millete, kül olarak bırakıp gittiler. Biz on
lar gibi başarısızlığımıza mazeret aramayacağız. En
kaz edebiyatı, kül edebiyatı da yapmayacağız, tşin 
başında durumu tespit ettik, millet tespit etti. Bıraktı
ğımız yerden, hatta daha gerilemiş durumundan işe 
başladık. Plan ve programımızı yaptık; aynı inanç, 
aynı iman ve aynı şevkle milletimize hizmete devam 
ediyoruz. 

Ben Halk Partili arkadaşlarıma soruyorum : Biz 
kötü yapıyoruz, yaptıklarımız yanlış; peki, doğrusu
nu siz niye yapmadınız veya niye yapamadınız? Ha
di bunda kabiliyetiniz yok, yapma kabiliyetiniz yok, 
peki, doğrusu ne ise onu söyleyin, bari biz onu ya
palım. Maalesef o da yok. İşte bizim kaderimiz. Halk 
Partisininiki yıkmak, bizimki de yapmak. Ne yapalım, 
Allah böyle yazmış. Biz bundan şikâyetçi değiliz, hiç
bir zaman şikâyetçi olmayız. Bizim var oluşumuzun 
sebebi bu, nedeni bu. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ahmet, sen 
büyük politika yapıyorsun yahu. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, Halk Partisi zihniyeti ve onun Hükümeti, 
daima hür teşebbüsün karşısına çıkmış, onu kötüle-
miş, horlamış, elindeki bütün fabrikaları, işletmeleri 
devletleştirmeyi düşünmüştür. Madenlerin Devletleşti
rilmesi Kanununu çıkarmış; kömür, demir, bor tuzla
rını devletleştirmiştk. Kömür madenleri devletleştiril
meden önce, özel sektör yılda 5 ila 7 milyon ton kö
mür istihsal ederek piyasaya sürmekte idi, Devletleş-
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tirme suretiyle özel sektörden Türkiye Kömür îşlet^ 
melerine geçen sahalarda kömür istihsali tamamen 
durmuştur. Bu nedenle bu kış piyasaya 7 979 000 ton 
kömür eksik sürülmüştür. Türkiye'nin ısınmak için 
senede 6 milyon ton kömüre ihtiyacı vardır. AP ikti
dara gelinceye kadar 1,4 milyon ton kömür dağıtıl
mıştır. Daha 4,6 milyon ton kömür dağıtılması gere
kiyor idi. İşte vatandaşın bu kış üşümesinin sebebi 
budur. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 başında her şeyi bulu
nan bir Türkiye, 1980 yılında yokluklar ülkesi olmuş
tur. Aklınıza ne gelirse; yağ, tüp gaz, benzin, ma
zot, kömür, gaz, ampul; aklınıza ne gelirse. 

Şimdi arkadaşlarım kalkmış, yoklukların hesabı
nı 3 aylık Hükümete yüklemektedirler. Ama sabre
din göreceksiniz. Ülkeyi size teslim ettiğimiz hale ge
tireceğiz. Yoklar bitecek, duran fabrikalar çalışacak, 
tarlalar sürülecek, ekilecek, kamyonlar yürüyecek. Hü
lasa Türk ekonomisi yeniden canlılık kazanacaktır. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Memleket, millet 
düşmanları Devletin varlığını hissedecek, memleket 
eşkiyalardan, devlet yıkıcılarından, ihanet şebekelerin
den temizlenecek. 

Halk Partili arkadaşlarımız her vesileyle iyi yap
tıklarını, başarıya ulaştıklarını söylemektedir, bugün
kü sıkıntıları 3 aylık Adalet Partisi Hükümetine yük
lemek istemektedirler. 

Ben şimdi size soruyorum : Madem bu kadar 
iyi yaptınız, memleketi güllük gülistanlık ettiniz de, 
14 Ekim Seçimleri sonunda ne diye istifa ettiniz? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Onları karış
tırma. Yarın seçimde sizi de göreceğiz, 1981 geliyor. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — 1981'de göreceğiz. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Biz sizin Hükü

metinizi güvensizlik oyu verip düşürmedik. İyi hizmet
lerinize devam etseydiniz. Ama ortada bir gerçek var
dır, bundan kaçamadınız. Ülkeyi iyi idare edemediniz, 
beceremeziniz. Memleketi kül haline getirdiniz. Millet 
sizi denedi ve gördü. Size 14 Ekimde gereken dersi 
verdi, istifa edip, çekildiniz gittiniz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında da söy
lemiştim. Ülkenin durumu tespit edilmiştir, hastalık 
teşhis edilmiştir. Planlar yapılmış, uygulamaya iman
la, inançla ve cesaretle başlanılmıştır. Başarıya mut
laka, ulaşılacaktır. 

Bu duygularla bütçenin memleketimize ve milleti
mize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, he
pinize saydılar sunarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Abdur-

rahman Unsal, buyurunuz. 
MSP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN UN

SAL (Adıyaman) — Sayın Başlkan, değerli milletve
killeri; 1980 malt yılı Enerji ve T?bii Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde, Milli Selamet Partisi Grubu^ 

I nun görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. Sözleşme başlarken Yüce 
Medisi şahsım ve Grubum adına saygı ile selamla-

I rım. 
I Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynalklar 

Bakanlığı yurdumuzun maden, petrol gibi yeraltı ser
vetlerini, su ve toprak gibi tabii kaynaklarını kamu 

I yararına göre planlamak ve gerekli teslisleri inşa et
mek ve işletmek üzere 25.12.1963 tarihinde kurulmuş, 
son derece büyük hizmetler görmekte olan bir Bakan-

j lığımızdır. 

DSİ, MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresiyle, Petrol 
I İşleri Genel Müdürlükleri bağlı ve Türikiye Elektrik 
I Kurumu, Türkiye Kömür işletmeleri, Etibank, Kara

deniz Bakır İşletmeleri, TPAO, PETKİM, PETLAS, 
Petrol Ofisi Genel Müdürlükleri ise, ilgili kuruluşu 

I olmalk üzere, Bakanlığın 12 adet bağlı ve ilgili kuru-
I luşu butunmalktadır. 

I Bakanlığın faaliyetlerini şu anagruplarda topla -
I 'mak mümlkündür: 
i 1. Genel enerji (kaynaklarının meydana getirdiği 
I hidro - elektrik, termik elektrik, körnür, petrol ve 

uranyum gibi enerji (kaynaklarının geliştirilmesi, 
I 2, Su ve topralk 'kaynaklarının geliştirilmesi, 
J 3. Alüminyum, balkır, çinko gibi demir dışındaki 
I anahammaddeler'in üretilmesi. 
I Birinci (maddede ifade edilen genel enerji kay-
{ nalMarımızın durumuna ve halen ne kadarının geliş

tirilmiş 'bulunduğuna !bir göz atalım. 
I Memleketimizin alkarsulan ekonoimiık manada 27 
I bin 'megavatlık 'bir güç ile senelik 100 milyar kilo-
I vat/saatl'ilk (bir hıidroelektrük enerjisi potansiyeline sa

hiptir. 
I Şimdiye Ikadar inşa edilen enerji tesisleri ile akar-

sularımızdan ancaik % 10 oranında istifade edilmekte
dir. Ddmeik oluyor (ki, halihazırda akarsularımızın haiz 
bulunduğu enerjinin % 90 '̂ndan hâlâ istifade edileme-

I me'ktedir. 
I Değerli milletvekilleri, Türikiye'müzin geçmiş yıl* 

lardaJki elekitrük enerjisi üretimine balktığımız zaman 
I 1950 yılında, 30 milyon 'kilovat/saat hidroli'k santral^ 
I lardan ve 760 milyon kilovat/saat de termik santral-
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lardan olmak üzere 790 milyon kilovat/kaat enerji I 
üretirken 1960'da bu değer 2 800 000 000'a, 1970'de 8 
milyar kilovat/saate, 1975'de 15,5 milyar kilovat/saate, I 
1976'da 18 milyar, 1977'de 21 milyar, 1978'de 
21 725 000 000 kilovat/saat bir miktar olduğu görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisi tüketimi bu- I 
gün dünyamızda refah ölçüsü olaralk bilinmektedir. 
Bir memlekette fert başına ne kadar fazla elektrik 
enerjisi 'kullanılıyor lise, o memlekette refahın o ka
dar yüksük olduğu 'kabul edilmektedir. 

1976 yılının Talkımları ile Türkiye'de ve dünyada I 
şahıs başına ne ikadar elektrik enerjisi tüketildiğini 
kısaca arz etmek isterim. I 

Norveç'te 18 553 Amerika Birleşik Devletlerinde 
9 911, Sovyetler Birliğinde 4 285, Bulgaristan'da 
3 562, Romanya'da 2 649, Yunanistan'da 1 948, 1976 
yılı dünya ortalamasına göre 1 666, 1976 Türkiye'sin- I 
de 496 'kilovat/saat elektrik enerjisi tüketilmektedir. I 
1978'lerde bu rakam 513 'kilovat/saattir. Dikkat bu-
yurülursa Türkiye dünya ortalamasının 1/3'ünden de I 
daha azdır. I 

Balkan memleketlerinden Bulgaristan bizden 7 de- J 
fa, Romanya 5 defa, Yunanistan 4 defa daha fazla I 
fert başına elektrik enerjisi 'tüketmektedir. 

Türkiye'nin gelecek yıllarda üretmesi gerekli elekt
rik enerjisi de şöyledir : 1980 yılında 28 milyar ki- I 
lovat/saat, 1982'de 32 milyar, 1987'de 64 milyar, 
1990'da 78 milyar, 1992'de 117 milyar, 1995'de 123 
milyar ve 2000 yıllarında 183 milyardır,; I 

Türkiye bu programını gerçekleştirebilir ise, fert I 
başına elektrik enerjisi tüketimi bakımından ancak I 
1995'lerde Yunanistan'ın 1976 yılındaki değerine yak
laşmış olacaktır. j 

Türkiye'de muhtelif yıllarda üretilen hidroelektrik 
enerjisinin toplam enerji içindeki payı da şöyledir: I 
1963*te 52,8, 1967'de % 38,3, 1971'de 25,6 1973te 21, 
1975'te 37,8, 1978'de 43,3'tür. 

Değerli milletvekilleri, bugün için enerjimizin 
% 50teinln üstündeki bir kısm termik santralardan 
elde edilmektedir. Bu saritralların da çok büyük bir 
kısmı petrolle çalışmaktadır. 1973'ten evvelki yıllar
da, petrolün bugüne nazaran çOk ucuz olması ve ter
mik enerjisinin hidrolik enerji maliyetin© nazaran bir I 
miktar pahalı olmasına rağmen termik saritralların I 
hidrolik santrallara nazaran daha kısa zamanda tesis I 
edilebilmeleri ve hizmete aç ılabilm elerinden dolayı 
geçmiş iktidarlar döneminde petrole dayanan termik I 
ısantrallara öncelik verildiğini görmekteyiz, | 
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1973'te ve daha sonraki yıllarda, petrol fiyatları
nın 15-20 misline çıkarak dünyada bir enerji krizine 
sabsp olacağını çok öncelerden tahmin etmek elbette 
mümkün değildir. Bu itibarla 1973 başlarında bir va
ril hampetrölün değeri 2 dolar civarında iken, aynı 
yılda fiyatlar umulmayan bir surette yükselmiş ve yıl 
sonunda 10 doların üstüne çıkmıştır. Bugün ise bir 
varil hampetrol 30 dolardan 45 dolara kadar alıcı bul
maktadır. 1977'de 17 milyon ton petrol kullanan Tür
kiye, son 2 sene zarfında petrol temininde çok büyük 
sıkıntılarla karşılaşmıştır. Böylece son yıllarda bütün 
dünya ülkelerinin ortak ve önemli bir meselemi haline 
gelen enerji buhranı, kalkınmakta Olan ve tek başına 
enerji tüketimi oldukça düşük olan ülkemizde, kalkın
mamıza, sanayimizin gelişmesine ve sosyal hayatımıza 
büyük boyutlarda etkiler meydana getirmiştir. 

İşin dikkate değer bir tarafı da sanayileşmiş 
ülkelerin sanayi ürünleri ihraç fiyatlarındaki artış
ları ve petrol dolarlarının gene bu ülkelerdeki ban
kalara ve yatırımlara dönmesidir. Buna karşılık Tür
kiye gibi sanayileşememiş petrol satın alan ülkeler 
sanayi ürünlerine, hem de petrole çok daha fazla dö
viz ödedikleri için büyük zararlara uğramışlardır. 
Pahalılaşmış olmanın büyük etkisli sonucu birçok ül
kede petrol tutumlu olarak kullanılmaktadır. Hemen 
her devlet petrol israfını önleyici politikalar ve ted
birler almaktadır. Henüz h i dr o-elektrik potansiyelimi
zin % 90'ının kullanılmadığı dikkate alınarak, bun
dan sonra, öncelikle hidrolik kaynaklarımızın geliştiril
mesine yönelen bir milli enerji politikası takip edil
melidir. 

Yerli petrol üretiminde son yıliarda azalma olduğu 
görülmektedir. Bundan 10 yıl evvel yerli üretimimiz 
3,5 milyon ton iken, 1979'da 2,6 milyon tona immişir. 
Üretimi artırmak için gerekli bütün tedbirler alınma
lıdır. Yeni sahalarda daha ciddi petrol araştırmalarına 
geçilmeli ve verimli olduğu tespit edilen mıntıkalarda 
derhal işletme sondajlarına geçilmelidir. 

Dışarıdan işlenmiş ürün değil, hampetrol alıp 
mamleket dahilinde kurulacak ydmi rafinerilerle yurt 
içi nakliyesini de asgariye indirecek gerekli bütün ted
birler alınmalıdır. 

Petrolle çalışan santraiların kısa zamanda kömürle 
çalışır şekle dönüştürülmesi de zaruret haline gelmiş
tir. Gerekirse en kısa zamanda bir kanun çıkarılarak 
binaların petrolle, yani dövizle ısıtılrrrasTfnrn mutlaka 
önüne geçilmelidir. 
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Binalarda |sı kaybını,- önlemek için tecrit yapılmalı, 
pencerelerde çift cam kuMan^mall ye güneye dönük 
mimari benimsenmelidir. (CHP, sıralarındaın «Bravo» 
sesleri) , ,,. •. . . . 

Güneş enerjisinden ve. jeotermal enerjiden istifade 
edimelidir. Biogaz yoluyla enerji, sağlanmalıdır. Kü
çük ve orta büyüklükteki akarsulardan enerji üretil
melidir. . :• 

Denizyolu ve demiryolu taşımacılığına ve büyük 
şehirlerde tren, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma
cılığa önem verilmelidir'. 

Karayollarında hız sınırlamasına gidilmelidir. Oto
mobillerde 90 ki lamet^ ve. kamyonlarda da 70 
kilometre/saatlik hız : az yakıt sarf edilen hızlardır. 
ıBüyük şehirlerde özel araJba kullananların duraklarda 
bekleyen yolcuları almaları için, yetkililerce radyo ve 
'televizyondan zaman zaman telkin ve tavsiyelerde bu
lunulması gerekir. "Bu hulsuis aynı zamanda toplumdaki 
fertlerin birbirlerine daha çok yaklaşmalarına yol aça
cağı için, son derece hayırlı bir hizmet olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hangi enerji 
türüne dayanırsak dayanalım, gerçek enerji bağımsız
lığı ve bolluğu, enerji üreten makinelerin yapımına, 
yani elektro-mekanlk sanayiinin memlekdütıe kurulma
sına bağlıdır. Bu sanayii kurmadığımız takdirde, ku
racağımız her yeni enerji tesisi için ve mevcutların da 
yedek parça ve zaman zaman yenilenmeleri için dışa
rıya büyük ölçülerde döviz transfer etmiek mecburiyetti 
ile karşı karşıya kalırız. 

2000 yıllarımda 183 milyar kilovat/saat mertebe
sine varan enerji ihtiyaçlarımızı, karşılamak için esasen 
kendi kaynaklarımızı, yani hidrolik termik ve petrol 
kaynaklarımızı % Î00 geliştirmiş ofeak dahi, enerji 
sığımızı kapattmainız mümkün değildir. Bu açığı baş
ka yollardan kapatmak mecburiydti vardır. Bu da 
nükleer santrali arla ancak mümkün 0'laJbilir. Dolayı
sıyla, bir taraftan da nükleer enerji temin edebilecek 
santrallara gitmek mecburiydtinde olduğumuzu bura
da ifade etmek isterim. Ancak, bu çok yeni ve ileri 
derecede bir teknolojiyi isteyen ve duşa bağlı olan bir 
enerji türüdür. Memleketimizde 35-, 40 yıl ihtiyacımı
zı karşılayacak miktarlarda 4 bin ton uranyum rezerv
leri tespit edilmiş durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve 
Taibii JÇaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan katma 
bütçeli Devlet Şu işleri Genel Müdürlüğü faaliyetle
rine de kısaca temas etmek isterim. 

44 milyar liraya varan bütçesi ile şimdiye kadar 
'milletimize büyük hizmetler vermiş olan Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin tarım, enerji ve 
'hizmetler sektörleri alanında büyük görevler yüklen
miş ve başarıyla sorumluluğunu yerine getirmiş bir 
teşkilattır. Bakanlığa bağlı diğer 11 kuruluş mensup
ları için de aynı hislerle meşbu olduğumuzu, şükran 
duygularımızla bir kere daha ifade etmek isterim. 

Memleketimizin 25,6 milyon hektarlık tarım ara
zisinin 8,5 milyon hektarının ekonomik ölçüler içeri
sinde sulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Şimdiye ka
dar devlet eliyle 1 milyon hektar ve halk tarafından 
1,5 milyon hektar olmak üzere toplam 2,5 milyon 
hektar arazi sulanabilmiştir. Demek ki, % 71 'e te
kabül eden 6 milyon hektarlık araziye hâlâ su götürü-
lememiş durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında hedef olarak verilen yılda 130 bin hek
tarlık sulamayı gerçeklıeştirebilseniiz, 6 mıilyon hektar 
arazisinin sulanmaisı için 46 senelik bir zamana ibJtiiyaç 
vardır. 57 senelik Cumhuriyet döneminde 1950 tari
hini sulama ve hidro-elektrik kaynaklarımızın geliş-
tjri'lmesünin başlangıcı olarak kabul ederseniz, geç
miş 30 yıl zarfında akarsularımızın senelik 100 milyar 
kilovatlık hidro elektrik potansiyelinin ancak % 10'u 
ve sulanması mümkün olan 8,5 milyon hektarlık kül
tür arazisinin de % 12'sine tekabül eden 1 milyon 
hektarın sulanması devlet eliyle gerçekleşebilmiştir. 
Bu 30 senelik tatbikat gözönünde bulundurularak ve 
bugünkü yatırım bütçeleri ile kalkınma planlarındaki 
hedefleri tutabilmenin mümkün olmadığı görüşünde
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Ünisal, 1 dakikanız var. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, kalkınma planlarımızda gösteri
len hedeflere ulaşabilmemiz için daha bir müddet 
dış borçlanmaya ihtiyacımız olduğunda siyasi parti
ler ittifak halindedir. 

Batılı müttefiklerimiz, 1974 Kıbrıs Harekâtından 
sonra, kalkınmamız için muhtaç olduğumuz ekono
mik yardımlarını bizden esirgedikleri gibi, o tarihten 
bu yana zaman zaman milletimize karşı ambargo uy
gulamak suretiyle hasmane tavır içerisine girmişler
dir. Başta hudut komşularımız bulunan Sovyetler 
Birliği, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere, bü
tün Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer dünya ülkeleriyle her türlü siyasi ve ekonomik 
ilişkilerin ve dostça münasebetlerin kurulmasından 
ve devamından yana olduğumuzu açıkça ifade ettik-
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ten sonra şu hususu önemle belirtmek isterim ki, en 
az bin senelik müşterek mazimiz bulunan aynı me
deniyetin sahipleri ve aynı dünya görüşündeki in
sanlar olarak, başta Ortadoğudaki Müslüman ülke
ler olmak üzere, diğer bütün İslâm ülkeleriyle şim
diye kadar takip olunan politikalardan farklı bir 
yaklaşımla, Devlet olarak, onlarla dostça, değil; fa
kat kardeşçe, halisane münasebetler kurmadıkça, 
onların maddi ve manevi desteklerini kazanmadıkça 
kalkınma hamlelerimizi emin şekilde hedefine ulaş
tırmamız mümkün olmayacaktır. Kalkınabilmek 
için Türkiye, yetişmiş insan potansiyeline ve küçüm
senemeyecek bir teknolojik seviyeye ve her türlü 
tarım potansiyeline sahiptir. Diğer İslâm ülkelerine 
gelince, başta petrol olmak üzere, son derece kıy
metli maden rezevlerine sahiptirler ve ellerinde, sarf 
edemedikleri ve üstelik Batı bankalarına yatırdıkları 
milyarlarla petro - dolarları vardır. Bu ülkelerin 
insanları, kalkınma arzusu ve gelişmiş milletlere sö-
mürülmeme şuur ve idraki içindedirler. 

Ekonomik açıdan değişik potansiyellere sahip ol
mamız, İslam ülkeleriyle yeni işbirliği imkânları için 
çok müsait bir ortam meydana getirmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz geçti efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfediniz, bitiriniz. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Kar
deş İslam ülkelerinin kalkınmamıza yardımcı ola
caklarına dair gazetelerde son derece calibi dikkat 
yazılar çıkmaktadır. 28 Ocak 1980 tarihli Milli
yette «İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın Milli
yete özel demeci» başlığı altında, «Türkiye'yi yaban
cı bankaların baskısından kurtarmak için bir yardım 
projesi hazırlayacağı^» İslam, Türkça konuşan özel 
muhafızları Türk olan Sadr, «Türkiye'nin de bize 
yapabileceği en büyük yardım, bağımsız bir politika 
izlemesidir. Tüm olanaklarımızı ortaya koymaya 
hazırız, yapacağımız yardım karşılığında da hiçbir 
koşulumuz yokturj» diyen Sadr'a göre, Türkiye ile 
İran ortak bir cephe oluşturablir. 

22 Ocak 1980 tarihli Milliyet Gazetesinde yine 
«iki ülke arasındaki işbirliği somut projelere bağ
lanabildiği takdirde, birçok yetkilinin deyimi ile, 
yüz milyonlarca dolarlık bir pazar açılabileceği gibi, 
soğuk bir kış geçirmek zorunda kalan Türkiye'nin 
petrol gereksinmesinin önemli bir bölümü de karşı
lanabilecektir.» 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu görüş ve 
temennilerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
Cenabı Haktan diler, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Cemal Aktaş, buyurunuz efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dünyada enerji sorunu , en ön sırada tartışılan 
konulardan; ülkemizde enerji sorunu, dünyada tar
tışılan boyutunun daha üstünde tartışılması gereken 
bir konumda ve önemde. Yüce Meclisimizde bu 
derece önemli bir konu tartışılırken, ilginin bu kadar 
az olmasını yadırgadığımı belirterek sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada enerji sorunu, 
enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu ortaya çıktığı 
için tartışılıyor. Sanayileşmiş ülkeler enerjinin tükene
bileceği varsayımından hareket ederek, kendi sorunla
rına belli yaklaşımları getirmek istiyorlar, belli çözüm
leri bulmak istiyorlar; bîr yanda da dünyada OPEC 
olayları tartışılıyor. OPEC, 1973lerde başlattığı pet
rol fiyatlarını artırmayı günümüze kadar, ülkelerin 
çekemeyeceği, sanayileşmiş ülkelerin ancak kendi 
içinde çözüm bulabileceği biçimde artırıyor; bundan 
en büyük ölçüde etkilenen ülke ne yazık ki, Türki
ye ••'••••• -"' • ••• \/''''' 

Değreli arkadaşlarım, ülkemizin petrole bu kadar 
bağımlı olmasının sonuçlarını öyle uzun boylu ara
maya gerek yoktur. Ülkemizde bugün elektrikler 
4 - 5 saat kesiliyor, ulaşım'büyük ölçüde petrol yok
luğu nedeniyle aksıyor, evlerimizi yeterli bir biçimde 
ısıtamıyoruz. Bu yıl yeterli ölçüde Türkiye'de pan
car üretildiği halde, zamanında pancar taşınamadığı 
için, soğukta kalan pancarın" şeker nispeti düştüğü 
için sanıyorum 500 bin fon "civâfirida şeker ithali ge
rekiyor. (AP sıralarından «50 bin ton» sesleri) 50 
bin ton olabilir, özür dilerini; ama bir şeker" "ithali 
gerektiği gerçeği vardır sanıyorum. " 

Değerli arkadaşlarım, bukadar\ önemli bir sorun 
partilerarası bir polemik konusu yapılmadan, gayet 
ciddi biçimde Parlamentomuzda ve tüm Türk kamu
oyunda tartışılmalıdır. Bu kanıyı vurgulayarak sözle
rimi sürdürmek istiyorumr ' ^ '•'- ' : * 

Değerli arkadaşlarım,/dünün "iktidarı, bugünün 
Anamühalefet ' Fartisî Cümhürfyet Halk" PârtisT'e'n'ei-
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ji sorununa nasıl yaklaştı, bugün muhalefette çö
zümleri nasıl görüyor, bunu anlatmak isterim. Yalnız, 
bu konuya girmeden önce, Türkiye'nin sanayi ya
pısını göz ardı edrek, ulaşım yapısını göz ardı ede
rek, ısınma sistemini bir tarafa bırakarak enerji so
rununu tartışamayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sanayi büyük 
ölçüde petrole bağımlıdır, ulaşîm büyük ölçüde pet
role bağımlıdır, ısınma büyük ölçüde petrole bağım
lıdır, elektrik enerjisi büyük ölçüde petrole bağımlı
dır. Dışarıdan gelen petrol bir anda kesilince, Tür
kiye'de tüm çarklar durmuş, sistem işlemez olmuştur. 
Öyle ise bir gerçeği ortaya koymanın gereği vardır: 
Ülkemizde ekonomik yapı Ue enerji sistemi arasında 
bir uyumsuzluk vardır. Ekonomik, sınai, ulaşım ve 
enerji yapımız devamlı döviz tüketir durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, petrole bu kadar bağımlı 
olmamız, şayet dıştatım gelirlerimiz, yani ihracat 
gelirlerimiz petrole olan ödeme zorunluluğumuzu 
karşılayacak nitelikte ve yapıda olsaydı mesele yok
tu; ama gelin ki, Türkiye'de petrole ödediğimiz 
döviz miktarı arttı'kça, Türkiye'nin ihracat miktarı 
artmamafctadır; darboğaz buradadır. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partili değerli arka
daşlarımıza sorarsanız, çözüm için belli bir yöntemi 
uygulamaya, plana - programa falan pek gerek yok
tur.; Sayın DemirePin dediği gibi, «Bu bir akıl işidir. 
Akıllı bir adam gelir, bu işi çözer. Bu iş, üç kazı gü-
demeyen insanların işi değildir. Akıllı bir adam iş
başında olursa Türkiye'nin çarkları düzgün döner 
ve Türkiye, geri kalmışlıktan kısa zamanda kurtulur.» 

ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Doğru. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, .«Doğru» diyen arkadaşlarım; ancak, görüyor
sunuz kazın ayağının böyle olmadığı ortaya çıkmış
tır. Şimdi Sayın Demirel iktidardadır; Türkiye'nin 
sanayii, Türkiye'nin enerjisi ortadadır. Sayın Demirel 
bugün yöntemi, borçlanarak enerji üretimi, borçla
narak sanayi çalıştırma olarak çözmeye çalışmaktadır. 
Borçlanarak belki bugünü kurtarabilirsiniz; ama ya
rını kurtarmanın çok büyük zorlukları vardır. Türki
ye'nin çarklarını işletebilmek için, Türkiye'nin kendi 
kendine yeterli olması zorunluluğu vardır her konu
da. Kısa sürede de bu düzeye ulaşabileceğimiz kanı
sında değiliz biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 

Değerli arkadaşlarım, Demirel iktidarlarının ku
suru, yalnız ülkemiz enerjisini, sanayiini, ulaşımını, 
büyük ölçüde ısınmasını, ucuz bulduğu için petrole 
bağlamış olması değildir; «Bir gün dışarıdan gelen bu 
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enerji kaynağı yok olursa ya da kaldıramayacağımız 
kadar pahalıya gelirse nasıl çözüm bulurum?» diye 
dünden düşünmemiş olmasıdır. 

Şimdi şöyle söyleniyor bugünkü iktidarın ileri ge
lenlerince: «'Biz ne bilelim 1973'lerden sonra petrol 
fiyatlarının bu kadar artacağını»? 

Değerli arkadaşlarım, Japonya'nın petrolü yoktur 
kendisine yeterli, Almanya'nın kendisine yeterli petro
lü yoktur; ama Almanya ulaşım sistemini kendi Öz-
kaynalklarına dayalı biçimde yapmıştır ve ulaşımını 
büyük ölçüde kitle taşıma araçlarıyla yapar. Evvelki 
gün burada Sayın Ulaştırma Bakanını dinledik; enerji 
politikasında özkaynaklarımıza dönüş bakımından ya 
da kitle taşımacılığına ağırlık verme konusunda hiçbir 
yaklaşım göremedik; eski politikanın sürdürüleceğin
den başka hiçbir imaj, hiçbir yaklaşım göremedik. 

Değerli arkadaşlarım, işin özü; sorun, kısa sürede 
çözülemeyecek kadar büyük, akıllı da olsa tek başına 
bir adamın çözemeyeceği kadar karmaşıktır. 

Şimdi size değerli arkadaşlarım, bir değerlendir
meyi, değerli bir parlamenter arkadaşımızın enerji 
konusu ile ilgili bir değerlendirmesini aynen okumak 
istiyorum: 

«Toplumumuz, enerji sorununun büyüklüğü hak
kında yeterli ölçüde aydınlatılmamıştır. Türkiye eko
nomisi ve toplumu kendine düşen fedakârlıkları yap
mamakta ve petrol tüketimini kısmaya, petrolü tasar
ruflu bir biçimde yönlendirilmemiş bulunmaktadır. 
Artık petrol tüketiminin en az düzeye indir ilmesi, ev
lerde ve işyerlerinde daha tasarruflu ısınma yapılma
sı, araç kullanımında sürat sınırlamasına uyulması, 
petrol yerine kömür ve diğer alternatif enerji kay
naklarından faydalanılması gibi tavsiyelere uymak 
mecburiyeti ile karşı karşıyayız. 1980 yılına ait petrol 
faturasının bugünkü fiyatlara ve tüketim gelişmeleri
ne göre 3,5 milyar dolara yükseleceği tahmin edil
mektedir. Türk ekonomisinin sanayi, tarım ve ulaş
tırma kesimleri olarak en büyük sorunu petrole dö
viz sağlamak olduğu belirgin hale gelmiştir. Türk 
ekonomisinin OPEC ülkelerinin hergün değişen fiyat 
artışlarını karşılamaya tahammül gücü kalmamıştır. 
Aşırı israfa kaçan petrol tüketimini önlemek, vatan
daşlarımızın yapacağı fedakârlıkla mümkündür.» 

Değerli Adalet Partililer, bu sözler kime ait bili
yor musunuz, söyleyebilir misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, bu sözler 1980 Mali Yılı 
Bütçesinin Sayın Meclisimize takdimi sırasında Mali
ye Bakanı Sayın ismet Sezgin tarafından söylenmiştir. 

Şimdi, bir tarafta Sayın Sezgin böyle söylüyor, 
arkasından birkaç saat sonra Sayın Demirel çıkıyor, 
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kendisine soruyoruz: Enerji politikasını nasıl hallede
ceksiniz? Sayın Demirel, «O bir akıl işidir» diyor. 
(AP sıralarından «Doğru» sesleri) 

Akıllı bir adam Türkiye'nin her şeyini yürütebi-
lecekse, siz değerli Adalet Partililer, Sayın Demirel' 
in arkasını bırakmayınız; ama biz, Türkiye'nin bugün
kü kargaşaya, bugünkü enerji kargaşasına geçmişte 
uygulanan büyük yanlışlar sonunda gelindiğini vur
gulamak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, acaba enerji sorunumuzun 
çözümü konusunda değerli Enerji Bakanımız Sayın 
Kıratlıoğlu ne düşünüyor? Bu konuya girmeden önce, 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçmişte yaptı
ğımız 22 aylık uygulamaların ve muhalefette sürdür
mekte- olduğumuz enerji politikasının kalın çizgilerle 
ana hatlarını vermek istiyoruz. Hani, «Bir Allahın ku
lu varsa söylesin» diyorlar ya, bu Parlamentoda çok 
Allahın kulu geçmiş; ama o Allahın kulunu dinleyen 
insan bulunmamış; bu Parlamentonun kürsülerinde 
çok şey söylenmiş; ama onu dinleyen pek olmamış. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, ülkenin içinde 
bulunduğu zor durumdan kurtarılabilmesi için: 

1. Elimizde bulunan kaynakların, - daha doğ
ru bir deyişle - parasal kaynakların kısıtlı olması 
nedeniyle belli hedefler saptayıp, kıt kaynaklan bu
ralara yönlendirmek gereği vardır. Onun için, bir ta
raftan yeni projeler geliştirirken, diğer taraftan belli 
noktalara yüklenip, o hedeflerde çok çabuk gerçek
leştirmeler sağlamak lazım. 

2. Hızla ülkemizin petrole bağımlılığını azalta
bilmek için özkaynaklarımıza dönmek gerekli. 

3. Elimizde bulunan enerjinin akılcı kullanı
mını sağlamak için, Devletin tüm kuruluşlarını sefer
ber etmek ve bu konuda ciddi kararlar almak gereği 
vardır. 

İşte, biz bu düşünceler ve bu politika gereği ha
reket ettik 22 aylık iktidarımız süresinde. Elde bulu
nan projelerden en kısa zamanda üretime geçebile
cek olanları seçip, diğerlerini bir ölçüde, elimizdeki 
olanaklar yeterli olmadığı için askıya aldık; önemli 
projeleri * yüklendik. Keban'ın ikinci dörtlü ünitesine 
yüklenişimiz, Oymapınara öncelik verişimiz, Ayva
cık, Aslantaş, Altınkaya, , Karakaya projelerine bü
yük ölçüde değer verişimiz bundandır. 

Değerli arkadaşlarım, enerji, daha doğrusu elek
trik üretiminde özkaynaklarımıza dönebilmek için 
elektrikte petrole bağlılıktan bir ölçüde kurtulabil
mek için, yaklaşık 7 milyar ton olan linyit rezevleri-
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mizin enerji üretiminde etkin biçimde değerlendiril
mesi için çok ciddi kararlar aldık ve uygulamaya 
koyduk. Bunun için birçoklarının kınadığı, ayıpladı
ğı; ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının en şe
refle savunmaya devam edeceği 2172 sayılı Madenle
rin Devletçe İşletilmesi Hakkındaki Yasayı çıkardık. 
Kömürle işleyecek termik santrallerin yapımına, da
ha doğrusu linyitle işleyecek santrallerin yapımına 
büyük önem ve hız verdik. Biliyorsunuz, 1978 bütçe
sini Sayın Demirel Hükümeti hazırlamıştı; ancak 
Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümete bu büt
çenin Parlamentodan geçirilmesi kısmet olmuştu. 
Demirel Hükümeti tarafından hazırlanan bütçede, 
Muğla Yatağan, Sivas Kangal, Bursa Orhaneli, Ça
nakkale Çan termik santralleri için sadece - evet, 
dikkatle izleme imkânınız varsa söylüyorum - sadece 
1 000'er lira ödenek konmuştu. Biz bunları, Muğla 
Yatağan için 250 001 000 liraya, Sivas Kangal için 
170 001 000 liraya, Bursa Orhaneli için 100 001 000 
liraya, Çanakkale Çan için 100 001 000 liraya çıkar
dık. Afşin Elbistan, Türkiye'nin kurtuluş projelerin
den biridir; onun için, AP iktidarı zamanında ayrı
lan bu proje ödeneğine ek olarak 600 000 000 lira 
daha ödenek ekledik. 1979 yılı bütçesini yaparken 
de bu kararlı atılımımızı sürdürdük ve bugün bu 
bahsettiğim projelerin büyük ölçüde fiziki gerçekleş
melerini sağlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, enerjinin akılcı kullanımı 
konusunda neler yaptık? Açıkça söylemek gereğini 
duyuyorum; bu konuda çok ciddi atılımlar yapama
dık arkadaşlarım. Bir ölçüde, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarının, enerjinin akılcı kullanımı konusun
da gerekli ciddi atılımı yapamayışını haklı görüyo
rum. Çünkü, enerjinin akılcı kullanımı için yurt
taştan özveride bulunması istenirken, önce Devletin 
gerekli özveriyi göstermesi gerekir. Devlet gerekli öz
veriyi göstermezse, yurttaşa, yorganına göre ayağını 
uzatmasını söylemek çok zordur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, çok önemli 
günler yaşadığımızı vurgulamak istiyorum. Şimdi, 
toplum enerji sıkınıtısının tüm zorluklarını yaşıyor. 
Bu zorlukları yaşamanın belki de yararlı bir yönü 
var; toplumun en hassas bulunduğu sırada, enerji
nin ne kadar değerli olduğunu, enerji kullanırken ne
lere dikkat edilmesi gerektiğini yurttaşımıza anlat
manın en önemli dönemini yaşıyoruz. Tüm partiler 
bu konuda birlik yapmalılar, tüm devlet kuruluşları 
bu konuda uyarıcı yayınlar, uyarıcı çalışmalar yap
malıdırlar. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin enerji darbo
ğazından çıkabilmesi için değerli Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanımız acaba ne düşünüyor? Türkiye'nin 
enerji politikasını nasıl yönlendirmek istiyor? Doğ
rusunu isterseniz, bu konuda ben büyük bir merak 
sahibi olarak, Cumhuriyet Halk Partisinde sözcülük 
yapacak sorumlu bir insan olarak, araştırma yapma
ya çalıştım. Sayın Bakana göre, «Cumhuriyet Halk 
Partisi 22 aylık iktidarı sırasında ülkenin enerji me
selesini altüst etmiş, içinden çıkılamayacak hale ge
tirmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların ne
deni, bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının enerji 
politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Madenlerin 
Devletçe İşletilmesi Hakındaki Yasayı çıkarmış; ma
denleri bu konuda, özellikle bu konuda tabii, kömü
rü devlet işletmeciliğine aktarmış; bunun için kömür 
üretimi düşmüş ve yurttaş, kömür üretimi düştüğü 
için bizar kalmıştır, soğukta üşümüştür.» 

Cumhuriyet Halk Partisi 1979 yılında 17 ton bi
le petrol bağlantısı yapamadığı için ülke petrolsüz 
kalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, BOTAŞ anlaşmasını iş-
letememiş, çıkarlarımızı koruyamamıştır. Bunun için 
de ülke zarar etmiştir. 

Keban'da gerekli yatırımlara girilmediği için ül
ke zarar etmiştir . 

ATAŞ'a eski Enerji Bakanı ideolojik biçimde 
yaklaştığı için petrol rafinajımız düşmüştür; bundan 
da zarar etmişizdir. 

Bunun yanında, vSayın Bakanın Plan Komisyo
nunda konuşmalarını izledim; 90 dakikadan fazla ko
nuştular, yaklaşık konuşmalarının 45 dakikasını pet
rol arama ve bulmaya verdiler; bu konuya büyük 
ağırlık verdiklerini izledim ve orada da şöyle bir 
söz söylediler: «Ben petrol bulmanın karasevdalıyı
yım, eninde sonunda Türkiye bu petrolü bulacaktır.» 

Bir sözcük daha Sayın Bakan'dan: «Başbakan 
Sayın Demirel barajların aşıkıdır; onun için barajla
rı da kısa zamanda biz yapacağız.» 

Sonuç?.. Sayın Bakanımız basına, televizyona, 
radyoya laf yetiştirebilmek için, ülkemizin içinde bu
lunduğu enerji sorunu ile ilgili bir fikir, bir politika 
söyleme olanağını şu ana kadar bulabilmiş değildir 
ya da söylemişse ben izleyemedim, beni bağışlayınız. 

Bir ara Sayın Bakan, herhalde aklına esmiş ola
cak ki, «Enerjide özkaynaklarımıza döneceğiz, kö
mür ve su santrallerine ağırlık vereceğiz» gibi sözler 
de söyledi; ama bu kadar sözün içerisinde, herhalde, 

«Herkes böyle söylüyor; bunun bir hikmeti olsa ge
rek» deyip, boşlukta bir yer kalmasın diye bunu da 
vurgulamaktan geri kalmadı; onu da saygıyla karşı
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Enerji Bakanının, 
Cumhuriyet Halk Partisinin geçmiş iktidarına ve-
özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin enerji politika
sına yaklaşım biçimini ve kamuoyunda vurgulamaya 
çalıştığı; «Başarısız Cumhuriyet Halk Partisi» ima
jını yaratması için ortaya koyduğu eleştirileri ana-
hatlarıyla yanıtlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, söz süreniz tamamla
nıyor efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sanıyorum diğer arkadaşlarıma gösterdiğiniz müsa
mahayı bana da gösterirsiniz; mümkün olduğu kadar 
kısa konuşmaya çalışacağım efendim. 

BAŞKAN — Kimsenin kuşkusu olmasın, buyu
runuz; aynı müsamahayı size de göstereceğim; ama 
hatırlatıyorum. 

CEMAL . AKTAŞ (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim efendim, sağolunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1. — Keban'ın ikinci 4 ünitesi Cumhuriyet Halk 

Partisi iktidarı zamanında ele alınmıştır, en etkin 
yatırımlar onun zamanında yaplımıştır, anlaşmalar 
onun zamanında yapılmıştır. Sayın Bakan'ın bu ko
nuda hiçbir işlem yapmasına gerek olmadan, uma
rım 1981'de Keban'ın ikinci 4 ünitesi Türkiye'nin 
hizmetine girecektir. 

Yanlış olan bir şey varsa, Türkiye 1975, 1976, 
1977 yılarında büyük ölçüde enerji sıkıntısı, elektrik 
sıkıntısı çekerken, 1.6 milyar kilovat/saat elektrik 
üretecek olan Keban'ın ikinci 4'lü ünitesini, 1974'te 
Keban'ın birinci 4'lü ünitesi hizmete girdiği halde 
gerçekleştirmeyen Adalet Partisi iktidarı sorumlu
dur. Bu konuda Sayın Bakan'ın Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetine teşekkür etmesi gerekirken, yan
lış beyanda bulunmasını yadırgadığımı belirtmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ATAŞ'ta yapılacak iş; Cum
huriyet Halk Partisinin izlemekte olduğu geçmiş po
litikayı izleyerek, Mobil'in hissesini, Mobil'in getire
ceği kredilerle Türkiye'ye mal etmekten başka çıkar 
yol yoktur. Yabancı şirketler hiç kimsenin karakaşı-
na, karagözüne heves edip, onlara kanıp bedava pet
rol getirmezler; bugün getirirler, yarın en sıkışık za
manınızda keserler. Ülkede ATAŞ'ın % 51'nin Tür
kiye'ye mal edilmesinin sayılamayacak kadar yararı 
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vardır. Bizim zamanımızdaki yaklaşım, kesinlikle 
ideolojik olmamıştır; ülkenin çıkarlarına kesinlikle 
uygun bir yaklaşımdır Onu değerlendirirlerse teşek
kürle karşılayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, «Ben, petrol 
bulmanın karasevdahsıyım» diyor. Dileriz bu kara
sevdalısına kavuşsun, ülkemiz mutlu olsun; ama kara
sevdalıya kavuşabilmek için, petrole kavuşabilmek 
için öyle âşıklık yetmiyor arkadaşlarım. Geçmiş yıl
lardaki petrole yapılan yatırım, petrol aramaya veri
len önem ile, bu yıl yapılan yatırım ve önem arasında 
bir orantı kurarsanız, Türkiye'nin, petrolü kendi ola
nakları ve çözememe imkânı olup olmadığını saptar
sınız. Ben, böyle bir olanağı bu bütçede göremedim. 
Sayın Bakanın karasevdasının gerçekleşememe duru
mu olduğunu da belirtmek gereğini duyuyorum. 

Sayın Bakartın ve Sayın Demirel'in, Madenlerin 
Devletçe İşletilmesi Hakkındaki Yasayla ilgili tutum
larına gelmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, o hoşgörü süresi de 
bitmek üzere. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. Çok kısa sürede tamamlayacağım efen
dim. 

Efendim, tartıştığımız bütçe, Türkiye'nin enerji 
bütçesidir.. Sanıyorum Sayın Başkanın göstereceği 
hoşgörü, Türkiye'nin enerji politikasına olumlu ya 
da olumsuz çok küçük ölçüde de olsa bir katkısı 
olursa, bunda büyük yarar vardır; Sayın Bakan da 
bunu takdir eder sanıyorum. 

Kamuoyunda büyük tartışma konusu olan kömür 
sorununa geliyorum değerli arkadaşlarım. 

v Biliyorsunuz, Sayın Enerji Bakanımız, Bakanlık 
koltuğuna oturur oturmaz ilk yaptığı iş, Madenlerin 
Devletçe işletilmesi Hakkında Yasanın uygulamasını 
durdurması oldu. Ondan sonra Sayın Bakan Plan 
Komisyonunda, bütçe görüşmelerinde kendisine yö
neltilen bir soru karşılığında şu cevabı verdi: «Ben 
geldikten sonra bir genelge neşrettim; ama arkadaş
larımız bu genelgeyi yanlış değerlendirdiler. Bu bir 
kanundur. Ben bir Bakan olarak bir kanunu kaldır
ma yetkisine haiz değilim. Böyle bir genelgeyle ka
nun kaldırmaya kalkarsa bir bakan, onu c makama 
oturtmamak lazım gelir; çünkü, iyi durumda değil
dir. Genelgenin manası şudur: Birtakım şikâyetler 
vaki oldu; dendi ki, bu devletleştirmeden mütevellit 
yapılan ödemelerde eksik ve fazla ödemeler vardır; 
dolayısıyla birtakım suiistimal durumları vardır. Bu
nun elimizde mucibi de. vardır, gerekçesi vardır. 

Dolayısıyla, benim yaptığım, bu muamelenin tahki
katı itibariyle durdurulmasıdır. Değilse, devletleştir
menin durdurulmasını ben Bakan olarak yapamam 
arkadaşlarım; yanlış anlamışsınız.» Sayın Bakanın 
söylediği bu. • 

Arkasından Sayın Başbakan çıktı, bir basın top
lantısı yaptı. Basın toplantısında söylediği şu; «Ma* 
denlerin Devletçe İşletilmesi Hakkındaki Kararna
me yürürlükten kaldırılacaktır.» Gerçekten, 15 Şubat 
1980 tarihli 16901 sayılı Resmi Gazetede bu yolda 
bir karar çıktı. Zamanım olanak vermediği için he
men okuyorum: «Şu, şu sayılı kararnameler gereğin
ce yapılan bütün işlemlerin durdurulması Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının şu tarih ve şu sayılı 
yazısı üzerine 2171 sayılı Devletçe İşletilecek Maden
ler Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunca 10 . 1 . 1980 tarihinde kararlaş
tırılmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konu Türkiye'nin: 
en önemli, en hassas konusudur. Sayın Bakan ve on
dan sonra bu yasanın işlerlikten kaldırılmasını sağ
layan Bakanlar Kurulu ateşle oynuyor. Türkiye'nia 
en hassas konusu budur, Türkiye'nin en önemli ko
nusu budur. Elimde Meclis tutanakları var 1976'nın; 
1976'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahat-
tin Kılıç, Türkiye'de termik santrallerle, kömürle iş
leyen termik santrallerin kurulabilmesi için, o zaman 
kömürün Devletçe işletilmesi gerektiğini öne sürmüş^ 
bizzat Adalet Partisi iktidarları, programlarında, 
santrallerde tüketilecek kömürlerin Devlet tarafından 
üretileceğini ortaya koymuş. Biz, hazır bir yasa çı
kartmışız; şimdi, bu parlamentonun yetkisinin üstün
de bir yetkiyle geliyor, bir hükümet bir yasayı iş
lerlikten kaldırıyor. Yasanın amacı... 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, süreyi fazla taşırdınız. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Daha fazla hoşgörüye benim hak

ikim yok. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Bitiriyorum efen-
diim, pelki efendim, sağolun. • 

Yasanın amacı, madenlerin Devletçe işletilmesi--
d'ir. Yasanın herhangi bir maddesine dayanılaraik, ma
denlerin Devletçe işletilmesini askıya almak, durdur-
maik, en azından Parlamentoya karşı saygısızlıktır. Par
lamentonun üstünde bir beyandır ve bir somştüıma 
önargesinlin gerektirdiği sonuca Parlamentoyu götü-
röbilir. Lütfen founu tekrar gözden gecirsinler. Şa<y«t 
bu yasayı uygularlarsa, 5 - 6 tane termik sa/ntoafın»-
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zın kömürle işlemesi mümkün olmayacak duruma ge- j 
lecektir; Türkiye^nin enerji politikası altüst olacaktır I 
ve Sayın Hükümet, Sayın Bakan sorumluluktan ken-
dılsidi khrbaramaıyacaktır. I 

Değerli arkada şiarım, zamanım olanak vermediği I 
•için, kömür üretimi konusundaki tartışmalara gire- I 
Miyorum, beni bağışlayınız; ama bir cümleyle söyle
mek istiyorum; Madenlerin Devletçe İşletilmesi Ya- I 
sası nedeniyle Sayın Bakanın söylediği rakamlar, kö
mür üretimindeki düşüşler gerçek değildir. Bunu Plan 
Kondisyonunda Tarhan Erdeım arkadaşım sordu, ona I 
yakında yanıt gelecek Dilerim Sayın Bakan Plan 
'Komisyonunda verdiği rakamları burada da verebilsin. I 

Şimdi 'Sayın Bakan .. 
BAŞKAN — Sayın Aktaş, sözünüzü keseceğim 

efendilin. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Tamam efen

dim. 
Benim dileğim, Sayın Bakanın özel sektör tarafın- I 

dan üretilen kömürler hakkında imramüyelerin de ay- I 
nen örneklerini sayın soru sahibine bildirmesidir. I 

Sayın Başkan müsamahanıza teşekkür ederim. De- I 
ğerli arkadaşlarım sizlere saygılar sunuyorum, Teşek
kür ediyorum, sağölunuz. (OHP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Aktaş. 
'Sayın Şaşmaz 10 dakika içinde konuşmanızı ta-

mamlaya'bilir misiniz efendim? I 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Evet 

Mendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurunuz efen

dim. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ

MAZ l(Elazığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
değerli üyeleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
katma bütçeli Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
rtuluşlarının 1980 Mali Yılı Bütçe müzakeresi dolayı
sıyla Milliyetçi Hareket Paritüsiinin görüşlerini arza baş
larken, Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına 
saygıyla selamlıyorum, I 

Benden önceki konuşmacı arkadaşlar zamanın 
darlığım nedense dikkate almadılar; her arkadaşım, 
darağacındaki sermayeyi tüketmek için burada gayret 
sarf. etti; bense, zaman israf etmemek için bu nokta-

,ya dikkat edeceğim ve konuşmamı kısa bir şekilde! 
'bitirmeye gayret edeceğim. 

'Sayıin milletvekilleri, ülkemiz yerüstü ve yeraltı 
(madenleri bakımından zengin kaynaıklara sahiptir. 
Bize düşen görev, bu maden cevherini en iyi şekilde 
işletmek ve değerlendirmektir, akarsularımızdan ge-
ffeği kadar faydalanıp istifade etmektir. 
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Ülkemizin tez elden kalkınabilmesi lafla değil, 
ima d enlerimizi ülkenin ve milletin istifadesine sunmak
la mümkündür. Üzülerek ifade edeyim ki, ülkemizde 
bugüne kadar yeterince ne akarsularımızdan, ne de 
kendi öz kaynakları olan madenlerinden yeterince 
faydalanılmamışttır. 

Ülkemizin tüm hidroelektrik potansiyeli yaklaşık1 

olarak 100 milyon kiiovatsaat civarında tahmin edi
lirken, ancak bu ucuz ve kıymetli enerjinin sadece 
% 8'inden istifade edilmekte, geri kalan akarsuları
mız denizlere dökülüp boş yere, heba ölüp giıtoıefcîte-
dir; en ucuz enerji kaynağı olan sularımızın % 92'si 
israfa uğramakta, zayi olup gitmektedir. Halbuki 
Fransa, İtalya, Norveç ve benzeri ülkelerde akar
suların P/c 92'sinden faydalandıkları bilinmektedir. 

Hükümetler ülke kalkınmasını menfi yönde önle
yen petrol fiyatları karşısında su gibi fıuel - oil yiyen 
tesisleri tasfiye edip, vakit geçirmeden su kaynakla
rımızdan, kömür madenilerinden faydalanma yollarını 
araştırmalıdır. Şimdiye kadar petrole para bulmak 
İçin harcamış olduğumuz gayreti kendi kaynaklarımızı 
harekete geçirmek için seferiber etseydik, bu işin ça
resini sanırım çoktan bulmuş olurduk. 

1963 yılında kurulan Enerji Bakanlığını tepeden 
tırnağa iyice» teçhizaitlandırıp, ülkenin hizmetine sok
manın zamanı gelmiştir. Bu bakanlığın imkânları ar
tırılarak, bütün madenlerimizi çıkartıp, işler hale ge
tirmek lazımdır. Keza, petrolün aranması için her tür
lü destek sağlanmalı, göstermelik petrol arama yeri
ne, ciddi, ilmi çalışmalar gece gündüz sürdürülmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin petrole dayalı 
enerji politikası, ülkemizi tehdit eden boyutlara ulaş
mıştır. Kjm ne derse desin, tedbir alınmadığı, ileriye 
dönük köklü girişimlere gidilmediği takdirde 'gelece
ğimiz hiç de iç açıcı değl, oldukça karanlıktır. 

Sayın üyeler, mevcut kömür madenlerimizin sını
rı belli, ömrü sanıldığı kadar uzun değildir. Zongul
dak maden kömürümüz eski verimini kaybetmiş, ge
riye kalan kısmındaki istihsal oldukça azalmış, üre
tim düşmüştür. Linyit yataklarımızı canlandırmak, on
ları ülkenin hizmetine sokmak zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Dördüncü Beş Yıllık Plain hedeflerine ulaşması 
için Soma, Yatağan, Çayırhah, Kangal, Çan ve Or
haneli 'linyit santrallerinin biran öne© kurulup, istet
meye açılması arzularımız arasındadır. 

Sayın üyeler, ülkemizde altın kadar kıymetli, 
«Beyaz altın» denilen akarsu kaynaklarımız vardır, 
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Tüm ırmaklarımızı yurdun hizmetine sokmanın za
manı gelmiştir. Petrole dayalı enerji üretimi yerine, 
derhal hidrolik santraller kurup, sularımıza bağlı 
enerjiye gitme yolunu aramalıyız. 

Türkiye sanayileşmeye, tez elden kalkınmaya 
mecburdur. Sanayileşmenin ilk yolu ise, ucuz ve bol 
elektrik enerjisine kavuşmakla mümkündür. Elek
trik enerjisinin enterkonnekte sistemle yurdun her 
yöresini örümcek ağı ~gibi kuşatarak, kalkınmayı 
her yerde dengeli bir şekilde başlatmak zorunludur. 
İşte, bu sistemi hidrolik santrallere dayandırmak en 
kârlı ve akılcı bir yoldur. 

Ayrıca, Bakanlığın sayın mensuplarından bir ar
zum var; bazı yörelerdeki maden üreten kuruluşlar 
art niyetli idarecilerin eli altında havadan sudan ba
hanelerle çalıştırılmamakta, çalışan kısımlar ise ge
çerli bir sebep olmadığı halde, mazeretler gösterile-

C) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşi
minin 5 nci oturumunu açıyorum. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerini kaldığımız 
noktadan sürdürüyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon hazır. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmişti. Ki

şisel olarak Lehte Sayın Süleyman Sabri Öznal, bu
yurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Öznal, süreniz 10 dakikadır. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

İsminden de anlaşılacağı gibi Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizin tüm doğal kaynak
larını saptamak, planlamak ve gerekirse işletmek ve 
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rek çalışmaz hale getirilmektedir. Bizlere ulaşan şi
kâyetlere bakılırsa, mesela, Ergani Bakır İşletmesi 
bunlardan biridir. Buranın çalışmaması milyonlarca 
lira zarara duçar olmaktadır. Yetkili arkadaşlardan 
istirhamımız, bu kuruluşlara gerekli ehemmiyet veril
sin, hatalı olanlar varsa, onlara hatalı tutumların
dan dolayı bazı sualler sorulsun,x bu hatalar tez el
den giderilsin. Aksi halde, bunun aöısını milletçe, 
Devletçe hep birlikte çekmiş olacağız. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Değerli arkadaşlarım, bu bölümdeki çalışma sü

reniz dolmak üzeredir. Bütçe görüşmelerine kaldığı
mız noktadan devam edeceğiz. Bu nedenle, saat 
21.00'e kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.58 

bunlardan halkımızı yararlandırmak için ve ülkemi
zin enerji sorununu çözmek için kurulmuş bir ba
kanlıktır. Su, kömür, mineralli madenler, petrol ve 
toprak gibi çok önemli doğal kaynaklarımıza bir 
göz atalım: 

Su, ülkemizin değerlendirilemeyen en büyük do
ğal kaynağıdır bugün için. Akarsu zenginlikleri yö
nünden ülkemiz dünyada baş sıralarda ve Avrupa 
ölçüsünde birinci sırada yer almaktadır. Bu şu de
mektir değerli arkadaşlarım; sularımızda mevcut elek
trik varlığı, tarım ürünlerine çevrilebilir sulama Var
lığı, yani sebzeye, meyveye, ete, balığa, turizme ve 
bunun gibi birçok zenginliklere çevrilen sulama po
tansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Yaşlı Anadolu top
rağının, sularıyla birlikte sürüklene sürüklene deniz
lere akmasını büyük bir umursamazlık içinde seyre
diyoruz. Çatlayan Anadolu toprağına akarsularunızı 
yayabilecek tesisleri yaparak sulu tarıma yönetebil^ 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21. 00 

BAŞKAN : Balkan vekili Menıduh Ekşi 

DİYAN ÜYELERİ : Yıhnaz Balta (Rize), Halil Karaath (Bursa) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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şeydik, Konya vilayetimiz kadar olan Belçika, Trak
ya'dan, biraz büyük olan Hollanda ve eski Tuna vi

layetimiz diye anılan Bulgaristan, kalkınma, beslen
me ve dışsatım yönünden milyarlarca potansiyele sa
hipken, fındık fıstık satan bir ülke durumunda kal
mazdık. 

Değerli milletvekilleri, suyu ile, toprağı ile, insanı 
ile erozyona rjgramış yaşlı Anadolumuzda toz tozar
ken, her yıl bir vilayet kadar toprağımız haritadan 
silinirken, 13 yıldır bu işlerin başında bulunanlar, 
hatta kendilerini «Barajlar Kralı» ilan ettirenler, ve
balleri günahları yokmuş gibi davranmalarına, pişkin
liklerine, siyasi hayata 100 gün önce atılmış gibi bir 
tavır vererek, 100 günün arkasına sığınmalarına hay
ret etmemek elde değildir. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, böyle baraj kralları 
falan olmayan; fakat ilme, plana ve çağdaş düşün
ceye önem veren ülkelere bir göz atalım. Fransa'da 
suların % 92'si, Bulgaristan ve Sovyet Rusya'da he
men buz ve kar sınırına kadar tamamı ve orta kalkın
mış bir ülke olan italya'da ;% 90'i tutulmuş; bizim 
sularımızın ise sadece ı% 9,5'u tutulabilmiştir. 

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik et
miş Anadolumuz, sinesinde 7 iklimi barındıran Ana-
dolumuz; eğer; bu topraklan cennete çevirmemizi 
bekleyen Anadolumuz bizden hizmet bekliyorsa, 
yapacağımız işleri saymadan geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl kabul ettiğiniz 
Dördüncü Beş Yıllık Planı, politikacılar eğer bu kıy
metli ilim adamlarının, mühendislerin tatbikine bıra
kılırsa, güneydoğu projesi, Mezepotamya projesini 
poliükadan uzak tutarlarsa, mevcut 67 barajımıza 
ilave edilecek ve imkân dahilinde olan 500 barajın 
yapılmasına, 350 nehir üstü santralinin inşaatına 
ve «Her köye bir gölet» sloganıyla, parolasıyla 35 
bin göletin yaplımasına, ilerideki beş yıllık planlarda 
yer verilirse, ülkemizin sularının tamamı tutulmuş, 
bugünkünün 4,5 kati üretimle 100 milyar kilovat-
saat enerji üretilmiş ve 50 milyon dönüm arazi aşa
ğı, yukarı herkese bir sulu bahçe düşen bugünkü nü
fusla arazi sulanmış ve ülkemiz bütün Avrupa'nın, 
hatta bütün dünyanın sıraya gireceği çok kıymetli 
tarım ürününü satar duruma gelmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, illerimizi düşününüz; köy
lerinizi, ayrı ayrı ürünüyle sulanmış yemyeşil tarlala-
rıyla oluşacak göletleriyle, balığı ile, çevresi yemye
şil: sebze bahçeleri, besili hayvanları, karnı tok in
sanları, mutlu insanları ile iş güç sahibi çalışkan köylü
leriyle; -Avrupa'nın dörtte biri büyüklüğündeki üike-
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mizin dengeli dağılmış ve sulanmış toprağı ile, gün
lük güneşlik iklimi ile yetiştireceği sebzeyi, meyveyi, 
eti, sütü, balığı, balı ve birçok ürünlerini Avrupa'ya 
ve tüm dünyaya satmaya başladığımızda, hiç şüpheniz 
olmasın, bizim bugün petrol için kuyruğa girdiğimiz 
gibi, kapılarımızda kuyruğa giren 'birçok ülkeler ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, şurada gördüğünüz yüksek 
mühendisler, ilim adamları, eğer politikacılar rahat 
bırakırlarsa, ülkemizi dünyanın imreneceği ve yukarı
da arz ettiğim tarım potansiyeli çok yüksek olan ül
kemizi 'kalkındıracak zekâya ve tekniğe sahiptirler. 

Doğal kaynaklarımızdan madenlerimiz, yıllarca 
halktan gizlenmiş madenlerimiz. «Yasa çıkarın» de
dik, kıyamet koptu; tarih boyunca şahıslara ve ya
bancılara terk edilen madenlerimiz ya ruhsatla kâğıt 
üzerinde kapatılmış, yani üzerine oturulmuş veya 
kaymağı alınarak: talan edilmiş, ocaklar darmadağın 
edilmiş ve bugünkü perişan bir durumda bırakılmış
tır. Çıkardığımız madenleri, dışarıya, elektriğimiz ol
madığı için taş olarak satmaya mecbur olmuşuz. De
ğerli arkadaşlarım, mesela kromda dünya birincisiyiz. 
Kromsuz çelik olmaz, kromsuz kaplama olmaz, ma
kine olmaz, harp sanayii olmaz; taşını bizden alırlar, 
bizim işçimizi çalıştırarak işlerler, tekrar bize satar
lar. Biz hiç unumuz, yağımız, şekerimiz olduğunu fark 
edip, helva yapamayacak mıyız? 

Değerli milletvekilleri, yıllardır âdeta gizli bir el, 
evvel Allah içerideki bazı ellerle birlikte elimize vu
rarak, ne zaman helva yapmaya kalksak önlemekte, 
ülkemizi ve halkımızı bu nimetlerden mahrum bırak
maktadır. Helva yemediğimize üzülmüyoruz, halkımı
zın, akıllı ve çalışkan halkımızın bütün dünyaya be
ceriksiz yorumlatılmasına üzülüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, petrol konusunda perişanız. 
Aramada şaşırtmışlar, «'derine inemezsiniz» demişler 
şaşırtmışlar; «makinemiz kâfi gelmedi» demişiz, ine
memişiz; «siz bulamazsınız, bulsanız da aramayınız, 
lüzum yok» demişler; «ucuz veririz» demişler ve 2,5 
dolardan 35 dolara ye darboğaza gelmişiz. Bugün 
toplantılarda yabancı teknisyenler, mühendisler, itim 
adamları yüzümüze baka baka, «2,5 dolarken niye 
kalkınmadınız? Niye fenersiz yakalandınız? 35 dolar
la ne yapabilirsiniz, nasıl kalkınalbilirsiniz? Niye za
manında bütün elektriğinizi, enerjinizi şu alk&rsuları-
nızdan çıkarmadınız?» diye, yüzümüze hayretle bak> 
maktadırlar. Dışarıdan aldığımız petrolü, mazotu köy
lüye kısa iktidarımız zamanında kooperatifler kana
lıyla, aracısız, tefecisiz'vererek, 2 yıl köylünün efcit-
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medik tarlasını bırakmadık; fakat bugün siyasal ik
tidarların destekçileri, aracılar, tefeciler, bayiler Dev
letten aldıkları petrolü, mazotu o kadar güzel dağı
tıyorlar ki, 1 varil mazot 10 bin lira. Geçen sonba
harda ülkemiz topraklarının yarisına yakıttı buğday 
ekilemedi. 

Değerli arkadaşlarım, Edirne - istanbul yolunda, 
köylümüz, elinde mazot bidonu, Bulgar TIR kam
yonlarından mazot dilenmektedir. Balkan Harbinde, 
Milli Mücadelede, Cihan Harbinde ölüm pahasına ek
mek dilenmeyen koylu, gâvura avuç açar duruma ge
tirildi ve yine alıp sırtınızı döndüğünüz köylü ne ile 
çiftçilik yapacaktır değerli arkadaşlarım? Özel araba
larımıza benzin buluyoruz; kaloriferlerimize fuel - oil 
'buluyoruz; ama bize gıda üreten, bizi besleyen Türk 
köylüsü traktörüne mazot bulamıyor. «Geri kalmış ül
keyiz; tarım ülkesiyiz» diye sıfatlar yakıştırılıyor. Ta
rım ülkesi olmaktan çıkarılırsak, bize ne ülkesi diye
cekler? Memleketin efendisi Türk köylüsü, bütün 
efendiliğiyle; fakat endişeyle, sabırla, sessizce bekle
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün petrole ödediğimiz 
paranın ilk yarısı fuel - oile gitmektedir. Bakın de
ğerli arkadaşlarım; 1965ten sonra Demirel hükümet
lerince bütün akarsularımız, «ucuzdur» diyerek unu
tulmuş; Ambarlı, Hopa ve 10 küsur gaz türbini fuel -
oille işler şekilde, dışa dayalı, dışa bağımlı bir şekilde, 
ülke gerçekleri bir tarafa atılarak kurulmuştur. Bu 
yetmiyormuş gibi, bütün çimento fabrikaları, hatta 
Atatürk'ün yaptığı şeker fabrikaları, bez fabrikaları 
dahi fuel - oile verilmiştir. Bunları işletmek için bu
gün yalnız fuel - oile 1,5 milyar dolar para gerek
mektedir, 1980 yılında. 

Değerli milletvekilleri, «barajlar kralı» değerli 
meslektaşımın, gece gündüz akan Türk sularında, ül
keyi, hatta komşu ülkeleri besleyebilecek büyüklükte 
elektrik üretebilecek potansiyel yaptığını bile bile 
yabancı kaynaklara özenmesi, herhalde affedilemeye-
cek bir ayıptır, meslek ayıbıdır, Devlet ayıbıdır ve 
maalesef sayelerinde bugün ülkemiz karanlıktadır. 
Türk halkı bizleri, kıt olanaklarla, verdiği vergilerle, 
kendisine faydalı olalım diye okuttu, bu işlerin başına 
getirdi ve reyini büyük bir saygıyla kullanırken, «Al
lah büyüklerimize akıl fikir versin, Allah millete, 
Devlete zeval vermesin» diyerek, bizden, kendisine 
'babalık yapmasını beklediğimiz köylü ve onun gözü
nün içine baka baka siyasiler bütün hataları işleyecek
ler, her şeyi yanlış yapacaklar, 10 -15 yıl iktidarda 
katacaklar ve iktidarın, sorumluluğun başı olacaklar; 

sonra da 100 günün arkasına gizlenip; «Her şeyi 22 
ayda berbat ettiniz» diyecekler. 

BAŞKAN — Sayın Öznal, süreniz bitti. \ 

SÜUEYM AN SABRI ÖZNAL (Devamla) — Sat 

yın Başkan, bitiyor. 
Sayın milletvekilleri, ilim uluslararası, bizim içki 

ve tüm ülkeler için Büyük Atatürk'ün sözüyle en iyi. 
yol göstericidir; ilim uluslararasıdır ve en iyi yol gös
tericidir. Ülkelerin kalkınması için şahıslardan daha, 
iyi yol göstericidir. Politikacılar ilme karışırlarsa; 
plana, «pilav» derlerse bizi şaşırtırlar, çağdaş medeni
yet seviyesine çıkmamızı önlerler, kalkınmamızı önler
ler. 1950'lerde, 1960'larda ve hatta 1970lerde böyle 
olmuştur. Bu hataları gören halkımız, seçtiği insan
lardan, partilerden, korkarım demokrasiden soğumak
tadır. Siyasal iktidarların, beceriksiz hükümetlerin; 
halktan kopup, memleket gerçeklerinden uzak politi
kacıların hatalarını, bugün yoksul halkımız çekmek
tedir. Darboğazda o sıkışmakta, enkaz altında o ezil
mekte, ekonomik tedbirler diye yutturulan pajhalılık: 
altında ezilerek; hatalı tayinlerle bozulan Devleâe, 
parti kadrölaşmalarıyla çürüyen memurlarla, bozulan. 
Devlet düzeniyle vatandaş çekmektedir. 

Belli sınıfların tuzu kurudadır, belli seviyede 
yaşamları sürmektedir. Enerji Bakanlığı Peklas yan'ii 
lastik tesislerini yapmamış, Sabancı yapmış, Lassa! 
yapmış. Bakanlık TElMSAN'ı kurmamış sudan elek
trik çıkaracak makineler Amerika'dan gelmiş. Kaz
ma, kürek; temel arma yarışında bunlar Erbakan'a 
düştüğü için temelde kalmış; bir mühür, bir müdürle 
kalmış; vatandaş planın, pilavın, ilmin, irfanın, po
litikanın, karmakarışık edildiği, ortalığın töz duman 
olduğu bu ortamda hiçbir şeyin farkına varamamak-
tadıi'. 

Değerli milletvekilleri, doğal kaynaklarımız topra
ğın 50 santim altı... 

'BAŞKAN — Sayın Öznal, süreniz çok geçiyor; 
bir gruba bile bu kadar hoşgörü gösteremedim efen
dimi j 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkanım. 

«Doğal kaynaklarımız, toprağın 50 santim altı, 
dağlar, denizler, göller, daha birçok doğal kaynaklar 
Devletindir» der Anayasa, yani «halkındır» der. Dağ-, 
lardaki madenlerin, bu ilim adamlarının kuruttuğu 
(bataklıkların, göllerin, Çin Şeddi gibi villaların çe
virdiği denizlerin Devletle ve halkla ilgisi kesilirse; 
bunlar gibi birçok doğal kaynaklar yanlış, sağcı, şa-
hısçı politikalarla halktan gizlenirse, halktan kıskanı-
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Ursa, korkarım bir gün bu sömürüye dayanamayan 
Kalk başka rejimlere özenir. Demokrasi yıkılırsa al
tında ilk kalacak olan politikacrlardır. Türk halkı ken
disini aldatmayan, sömtirmeyen, bölmeyen, yol gös
teren, doğruyu söyleyen; eskilerin deyimiyle devletli, 
namuslu, çalışan politikacı tipine susamıştır. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın bir gün demok
ratik sol... 

•BAŞKAN — Yeni bir başlık mı açıyorsunuz Sa
yın Öznal? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Devamla) — Bitti 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın »bir gün demok
ratik sol doğrultuda alınterine saygı duyulan; dengeli 
toprak ve iş dağılımıyla kalkınmış, birlik ve beraber
lik içinde, cepheci ve bölücü politikalardan arınmış 
kendi özyönetimine kavuşacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, bu duygu
larla Bakanlık bütçesinin halkımıza ve ülkemize, de
ğerli meslektaşlarımıza hayırlı olma'sını diler, Yüce 
Parlamentoyu ve geçim sıkıntısında olan değerli mü
hendislerimizi ve Bakanlık mensuplarını saygıyla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öznal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIlRATLIOĞLU (Nevşehir) — Arkadaşımız 
lehte konuştu, acaba aleyhte konuşacak arkadaşımız 
var mı? Onu da dinleyelim ve ondan sonra cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Efendim buyurunuz siz, lütfediniz. 
Bir arkadaşıma söz veriyorum, ondan sonra Hüküme
te söz veriyorum. Size göre bir sakınca yoksa buyu-
ruhuz. Değilse bir başka arkadaşımıza da söz veririz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) Hayır, yani aleyte 
konuşacak bir arkadaşımız varsa konuşsun, ondan 
sonra... 

BAŞKAN — Zaten lehi, aleyhi biraz karışıyor 
gibi geliyor bana Sayın Bakan? (Gülüşmeler) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞĞLU (Nevşehir) — Evet. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Nizamet'tin Çoban?.. 
Yok. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOCıLU (Nevşehir) — O zaman ben 
&öz rica edeyim. 

IBAŞKAN — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Esat Kıratlıoğlu, buyurun efendim. (AP sırala
rından alkışlar), 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; hepinizi Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak şahsım adına ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada benden evvel konu
şan değerli hatiplerin tenkitlerini saygıyla dinledim. 
Kendilerinin burada ortaya koymuş bulundukları fi
kirler muvacehesinde kendilerine teşekkürlerimi su
narım. 

Kıymetli arkadaşlarım, elbette ki, burada bir ba
kanlığın bütçesi görüşülürken, memleketimizin çok 
çeşitli konularına da temas edilmekte ve hele Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yurdumuzun 
belki de en mühim konusu olan enerji, petrol, kömür 
konuları burada müzakere edilmekte ve değerlendiril
mektedir. Burada değerli arkadaşlarımın konuşmala
rını dinlediniz ve değerlendirmeyi kafanızda herhal
de tecessüm ettirdiniz. Müsaade buyurursanız, bir de 
bu konuları benim düşünce tarzımla dinlemenizi is
tirham edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1950 senesinde bakıyo
ruz; Türkiyemizin 750 milyon kilovatsaat civarında 
bir elektrik enerjisi var. Bugün Ankara'nın tükettiği 
enerji ise 1 milyar kilovatsaatin üzerinde. Yani, 1950 
senesindeki Türkiye'nin enerjisi, topyekûn enerjisi, 
bugün yalnız Ankara'nın tükettiği enerjisinden daha 
da azmış. Ben bunu Cumhuriyetimizin bir hatası ola
rak kabul etmiyorum, Yani bir mukayese olarak ve
riyorum. Elbette ki, Cumhuriyet, 1950 senesine ge
linceye kadar, İstiklal Harbi dahil çok büyük badire
lerden geçmişti. Yüce Atatürk'ün Cumhuriyeti ilk kur
duğu senelerde, elbette ki, bakanlarımızın dahi otur
ma durumunda bulunmadığı binalar vardı, yani ba
kanlarımızın oturabileceği bina yoktu; ben bunların 
takdiri içerisindeyim. Ancak, 1950 senesinden itibaren 
bir mukayese bazını ortaya koymama da müsaade 
buyurmanızı istirham edeceğim. O zamandan bu ya
na Türkiye 23,5 milyar kilovatsaat elektrik üretebilir 
!duruma gelmiştir; yani bir rakamla ifade etmek icap 
ederse, aşağı yukarı 30 misli bir artma vardır. O ba
kımdan, geçmiş Cumhuriyet Hükümetlerinin enerji 
üretimi bakımından ortaya koymuş olduğu bu gayreti 
şükranla anmamak mümkün değil ve burada elbette 
ki, bahse konu olan, tenkide konu olan, Sayın Başba
kanımızın bu mevzuda ortaya koymuş olduğu gayreti 
şükranla anmamak da mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, enerjinin neden kömüre 
dayanmadığı, suya dayanmadığı, neden acaba petrolle 
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enerji istihsal edildiği şeklinde burada tenkitler vaki 
olmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1971 - 1972 senesine gelin
ceye kadar dünyada hiçbir devlet, petrolün bü kadar 
sıkıntılı bir mevzu olabileceğini tahmin etmiyordu; 
ne Almanya'sı, ne İngiltere'si, ne Fransa'sı, ne Ameri
ka'sı, ve öyle ki, bugün Almanya enerji kaynağı iti
bariyle % 65'ini peetrole dayalı olarak yapmıştır ve 
aslında petrol, 1971 senelerine kadar varili 1 dolar 
72 sent itibariyle değer görmekteydi. Bir varil tahmi
nen 159 litre civarındadır ve 1 kilo petrolden 10 bin 
kilo kalori civarında ısı değeri elde edildiğine göre, 
diğer enerji kaynaklarıyla mukayese edildiği takdirde, 
ortaya koymuş olduğu eşdeğer ve o değere meydan 
verme durumunda bulunan inşaatı da kıymetlendirir-
sek, daha da ucuza mal olmakta idi ve o şartlar al
tında hiçbir kimsenin petrole dayalı enerji kaynağını 
ortaya koyması tenkite konu olmamak lazım gelir. 
Yani burada birtakım arkadaşlarımız diyecek ki, «Ne
den bunu görmediniz?» 

Arkadaşlar, şunu söylemek isterim: Dünyada bu
nu hiç kimse görmemiş. Zaten, tabirimi mazur görün, 
bir Anadolu atasözü vardır, - Affedersiniz - «İnsanın 
hayvanı çamura gömüldükten sonra yol gösteren çok 
olurmuş.» Yani, hiçbir kimse, dünyada enerji kayna
ğının petrole dayalı olması halinde, pahalıya mal ola
cağını düşünememişti; bu açık bir gerçek. 

NİZAMETTtN ÇOBAN (Kütahya) — Yapma 
Bakan, bu kadar da deme. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben burada bunun münakaşasını veyahut da 
müdafaasını yapmak durumunda olmadım da, bir 
noktai nazarı ortaya koymak için burada bulunuyo
rum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gelelim enerji kayna
ğımızın değerlendirilmesine. Şu anda Türkiyemizin su 
itibariyle ve kömür itibariyle üretilebilecek enerji kay
nağı mevcut; bunu arkadaşlarımız burada dile getirdi
ler. Bunu hiç kimsenin bilmediğini zannetmek doğru 
değildir, bu işle ilgili olarak herkes bunu bilmekte. 

Şimdi, şunu ifade etemek isterim ki, Türkiyemiz, 
Hidrolik ve termik kaynakları itibariyle, kömüre ve 
suya; dayalı olarak azami şekilde kıymetlendirilmiş-^ 
tir ve kıymetlendirilme yoluna gidilmiştir. Bir barajın 
inşa ddilir ve hizmete açılır şekle gelmesi için çok 
büyük; »afhalardan geçmesi lazım gelir. Her şeyden 
evvel onun bir jeolojik değerlendirilmesi yapılacak, 
hidrolojik değerlendirilmesi yapılacak ve en nihayet 

burada saymaya dahi lüzum görmediğim pek çok 
değerlendirilme yapıldıktan sonra, bir barajın fizibl 
olabileceği ortaya çıkar; dolayısıyla, bu, fevkalade-
zaman alan bir durumdur. Öyle ise, bu zamanı de
ğerlendirme bakımından, kısa yoldan elektrik istih
sal edebilmenin, en akılcı yol olduğu ortada ve on
dan dolayı da, dünya aslında bu sebepten dolayı pet
role dayalı enerji istihsal eder duruma gelmiştir. İfa» 
de ettim, Almanya şu anda % 65 civarında enerji
sini petrolden almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemiz boş durmamış, 
1950 senesinden sonra hepinizin takdir buyuracağı 
şekilde - ben kınamak için, kötülemek için söylemi
yorum da, bir vakıayı ortaya koyuyorum - 1950 se
nelerinde Türkiyemizde bir tek Çubuk Barajı vardı, 
baraj olarak. Bugün o Çubuk Barajı ise, yalnız An
kara'ya dahi su verebilme imkânını dahi yitirmiş 
durumda. Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, baraj 
yapılabilme imkânı da 1950 senelerinden sonra de
ğer kazanmaya başlamış ve bugün Türkiyemizde bu
lunan ne kadar baraj sistemi varsa, hidrolik sisteme 
dayalı baraj serisi varsa, böylece meydana gelmiş, 
Bu arada, elbette ki, termik santrallarimizin değer
lendirilmesi de nazardan uzak bırakılmamış ve on
ların da değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, enerjimizin suya dayalı 
ve kömüre dayalı olarak elde edilebilir şekle sokul
ması hiçbir zaman ihmal edilmemiş ve bugün teme
li atılma durumunda bulunan, halen ıtemeli atılıp da ; 

bitmemiş bulunan bütün barajlarımız, geçmişteki ça
lışmaların neticesiyle ortaya konulma durumunda 
bulunmaktadır. Şunu ifade edeyim ki, halen üzerin
de çalışılmakta bulunan birtakım barajlarımız var ki, 
yani etüt safhasında olan, şu anda başlanılmış yahut 
da 3 - 5 sene evvel başlanılmış; ama 1990 senesinde, 
1995 senesinde belki değerlendirilebilirle imkânını an-̂  
cak sahip olacaklardır. Dolayısıyla, barajın nasıl ya
pıldığını bilen arkadaşlarımız, bu konunun değerlen
dirmesini hakkaniyetle yaparlarsa, bir vicdan azabı 
çekilmemiş olur. 

Kıymetli arkadaşlarım, işte biz, yine bir Cumhu
riyet Hükümeti olarak, memleketimizin burada her-
İkesin bahsettiği yeraltı, yerüstü servetlerini değerlen-.. 
dirme bakımından bir ihmalin içerisinde olmadığımı
zı, geçmişte de olmadığımızı; bilakis bunu en iyi şe
kilde değerlendirdiğimize kani olarak, şu andaki 
Cumhuriyet Hükümeti sıfatıyla, hidrolik kaynaklar
dan ve termik kaynaklardan - ki kömürü kastediyo-. 
rum - en iyi şekilde yine yurdumuzun değerlendir-
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«nâsi sağlanacaktır. Bu balkımdan, bütün gücümüz 
ve 'kuvvetimizle, sularımızı ve kömürümüzü değerlen
dirme yoluna doğru gidiyoruz, tıpkı geçmişte yaptı
rımız gibi. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sahaları 
•özel sektöre vermek için mi Sayın Bakanım? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, şu anda barajlarımızın birçok kısmı, pek 
büyük bir kısmı inşa halindedir ve önümüzdeki gün
lerde inşallah bunlar hizmete girecektir. Ancak, bu
rada yine, müsaade buyurursanız, hiç kimse alınma
sın; ama yine bir gerçeği ortaya koymama müsaade 
buyurmanızı istirham ederim; ama yalnız alınmamak 
kayıt ve şartıyla; kimseye ne hakaret etmek, ne onu 
kötülemek, ne de herhangi bir şekilde arkadaşlarımı
za, küçük düşürmek için değil, yine bir hakikati orta
ya koyup belirlemek için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşuluyor; «Efen
dim, neden bunlar değerlendirilmiyor, hidrolik sant
raller, termik santraller?»! diye; ama bir gerçek unu
tuluyor. Bakın değerli arkadaşlarım, eğer bilinirse 
Ve bilinilen durum ortaya konulursa, birtakım müş-
"külat ortadan kalkmış olur ve münakaşa mevzuu ol
maktan çıkar. 

ıŞimdi diyoruz ki, bu Kebamım 5 noi, 6 ncı, 7 nci, 
.8 nci üniteleri neden acaba bu şekilde gecikmiştir? 
Arikjadaişjlanmız burada haklı olmadığı halde, Adalet 
Partisinin üzenime bunu yıkma eğilimlini gösterdiler; 
ama gerçek; o değil. Hiç alınmayım, ben cidden yani 
kkns&yi küçük görmek için söylemek istemiyorum. 
Ancak, 1$76 yılında, değerli arkadaşlarım, 1976 yı
lının Ağustos ayında 5 nci, 6 ncı, 7 nci 8 nci ümiite-
'terirt makine aksamı ihaleye bağlanmış ve böylece 
ıgetirilme durumu hâsıl olmuştu. Ancak, zamanın 
hükümeti bunu geç ödeme şekliyle değerlendirdiği 
için imikıân bulamadı yahut şu bu neyse; ama ger
çek o ki, değerlendirilemedi ve dolayısıyla bulgum bu 
ünitelerin .ilkinin, yani 5 nci ünitenin 1980| yılının 
içinde, belki de bahar aylarımda hizmete girmesi mev
zuu biahiis iken, asgari bir sene gecikme ile bunun 
gejÇekleşimesi mürrikün olabilecektir. Yani, kalkıp 
ıda burada, «Hayır öyle değildir» dememin mümkümr 
olmadığımı dleğerli arkadiaşlarımıaın takdir buyura
cağına kaniim. 

(Aynıca, kıymetli arkadaşlarım, yine bir Karaka
ya Barajımız; var* ki, bu Karakaya Barajı Güney
doğu Amadölumuzum bir imcisi olacaktır; bu Kara-
ikaya Barajı da, ben, bakanlık koltuğuma oturduğu

mun üçüncü günü şahit olduğum bir hadise; ö 
barajı yapan İtalyan firması benim önüme ihaleyi 
feshedeceklerine dair bir teklifle geldiler. Sebep? 
2,5 milyon dolar civarında bir ödeme aylardır ve 
aylardır yapılamamış ve dolayısıyla bu ödemenin 
yapılamadığından ve hatta kendilerinin ifadesine, 
göre, bunun yapılamayacağı da bildirilmiş yahut 
da bildirilmemiş o ayrı bir konu; ama 
hık gerçek var ortada, bu 2,5 milyon dolarlık meb
lağ ödenmediği için Karakaya Barajınım, ihalesinin 
ifeshiyle karşı karşıya kaldık. 

Şimdi burada sormak icap ederdi değerli arka
daşlarım; memlek etimizin suyunun değeriemdiri'lme-
si elbette ki, hepimizin arzusu, yani damarında Türk 
kanı olan herkesin arzusu ıbu ama, bu ihmalin, lüt
fen, gelin, kimlim üzerimde kaldığının artık münaka
şasını yapmayalım.. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — İptal oldu mu? 

(ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
ESAT KMATTLIOĞlJU (Devamla) — Hayır iptal 
olmadı; ödedik 2,5 milyon doları ve Allah'a çok 
şükür ki kurtardık; yani bu bir mesele değil, 2,5 
milyon dolar, bunun ötesi berisi, yani bu başka bir 
şey değil. Ben onu vurgulamak istiyorum.' 

Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle ise, gelin, 
(bir de başka bir noktaya dokunalım. Bu termik 
santrallerimizin değerlendirilmesi de o kadar ya-
ıpılmlamış ve hali hazırdaki termik santrallerimizıinı 
tam kapasite ile çalışabilir durumu sağlanacağı yer
de yanlış bir taktikle, yanlış bir uygulama ile ne 
yapılmış? Bu ihmal edilmiş; hidrolik santrallerin; ça-
lı̂ tırılmaJsı yoluna gidilmu'ş. Bugün biz iktidara gel-
diğim'iz zaman, pek çok örnekle karşılaştık ki bun. 
ların iıkıi tanesi pek mühimdi, Hirfanlı ve Sarıyaır 
ıBarajlı;. bunlar kavi'tasyom noktasına gelmişti ka-
ivitasyonu belki arkadaşlarımız izaha muhtaç bir 
kelime olarak ,g!öröbilMer yani, arkadaşlarımız bumu 
bilir de, bir kere de ben arz edeyim. 

IBirtakım kavern meydana gelir, yani, birtakım 
olukları, delikler, 'birtakım boşluklar meydana ge
lir ve zamam içerisinde bu, sıkıntılı bir mecra takip 
ederek, barajım elden çıkmasına sebebiyet verir 
yani, kavitasyon maktasına gelmişti, kritik seviyenin, 
altıma düşmüş'tü. Şu anda Hirfanlı Barajını hâlâ 
büyük bir kısmıyla dinlendirme durumunda bulun
durmuş olmamıza rağmen, kritik noktanın şu an
da halen 5 - 6 metre daha altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunlarım hepsimi 
akıllıca, - biraz evvel değerli bir arkadaşım 'ifade 
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etti - her şeyi akıllıca idare etmek icap eder. Vkıl-
ÎJca idare etmemin artık, herkes tarafından bilin
meyen bir mesele olduğu da ortadadır; ama, her 
miedense bunun değerlendirilmesi, insanların kana
atine glöre çok şeçMi yapılmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarıım, petrol mevzuu ayrı bir 
'konu; ama vaktimiz maalesef kısıtlı; tabii burada 
zamanım müsait olsa da, petrol mevzuunda da siz
lere enine boyuna malumat sunmak durumunda 
ıbukmsaydım... Petrol; Elbette ki, yerli petrol ola
rak değerlendirilmesi itibariyle herkesin gönlünde 
yatan bir arzu; faifcat şu anakadar Türkiye'mizde 
değerlendirilen petrol maalesef 2,5 milyon ton ci
varındadır; ama, elimizde bulunan bütün kuvvet
le petrolümüzün yeni sahalar itibariyle değerlendi-
rilmösine gayret edeceğiz. Biraz evvel Cumhuriyet 
(Halk Partili bir arkadaşım burada ifade etti; «Biz 
!boı hususta fevkalade gayretler gösterdik; ama aca-
Iba siz 19*801 senesinde arama faaliyetlerine, bizim 
gösterdiğimiz arama faaliyetleri kadar devam ede
bilecek müsiniz?»' 

Değerli arkadaşım hiç müteessir olmasın. Ge
çen sene konmuş bulunan 6 milyar liralık bir büt
çe, TüaMye Petrolleri Anonim Ortaklığı itibariyle 
bu sene lil milyar lira civarına çıkartılmıştır, 
dolayı'sıyla '% 813 'bir artış temin edilmiştir. (COP 
sıralarından, «Devalüasyon» sesleri) Devalüasyonu! 
da nazarı dikkate alsanız, % 35 - 40 civarında mu
kayese ederseniz, yine de % 40 - 50 civarında bir 
fazlalık olduğu ortaya çıkar. 

(Değerli arkadaşlarını, petrolün, burada günü 
işlgal eden bir konu olmalsı hasabiyle, teferruata 
dalmadan, arkadaşlarımızın öğrenımeyi arzu ettiği 
ihıuisaislara temas edip, bunu da böylece geçeceğim. 

'Petrol, biz geldiğimiz; zaman Türkiye'de kuy
ruklar itibariyle değerlendirilmekte idi. Yani, biz 
ıgeldiığknıîztde hiçbir arkadaşımız, acaba şunu mu 
söyler; «Kamyonlar mazot kuyruğunda değildi, 
ottarrtobiİer benzin kuyruğunda değildi:» Bir de üs
telik, Allah'a dua edelim ki... 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — O dönemin su
çu moı bu? 

ıBNBRJt VE TABU KAYNAKLAR BAKANİ 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Eğer bir de 
kuş mevsimi olsa idi, başımıza bir de fuel - oil me
selesi daha da büyük bela olarak o zaman gelecek
tir, Fuel - oil sıkıntısını bu millet yazın öyle uzun 
boylu görme durumunda bulunamadı; tabii bu kış 
deVresfinde bunu şöyle böyle yaşadığı liçin, bunun ne 
demek olduğunu da anlamış oldu. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Bu durum o dö
nemin suçu mu? 

iBMERJl VE TABU KAYNARLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar-
kadaşlariim, bilhassa şunu vurgulayayım, hiçbir ar-ı 
kadaşım, hiçbir kimseyi suçlamak için söylemiyo
rum; ancak, burada bir mukayese, bir vakıayı de-ı 
ğerlendkme durumu itibariyle söylüyorum, elbet
te ki, buna değerli arkadaşlarım kendi kanaatlan 
itibariyle değer verirler, ıbunu burada biç kimseyi 
kötülemek kastıyla söylemiyorum, onu belirtmek 
isterim; ben, gerçeği ortaya koyuyorum; takldir 
Yüce Meclisindir tabii. 

, Değerli arkadaşlarım, akaryakıt itibariyle raf i-ı 
nerilerimİ2; çalıştırılacağı yerde, rafinerilerimiz ma
alesef boş kapasiteyle çalıştırılır duruma getirilmiş; 
ama bunun karşılığında ürün ithal edilmiştir. Ürünı 
ithal edileceği yerde rafinerilerimiz çalıştırılmış 
olsa idi, her varil itibariyle asgari 15 dolar kârımız 
olurdu. Aşağı yukarı bu şekilde 3,5 - 4 milyon ton 
civarında ürün ithal edilmiştir. Bunu varil itibariy
le değerlendirirsek, tahminen 25 milyon varil yan 
par; bunu 15 ile çarparsanız, bu hususta kayıp, 375 
milyon dolar civarındadır. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Büt
çe - Plan Komisyonunda dinledÜk bunları Sayın Ba
kan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet. «Bir 
kere daha et tekrarı basen, velevkihani 180ı» demiş; 
yani, ben bunu kimseye hakaret için söylemiyorum 
da, Türkiye'nin gerçeği olarak ben ortaya koymak 
istiyorum.. 

Ayrıca bir de ATAŞ silkintimiz var. ATAŞ dev
letleştirme durumu itibariyle değerlendirilmek isten
di. Bugün memleketin menfaati nerede, tabi onu1 

görebilmek icap ed'iyor. Ben ortada kimsenin böyle 
bir kastını veya sununu bununu değil de, ifade et
liğim gibi, mukayeseyi ortaya koyuyorum; değerlen
dirme sizlere ait. 

ATAŞ'a bakalım. ATAŞ, geçmiş hükümet bunu 
değerlendirmiş, dolar itibariyle MOBİL'le oturmuş 
94 milyon dolar civarında bir para biçmişler, bir pa
ra ortaya koymuşlar. Bu sonradan amortisman, şu, 
bu diye hesap edildiği zaman daha da aşağı düşmüş; 
ama, gelin görünk'i, ATAŞ'ın ortaya koyduğu zarar, 
bu değerlendirmenin çok daha ötesinde. 

Nasıl? Nasıl mı? Bakın anlatayım. Şimdi ATAŞ 
Rafinerisi halen 4,4 milyon ton kapasiteli olmasına 
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rağmen, 1,2 milyon ton kapasite ile, yani üretilen' 
yerli ham petrolle değerlendirilmektedir. Ancak 3,2 
milyon ton petrol geiüirilere'k, orada değerlendirilmesi 
dliğer şirketler tarafından mecburiyet olarak kabul 
edilmekteydi. Tabii bu durum yapılamamıştır. Bir 
devletleştirme durumu (itibariyle hadise bu noktaya 
kadar getirilmiştir. Bunun çözüm yolları başka şekil
de 'olurdu. Esas olan milli menfaattir. 

Şimdi o 3,5 milyon ton, daha doğrusu 3,2 mil
yon 'ton petrol gdtirileceği yerde 'işte ham petrol ürün 
olara'k getirilmiştir ve 375 milyon dolar öylece zarara 
girilmiştir. Ayrıca, ürün yerine ham petrol işlenmiş 
olsaydı, bir 15 dolar daha fark ortaya çıkmaktadır. 
Bunu da böylece değerlendirdiğiniz takdirde, zararın 
kaç yüz milyon dolara çıktığını sizler takdir buyu
rursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ise, ATAŞ rafinerisi 
94 milyon dolarlık bir dış Ödeme durumu itibariyle 
değerlendirilmişken, bugün yüzlerce milyon dolar 
Türkiye'yi zarara sokmuştur; alma, şundan emin ola
bilirsiniz ki, ATAŞ'ın Türk milli menfaatinin gerek
tirdiği sekide değerlendirmeyi hazırlamış bulunu
yoruz. Onümüzde'ki kısa günler içerilisnde ATAŞ'ın 
ne şekilde değerlendirildiğini Türk komuoyuna açık
layacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, simidi lütfen takdir buyu
run, bir bütçe ki, burada enine 'boyuna, tabii, müna
kaşa, müzakere ediliyor; ama, günlük meseleler or
taya konuyor. Hükümete geldiğimiz zaman develüas-
yon olacağı daha önce ilan edilmiş bir şekille karşı
laştık ve dolayısıyla memleketimize bir dolar daha 
gelememe durumu mevzuu bahisti. 250 milyon do
lar aylık petrol faturası var, petrol fiyatlarının son 
artışından evvel. Maalesef, develüasyon olacağı daha 
önceden bir Stand-by anlaşmasıyla, IMF kararıyla 
ilan edilme durumunda bulunulduğu için, herkes de-
velüa&yonun olacağını biliyor, ne içerden dışarıya 
bir mal ihraç ediliyor, ne de dışarıdan içeriye bir şey 
geliyor. Böyle olunca da ne oluyor netice? Neticede, 
herkes bekleme döneminde ve Türkiye'ye dolar gir
miyor, döviz girmiyor. Bunun üzerine, düşünün dej 

ğerli arkadaşlarım, İlaç 'dahi ithal eltime durumunda 
bulunmayıp, petrol ithal 'etme vazlyetiyle karşı kar
şıya 'kaldık, ilacı dahi ibimal eder duruma girdik. 
Çünkü, her şey felç olmuştu. Ancak 75 milyon do
lar, 100 milyon dolar civarında bir para bulabildik, 
ilk geldiğiimlz günlerde. Ondan sonraki günlerde yi
ne aynı durum devam etti; ama, çok şükür ki, bugün 
birtakım kimseler tarafından şöyle veya böyle tenkit 

edilen son almış olduğumuz ekonomik tedbirler ne
ticesinde, Türkiye'miz arzu edileh döviz seMiyeslİnef 
kavuşma durumuna gelmişir ve dolayısıyla, son 40 
gün içerisinde 50Û milyon dolar civarında petrole pa
ra ödeyebilme gücüne salhip olduk. 

Değerli arkadaşlarım, işte bizim aldığımız nokta
daki bulunan petrol hesabı ve dolayısıyla Türkiye' 
nin böyle sıkıntılı bir manzarayla karşılaşması. Yarii, 
petrolün kalkıp da dışarıdan getirildb'ilimesi dövize 
bağlıyken ve bir de üstelik: 250 milyon dolar acil1 

ödenmesi icap eden parayla kanşılaşltıik ve bu 250 
milyon dolar parayı ödeme, durumu şöyle kalsın, 
alabileceğimiz petrolü bulacak paramız, dövizimiz 
yoktu o günlerde ve bunun üzerine göndermiş oldu
ğumuz tankerler, ne Libya'da, ne Irak'da, ne de baş
ka bir yerde doluma alınmıyordu. Teyidi yapılma
dığı takdirde, bunun parası keş (cash) olarak öden
miş diye teyidi yapılmadığı takdirde, bunlar öden
miyordu. 

Böylece değerli arkadaşlarım, bugün böyle bir 
durumda teslim almış olduğumuz petrol faturası, 
Allaha çok şükür ki, şu son almış olduğumuz eko
nomik tedbirler muvacehesinde, önümüzdeki günler
de göreceksiniz, her Türk'ün memnun olabileceği bir 
petrol düzeltilme ve petrol ferahlama durumuna gel
miş olacağımızı, olduğumuzu önümüzdeki kısa gün 
içerisinde bütün Türk milleti olarak yaşayacağız ve 
idrak edeceğiz. 

ÎSMAtL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Çift
çi mazot bekliyor. Adana'da pamuk ekimi için ma
zot yok. 

ENERJİ VE TABİ t KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet. înşal^ 
lah çiftçiyi, şurada apaçık söylemek durumundayım 
ki, çiftçiyi mazotsuz bırakmayacağız (AP sıraların
dan alkışlar) 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Çu
kurova'da pamuk ekilemiyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, kömür meselemiz de ayrı bir durum. 
Şimdi burada bir arkadaşım «Bütçe Plan Karma 
Komisyonunda söylediğiniz rakamları tekrar edebilir 
misiniz?» dedi. Bakın, burada aynen tekrar ediyo
rum; Bütçe Plan Komisyonunda ne rakam vermişsem 
aynı rakamı veriyorum : 

1978 yılında TKİ'nin ürettiği kömür 13 417 07! 
ton; özel sektörün ürettiği ise 6 210 838 ton; topye-
kün üretim, özel sektör ve kamu sektörünün ürettiği 
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kömür 19 627 909 tondur. Bugün bir bakıyoruz, 
1979 yılının sonu itibariyle ürettiğimiz kömür nedir? 
Yani biraz evvel verdiğim kömür 1978 yılına aitti, 
1979 yılında ürettiğimiz kömür ise nedir? Türkiye 
Kömür İşletmelerinin ürettiği kömür 11 119 551 ton
dur. Özel sektörün ki, bu özel sektör yalnız Trak
ya'da çalışmakta ve Anadolu'nun 1 - 2 yerinde ça
lışmakta veyahut da devletleştirilmeden evvel özel 
sektörün ürettiği kömürün hepsini kapsıyor bu. Yani 
biz, devletleştirdikten sonra başkaydı, devletleştirme
den evvelki başkaydı hesabı yok, yani 1979 yılı 
itibariyle devletleştirilmeden evvel, devletleştirmeden 
sonra, topyakûn özel sektörün ürettiği kömür 
911 119 tondur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız kaldı efen
dim. 

ENERJİ VE TABÎİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim. 

TKİ'nin ürettiği de 11 119 551 ton olduğuna göre, 
toplam 12 030 670 tondur. Öyleyse, şöyle basit bir 
hesap çıkarttığımız takdirde açık, yani... 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Bakan, üretilmedi mi? 

ENERJİ VE TABÎİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
ikisinin de üretimini veriyorum, bir yanlışlık ol
masın diye ikisinin de üretimini veriyorum; ikisinde 
de üretim esastır; aradaki fark 7 597 239 tondur. 

Değerli arkadaşlarım, burada kim ne cevap ve
rirse, eğer sayın Başkanım müsaade etse; bakın ora
da benim bir çarita dolusu evrakım var, içerisinde, 
«Her jocaktan TKİ ne kadar çıkartmış, özel sektör 
ne kadar çıkartmış?» arkadaşlarıma bir bir bunun 
cevabını veririm. 

BAŞKAN — Size, gruplara gösterdiğimiz hoşgö
rüyü gösterme durumundayım; şöyle böyle 5 daki
kanız var efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim, çok teşekkür ederim Sayın Başkamm. Ben de 
5 dakika içinde toparlamaya çalışacağım. 

Ve ben buradan ayrıldıktan sonra, burada hangi 
arkadaşım konuşursa şunu bilsin ki, şu verdiğim ra
kamların aksine söylenen bir rakam hilafi hakikattir. 
(GHP sıralarından gülüşmeler) 

Evet. Bunu ben arzu eden arkadaşıma da - ba
kın burada ben resmi olarak konuşuyorum, yani 
Bakan sıfatıyla konuşuyorum, bunlar zabıtlara geçi

yor. Arzu edildiği takdirde - aksini iddia eden ar
kadaşlarıma yazılı olarak da veririm ve bunun aksini 
iddia eden arkadaşımız bunu ispat ederse, arzu ettiği 
cezayı da kabul etmeye hazırım; bu kadar açık 
konuşuyorum. Burada kimse kalkıp da rakam hatası 
yapmasın. 

Geçen gün Senatoda Cumhuriyet Halk Partili bir 
arkadaşımız konuştu; dedi ki, «15 milyon ton ol
muş.» 

Yok arkadaşlar. O, Devlet Planlama Teşkilatının 
tahmini bir şeyini almış getirmiş. Arkadaşımız ora
da sanki olmuş hadise olarak beyan ediyor, Hiç ala
kası yok, tahminidir; o rakamlar da elimdedir, tah
mini rakamdır; bunların hepsi açık seçiktir. 

O bakımdan, kıymetli arkadaşlarım, bir de mü
saade buyurursanız, bu kömür meselesinde şuna 
temas edeyim ve bu kömür meselesini de kapatayım. 
Daha bunun üzerinde çok konuşulur; ama kafanızı 
fazla yormak istemiyorum. Kısmet olursa, inşallah 
başka bir gün konuşuruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine 6 milyon ton teshin, 
yani ısınma kömürü ayrılmış. Bu 6 milyon ton ısın
ma kömürünün vatandaşa dağıtılması planı, geçmiş 
sayın Hükümet tarafından düzenlenmiş, yani, «Bize 
bu ısınma mevsimi, yani Mayıs 1979'dan Mayıs 1980 
yılına kadar olan ısınma mevsimi için 6 milyon ton 
kömür gerek» demişler ve her ile ne kadar gönderi
leceği de bildirilmiş. 

Biz geldiğimiz zaman, hükümet 6 ayını, hatta 
6,5 ayını doldurmuştu - ben yine 6 ayını hesap ola
rak alayım - 6 milyon tondan ilk 6 ayda dağıtılan 
kömür miktarı 1 487 000 ton civarındadır ve bakiye 
6 ay içerisinde ise bizim 4 600 000 ton kömür dağıt
mamız icap ediyordu. 

İnsaf değerli arkadaşlarım, şimdi siz bunu yapa
mayacaksınız, yapmayacaksınız, ondan sonra da, 
«Niye bu sene millet kömürsüz kaldı?» yok bilmem, 
«mazot bulamadınız da... Şudur, budur...» filan di
yeceksiniz. Dağıttığınız ortada, yani siz ortalama, 
6 ay içerisinde 240 bin ton kömür dağıtmışsınız, 
bizim ise sizin yaptığınız hesaba göre bu rakamı dol-
durabilmek için ayda 850 bin ton kömür dağıtmamız 
icap ediyordu. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Kömür kışın 
dağıtılır.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, hem de 
kış ayında, kışın dağıtılır tabii. 
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Siz kalkıp, 240 bin ton kömür dağıtacaksınız, on
dan sonra da bize, «850 bin ton dağıtmanız lazımı» 
diyeceksiniz. Bana bildirebilir misiniz acaba, Cum
huriyet tarihinde şimdiye kadar kim 850 bin ton 
kömür dağıtmış,, hatta kim 500 bin tonun üzerine 
çıkmış? Biz, Allah'a çok şükür, bu son dönemde 
ortalama olarak 3,5 ay içerisinde yaptığımız dağıtım 
itibarıyla aşağı yukarı 500 bin ton civarında aylık kö
mür dağıtır bir duruma geldik. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Vardı 
da dağıtıldı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, arkadaşım, «Vardı da dağıtıldı)» diyor. 
Tabii, değerli arkadaşım hesap yapmış, öyle söylü
yor. 

Ben ona yine cevap vereyim; 1979 yılında üretece
ğiniz kömürü siz 16 milyon ton civarında tahmin 
etmişsiniz - rakamlar elimde - 11 milyon ton civa
rında üretmişsiniz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Geçiş 
dönemi Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Geçiş döne
mi filan değil arkadaşlarım, yani ortada rakamlar 
bunlar. 

İngiliz İstatistikçisi Lord Kelvin «Eğer bir şey 
hakkında malumatınız varsa onu rakamla ifade edin. 
Eğer rakamla ifade edemiyorsanız, o şey hakkında 
malumatınız yoktur» diyor. 

Ben, burada kendi kanaatime göre rakamla ifade 
ediyorum ve bu rakamların da yanılmazlığını söylü
yorum, bunları arkadaşlarıma yazılı da verebilirim 
diyorum; kaldı ki, Meclis zabıtlarına geçiyor bun
lar. 

Kıymetli arkadaşlarım, Ankara'da dahi üst üste 
dağıtılan kömür, bizim yaptığımız hesaba göre gün
lük 1 500 ton civarındadır. Şimdi biz bunu günlük 
4 bin ton civarına çıkarttık. Buna rağmen aradaki 
rakamı şu anlarda doldurma durumuna gelebildik 
ancak. 

Kıymetli arkadaşlarım, kömür meselesi de bu, 
yani mukayese ortaya çıktığı zaman bir değerlendir
me gözümüzün önüne seriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, süreniz tamam
landı efendim, lütfen bitiriniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, lütfederseniz 1 - 2 dakika içerisinde bağ
layacağım. 

ı BAŞKAN — Sorular da var efendim, belki orada 
I tamamlama olanağı bulursunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sa-
I yın Demirel'den icazet almışsınız Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şimdi şunu 

I ifade edeyim; bütün bunları yaparken biz gücümüzü, 
I kuvvetimizi ortaya koyduk. Eğer Cenabı Allah 
I kısmet eder, bu dönemi hükümet olarak geçirirsek, 
I şunu ifade edeyim ki, tedbirlerimizi almak sayesin-
I de önümüzdeki dönemi sıkıntısız bir Türkiye olarak 
I Türk Milletimizin hizmetine sunacağız. 
I Değerli arkadaşlarım, kömür için çıkartılan bir 
I kanun var, bir de ona temas edeyim de, ondan son-
I ra vaktinizi almadan ineyim. 
I Burada ifade buyuruldu; kömür için çıkartılan, 
I daha doğrusu madenler için çıkartılan bir kanun 
I var; onun 1 nci maddesi der ki; «Bunu tatbik etme 
I durumu itibariyle Bakanlar Kurulu gereğini yapar.» 
I Aşağı yukarı bu manada bir durum var. 
I İşte, bunları yaparken biz enine boyuna bunu 
I değerlendirdik. Daha doğrusu, biz hükümete gel-
I meden evvel de açık bir mevzuu bütün milletimize 
I apaçık ortaya koyduk; nedir o da? 

I «Biz, madenlerin bu şekilde devlet eliyle işletil-
I meşinin memleketin yararına olmadığına kaniiz» 
I dedik, ve o kanaatimizi halen muhafaza etmekteyiz. 
I Adalet Partisi olarak, daha hükümetten evvel bunu 
I deklare ettiğimize göre, bugün de bu kanaatimizin 
I değişmediğini, bilakis bunda güç ve kuvvet kazan-
I dığını gördük. O bakımdan, vermiş olduğumuz bu 
I sözü önümüzdeki günlerde ne şekilde gerçekleştire-
I ceğimizin formülünü aramaktayız. Bu formülü bul-
I duğumuz anda... 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, çok süre taşması oldu 
I efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hemen bağ-

I lıyorum. 
I Bu imkânı bulduğumuz anda, bu kanuni formülü 
I bulduğumuz anda, Devlete verilmiş madenleri yine 
I aynı şekilde değerlendirilmek şartıyla özel sektöre 
I bırakacağımızdan şüpheniz olmasın. Ancak, şunu 
I ifade edeyim, bu madenler özel sektörün elinde ol-
I sun yahut da devlet sektörünün elinde olsun, kimin 
I elinde olursa olsun, özel sektöre verildiği takdirde 
I dahi, bunun Türk .milli menfaatine en uygun şekilde 
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değerlendirilmesi neye bağlıysa onu yapacağız ve 
kontrol sistemini de ona göre gerçekleştireceğiz; kim
senin sıkıntı vermemesini sağlayacağız. 

Değerli Başkanım, bana göstermiş bulunduğunuz 
müsamahadan dolayı size teşekkür ederim ve Yüce 
Parlamentonun değerli üyelerine de beni dinlemek 
lütfund^a bulundukları için ve tatlı bir konuşma ze
mini hazırlamış bulundukları için topyekûn arkadaş
larımıza saygılarımı sunarım. (AP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır efendim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız; Sayın Miski, 

Sayın Azizoğlu, Sayın Mevlüt Önal, Sayın Aktaş, 
Sayın Yağcı, Sayın Bayraktar, Sayın öztorun, Sa
yın Kahraman, Sayın Ak, Sayın Demirci, Sayın 
Haznedar, Sayın Akçal, Sayın Karsu, Sayın Çe
tin. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağa-

oğlu'nun soruları var Sayın Bakan. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından delaletinizle cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Mardin 

Abdülkadir Timurağaoğlu 
il. Nusaybin'den Silopi'ye kadar uzanan bölge 

sınırlarında petrol olmasına rağmen, bu bölgelerde 
petrol aramaları için gerekli ne gibi çalışmalarınız 
vardır? 

2. Karakaya ve Karababa barajının bir an önce 
bitirilmesi, Urfa ve Mardin ovalarının sulanmasına 
imkân verecek bu barajların faaliyete, geçmeleri için 
ne gibi tedbirler alınmıştır. 

3. Mardin'in Silopi ilçesinde yapılmakta olan 
barajın bir an önce bitirilmesi için ne gibi çalışma
larınız vardır? 

4. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Hanuk sulama 
projesinin süratlendirümesi için ne düşünülmektedir? 

5. Mardin ve ilçelerine bağlı köylerin bir kıs
mına direkler konmasına rağmen, bugüne kadar 
elektrik gönderilmesi için Bakanlığınızın ne gibi ça
lışmaları vardır?» 

Sorular bunlar efendim, yazılı veya sözlü yanıt
layabilirsiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yazılı cevap vereceğim efendim. 
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BAŞKAN — Yazılı cevap vereceklerdir. 
Sayın Şener Battal'ın soruları : 
ı«28 . 2 . 1980 Perşembe günü Millet Meclisi 

bütçe müzakerelerinin son gününün naklen yayınlan
ması için TRT Kurumunun gayretleri; TEK'nun 
enerji tasarrufu sebebiyle sonuçsuz kaldığı haber
leri doğru mudur? Bu müzakerenin yayınlanması 
için pazar günkü programlardan kısıntı yapılması 
mümkün müdür?» 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Geçen defa, 
malumu âliniz olduğu üzere, yayınladık; bu sefer de 
yayınlayabilmek için imkânlarımızı aramaktayız efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Ak-

kuş'un yazılı sorusunu okuyorum : 
«1. Küçüksu hidrolik santrallarının kurulmasını 

düşünüyor musunuz? Düşülüyor ise, kaç adet plan
lanmıştır? Afyon ilinde kaç adet yapılacaktır? 

2. Sulanabilir 8,5 milyon hektar alandan 6 mil
yonu henüz sulanmadığına göre, tamamı kaç yıl için
de sulamaya açılabilecektir? 

3. Afyon ilinde yapımı sürdürülen baraj ve 
göletler hangileridir? 1980 yılında, hangilerine baş
lanacaktır? Ne kadar para ayrılmıştır? Bunlardan 
enerji üretimine yönelik olanlar var mıdır? 

4. Afyon'a bağlı Çay ilçesi sınırları içinde bulu
nan Karamık Gölünün : 

a) Sulamada kullanılması düşünülmekte midir? 
Kullanılacak ise, göle dökülen kâğıt fabrikasının 

asitli, zehirli suları çevre kirlenmesine neden olaca
ğından, bu sular sulamada nasıl kullanılabilecektir? 

b) Karamık Gölünün suları bir düden yoluyla 
Eğirdir Gölünü beslediğinden, Eğirdir Gölü ise hem 
İsparta Ovasımn önemli bir kısmını suladığı, hem de 
Kovada santralında kullandığı cihetle, zehirli su
ları içeren Karamık Gölü düdeni kapatılacak mı
dır? Kapatılırsa, İsparta sulaması ve Kovada sant
ralının durumu ne olacaktır? 

5. Sincanlı ilçesine bağlı Gezler köyü, Çoban-
özü köyü, Boyalı köyü, Dinar ilçesi Çağlayan (Cadı) 
köyü, Sandıklı ilçesi Menteş köyü, Sandıklı ilçesi 
Çepni köyü, Ihsaniye ilçesi Bey köyü, Demirli ve 
Bayram Aliler köyü, Çay ilçesi Kılıçkaya (Geyezen) 
köyü, Afyon Merkez ilçeye bağlı Sarık ve Halımoru 
köyleri akarsuları ve Dazkırı ilçesi Ovacık köyü, 
Aktaşaltı akarsuyunun yapılması istenen göletleri 
hangi çalışma safhasındadır? 
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6. Dazkırı ilçesi Acıgöl kaynaklarından sulama 
ne zaman başlayabilecektir? 

7. Sincanlı köylerinden Afyon Merkez ilçesi 
Geçek (Araplı) deresine dökülen akarsuların depo
lanması, Geçek (Araplı) vadisinde mi yoksa, Çıkrık 
köyü sınırları içinde mi olacaktır? 

Geçek (Araplı) vadisinde olacak ise sıcak su alan
larına oturtulacak göl, sıcak suların soğumasına, 
alanın çökmesine, bu alandaki sıcak sulardan yarar
lanmaya neden olmayacak mıdır? 

8. Afyon Şehrinin doğal sıcak sularla ısıtılması 
düşünülmekte midir? 

Bir proje varsa ne safhadadır? Ne zaman ısıtıl
maya geçilecektir? 

9. Sandıklı Hüdai, Afyon Merkez, Geçek, Gaz-
lıgöl, Ömer Heybeli (Kızılkilise) kaplıcalarının su
larından enerji üretimi ve seracılıkta yararlanmak 
veya kaplıca geliştirilmesi için ne düşünülmekte, ne 
yapılmaktadır? ilerideki yıllarda ne yapılacaktır? 

10. Halen sıcak su gözleri bulunan, azlığı nede
niyle yararlanılamayan Çay ilçesine bağlı Pazarağaç 
köyünde, Afyon Merkez ilçeye bağlı Çobanlar na
hiyesi ile Sülümenli kasabasında sıcak su sondajı 
yapılacak mıdır? 

11. Afyon'da petrol veya doğal gaz araması dü
şünülmüş müdür? 

12. Dinar Çapalı Gölü seddelemesine ne zaman 
başlanacak, sulamaya hangi tarihte geçilebilecektir? 
Göl suyundan elektrik üretimi yapılacak mıdır» 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplanacak -
tır. 

Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Sabri Öz-
nal'ın yazılı soruları var, okuyorum : 

ı«l. Ülkemizde 2 yıldır sürdürülen müteahhitsiz 
gölet yapımının ucuz ve çabuk olduğu bir gerçektir. 
Personel ve makine ekipmanları bu programlara göre 
planlanan DSÎ'nin gölet üretimi için ne düşünüyor
sunuz? 

2. Mukaveleli teknik personelin durumu 1 Mart' 
tan sonra ne olacaktır? 

3. Mazot dağıtımını hiç olmazsa köylüye eskisi 
gibi kooperatiflerle veya başka bir adaletli yolla 
doğrudan vermeyi düşünüyor musunuz? 

4. Bugün yasa tavsatıldığı için, «şahıs mı, dev
let mi» sorusunu sorarken vatandaş kömürsüz kaldı. 

Tonu 5 bin liraya kadar karaborsa sürdü. Bundan 
böyle Parlamentonun çıkardığı yasayı tam uygula
yarak kömürün hakiki fiyatıyla satılabilmesi tedbir
leriniz nedir? 

5. 2 - 3 bakanlık bütçesini içeren DSl varken, 
diğer bazı bakanlıkların su ile ilgili yatırımlarda bu
lunması, hizmetlerindin dağınıklığı, yatırımların ak
sadığı kanısında mısınız? 

6H Makamca tasdik edilmeyen Suaıt Hayri 
Ürgüplü kabinesinde «Su Bakanlığı» ön görülmüştü. 
Enerji ve gıda çözümü ve hizmetlerin toplanması için 
böyle bir bakanlığa ne dersiniz? 

Saygılarımla» 
BAŞKAN — 6 ncı soruyu yöneltmiyorum size 

Sayın Bakan; muhatap siz değilsiniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, yazılı cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sözlü soru sormak isteyen değerli arkadaşları

mızdan Sayın Miski, buyurunuz efendim. Kısa ve 
gerekçesiz lütfen. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, aracılı
ğınızla sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

1. Tarımsal sulamada çoğunlukla petrole daya
lı enerji tüketilmektedir. Özellikle Hatay'da ve ben
zeri yerlerde bu tarz enerji tüketimi fazladır. Bura
daki petrole dayalı enerji tüketimi yerine elektriğe 
dayalı bir enerji tüketimi planlanmakta mıdır? 

2. Köylerde elektriği verirken, o köyde bulunan 
tüm mahallelere, ev ve sulama tesislerine ve küçük 
sanayie elektrik vermeyi amaçlıyor musunuz? 

3. Küçük su kaynaklarından enerji üretmeyi 
planlıyor musunuz? Hatay'da bulunan bu tarz küçük 
su kaynakları için herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

4. Hatayda yapılması planlanan Bohşin Sulama 
Barajı ne zaman yapılabilecektir? 

5. Menzilet Barajı 1979 yılında ihale edilecekti, 
bu ihaleyi ne zaman yapacaksınız? 

6. Bugüne kadar spot alımı yaptınız mı, ilerisi 
için yapmayı düşünüyor musunuz? 

7. Hatay'da gölet yapım çalışmaları var mı, var
sa ne safhadadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, şu ana kadar hiçbir zaman spot ham petrol 

— 162 — 



M< Meclisi B : 53 25 . 2 . 1980 O : 5 

alımı yapmadık. Diğerlerine yazılı cevap arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, buyurun. 

MEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından sorularımın ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

1. Batman Barajı adıyla isimlendirilirken sonra
dan yapılan, yörenin ismi olan Malabadi Barajının 
fizibilite raporları bitmiştir. Ne zaman ihalesi yapı
lacaktır? 

2. Diyarbakır ve çevresini sulayan, tarım bakı
mından olumlu bir bölümüne geçilecek olan Dicle 
Barajının yapılıp yapılmayacağım ve durumunun ne 
olacağını Sayın Bakandan rica ediyorum. 

3- Bu sorum biraz uzayacak özür dilerim, Ana
yasanın 41 nci maddesini ben okumakla başlayaca
ğım soruma. 
„ BAŞKAN — Bu malumdur belki, Sayın Aziz

oğlu... 

MEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Diyarbakır) — 
Şu açıklığı Meclis zabıtlarına geçirmek isterim. 

Anayasa madde 41 : «İktisadi ve sosyal hayat, 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra
tik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli ta
sarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planla
rını yapmak Devletin ödevidir.» 

Bu maddeden ilham alarak, yıllar yılı siyasal ik
tidarların Doğu ve Güneydoğuyu istismar ettiğini 
bendeniz şu kürsüden ilan ediyorum. Acaba siz de 
Sayın Bakanım, yıllar yılı geri kalmış Doğu illerin
de Dördüncü Beş Yıllık Plan, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, İkinci Beş Yıllık Plan ve Birinci Beş Yıllık Pla
na intikal eden konularda elektrifikasyon konularını 
hangi derecede, hangi yönde gerçekleştireceksiniz? 
Onu yazılı olarak rica ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azizoğlu. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzun ihmal edil
mediğini belirterek diğer soruların cevabını yazılı 
olarak arz edeceğim efendim. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın Ba
kan, «ihmal edilmedi» diyemezsin bunu. 

ı BAŞKAN — Efendim, soru, muhatabının vereceği 
I cevapla sınırlıdır. İstediğiniz biçimde yamt alamaz-
I siniz. 
I Sayın Mevlüt Önal, buyurun. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sayın Başkanım, 
I aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki 3 sualimin 
I cevaplandırılmasını rica ederim. 
I Bir sualime değerli bir arkadaşım temas buyur-
I dular. Ceyhan Nehrinin kolu olan Aksu'da kurula-
I cak olan Menzilet barajının temelini bu sene atmayı 
I düşünüyor musunuz? Sayın Bakanın cevaplandır-
I masını rica ediyorum, 
I 2. Güney illerinde, hassaten Hatay'ın zirai ke-
I simlerinde yaz mevsiminde 5 - 6 bin motopomp ma-
J zot gerekmektedir. Bu yaz mevsimindeki zirai ihti

yacı karşılayacak mazotu temin bakımından Sayın 
I Bakanlığınızca bu hususta gereken önlemler alınacak 

mı? 
I 3. Sayın Bakanlığınızca, anladığım kadarıyla 
I petrol arama hususunda fazla bir yatırım yaptığınızı 
I ve buna önem verildiği kanısı hâsıl oldu bendenizde. 
I Şimdi bu durumda acaba yeni bazı gelişmeler oldu 
I mu; petrol aramalarında, tabii gaz aramalarında? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önal. 
I Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş-

I kanım, yazılı cevap arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yağcı... 
ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Sayın Başkanım, 

aracılığınızla Sayın Bakandan 2 sual sormak istiyo-
I rum; kendisinden yazılı veyahut sözlü olarak cevap 
I rica ediyorum. 
I Bozüyük Bilecik'in gelişen bir ilçesi. Her sene 
I kömür tahsisisin üzerinde; 1978'de 5 bin ton, 19.79'da 
I 5 bin ton olmak üzere Seyit Ömer kömüründen tah-
I sis alınmıştır. Ancak bu sene 7 bin ton tahsis tale-
I binde bulunulduğu halde, Sayın Bakanımıza Bele-
I diye Başkanımızla beraber konuyu anlattım, kendisi 
I de ufak bir not aldı, «Cevap vereceğim» dedi, şu 
I güne kadar bir cevap alamadım. Bözüyük'ün bu 
I sene halkını soğukta bıraktı, acaba neden? Şu ana 
I kadar cevap verilmedi. 

İkinci sualim: Bilecik Orta Sakarya bölgesine 
I bağlı bir ilçe. Yukarı Sakarya DSİ sulama projesine 

göre, sulama projesi gerçekleştirildiği halde, Orta 
I Sakarya'ya gelindiği halde kesilmiştir. Üç seneden 
I beri hâlâ daha bu konuda bir atılımda bulunulma-
I mıştır. Bu konuda Sayın Bakanın görüşü nedir? 
I Yazılı veyahut sözlü cevap rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan..^ 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım yazılı cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Vazgeçtim 

Sayın Başkanım, 
BAŞKAN — İsmail Hakkı Öztorun... 
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sayın 

Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana bir sorum var, 
yöneltilmesini arz ederim. 

Çukurova'da pamuk ekim mevsimi başlamak üze
redir. Toprağın pamuk ekimi öncesi birkaç kez iş
lenmesi gerekirken, akaryakıt yokluğu nedeniyle, ma
kine toprağa girememiştir, pamuk tohumu ekileme-
mc durumundadır. Bu konuda ne gibi önlemler 
alınmıştır? Sayın Bakanın sözlü olarak yanıtlama
sını özellikle rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, geçen Cuma günü Sayın Tarım Bakanı . ile 
birlikte Adana'da idik. Değerli arkadaşım ve hiç 
bir tarım üreticisi, müstahsili müteessir olmasın; ge
reken yapılacaktır ve kimse mazotsuz bırakılmayacak
tır. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ömer Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Tekirdağ 

ilinin Malkara ilçesinde Sarayönü Barajı sulama 
kanalı ne zaman bitecek, işletmeye ne zaman girecek
tir. 

2. Bazı tarım kredi ve kalkınma kooperatifleri 
akaryakıt bayilikleri alıp, 500 bin lira veya daha 
fazla para verecek, depo, pompa, binalar yapmışlar
dır. Bunlara akaryakıt vermiyorsunuz, sebebi ne
dir? 

3. Akaryakıt dağıtımında hangi ölçüleri kulla
nıyorsunuz? 

4. Akaryakıt yokluğu nedeniyle tarımda büyük 
ölçüde üretimin düşeceğini düşünerek, çiftçilere akar
yakıt temini için ne gibi tedbirler aldınız? 

Teşekkür ederim;. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, tekrar arz ediyorum; çiftçi mazotsuz kalma
yacaktır. Diğer sorularını yazılı olarak cevaplandı
racağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Ak. 
ALI AK (İçel) — Sayın Başkan, aşağıdaki su

allerimin delaletinizle Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanına tevcih edilmesini saygılarımla arz 
ederim : 

1. 1978 ve 1979 senelerinde seçim bölgem İçel'e, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kömür tah
sisi yapılmış mıdır? Şayet yapılmış ise; 

A) Tahsis edilen bu kömür kaç bin tondur? 
B). Kazalara kaçar bin ton verilmiştir? 
C) Bilhassa Mut ve Gülnar kazalarında bu kö

mürlerin tevzi vazifesi kimlere veya nerelere veril
miştir? 

Ç) Bu 2 kazaya ait mutemetler kimlerdir? 
D) Bu kömürler tonu kaç liradan ve hangi ocak

tan tahsis edilmiştir? 
E) Bu kömürler Mut ve Gülnar kazalarına inti

kal edip bizzat ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmiş mi
dir? 

F) Bu kömürlerin tamamı bu 2 kazaya intikal 
etmeden, mutemetler tarafından karaborsada tahsis 
fiyatının tam 10 katı fiyatla 1 400 ilâ 1 500 liradan 
satıldığı iddiaları vardır, bu iddialar doğru mudur? 

2. Bu hususu Bakanlığınıza bağlı müfettişlere 
tahkik ve tetkik ettirmeyi düşünüyor musunuz? 

Suallerimin yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ak. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demirci... 
OSMAN DEMİRCİ (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, aracılığınızla aşağıdaki sorumun Sayın Ba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tiyorum : 

Erzurum'un Dumlu Barajının geçen sene ihalesi 
yapılması icap ederken, tehir edilmişti. Erzurum 
Ovasını sulayacak olan bu barajın ihalesinin bu sene 
başlayıp başlamayacağının yazılı cevaplanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yazılı cevap
layacağım Sayın Başkan^ 

BAŞKAN — Yazılı yanıtlayacaksınız. 
Sayın Haznedar. 
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ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Akçal... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Çayeli'nin 1 mil açı
ğında, uzun yıllardan beri kaynamakta olan yağlı ve 
yanıcı maddenin petrol türü bir madde olduğu söy
lenmektedir. Petrol aramalarına bu sahayı açacak 
mısınız? Bakanlığınız vakit geçirmeden bu sahayı 
etüd edecek mi? 

2. Sayın Bakana 72 gün evvel yazı ile arz etmiş
tim, kendilerinden bir cevap alamadım. Müsteşar 
tatminkâr cevap verdi; fakat zabıtlara geçirtmek ve 
cevap almak için bu soruyu Sayın Bakana tevcih 
ediyorum. 

Çayeli Madenköyünde bakır madeni sahası 5 yıl 
evvel Eltibanka verilmişti. 1972 yılı fizibilite raporu
na göre, yılda 50 milyon ve bugünkü kıymetlerle 85 
milyon dolar döviz tasarrufu ve gelir sağlayacak 
olan bu maden sahasının, Etibank'ın ve milli banka
lar ve özel sermayenin iştiraki ile ve halka açık ola
rak kurulacak bir anonim şirket tarafından işletil
mesi düşünülmekte midir? 

Etiban'ın, 5 yıldan beri bu sahada fiilen çalışma 
yapmamasımn sebebi nedir? 

Rize Çay Kurumu fabrikalarının, yılda 130 bin 
ton yüksek kalorili kömüre ihtiyacı var. Trabzon, 
Rize, Artvin, îspir havalisinde MTA tarafından kö
mür madeni araştırılması yapılacak mıdır? 

îkizdere hidroelektrik tesislerinin ikinci kademe
sinin 24 bin kilovat elektrik enerjisi sağlayacağı söy
lenmektedir. tiler Bankasında da buna ait bir rapor 
bulunduğunu bana haber vermişlerdi, 2 nci kade
menin yapılmasını düşünüyor musunuz? 

Suallerim bundan ibaret. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, yazılı cevap arz edeceğim efendim. 

'BAŞKAN — Yazılı yanıt sunacaksınız; peki. 
Sayın Cemal Aktaş, buyurunuz efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkanım, 
sorularımı soruyorum : 

1. Sayın Bakan, televizyonda verdiği bir demeç
te «Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının 17 ton bile 
petrol bağlantısı yapmadığını» söyledi. Daha sonra, 
geçmiş Enerji Bakanı Sayın Baykal'ın televizyona .ver
diği bir demeç üzerine, yeniden yaptığı bir basın top

lantısında, «Irak'la 5 milyon tonluk bir akaryakıt 
bağlantısı yapıldığını» beyan ettiler. 

Şimdi soruyu soruyorum Sayın Başkanım. 
Acaba BOTAŞ Anlaşması Türkiye'ye Irak'tan her 

yıl, ya da yulara göre değişik oranda, belli miktar
larda petrol satın alma olanağım ve şartını taşıyor 
mu, taşımıyor mu ve Sayın Bakan bunu biliyor mu? 

2. 1 Kasım 1979 tarihi esas alınarak, Türkiye 
Kömür İşletmeleri tarafından üretilmiş ve taşınmaya 
hazır kömür miktarları her ocakta, her işletmede ne 
kadaK idi? 

3. il 978 - 1979 yıllarında, özel sektör tarafından 
üretilmiş bulunan kömürler karşılığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi tarafından her 
özel teşebbüs sahibinden alman amrariyenin birer bi
rer dökümleri nelerdir? 

Devam ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakan, kömürle işleyecek termik santral

lerimizin yapımı bitmekte olduğuna göre (birçoğunun), 
bunların işletilebilmesi için elde edilecek kömürü (Ma
den Yasası uygulamadan kaldırdığına göre) özel sek
töre karşılatabilecekler mi? Bu konuda bir garanti ve
rebiliyorlar mı? 

Son sorum Sayın Başkanım: Sayın Bakanımız, 
«ilgili değildir» diyor ama, Türk insanının içerisinde 
kıvranmakta olduğu enerji sorununa hangi politika 
ile yaklaşmakta olduğunu anlayamadım. Sayın Baka
nımız, Türk insanının yakın zamanda çözüm bekle
yen enerji politikasına özellikle enerji politikası yak
laşım biçiminde genel bir doğrultu söyleyebilirler mi? 
Dilerlerse yazılı cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, 1 nci sorusu; 1973 yılında Türk - Irak Pipe - üne 
battı anlaşması yapılmıştır. Onun 14 ncü maddesine 
göre, 1978 yılı ile 1981 yılı arasında 12 milyon ton 
petrol verilebileceği, 1973 yılırida karara bağlanmış
tır. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) -^ Taahhüt mü Sayın 
Bakan? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, bu bir 
mukaveledir ve yalnız geçmiş iktidar bunu ancak 5 
milyon ton ile bağlamıştır, 7 milyon ton zarar etmişe 
tir, bu bir. 

Diğer sorularınıza yazılı cevap arz edeceğim. An
cak, enerji politikası itibariyle geçmişte olduğu gibi 
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Türk milli menfaatini düşünen bir parti olarak nasıl 
ki hidrolik santrallara değer vermişsek, kömür şan-
trallarına değer vermişsek, aynı şekilde hızımızı bun
dan böyle de enerji üretiminde hidrolik ve termik 
santrallan değerlendirmek suretiyle gerçekleştireceğiz. 

Diğer sorularınıza yazılı cevap arz edeceğim, say
gılar. 

BAŞKAN — Sayın Karsu... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kanı, aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorula
rımı yanıtlamalarını istirham ederim: 

1. Tercan'daki baraj, daha doğrusu gölet, 15 yıl
dan beri yapılmakta olmasına karşı hâlâ sonuç alın
mamış durumda ve şu anda da birkaç seneden beri, 
barajda hiçbir faaliyet görülmemektedir. Bu baraj, ya
hut gölet ne zaman bitecektir? Sayın Bakandan kesin 
tarih istirham ediyorum. 

2. Doğu Anadolu'da birçok yerlefde büyük dü
şüşler yapan küçük sular mevcuttur. Bu suların altı
na bir tane türbin ve bir boru ile yukarı alındığı tak
dirde, büyük ölçüde elektrik elde edilebilecek durum
dadır. Bu kaynaklardan istifade etmeyi ve elektrik 
enerjisine katkıda bulunmayı düşünüyorlar mı? 

3. Türkiye'de, özellikle Doğu Anadolu'daki hay
vancılık yapılan bölgelerde, ^dünyada bugün üçüncü' 
büyük enerji kaynağı gözüyle bakılan biyogaz ener
jisine gerekli önem verilecek midir? 

4'. Erzincan'ca 7 seneden beri - milletvekili oldu
ğum dönemi sayıyorum - yan derelerden gelip de köy
leri basan sular vardır. Birçok defalar Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne başvurduk, fakat bugüne 
kadar bu köyleri bu taşkından dozerlerle, çok ufak 
birer sel yatağı açmak suretiyle korumak mümkün 
olamadı. Bunlar korunup da köyler güvence altına 
alınacak mı? 

5. İstanbul'da, Ankara'da, özellikle büyük şehir
lerde apartmanların fuel-oil ile ısıtılmasına son ver
meyi düşünüyorlar mı? Bu yakıt darlığında yoksa 
hâlâ apartmanların fuel-oil gibi lüks bir madde ile 
ısıtılmasına devam mı edilecektir? 

Erzincan'da şu anda çalışan Çilhoroz Kömür İş
letmelerinden çıkan kömür toz olduğu için Erzurum'a 
götürülerek briket yapılıp satılmaktadır. Acaba, bu 
nakliyeye katlanılacağına, orada yerinde briket hali
ne getirip de etraf köylere ve Erzincan çevresine ver
meyi düşünüyorlar mı? 

Yeni bir soru : 
Erzincan'da 1978 - 1979 yılında elektriğe kavuş

muş olan köyler hakkında Bütçe Komisyonunda 

Adalet Partili milletvekili yanlış bir beyanda bulun
du ve maalesef benim Partime ait Bakan da bunu san
ki doğrulamış bir hava içerisine girdi. Tamamen 
yanlış olan ve orada iddia edildiği gibi olmayan bu 
köylerin adını Sayın Bakan bana, yani 1978 - 1979' 
da programa alınan ve elektrik verilen köylerin ismi
ni (istemiştim Sayın Başkanlığın kanalıyla bugüne 
kadar gelmedi) kısa zamanda verirler mi? Ayrıca, 
orada söylenen sözlerin yalan olduğunu ifade edebi
lirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, arkadaşımızın sorularına yazılı cevap arz ede
ceğim, 

BAŞKAN — Sayın Galip Çetin, buyurunuz. 
GALİP ÇETİN (Uşak) — Sayın Başkan, İzmir' 

de çıkan 1 Ocak Gazetesinde; İzmir Petrol Ofisi 
Bölge Müdürlüğünde devamlı surette suiistimal oldu
ğu yazılmaktadır. Sayın Bakanın bundan haberi var 
mıdır? Varsa, ne gibi tedbir almıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABÎ! KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu duruma muttali oldum; şu anda İzmir'de 3 
tane müfettiş vazife görmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğ-

lu, 
Sayın Bakan, oturabilirsiniz, teşekkür ederim. 

(Alkışlar). 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, zatıâlinize ve Yüce Parlamentonun değerli üye
lerine saygılarımı sunarım. («Bravo») sesleri, alkış
lar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhte söz sırası Sayın Nizamettin Çoban'da; 

buyurunuz Sayın Çoban, süreniz. 10i dakika. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin enerji darboğazının en acı, en sıkın

tılı bir döneminde Enerji Bakanlığı Bütçesini görüşü
yoruz, 

Biraz önce görüşen değerli Bakanımız, gerçekten, 
- inşallah, temennimiz odur ki, tıpkı 100 gün formül-

— 166 — 



M. Meclisi B : 53 

lerinde olduğu gibi, yanlış ve eksik çıkmazlar - ya
kın bir zamanda petrol bakımından, mazot bakımın
dan Türkiye'yi rahatlatacaklarını söylediler. Temen
ni, inşallah, biz de mutlu oluruz. 

Ama, şu anda Güney illerimizde; Antalya'da, 
Mersin'de, Çukurova'da, Hatay'da tüm çiftçilerimiz 
pamuk ekimini yapamama durumundadır, sırf ma
zot yokluğu nedeniyle. 

«Hükümet gider, dertler biter» diye işbaşına ge
lenler, dertleri bitirmediği gibi kuyrukları kaldırdı
lar. Mazot kuyrukları gerçekten Türkiye'de kalktı; 
ama niye kalktı? Yine bu Hükümetin içerisinde olan 
Sayın Koksal Toptan arkadaşımız bir sohbet esna
sında şunu söylemişti Zonguldak'ta yaptığı bir ko
nuşmada; o zaman, Ecevit Hükümetinin kuyrukları 
nasıl kaldıracağını tarif ederken, tıpkı benim gibi 
yapmıştı; çünkü Türkiye'de hiç mazot kalmadığını, 
vatandaş mazot bulamayacağı için kuyruğa girmeye
ceğini iyi biliyordu; bugün de girmiyorlar. Temenni 
ederiz ki .bundan sonra, milletvekillerinin 3 ton ma
zotu alabilmek için değerli 'bakanımızı evlerinde bile 
gece gündüz rahatsız ettikleri bir kışı bir daha in
şallah yaşamayız. 

Ama bu bir temenni; ben, bir Bakanımızın ağzın
dan bunu duymak istemezdim, rahatlıyorum, ama 
değil, Türkiye'nin gerçeği o değil. Biz, kendi doğal 
kaynaklarımızı elde edemediğimiz, sahip çıkamadığı
mız müddetçe, bu sıkıntıdan kurtulacağımıza da ben 
şahsen teknik bir insan olarak inanamıyorum. 

Aslında bugünkü enerji darboğazı ne bir ayın, ne 
üç ayın, ne üç yılın ne de beş yılın neticesi; ta 195G' 
den 'bu yana, biraz önce Sayın Bakanımızın göğsünü 
gere gere iftiharla methettiği geçmiş dönemlerinin 
takip ettikleri enerji politikasındaki dışa bağımlı ol
manın hatasıdır. 

Sayın Bakanımız dediler ki; «Dünyada kimse pet
rolün bu denli stratejik duruma gelebileceğini hesap 
etmemişti.» Sayın Balkan, ben 1964'e dönüyorum. 
Teknik üniversite talebesiyim. Sayın İhsan Topaloğ-
lu, o zamanın TPAO Genel Müdürü. Türkiye'de ilk 
defa petrol konusundaki kavgayı, ta ki, 1954*de Tür
kiye'nin petrol politikasını tayin edecek yasanın 
Amerikalı bir avukat tarafından hazırlanmış olması 
nedeniyle Türkiye'nin bu enerji darboğazına düştü
ğünü defalarca, günlerce süren açık oturumlarda dile 
getirmeye çalıştık. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok yanlış. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Yanlış 

değil, gerçekler var. Dosya ile çıktım beyim. 
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Bırakın onu, Birinci Dünya Harbinde meşhur İn
giliz ajanı, İngiliz cassusu Lawrence'in Ortadoğu ra
porunu hiç mi görmediniz? 30 yıldır hiç mi okuma
dınız? 

Üstelik, 1950'den bu yana uygulanan politikada 
ABD emperyalizminin tüm dünyada, tüm geri kal
mış ülkelerde uyguladığı Marshall Planıyla Türkiye 
taşımacılığı tamamen karayolu taşımacılığına, demir
yolundan uzaklaştırılıp karayolu taşımacılığına çev
rilmiştir., 

Türkiye'nin ithal ettiği petrolün % 40'ını taşıma
cılık sektörüne sevkettiğini düşünürseniz, % 28'ini, 
% 29'unu sanayi sektörüne sevkettiğini ve diğer kı
sımlara da enerji ve diğer parçaları sevkettiğini dü
şünecek olursanız, Türkiye'de hızla gelişen, bilinçsiz 
bir şekilde gelişen otomotiv sanayiinin ve o zaman
ki Marshall planından alınacak belirli avantajların 
bugünkü Türkiye'de enerji bunlalımının esas neden
lerinin tam gereği olduğunu görürsünüz. 

Aradan zaman geçti, Allah bize bir 21 aylık ik
tidar imkânı verdi; dedik ki: Türkiye'deki doğal 
kaynaklar, Türkiye'nin kömürleri halk yararına iş
lesin. (AP sıralarından «Petrol kaç metreden çıkı
yor»! sesleri). 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — İşleti
yorsun ya. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — İşletiyo
rum, işletiyorum. İşletmek için çırpındım, geri ver
diniz. Sağolsun Demirel, ceplerimi doldurdu. (AP 
sıralarından «Borçların da ödendi»» sesleri). Onu da 
ödedim^ onu da ödedim. Sağolun, sağolun. (AP sıra
larından gürültüler), 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen söz atma
yınız. 

Sayın Çoban, sizin de süreniz kısıtlı tabii. Dik
kate alarak siz de cevap vermeyiniz. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum efendim, daha vaktim var. 

Ama bakın beyler, Sayın Bakan biraz önce, yer
altı servetlerinin devletçe işletilmesine ilişkin yasay
la ilgili konuşurken birtakım rakamlar verdi. Tüm 
kapitalist sistemlerin uyguladığı; devlet sigara fabri
kası yapamıyor, öyleyse özel sektöre verelim. Dev
let kömürü işletemiyor, öyleyse özel1 sektöre vere
lim. Devlet havayollarını işletemiyor, özel sektöre 
devredelim. Ama devlet ne yapacak? Sermayenin 
jandarmalığını, sermayenin bekçiliğini yapacak; çı
karılmak istenen baskı yasalarıyla, değiştirilmek is
tenen Anayasayla; müsaade etmeyeceğiz. 
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Madenlerin devletleştirilmesinde iki anaunsur var
dır... 

YUSUF UYSAL (İsparta) — Seni kazandırmak 
için. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Tamam, 
onu da yaptınız. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntı
sı olan elektrik enerjisi için 1974'den beri Çan, Or
haneli, Kangal, Yatağan, Soma termik santrallerinin 
(bulunduğu sahaflar özel sektörün elinde olduğu için 
bu projeler beş senedir erteleniyordu. Bunun için 
birinci derecede önemliydi. 

ikincisi; kusura bakmayın, kömürü kaloriferde 
gören insan değilim, içinde yaşayan insanım. Kö
mür başka madenlere benzemez arkadaşlar. Yeraltın
da bıraktığınız her parça kömür yanar. Yanan her 
kömürde, fakir fukaranın, daha henüz doğmamış ço
cuklarımızın hakkı vardır. 

Bugün «özel sektör kâr ediyor» deniliyor. Ben 
madenciyim, maden mühendisiyim ve özel sektör sa
hibiyim. Eğer Türkiye'de devletin çalıştırdığı sistem
de yeraltında kömür bırakmayacak şekilde, dikkat 
edin, bü milletin milli servetini ziyan etmeyecek şe
kilde çalışacak bir tek özel sektör ve devletle aynı 
fiyatla çalışacak da kâr edecek, ona gülerim. Özel 
sektörün randımanı 500 kilodur, devletin randımanı 
1 250 kilodur; ama özel sektör kâr eder. Çünkü, dev
let 300 liraya kömür satar, ben 2 800 liraya kömür 
satarım, işte onun için özel sektör kâr eder. 

Arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakanımız dedi ki: 
«1978 yılında özel sektörün ürettiği kömür miktarı 
6 milyon ton.» Sayın Bakanım, Bakanlıktasınız^ so
ruyorum : 1977\le kaçtı? 1976'da kaçtı? 1975Ue kaç
tı? Söylüyorum: 2 milyon ton, 2 milyon 400 bin 
ton, 2 milyon 500 bin ton. Niye? Devletleşecek ya, 
Maden Yasası çıktı ya ve öylesine bir sömürü başladı 
(ki, açık işletmelerde şevli çalışması gereken madenler 
•bu sefer ters çevrilip çalışmaya başladı ve iş kazala
rı olmaya başladı. Yatağan, Çeltik, giderseniz görür
sünüz, Eğer madenciliği biraz biliyorsanız, gerçekleri 
bilerek, görerek yaşayalım. Sayın Bakanım diyor ki 
«11 milyon ton devletin ürettiği.», Değil; bir dakika 
efendim, bende dosyayla geldim, öyle şey yok. Bu
gün içinizden seçilecek iki heyet gitsin Tunçbilek'e, 
gitsin Gediz'e, gitsin Soma'ya, yüzbinlerce ton kö
mür yerde yatıyor. Niye? Mazot yok da nakledilemi-
yor beyler. Sadece benim ocağımda 5 bin ton var, şah
si işletme. Niye? 1 gram mazot olmadığı için nakle
dilmiyor. Esas, üretim değil; Sayın Bakanım tüketi
cinin eline gittiği rakamları burada vermesin... 

BAŞKAN — Sayın Çoban, süre tamamlandı efen
dim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Bitiyor 
efendim, bitiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
EMİN ENGİN TANRIVERDİ (Balıkesir) — 

Şeker Şirketine veriyorsun, sana mazot veriyorlar. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Veriliyor 

da git gör. 
BAŞKAN — Sayın Tanntverdi... Arkadaşlarımızın 

sükûnetle dinlemesini rica ediyorum. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, gerçekten zaımanımız çok 'kısa. Yalnız, 
bu iktidar, bu yasaya karşı çıkmakla hakindir, doğal
dır. Tıpkı arkadaşlar, şurada elimde bir dosya var, 
bir müfettiş raporu, başmüfettiş raporu, HEMA dos
yası, HEMA, HEMA. Faruk Sükan'dan geçti, destek
çinizden geçti. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kimin destekçilsu, 
sizıin destekçimiz. Sizin bakainınızdı. 

NİZAMETTİN ÇOBAN — (Devamla) — Bura
da sonuç kısmında bir şeyler yazıyor; diyor ki: Ana-
fartalar Şubesinde, Genel Müdürlükte ve diğer şube
lerde bu işle ilgili birtakım görevlilerin - ismini bu
rada vermiyorum, istersenliz vereyim Sayın Bakan - şu 
anda... 

EMİN ENGİN TANRIVERDİ (Balıkesir) — Ver, 
ver. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Şu anıda 
ıbenfkn ismini vermeme gerek yok, çıkartırsın, Etübank' 
in bankacılık küsmınin en yetkilisi, Ziraat Bankasının 
en yetkilisi. 

Şu dosyada diyor ki - Bu adamlar Türk Ceza Ka
nununun gerekli hükümlerine göre ceza alır ve işten 
el çektirildiıkleri halde, sırf Hükümetin kuruluşunda 
etkili olanları memnun edebilmek için, onlar için ora
dan ayrılmışlardı.. 

EMİN ENGİN TANIVERDİ (Balıkesir) — Sa
yın Çoban, islim söyle, isim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamda) — Genel 
Müdürler, Ziraat Bankası Genel Müdürü. Efendim, 
bugünkü Etibank Genel Müdür Muavininiz Necati 
Bayrak, al, al, al! 

BAŞKAN — Sayın Çoban, Sayın Çoban, süre 
geçti. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, sayın Balkandan bunu sormak istiyorum. 
Ayrıca, bazı destekçilerinizi memnun edebilmek için 
lilkokul mezunu lokanta garsonundan Petrol Ofisi 
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Genel Müdürlüğünde Sosyal işler Müdürü ve Müdür 
muavinleri yaptığınız doğru mudur? Bende doğru, ^ 
zabit, isimleri çıkarırım... 

Değerli arkadaşlarım, temennimiz odur ki, biraz 
önce konuşan sayın Bakanımızın söyledikleri gerçek
leşsin, ülke petrol ve enerji bunalımından bir an önce 
kurtulsun. 

Bu vesileyle, Enerji Bakanlığı bütçdsİnlin ülkemize, 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepimize saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşiekkür ederim Sayın Çoban. 
Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabii Kaynaiklaa* 

Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bütçenin bölümlerine geçilmesi husu
sunda onayınızı alacağım: Kaibul edenler... Kaıbul et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bölümleri ökütuyorm efendim. 

C) Enerji ve Tafbiîi 

Bölüm 

Bakantlığı Bütçeli 

Lira 

101 Genel yönetim ve desltek hiz-
" metlleri 88 338 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kaibul edenler.:. 
Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
'işletilmesınlin sağlanması 11 639 245 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
ıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 6 966 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını 
za sunuyorum: Kaibul edenler... 
(Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna dair C. Senatom ve Bütçe Karma 
Komisyonu balkanlıları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı: 
426;C. Senatosu S. Sayısı : 975) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
katana bütçesinin maddelerime geçilmesi hulsusunda 

(1) 426 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

onayınızı alacağım: Kabul edenler... Kaibul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
1980 mali yılında yapacağı hizmöCler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 43 958 512 000 
lira ödemek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) oatvelüni 
okutuyorum efendim: 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim vo desJtek hiz
metleri 1589155 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
ıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edil-
mişltir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt satın 
alınması ve destek hizmetleri 5 278 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul ödil-
miştir. 

111 İşletme ve onarım 2"036 183 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

112 Büyük su işleri 29 288 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
'Kaibul etmeyenler... Kaibul ödil-
mi$tir. 

113 Küçük su işleri 3 702945 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum!: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Yardımcı tesis yapım hiz
metleri 685 069 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum*: Kabul edenler... 
Kabul dtmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1378 277000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kaibul dtmeyenler... Kabul edil
miştir.' 

Madde İli bağlı cdtvel'iyle birlikte onayınıza su
nuyorum: Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilrriiştör. 

2 nci maddeyi dköutuyorum: 
Makide 2. — Devlet Suişleri Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(43 958 512 OÛO) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cevtel okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 1 159 500000 
BAŞKAN Kabul edenler... Et-
menyeler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 42 799 012 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Et-
menyeler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetveliyle onayınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Devlet Suişleri Genel Müdürlüğün

ce 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birimin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet-
veldb gösterilmiştir. 

ifiu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Oynuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Devlet Suişleri Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler,., 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5, — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
kKalbul edilmişftâr, 

I 6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Devlet Suişleri Genle Müdürlüğün-

I ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere, 
I bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sayılı 
I Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1980 mali yılında uy-
I gulanmaz. 

3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince An-
I kara ve istanbul şehirlerine içme, kullanma ve en-
I düstri suyu temini maksadıyla, girişilecek taahhütle-
I rin tutarı için aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös

terilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardım-
I lardan temin olunan proje kredileri için, 1980 mali 
I yılında uygulanmaz. 
I 1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
I ve Ankara - îstanhul belediyelerince yaptırılacak işler 
I karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
I oluşu hakkındaki hüküm 1980 mali yılında uygulari-
I maz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kaibul etmeeynlter... 
I Kaibul edilmiştir. 
I 7 nci maddeyi okutuyorum: 
I Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları 
I inşası dolaiyısiyle yerlerinin değiştirilmes'ine zaruret 
I hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
I 'köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağ-
I lanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve tevsii 

ve baraj ve göl sahalarında kalan akarykıt boru ht-
I İrinin varyantı için Devlet Suişleri Genel Müdürlüğü 
I Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek mik

tarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A) 

I işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu 
I Itoonuda gerdeli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden bu 
işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı 

I ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kafcul edilmiştir.! 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka-

I mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan-

I ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro -
elektrik santrali ve diğer su kaynaklarının geliştirfl-

I mösi ile ilgili, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, te-
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mel sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, ze
min mökaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, 
su, çimento analizleri ve model deneyleri, yaptırıl
ması amacıyla Devlet Silişleri Genel Müdürlüğüne 
yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su-
işleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaret
li cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama
yı yapialbilir. îşin bitiminde yapılan kesin harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye 
Bakam yetkilidir, 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, erteli yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Makide 9. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş Yasasına hüküm getirilinceye veya konu özel 
yasa ile düzenleniinc'eye kadar, Devlet Su îşleri Genel 
Müdürlüğünün yabancı ülkelerdeki çalışma esaslarına 
ilişkin 9.8.1979 gün ve 7/17924 sayılı Kararname 
hükümleri 1980 Bütçe yılında da uygulanır. 

Hizmetlerin yapılmasında çıkan sorunlar gerektir
diği takdirde, ek kararnameler çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 10, — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.; 

Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçenin kabulü açık oy
lamaya tabidir, daha sonra açık oylarınıza sunula
caktır. 

4. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkeresi. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; 
Ç. Senatosu S. Sayısı : 976) (1) 

(1) 427 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Petrol îşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunda onayınıza 
alacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte okutuyo
rum: 

Petrol îşleri Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol îşleri Genel Müdürlüğüne 
1980 mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (36 651 000) lira 
ödenek verilmiş/tir, 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 23 818 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111' Petrol faaliyetleri ile ilgii 
halkların verilmesi kontrol ve 
denetim hizmetleri 10 441 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Ka!bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlanma
sı akaryakıt ve istikrar fonu 
hizmetleri 1 670 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Katml eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetveliyle birlikte onayınıza sunu
yorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol îşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(36 651 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

'BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum: 
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B — CETVELİ 
GeMr 
türii Lira 

2 Vergi dışı gelirler 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler 36 591 000 
(BAŞKAN — Bölümü oylarını- I 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mâdldeyi, bağlı cetveliyle birlikte onayınıza su
nuyorum: Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir, 

Bu cetveMe yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kalbul Edenler... Kabul etmeyenler... " 
Kalbul editoiştir. 

Madde 4. —. Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli Cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kalbul ddenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştlir, 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alı
nacak paralardan idarece gelir kaydı lazım gelenler, 
Maliye Bakanlığınca bîr taraftan bağlı (B) işaretli cet
velde gelir, dliğer taraftan (A) îşaretli cetvelin ilgili 
program, altprögram, faaliyet veya projelerine öde
nek kaydolunur, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabuİ edenler... Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilraişir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabu Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Bu bütçenin kabulü de açık oylarınıza tabidir, 
daha sonra bu bütçe de açık oylarınıza sunulacak
tır. 

2 5 . 2 . 1 9 8 0 0 : 5 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Makanlığı Bütçesi Meelisdmizce de kabul 
edilmiştir. Bütçenin ülkerdize ve Bakanlık mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efendim. 

1. —r- 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) (Devam) 

Ç) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sıra Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçe 
görüşmelerine geldi. 

Bu bütçe üzerinde Sayın Yaşar Göçmen Milli Se
lâmet Partisi Grubu adına, Sayın Ahımet Altun Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Çakır-
oğlu Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Sayın 
Mustafa Rona Adalet Partisi Grubu adına söz aklı
lar. 

Kişisel olarak lehinde; Sayın İbrahim Topuz, Sa
yın Çatalbaş, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın 
Demirci, Sayın Karaatlı, Sayın Binay, Sayın Sayın; 

Aleyhte Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Erdinç, 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Akkuş, Sayın 
Ege; 

Üzerinde Sayın Tuna, Sayın Bütün, Sayın Ali Ak 
söz aldılar. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerimdelıer. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa

yın Yaşar Göçmen'die. Buyurun efendim, söz süreniz 
20 dakikadır. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe bu gece görüşece
ğimiz son bütçedir, zaten saat 01.30'da veya 02.00'de 
ıbitebilir; kim bilir, zamanı ölçemiyorum; ama bu 
gece başka bütçe görüşemeyiz. 

Buyurun Sayın Göçmen. 
MSP GRUBU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 

(Diyarbakır) — Sayın Başkam, değerli milletvekilleri; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Milli Selâmet Partisi Grubunun görüş ve ve temen
nilerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yü
ce Heyetimizi Grubum adına saygıyla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin in- I 
kıtaa uğraması sebebiyle, sözlerimi mümkün olduğu I 
kadar kısa kesmeye gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, son üç yıldır Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesi üzeninde Grubumun görüşlerini an
latmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Şim
di gerilere doğru bakıp, geçmiş senelerin bir muhase- I 
besini yapmak durumundayız. 1978 ve 1979 bütçele- I 
ri, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri tarafından I 
1980 yılı bütçesi ise Adalet Partisi Hükümeti tarafın- I 
dan hazırlanıp huzurlarınıza getirilmiş bulunmakta- I 
dır. 

Bütçeler üzerinde şüphesiz çok şeyler söylenir ve I 
söylenmektedir. Bir teknik adam olarak, işin edebi- I 
yatından ziyade, rakamsal yönleri üzerinde durmaya I 
çakşacağım< I 

Cumhuriyet Haılk Partisi Hükümeti 1978 yılında I 
KİP ve KUP projeleri diye bilinen iki proje ortaya I 
atmıştır. Acaba bu projeler neticesinde, geçmiş 22 ay
lık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti zamanında I 
neler yapılmıştır? I 

Değerli arkadaşlarım, gerçekler apaçık ortadadır; 
kimse gerçekleri inkâr edemez. Köye Ulaşım Projesi 
(KUP Projesi) ve Köylüye îş Projesi; taş taşıma, taş 
toplama projesi (KİP Projesi) diye bilinen projeler
le; maalesef millet düpedüz oyalanmış ve belki bir I 
noktada aldatılmıştır, geri kalmış yörelerin sakinleri 
maalesef bu projelerle uyutulmak istenmiştir. I 

Fakat biz, bu uydurma projeleri ortaya atanların I 
milletten gereken dersi aldıklarını görerek teselli bul- I 
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu projeleri ortaya atanlar, I 
(hiç şüphe etmiyoruz) kendileri özel olarak da isim I 
yapmak için bu projeleri ortaya atmışlardır; fakat I 
bu projelerinde muvaffak olamayınca, şahsi prestij- I 
leri de zaafa uğramıştır. I 

Özelliıkle KUP projesi ile ne yapıldığını merak I 
eden değerli milletvekillerini bu projelerin tatbik I 
edildiği bölgelere davet etmek isteriz. Arzu eden sa- I 
yın milletvekillerini seçim bölgem olan Diyarbakır'a 
davet ediyorum. Lütfen geliniz ve bu projelerle neler 
yapıldığını bütün gerçekleriyle gözlerinizle görünüz. I 
Bizce, halkın temsilcilerinden müteşekkil bu Mecli- I 
sin halkın hakkını koruması ve halikını sarfedilen mil- I 
yarlarının hesabını mesullerden sorması şarttır. Şim
diki Hükümet, bu hesabı soracağım ümidiyle ve so
racağım vaadiyle işbaşına gelmiştir. 

Bunun için değerli arkadaşlarım, mutlaka bir Mec
lis Araştırması açılıp gerçeklerin ortaya konması ge- I 
rekir. Eğer biz kullar, yani bizler hesap soramazsak, 1 
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yarın ruzu mahşerde Cenabı Hak mutlaka heba edi
len milyarların hesabını bizlerden, hepimizden sora
caktır-

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, KİP projesiyle geç
miş hükümet, partililerine geniş mali imkânlar sağla
mış ve bu işçileri işe yerleştirenlerin de kendtilerine 
çeşitli maddi menfaatlerin sağlandığını müşahede et
mekteyiz. Bütün arkadaşlarımız bunu müşahede et
mişlerdir. Özellikle Yol Su Elektrikteki (YSE) yol
suzluklar geçmiş devirde öyle bir hal almıştır kli, 
bu yolsuzlukları dile getiren bizler bu Meclis kürsü
sünde konuştuğumuz zaman, değerli bazı Halk Par
tili arkadaşlarım dahi bu konuşmalarımızı tasvip et
mişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarının 
idare ettiği YSE müdürlerinin sayısını tespit etmek 
mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin gerçeği 
gören ve bizim bu kürsüde dile getirdiğimiz gerçek
leri alkışlayan arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür 
ederim. 

Bütün bu eski meseleleri neden huzurlarınıza geti
riyoruz değerli arkadaşlarım; yeni Bakanımızdan, Sa
yın Bakanımızdan vazife istiyoruz da onun için. Ye-
n'i Bakanımızı vazifeye davet etmek için geçmiş ha
diseleri ortaya sermek mecburiyetini duyuyoruz. Sayın 
'Bakanım, lütfen bu KİP ve KUP projeleri skanda-
lına eğiliniz ve devletin milyarlarını har vurup har
man savuranlardan hesap sorunuz. Çünkü bu hesa
bı soracağım diye milletin karşısına seçimlerde çıktı
nız ve bu vaatlerle bu sıralarda oturuyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın ikinci kısmın
da, bölgelerarası dengesizlik ve yatırımın bölgelere 
dağılması hususuna temas etmek istiyprum. Cumhu
riyet döneminin ilk yıllarından başlamak üzere maa
lesef hizmette eşitlik ilkeleri gereği gibi tatbik edil
memiştir. Konuşmamın bu bölümünde, bilhassa geç
miş yıllarda bölgeler arasındaki hizmette farklı dav
ranışları dile getirmeye gayret edeceğim. Bütün hiz
met dallarında, bütün sektörlerde hizmetlerin bölge
lere eşit götürülmediği (demin burada bütçesi görü
şülen bir sayın bakanın ifadesine rağmen) bir ger
çektir. Bunu hiç kimse inkâr edemez değerli arka
daşlarım. Bugün yatırım sektörlerinde, - sanayide ol
sun, hizmet sektörlerinde olsun - kalkınmış bölgeler
le geri kalmış bölgeler arasındaki bariz farkların 
herkes tarafından bilindiği bir gerçektir. 

Bir Doğulu milletvekili olarak şu veya bu hükü
meti değil, bu duruma sebep olanların hepsini bir
den dile getirmek mecburiyetimiz vardır. Bu mesul
ler maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı rahat
sızlıkların da doğmasına sebebiyet veren kimselerdir. 
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Bu farklı davranışlar halen bütün şiddeti ve vahame-
tiyle devam etmektedir. Geri kalmış bölgelere ger
çek 'hizmeti götüren partimizin, Milli Selâmet Parti
sinin başlattığı yatırımlar, geçmiş Cumhuriyet Halk 
Partisinin 22 aylık halkçı Hükümeti zamanında, maa
lesef tamamen durmuştur. Adalet Partisinin 100 gü
nünü doldurmakta olan yeni Hükümetinin de, Halk 
Partisi zamanında durdurulmuş olan bu yatırımlara 
'halen eğilmediğini teessürle müşahade etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, esas konumuz olan Köy İş
leri Bakanlığı ile ilgili yatırımlarda da maalesef aynı 
eşitsizlik bariz olarak görülmektedir. 1978 yılı Büt
çesi görüşülürken, inatla, ısrarla, köy yollarının asfalt
lanmasına karşı çıkmıştık; fakat fayda vermedi değer
li arkadaşlarım. Geçtiğimiz yıl, sadece Bursa bölge
sinde 220 milyon liranın köy yollarının asfaltlan
ması için kullanıldığını dehşetle görmekteyiz. Eğer bu 
yıl da tasarlandığı şekilde değerli arkadaşlarım, 1,5 
milyar lira köy yollarının asfaltlanması için harca
nacak ise, bu, korkunç bir adaletsizliktir. Yurdun bir 
kısım bölgelerinde milyonlarca insan, değil asfalt yol, 
toprak yol dahi bulamazken, diğer yerlerine asfalt 
yol yapılması çok büyük bir adaletsizliktir. 

Biz başka bölgelere, batı bölgelerine yatırım yapıl
masın demiyoruz değerli arkadaşlarım; fakat özel
likle geri kalmış yörelere, Doğu ve Güneydoğunun 
mahrumiyetten kıvranan, en ilkel şartlarda yaşanan 
bölgelerini unutmamız mümkün değildir. Buraların 
halkını görmemezlikten gelemeyiz arkadaşlarım. Bi- • 
zi seçip buralara gönderen halkımızın anameselele-
rini dile getirmek, esas dertlerini burada konuşmak 
mecburiyetindeyiz. 

20 nci Asrın sonlarına doğru, ileri Batılı ülkeler, 
insanca yaşamak için milletlerine bütün hizmetleri 
götürmüş iken, bizim hâlâ burada, en ilkel ve bir 
insanın yaşaması için hayati derecede lüzumlu hiz
metlerin bazı bölgelerimize gitmemesinden mütevellit 
gerçekleri ortaya koyarken, buna sebebiyet verenle
rin, o bölgelerde yaşayan insanların haklarını gaspe-
denlerin memlekette senelerdir bölgelerarası eşitsiz
likten bahsederek, bunların en kısa zamanda giderile
ceğini vaat edip bu vaatlerini gerçekle'ştiremeyenle-
fin durumlarını ortaya koyarken, maalesef utanç du
yuyoruz. Hele bu kimseler senelerdir sömürülen, halk
tan yana olmaktan, bahsettikleri halde bölgelerarası 
eşitsizlikleri giderecek halkçı bir İdare getireceklerini 
iddia ettikleri halde, icrayı farklı yapıyorlarsa, Doğu 
ve Güneydoğuda haşlatılmış olan, geri kalmış diğer 
bölgelerimizde başlatılmış olan yatırımları durduru-
yorlarsa, bu büyük bir skandaldir. 

Demin bir Sayın Balkanımın, «Doğu ihmal edil
memiş» şeklindeki bir sözüne de çok kısa temas et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, rakamlar ortadadır, tşte ra
kamlarla Doğunun ihmal edilip edilmediğini arz edi
yorum. Doğu ve Güneydoğu halkı, senelerin ihmali
ne uğramış olmanın neticesinde, şu anda milli gelir
den gelişmiş bölgelere nispeten ancak 70'te bir hisse 
alabilmektedirler. Bu nispet kredi dağılımındaki pay
larda da oldukça düşüktür değerli arkadaşlarım. Ge
lişmiş bölgelere nispeten kredi dağılımında ancak 25' 
te bir hisse alabilmektedirler. Kredi dağılımındaki bu 
adaletsizliğin neticesi olarak, geri kalmış bölgelerde 
senelerdir yatırımlar yapılmaz bir haldedir. Kapita
list düzenin zengini daha zengin etmek çarkı korkunç 
bir şekilde işlemekte ve radyo - televizyon reklam
ları ve hükümetlere yapılan baskılar neticesi artırı
lan faiz hadlerini de gözönüne alarak, bankalar halk
tan topaldıkları paraları belirli bazı yerlefde belirli 
bazı kimseleri zengin etmede kullanmakta, geri kal
mış bölgeler bundan ancak 1/25 hisse alabilmektedir
ler. 

Bunlara ilaVeten, 55 senelik Cumhuriyet dönemin
de sağlıklı ve ciddi bir sanayi politikası uygulan
mayan bölgede ancak son yıllarda MSP'nin ortak \ 
hükümetlerince müspet yatırımlara başlandığı müşa
hade edilmektedir. 

Geçen hükümetler döneminde başlatılmış olan ya
tırımlara şimdiki hükümetler tarafından gerekli önem 
verilmemekte ve yatırımlar durmaktadır. 

Esas konumuz olan yol durumuna gelince de
ğerli arkadaşlarım, bazı kısımların şehirlerarası yol
ları istisna edilirse, yüksek evsaflı yola rastlamak 
mümkün değildir. Değil köylerin, vilayetlerin dahi 
kazalarıyla irtibatları bazı yerlerde aylarca mümkün 
olmamaktadır. Diyarbakır 12 nci Bölge Müdürlüğü 
hudutları içerisinde şu anda 700'e yakın köyün yolu 
yoktur. Bunun yanında, yapılmış diye kayıtlara ge
çen köy yollarının pek çoğu da ham toprak yol ha
lindedir. 

Misal olarak; gene Diyarbakır il hudutları içinde 
halen 1 450 kilometre ham yol mevcuttur, buna mu
kabil benzeri gelişmiş bir ilde ancak 140 kilometre 
ham yol vafdır, diğerleri ise asfalt yol veya kaplama
dır. 

Gelişmiş illerdeki topyekûn asfaltlanan köy yolla
rına mukabil gelişmemiş bölgelerdeki köylerin pek 
çoğunun yolu yoktur veya ham yol ekseriyettedir, 
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asfalt yol ise, demin de arz ettiğim gibi kesinlikle 
mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, demin de arz ettim, geçen 
yılki bütçede de üstünde durarak söylemiştim, gene 
söyleyeceğim; yurdumuzun bazı bölgelerinin hiç yol
ları yokken, diğer bölgelerin köy yollarının asfalt
lanmasını tasvip etmek normal adaletli bir davranış 
değildir ve bunu düşünmek dahi mümkün değildir, 
bunun için bütçelere köy yollarının asfaltlanması için 
konulmuş olan ödeneklerin mutlaka yolu olmayan 
köyler için tahsisi gerekir. 

îçme suları mevzuurida durum farklı değildir. 
Özellikle geri kalmış bölgelerde senelerdir millet ıs
tırap içinde, bir damla suya hasrettir. Köy içme sula
rındaki bu durum içler acısıdır değerli arkadaşlarım. 
15 kilometre yoldan sırtında tulum içinde su taşıyan 
köy kadınlarının, beton yapımında dahi kullanılması 
elverişli olmayan ve bu hususta rapor verilen suları 
içen bölgelerin ve bazı yerlerde aynı göletten hayvan
larla insanların yan yana su içtikleri gerçeğini kabul 
etmemiz lazımdır. 

Gene Diyarbakır 12 nci Bölge hudutları dahilinde 
halen 904 ünitenin içme suyu yoktur, Urfa vilayetin
de 564 ünitenin içme suyu yoktur, Diyarbakır vila
yeti dahilindeki 1 124 ünitenin ya suları yoktur veya 
suyu olan da yetersizdir. Buna mukabil, gene geliş
miş yörelerimizde aynı yapıdaki bir ilde azami 72 
ünitenin suyu yetersizdir. 8 - 9 seneden beri göster
melik olarak programa alınıp ihalesi yapılmayan pek 
çok grup içme suyu vardır. 

Köy elektrifikasyonuna gelince değerli arkadaş
larım; çok kısa değineceğim, çünkü Köy işleri Ba
kanlığının uhdesi dışındadır. Türkiye Elektrik Kuru
munun Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki 13 ilde 
sadece 2 bölge müdürlüğü vardır. 1977 sonuna kadar 
10 000 yerleşim ünitesinden sadece 300'ünde elektrik 
mevcuttur, % 3 olan bu gerçekleşme oranına muka
bil, gelişmiş bölgelerde bu oran % lüO'e yaklaşmak
tadır, Türkiye ortalaması ise % 40'ı bulmaktadır. 

Yine 12 nci Bölge hudutları dahilinde, 1 843 kö
yün elektriği yoktur. Yalnız Urfa'da 669 köyün elek
triği yoktur değerli arkadaşlarım. 

Bu meyanda, senelerdir yapılagelen bir tatbika
tın hatalarını da ifade etmekte yarar görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığında, ba
zı bakanlıklarda da olduğu gibi, yurdun başka yer
lerindeki herhangi bir memur veya hizmetli bir suç 
işler veya ceza görmesi gerekirse Doğu veya Güney
doğu Anadoluya sürülür. Buralar sürgün yeri değil -
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dir. Buralar, yurdumuzun en mümbit, yeraltı servet
leri itibariyle en zengin bölgeleridir. Fakat, senelerdir 
hükümetlerin hatalı politikaları neticesi bu bölgeler 
ihmal edilmiştir. Bu bölgelerde yaşayan insanların 
hakları gaspedilmiş, devlet, üvey evlat muamelesi yap
mıştır. Artık bütün bu haksızlıklara, zulümlere dur 
demenin zamanı gelmiştir. Zaman geçmeden, bu böl
gedeki insanların bazı akımların peşinde sürüklen
melerine meydan vermeden, bir an evvel meselelere, 
devlet, bütün ciddiyeti ve süratiyle eğilmelidir. 

işte, biz Milli Selamet Partisi olarak, bu gerçek
leri milletin ve onun temsilcileri olan siz sayın parla
menterlerin önüne sermek istedik. Durumu bütün 
gerçek yönleriyle ortaya koyduk., 

Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan rica 
ediyoruz t 

Geri kalmış yöreler için çok önemli olan bir Ba
kanlığın basındasınız. Lütfen adil davranınız Sayın 
Bakanım; Islamın adaletinden ayrılmayınız. Devlet
ler, adil davranmayan idarecilerin ellerinde mutlaka 
hüsrana uğramışlardır. Buna tarih şahittir. Gelişmiş 
bölgelerde vazifelerini ikmal etmiş olan YSE Genel 
Müdürlüğüne ait bölgelerin feshedilmesi ve bu Ge
nel Müdürlüğün bütün gücüyle ve kesinlikle parti
zanca davranmadan, geri kalmış yörelere ağırlık ver
mesi ve yatırımları bütün süratiyle buralara tevcih 
etmesi şarttır. 

Bu duygularla bütçenin milletimize ve Bakanlık 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ah

met Altun, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA AHMET ALTUN (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Köylü
ye selam, sömürüye devam» politikasının acımasızca 
yeniden sahneye konduğu bir dönemde Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş
lerini belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunmak
tayım. Sözlerime başlarken, şahsım ve grubum adına 
saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, mali yıl bütçe tasarılarının 
Parlamentoda görüşülmedi sırasında ödeneklerin ço
ğu kez az görüldüğü ve üstüne methiyeler yağdırıl-
dığı, âdeta yarışa girildiği iki kesim bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Ordu, ikincisi ise köylüdür. Bü
yük Atatürk'ün deyimiyle, «kıhç ve sabandır», Ordu, 
Parlamentonun dayanağı olan demokrasimizin güven-
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cesidir. Köylü ise, yaklaşık 25 milyon nüfusla büyük 
'bir oy deposu, sömürü kaynağıdır. Bugün köylü üze
rine methiyeler yakılması, aldatmacalı hizmetlerden 
'söz edilmesi; sabanıyla, başak üretmesinden değil, eliy
le oy vermesinden, ürettikleriyle birtakım çevrelerin 
milyonlar kazanmasından ileri gelmektedir. 

Bakınız, Türkiye Cumhuriyetinin Önderi Musta
fa Kemal Atatürk, bundan tam 58 yıl önce, 1 Mart 
1922'de ne diyor : «Türkiye'nin gerçek koruyucusu ve 
efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Baylar, diyebi
lirim ki, bugünkü yıkım ve yoksulluğumuzun tek ne
deni bu gerçeği göremeyişimizdir. Gerçekten 700 yıl
dan beri dünyanın dört bir köşesine göndererek kan
larını akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda bı
raktığımız ve 700 yıldan beri emeklerini ellerinden 
alıp, gereksiz yere harcadığımız, buna karşılık sürekli 
olarak aşağıladığımız, küçük gördüğümüz, bunca esir
gemezlik ve bağışlamalarına karşın, iyilik bilmezlik, 
sıkılmazlık ve zorbalıkla uşak düzeyine indirme'k iste
diğimiz bu soylu koruyucunun önünde bugün utançla 
ve saygıyla kendimizi toplayalım.» 

Evet sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün bu 
sözlerinin üzerinden tam 58 yıl geçmiştir; ama aldat
macalı hizmet vaatlerinin ötesinde, köylü, 58 yıl son
ra bile gerçek efendiliğine, insanca ve hakça bir ya
şam ortamına kavuşturulamamıştır. Bunu 1980ı mali 
yılı bütçe rakamlarıyla görmek olasıdır; bunu Sa
yın Bakan ve yandaşlarının aldatmacalı konuşmala
rından anlamak olasıdır; bunu gelir dağılımındaki 
dengesizlikten; bunu köy envanter rakamlarından çı
karmak olasıdır ve nihayet bunu Demirel Hükümeti
nin son zam furyasında köylüyü yoksulluğa ve tek
rar karasabana tutsak eden zihniyet ve politikasından 
anlamak olasıdır. O halde biz, bütçeden ne bekliyor, 
niçin konuşuyoruz? Daha çok hizmetlerin götürüle
bilmesi, Bakanlığın ilk önerileri doğrultusunda bütçe
nin parasal ifade ve değerleri değiştirilse dahi, bu 
genelde neyi etkileyecektir? Bütçe ödenekleriyle 3 500 
kilometrelik köy yapımı için sağlanmış olan olana
ğın, Bakanlığın önerdiği biçimde 11 500 kilometrelik 
köy yolu yapımına yeterli bir düzeye çıkarılması, 25 
milyon köylünün kaderini gerçekten değiştirebilecek 
midir? 

Sayın milletvekilleri, bizim kanımız, köylere yol, 
su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin götürülme-
siyle, köylerin çağdaş medeniyetin gerektirdiği altya
pıya kavuşturulmasıyla, köylünün sosyo - ekonomik 
ylönden kalkındırılması arasında büyük farklılıkların 
mevcut olduğudur ve onun için, bugünkü Adalet Par

tisi iktidarının köy kalkınması politikasıyla Cumhu
riyet Halk Partisinin köylü kalkınması politikasının 
eşanlamda anlaşılmaması gerekmektedir. Bir iktidar 
ki, feza çağında ve her iktidarın yapmakla yükümlü 
bulunduğu yol, su ve elektrik hizmetleriyle övünmeye 
kalkarsa ve bu altyapı çalışmalarını köylüye yeterli 
görerek bunu bir iftihar vesilesi yaparsa; bir iktidar 
ki, getirdiği bütçe tasarısıyla ve yetkililerin konuşma
larıyla, köylünün demokratik halk kooperatiflerinde 
sosyo - ekonomik örgütlenmesinin karşısında olduğu
nu açık açık beirtirse; bir iktidar ki, bir avuç ser
mayedara ülkenin tüm olanaklarını peşkeş çekerken, 
yüz milyarı aşan vergi kaçakçılığına göz yumarken, 
köylünün kullandığı mazota % İH 3 ve gübreye yaptığı 
% 750'ye varan zamlara gerekçe olarak, «devletin 
zararını köylü değil de kim karşılayacak» gibi sözler
le bu sübvansiyonu bile köylüye çok görürse, bu ik
tidarın köylüden yana olduğunu hiç kimse söyleye
mez, hiç kimse iddia edemez. 

Sayın milletvekilleri, dünya ve ülkemiz, birtakım 
yeni oluşum ve değişimlerin-içinde bulunmaktadır. Bu
gün gelişmiş kapitalist ülkeleri petrol krizi nasıl te
dirgin etmeye başlamışsa, dünyadaki nüfus aftışı ne
deniyle başgösterecek açlık tehlikesi de tüm insanlığı 
o denli tedirgin edebilecektir. 2000 yılında 6,4 milyarı 
bulması beklenen dünya nüfusunun % 78'i, Türkiye 
gibi, Hindistan gibi, Afrika devletleri gibi. geri kalmış 
ülkelerde yaşamakta ve bu ülkelerde nüfus artışı âde
ta bir patlama gibi üretim ve kalkınma hızlarının çok 
ilerisinde, katlanarak büyümektedir.1 1927'de 13,6; 
1960'da 27,7; 1980'de 45 milyon olan nüfusumuzun 
2000 yılında 80 milyona ulaşacağı varsayımı konunun 
ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 

Uygulamakta olduğumuz çarpık kapitalist ekono
minin kalkınmamızdaki yetersizliği, bugün 2,5 milyo
na ulaşan açık işsizler ordumuzun her geçen yıl ar
tarak çoğalması, yanlış politikalar nedeniyle, başta 
bitkisel yağ olmak üzere bazı gıda maddelerinin 
da'ha şimdilerde dışalımlarla karşılanmaya çalışılma
sı, 2000 yıllarında 80 milyon insanımızı açlıktan na
sıl kurtaracağımızı ciddi düşünmemiz gerektiğini gün
deme getirmektedir. 

Sön zam furyasıyla, tarımsal üretimdeki durgun
luk veya gerilemeyi bir kenara bıraksak dahi, bu
gün tarımsal üretim, gerçek toprak reformu ve bü
yük sulama projelerinin bitirilerek, sulanabilen tüm 
tarım topraklarının, sulanması dışında, doyum nok
tasına ulaşmış bulunduğunu yine bir tehlike olarak 
kabul edebiliriz. Bu doyumluluktan sonra tarımsal 
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üretim, artan nüfusa, artan ihtiyaçlara paralel ola
rak nasıl geliştirilebilir, nasıl çoğaltılabilir? Bunun 
için, kırsal kesimin yapısına bir göz atmak gerekir. 
Ancak ben, hepinizin bildiği sayısal verileri burada 
tek tek saymakta fazla bir yarar görmemekteyim. 

Kaynakların üretime ve üretim artışına yöneltil-
mediği, toprak - insan ilişkilerindeki dengesizlik ne
deniyle 2'li ekonomik yapının varlığını sürdürdüğü 
bir kırsal kesim için, bu sayısal verilerin tekrarı da 
artık bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan, 
köylünün ekonomik kalkınmasının gerçekleştirilmesi, 
tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve bunun da 
Hindistan, Pakistan, Filipinler gibi ülkemizde de ge
çerli olmadığı kanıtlanmış bir yöntemle; yeşil devrim
le yapmaya kalkışılmarnası, genel ekonomide olduğu 
gibi tarım kesiminde de zengini daha zengin, yoksu
lu da'ha yoksul yapma politikasından vazgeçilmesi-
dir. 

Bu açıdan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
nın bütçe tasarısına, bütçe raporuna ve sonuncu ola
rak Sayın Bakanın konuşmalarına baktığımızda, umut 
verici en küçük bir belirtiye rastlayamamakta; özel 
kesimin, ticaret burjuvazisinin savunucusu Hüküme
tin, yukarıda kısaca değindiğimiz kırsal kesim sorun
larını, tarımsal verimliliğin dengeli bir artışını amaç
lamadan, bunlar için ciddi önlemler önermeden kar
şımıza bir tasarı getirdiklerini görmekteyiz. Hüküme
tin bu konuyu; köylünün ekonomik kalkınmasını, iş
sizlik ve açlık tehlikesini önemsemediği, 1980 yılı büt
çesi ödeneklerinden açıkça belli olmaktadır. 

1979 yılında, eklentiler hariç, Bakanlığın 
16 610 591 400 TL. olan bütçesi, 1980 yılında Par
lamentoya 4 507 830 600 TL. fazlalıkla 21 118 422 000 
TL. olarak getirilmiştir. Yaklaşık % 27 artışla bağ
lanan bir bütçedeki ödeneklerle, enflasyon hızının da 
altında olduğunu; önceki yıl kadar bile bir hizmet 
götürme olanağı olmadığını görüyoruz. 

Kaldı ki, bu 4 507 000 000 liralık artışın hangi bö
lümlerde oluştuğuna baktığımızda, durum biraz daha 
ciddileşmekte; ciddileşmenin de ötesinde korkunç bir 
durum yansıtmaktadır. Çünkü 'bu 4 507 000 000 lira
lık artışın 4 228 000 000 lirası sadece personel gider
leri bölümündedir. Paranın değerini düşüren, fiyat
ları % 100 ilâ % 750'ye varan zamlarla hayatı çe
kilmez hale getiren bir iktidarın, köylüye hizmet için 
Bakanlığa hiçibir olanak tanımaması; onun, tarımsal 
kesimi ve köylüyü ne kadar hafife aldığının açık bir 
kanıtıdır. Bütçe rakamlarının içine saklanan bu zihni
yeti gördükten sonra, Sayın Bakanın, KUP, KİP ve 
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diğer proje uygulamalarımızı eleştirerek, konuyu niçin 
saptırmak istediği de açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizi önümüzdeki yularda 
bekleyen ciddi sorunları görmemezlikten gelen; öte 
yandan, her vesileyle kendisinin de köylü çocuğu ol
duğundan, köylülükten söz eden Sayın Demirel Hü
kümetinin bu köylü edebiyatında ne kadar samimiyet
siz olduklarını, köylüyü nasıl ihmal ettiklerini daha 
iyi anlayabilmek için„ huzurumuza getirilen 1980 büt
çe tasarısını bölümler halinde ve 1979 rakamlarıyla 
karşılaştırarak incelemekte yarar görmekteyiz. 

YSE hizmetleri ve ödenekleri : 
Rapordaki genel envanter bilgilerinden, hiç yolu 

olmayan, ya da belirli mevsimlerde geçit veren tesvi-
yeli yola sahip 10 613 köyümüzde yaşayan 6 881 499 
yurttaşımız, toplam 64 147 kilometre yol yapımını 
beklemektedir. Bunun için 1979 yılı bütçesine net 
9 070 000 000 TL. ödenek kondu ve 1980'de, fiyat
larda ı% 100'den fazla artış olduğu halde, bütçeye ko
nan ödenek, Komisyondaki artışlar hariç 8 110 000 000 
TL.'dır. 1980'de hu 960 milyon TL.'lık azalmanın 
nedenini anlamak bile güçtür. 

1979 yılında ayrılan ödenekle 8 799 kilometre 
tesviye, 6 298 kilometre stabilize, 1 241 kilometre 
asfaltlama yapıldığı halde, 19801de önerilen 11 500 
kilometre tesviye ve 11 500 kilometre stabilize yol 
yerine sadece 3 500'er kilometrelik yapımlar içini 
ödenek konmuş ve 1979'da bakımı yapılan 78 432 
kilometre yol yerine 1980'de 30 bin kilometrelik yol 
hedef alınmıştır. Böylece, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde de köylünün yoldan mahrumiyetine son 
verilmesi ona çak görülmüş ve köylü edebiyatı de
vam ettirilmek istenmiştir. 

içme suları ve köy elektrifikasyonu hizmetlerinde 
de durum aynıdır ve hükümet değil köylünün kal
kındırılması, köye götürülmesi gerekli bu altyapı hiz
metlerini dahi köylüye çok görmüştür. O kadar çok 
görmüştür ki, 1980 yılı 'bütçesine konan bu yetersiz 
ödeneğin yanı «ıra, olan'ak ve kaynakları en İyi ve en 
etkin bir biçimde kullanmayı amaçlayan ve bunun 
somut örneğini veren KUP projesini de uygulama
dan kaldırmış, yeni bir yöntem buÜmuşçaisına onu 
kötüler olmuştur. 

Kendi yönlerinden kötülemeleri doğrudur, çünkü 
KUP projesiyle yakın bir zamanda ulaşılmayan köy 
kalmayacak ve köylünün ulaşım sorunu hallolmuş 
olacaktı. 

Oysa Adalet Partisi için, Adalet Partisinin köy
lüden oy alabilmesi için, köylünün yol, su ve elektrik 



M, MeciSi B : 53 

derdinden kurtulmaması, bunun uzun seneler sürdü
rülmesi gerekmektedir. Amaç bu olduktan sionra, 
hizmetlerden kısılmasını ve KUP'un kötülenmesini 
de doğal karşılamak gerekmektedir. 

Toprak - Su hizmetleri ve Ödenekleri : 
Sayın milidt vekilleri, toprak - su hizmetleri denin

ce ilk anda akla ıtoprak ve su kaynakları ve bunlarım 
dağılımı gelmektedir. Genel Müdürlüğün aldığı öde
neklerle neyi ne kadar ve kimler »için yaptığı hu dağı
lımla sıkı sıkıya ilişkili 'bulunmaktadır. 

Kırsal kesimde yalnız yoksulluğun, gelir dağılı
mındaki adaletsizliğin değil, aynı zamanda verimısiz-
liğin <ve maliyet yüksekliğinin en önemli nedeni, mu
hakkak ki toprak dağılımındaki dengesizliktir. 

İİ97Û tarım sayımı sonuçlarına göre, 20 dekara 
kadar büyüklükte toprağa sahip hane halkı sayısı 
kırsal keşlim toplam haine sayısının % 48,2'sini oluş-' 
turmasına karşın, tüm toprakların ancak % 9,6'sı gibi 
küçük bir bölümüne sahip 'bulunmaktadır. 

Normal olarak bir çiftçi ailesinin geçimi için 50 
dekardan fazla toprak işlenmesi gerekliliğini kabul 
edersek, yine aynı tarım sayımı sonuçlarına göre, 
köylü ailelerinin •% 74,5'iniın yeterli toprağa sahip 
olmadığını görürüz. 

Öte yandan, 1GQ dekardan daha çok toprağa sa
hip 'çiftçi aileleri toplam hane halikının ancak % 
10,2'sin'i oluşturmalarına karşın tüm tarım toprakla
rının '% 47,2'sine sahip bulunmaktadırlar. 

Bu istatistikler, yalnız toprak dağılımındaki den
gesizliği göstermekle kalmamakta, aynı zamanda ve
rimliliğin artırılması için harcanan devlet olanakları
nın tarımsal girdi dağıtımıyla destekleme alımları ve 
toprak - su ıgîbl devlet hizmetlerinin de adaletsiz da* 
ğılımını vurgulamaktadır. 

Toprak dağılımı dengesiz olan ülkelerde tarımsal1 

verimin artırılması için uygulanan yeşil devrim yön* 
teminin 'başarısızlığı, zengin çiftçiyi daha zengin, 
yoksul köylüyü daha yoksul yapması da bundan kay-
naklahmaktadır. 

Sayın Bakanın yaptığı konuşma metnine bakacak 
olursak, tarım topraklarının % 90'ından fazlası, za
manında ve yeteri yağış alamamakta, tüm tarım top
raklarının İse % 70'inden fazlası sulanamamaktadır. 

.Sulama tesislerinin ve su kaynaklarının çoğu bü
yük toprak sahiplerinin, toprak ağalarının elinde 
'bulunduğundan, milyonlarca köylümüzün kaderi, do
ğa yağışlarına terk edilmiş bulunmaktadır. 

Yine Sayın Bakanın konuşmasında tüm tarım 
topraklarının % 73,5finin erozyona maruz bulündu-
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ğunu, hu toprakların % 9'unda yaşlık, % 4'ünde ço
raklık ve % 14'ünde ise taşlılık bulunduğunu öğreni
yoruz. 

Evet, Sayın Bakan tarım topraklarımızın % 
14'ünün taşlı olduğunu kabul ediyor, aynı Bakan ül
kemizdeki 2,5 milyon işsizin, açık işsizin çoğumun 
köylerde oturduğunu da biliyor, ama yine de bizim 
taşlı tarımsal araziyi iyileştirme amacıyla hazırlanan 
ve İki yıl başarı ile uygulanan KİP'e karşı çıkıp, onu 
kaldırmayı kendime bir görev sayıyor. 

ıSayın milletvekilleri, biz Sayın Bakanım KİP'e 
karşı gösterdiği tepkiyi bir yana bırakıp, bir an, hu
zurumuza getirilen bütçe ödeneklerine bir göz atalım. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1980 mali yı
lı yatırım ödeneği 6 240 000 000 TL. dir. Bunun 
1 500 000 000 TL. işçi ücretleri, 2 920 000 000 TL. İse 
münferit sulama tesisleri için ayrılmıştır. Küçük top
rak sahipleri ve yoksul üretici köylülere bu tesisler çok 
geleceğine göre, bu ödenek ve hizmetlerden de an
cak yine büyük toprak sahipleri, büyük toprak ağala
rı yararlanacaktır. 

Toprak ve İskân İşleri hizmet ve ödenekleri : 
Sayın milletvekilleri, köye yol, su, elektrik gibi 

altyapı, bayındırlık hizmetlerini parça parça götüre
rek köylüyü avutma projesi (iKAlP) uygulayan Adalet 
Partisi iktidarının yıllardan beri fonksiyonel hale geti
remediği bir bakanlık ünitesi de Toprak ve İskân İş
leri Genel Müdürlüğüdür. '1980 yılı bütçesine konan 
toplam 1 108 120 000 TL. nin, 736 220 000 TL. cari 
giderler olduğuna göre, bu Genel Müdürlüğün 1980 
yılında da, varlığını sürdürmenin ötesinde fazlaca bir 
fonksiyon yürütmesi elbette beklenemez. Adalet Par
tisi iktidarının bu Genel Müdürlüğü işlevsel yönden 
harekete geçirmeden önce saptaması gereken bir poli
tika vardır. Bugün ülkemiz kırsal kesiminde 25 mil
yon köylü, 36 210 köyde veya 88 553 yerleşim biri
minde yaşamaktadır. Eğer Adalet Partisi tarımın sa
nayileşmesinden, kırsal kesimin kentleşmesinden, yok
sul köylülerin sosyo - ekonomik örgütlenmesinden ve 
dolayısıyla onun ekonomik güce kavuşarak kalkınma
sından yana ise, köylere parça parça bayındırlık hiz
metleri göîtürerek, köylüyü avutma projesinden vaz
geçmek ve kırsal kesim iç'in çağdaş ve yeni bir politi
ka saptamak zorundadır. Aslında, Türkiye kırsal ke
simi için bu çağdaş politika Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından Köy - Kent Projesi olarak saptanmış ve 
Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı iktidar döneminde 
uygulanmaya koyulmuştur. Zaten kıt olan kaynakların 
köylüyü avutma projesiyle heba edilmeden köylünün 
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sosyo - ekonomik kalkınmasını amaçlayan köy - kent I 
projesi uygulamasına devam edilmesini ve Toprak ve 
îskân İşleri Genel Müdürlüğünün bu işlerle yüküm
lü kılınmasını diliyor ve Adalet Partisi iktidarının hiç 
olmazsa bu konuda doğru bir karar almasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1974 yılında iktidara gelen 
Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selâmet Partisi koalis
yon hükümdü döneminde, Bakanlığın adı Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve ilk 
kez «Kooperatifler» sözcüğü bir bakanlığın isminde 
yer almıştır. Ancak kooperatifçilik gibi bu değişikliği 
de Adalet Partisine kabul ettirmek zor olmuş, «Koo
peratifler» sözcüğü birkaç kez Bakanlığın isminden 
silinmiş, eklenmiştir. Bugünkü Adalet Partisi azınlık 
hükümeti de artık bu değişikliği benimsemiş gözük
mektedir. Ancak bu benimseme biçimseldir. Özellikle, 
kooperatifçilik anlayışı bakımından, Adalet Partisi 
ve onun hükümetiyle aramızida giderilmesi zor farklı
lıklar bulunmaktadır. Bu anlayış farklılığı Adalet 
Partisinin çağ dışı.. I 

BAŞKAN — Sayın Altun, süreniz bitti efendim. 

AHMET ALTUN (Devamla) — .. kırsal kesim po
litikacından kaynaklanmaktadır. Köye parça parça ba
yındırlık hizmeti götürerek kırsal kesim sorunlarını as
kıya alan Adalet Partisi, güdük bir hizmet kooperatif
çilik modeliyle köylünün örgütlenme>sini ve köylünün 
ekonomik güce kavuşmasını amaçlamaktadır. 

Geri kalmış ve kalkınmasını kapitalist sistemle ger
çekleştirmeye çalışan ülkemizde, kooperatifçilik aracı I 
sınıfların işlevlerini kolaylaştırmaya yönelik bir hiz
met kooperatifçiliği modeli biçiminde oluşturulmuş- I 
tur. Bunun doğal sonucu olarak da, her kamu kuru
luşunun ve her girişimin niteliğine göre ayrı bir koo
peratif türü yaratılmıştır. Sayıları 25 bini bulan kırsal 
ve kentsel kooperatiflerimizin tabandaki yeterli gelire 
sahip olmayan yoksul halkın ekonomik sorunlarına 
çözüm getirememesi ve özellikle kırsal alandaki tarım 
satış kooperatifleriyle kenit kooperatiflerinin feodal I 
kalıntılarının burjuvalaşmasına ve burjuva sınıfının çı- I 
karlarına hizmet etmesi de bu gerçeği ortaya koymak- I 
tadır. 

Amacı, ekonomik güce sahip olmayan yoksul bi
reyleri birlikte çaba ve karşılıklı yardım ilkeleriyle 
ekonomik sömürüden kurtarılmaları olan kooperatif
çiliğin bu çarpık sonuca ulaşması, onun amaçsal ve 
yapısal yetersizliğinden çok, yarım yızyıldariberi kal
kınma çabası içinde bulunan ülkemizin sosyo - eko
nomik ve kültürel sorunlarını çözmede yetersiz ka
lan, benimsediği yöntem ve yürütmede ısrar ettiği, | 
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düzensel bozukluklardan ileri gelmektedir. Konuya 
bu yaklaşımla girildiğinde kooperatif hareketin ye
niden düzenlenmesinin ülkenin genel sosyo - ekono
mik düzenlemesiyle birlikte yapılması ve bu düzenle-. 
meden yan ilişkiler de gözönünde tutularak, birbirin
den ayrılması olanaksız görülen toprak reformu, Köy -
Kentler ve bunun da ötesinde halk sektörüyle birlikte, 
kooperatif organizasyonunun yeni temellere oturtul
ması Zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluğa karşın, Sa
yın Bakanın komisyondaki konuşmasında, köy koope
ratifçiliğinin yöneticileri bilinçlendirme ve toplu üre
time geçme girişimlerini özendirme gibi safsatalar de
yimini kullanması, demokratik halk kooperatifç'il'iği 
için gerçekten büyük bir şansızlıktır. Üretim koope
ratifçiliğine safsata diyen ve tarımsal kooperatifçilikte 
aracı sınıfının işlevlerini kolaylaştırmanın ötesinde 
bir fonksiyonu olmayan hizmet kooperatifçiliğini be
nimseyen bir hükümetin, Anayasa gereği de olsa koo
peratifçiliği etkin bir biçimde desteklemesi elbette bek
lenemez ve beklenmemelidir. 

(BAŞKAN — Sayın Altun, süreniz geçti, rica edi
yorum; lütfediniz, bitiriniz efendim. 

AHMET ALTUN (Devamla) — Sayın Başkanım 
diğer gruplara gösterdiğiniz anlayışı bize de gösteriniz 
efendim. 

(BAŞKAN — Gruplara gösterdiğim bu anlayışı iki 
de bir benim önüme koymayınız. Herkese eşit miktar
da bunu uygulamaya çalışıyorum. Sayın Altun. 

AHMET ALTUN .(Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Nitekim, Bakanlığın Kooperatifler Destekleme Ge
nel Müdürlüğü ödenekleri bunu açıkça göstermekte
dir. Artırma dışında 1 297 920 000 TL. olarak bağ
lanan genel Müdürlük bütçesinde; yatırım ödenekleri 
617 720 000 TL. cari giderler ise 1 600 000 TL'dır. 
Devletin 1 liralık yatırım ve yardımı için 1 lira daha 
masraf yaptığı başka bir kuruluş var mıdır? 

ıBir HEMA Holding'in devlet bankalarından 2,5 
milyar lira kredi aldığı bir dönemde, 25 milyon üreti
ci köylünün 11 700 kooperatifini desteklemek, kırsal 
kesimde fabrika bacaları tüttürmek için bu 617 000 000 
TL. yeterli midir? Bu Hükümet tarımsal girdileri, 
yaptığı astronomik zamlarla feza çağında köylüden 
esirgediği toprak, yol, içme suyu, elektrik yapımını 
yavaşlatan politikasıyla, hizmet kooperatifçiliğine 
bile gereği kadar desteği yapmamakla, ticaret burju
vazisi ve tekelci sermaye lehine köylüyü ezme, onu 
feda etme kararı almıştır. Bu Hükümet için, köylü 
ulusun efendisi değil, bir mutlu azınlığın sömürü kay-
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nağıdır, ama yanıldıkları bir nokta var; Sayın Baka
nın safsata dediği o bilinçlenmez, çok kısa bir sürede 
25 milyon köylüyü demokratik halk kooperatifleri 
çatısı altında toplayacak ve kendisini sömüren çevre
lere en büyük dersi verecektir. 

Koy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin, 
en başta insanca, hakça bir yaşam düzeyine ulaşma 
kavgası veren üretici köylülere, Bakanlık yöneticisi 
ve çalışanlarına ve ulusumuza hayırlı olması dileğiy
le şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
tümünüzü saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altım. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ömer 

Çakıroğlu, buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA ÖMER ÇAKIROĞLU 
\(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1980 Mali Yılı 
Bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Sözle
rime, Yüce Meclise grubum ve şahsım adına hürmet
lerimi sunarak başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, adın
dan da anlaşılacağı üzere, memleketimizin % 60'ını 

• teşkil eden koy ve köylüye devlet hizmetinin daha 
kolay ve daha faydalı bir şekilde götürülebilme mak
sadıyla kurulmuştur; böylece, seneler senesi devlete 
ancak vergi veren, askerlik yapan bir kisım olarak 
âdeta devlet nimetinden faydalanmakta üvey evlat 
muamelesi gören olmaktan çıkarılmak istenmiştir. 

Köylü efendimizdir sözünün pratiğe geçişi, bizce, 
'bütçesini görüştüğümüz bakanlığın kuruluşuyla ol
muştur ve böylece devletin yüklediği vazifeler yanın-

-- ida hakkı da imkân nispetinde verilebilmiştir. 

Gerek psikolojik yapı, gerekse coğrafi konum se
bebiyle, devlete ulaşamayan ihtiyaçlar ve istekler, an
cak bu Bakanlığın kuruluşuyla tatminkâr bir seviye
ye gelebilmiştir. Bugün köylerimizde mevcut yol, su 
ve elektrik gibi insanca yaşamanın asg'arî şartlarının 
teessüsün'de bu Bakanlığın hizmeti olmuştur. 

Ayrıca, kooperatif mevzuunda, devletin, milletin 
ve memleketin menfaatına göre teşvik ve takviye et
meleri yine bu Bakanlığın hizmetlerindendir. Hal böy
le olunca; bu Bakanlığın bütçesini görüşürken, hizmet 
götürülemeyen köyler, eksik kalan hizmetler, çoğala-
mayan kooperatifler, faydalı olamayan hizmetlerden 
'bahisle tenkidlerimizi yapmak arzu ederdik. . 

I Ne yazık ki, geçmiş Ecevit İktidarında bütün dev
let kuruluşlarında olduğu gibi, Köy İşleri ve Koope-

I ratifler Bakanlığında Anayasanın tespit ettiği meşru 
yolda daha iyi hizmet götürebilmesi için gereken tak
viye ve iyileştirme hareketi yerine, Bakanlık bünye
sinde mevcut, nizamı yıkıp, yerine Marks'izmden il
ham alan başka bir sistem getirmek için altyapı oluş
turulması yoluna gidilmiştir. Bu tatbikatta ne kanun 
korkusu duyulmuş ve ne de insaf ve vicdan ölçüleri 
kaale alınmıştır. Köy ve köylü ile yakın münasebetin
den .doğan rahatlıkla ve imkânla seneler senesi gerek 
kültür emperyalizminin ve gerekse garplılaşma he
vesleri uğruna tatbik edilen yanlış politikaların erez-
yonuna rağmen, korumuş olduğu vatana, millete, 
devlete bağlılığı olan Türk köylüsünün öz cevheri 
Marksizmin açık tasallutuna tabı tutulmuştur. Marksi-
sizmin tabir mantığı olarak da, Tüık köylüsünün asır
lar boyu kardeşçe birlikte yaşadığı ayrı mezhep sahi
bi komşularıyla mesafeler meydana getirilmeye çalı
şılmış, maalesef muvaffak da olunmuştur. 

'Bakanlık bünyesinde oluşturulan altyapıdan son
ra, böylece köylere de Marksist bir geçişe meydan ve
recek altyapı oluşumu meydana getirme gayretine gi
dilmiştir. Bakanlık bünyesinde Marksist sisteme ge
çiş altyapısı Ecevit İktidarının umumi tatbikatı isti
kametinde memurundan müstahdemine, işçi kurulu
şundan, kooperatiflere kadar ileri götürülmüştür. Tat
min olunamayan yerde sendikalar ve yeni kooperatif
ler ihdas edilmiştir. Bu yeni ihdaslar fevkalade sala
hiyetlerle de teçhiz edilirken, diğer emsallerinin sala
hiyet ve faaliyet sahaları da alabildiğine kısılmıştır. 
'Bununla da kalınmayıp KUP, KİP gibi projeler ihdas 
edilerek, geçiş sistemine yardım edecek militanlara is
tihdam imkânları sağlanmış, köyde yapılmak istenen 
İdeolojik çalışma imkânı oluşturulmuştur. Bu Bakanlık 
bünyesinde Marksizmin.. 

IBAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, biraz da -bugünkü 
bütçeyi eleştirseniz olmaz mı? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bugünkü 
bütçeyi efendim, bugünkü bütçeyi efendim. 

ıBAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
JÖMBR ÇAKIROĞLU (Devamfa) — Bugünkü 

bütçeyi eleştiriyorum. 
Bu Bakanlık bünyesinde.. 
NURETTİN KARıSU (Erzincan) — Marks'ın büt

çesi değil ki, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Evvela bun

ları anlatmadıktan sonra bugünkü bütçeden konuş
mam mümkün değil. Buz üzerine yazı yazmak olur. 

— 180 — 



M, Meclisi B : 53 

Bu Bakanlık bünyesinde Marksist bir geçişisin alt
yapısı oluşurken, o gün'ün iktidarının Başbakanı Sayın 
Ecevit ve Bakanı arasındaki sürtüşme, altyapı oluştu
rulmasında ne derece ileri gidildiği, mensup oldukları 
partinin kongresinde bizzat Sayın Ecevit tarafından 
enine boyuna efkârıumumiyeye açıklanmıştır. 

NURETTİN K'ARSU (Erzincan) — Marksizmden 
epey bahsettin, biraz da Hitler'den bahset. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Edeyim. 
Malumunuzdur ki, Sayın Ecevit, yakın bir mazi

de keridisinin muvaffakiyetle tatbik ettiği sandalye 
savaşının, kendi başına, Bütçesini görüştüğümüz Ba
kanlığın başında bulunan Bakan tarafından getirilme
si kuşkusu ile olacak, bu Bakanın icraatının umumi 
stratejisi içinde olmasına rağmen, kendisinin mensup 
olduğu fraksiyon dışındaki başka bir fraksiyon isti
kametinde görünse dahi, EceVİt'ün.. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ediyorum ba
kın... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Peki efen
dim, bitiriyorum. 

'BAŞKAN — ikinci uyarımı yapıyorum bu şekilde 
devam ettirmem. Bir partinin, bir başka partinin iç
işlerine müteallik konu, bir devletin bütçesi konuşu
lurken Parlamentonun huzuruna getirilemez. Buna 
müsamalh ,̂ gösteremem olanaksızdır efendim; hangi 
siyasi parti olursa olsun, çok rica ediyorum, lütfedi
niz bütçeye geçiniz. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Efendim, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bir iddiada bulundu
ğumuzda bunu mutlak surette bir şeyi ispat ettirmek 
mecburiyetindeyiz. 

•BAŞKAN — Efendim, O. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Müsaade 

buyurun.. Müsaade buyurun, sizin gibi değil, ben bil
diğim gibi konuşayım Sayın 'Başkan. Ben könuşuyo-

, rum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Siz konuşuyorsunuz; ama ben yö

netiyorum bu Mecliste Sayın Çakıroğlu. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Ben konuşurken bir şeyi isnat eder
ken eğer delil gösteremezsem, bana «iftira ediyorsu
nuz» deyin ve benim, sesimi keşlin. Diyorum ki, o 
zamanın Başbakanı kendi bakanına aynı ithamla kong
resinde konuştu, delil göstereceğim. Bu delilleri ben 
olağan bir şeyden anlatıyorum, ben uydurmuyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, bir başka siyasi partinin iç 
işleri, bir Devletin bütçesinde görüşülemez. Buna 
izin veremem Sayın Çateoğlu. Rica ediyorum, lütfe-
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diniz bütçeye geliniz. O Köy İşleri Bakanlığının Büt
çesini eleştirebilirsiniz bir ölçüde; fakat her halde bir 
siyasi partinin iç işlerine karıştıramam burada h'iç kim
seyi. Hakkımız yok. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Şüphesiz, 
şüphesiz Sayın Başkan; fakat bir evtvelki bütçe ile bir 
sonraki bütçenin münakaşasını yapıyorum burada ve 
nitekim Bakanın cezalandırılması konusunu da s'izin 
arzunuz üzerine, geçiyorum, ona temas etmiyorum. 
Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin iç işi dediniz, bir 
Bakanın tatbikatını Başbakanın cezalandırma şekli hâ
lâ devam ettiği halde, onu söylemiyorum ve geçiyo
rum, Sayın Başkanım,. 

Hal böyle iken, mevcut nizamı yıkıp yerine baş
ka bir nizam getirmek pahasına icrayı faaliyette bu
lunanlar hakkında gerekenin yapılacağı, haksızlıkların 
giderileceği, kimsenin yaptığının kimsenin yanına bı
rakılmayacağı alenen beyan edildiği ve vaatlerini tat
bik edecek mevkiye geldiği halde, bugünkü İktidardan, 
Sayın Süleyman Demirci'den, onun Bakanlar Kurulun
dan bugüne kadar Marksist bir sisteme geçiş için altya-
yapısı oluşturulan Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının kuruluş gayesine uygun ve mevcut Anayasa 
doğrultusunda çalışacak bir bünyeye kavuşturulması 
için ne yapıldığını ekmeği elinden alınan, sürülen, 
kadre uğrayanların haklarının ne zaman verileceğini, 
bu haksız muameleyi işleyenlerden yaptıklarının he
sabının ne zaman sorulacağını öğrenmek istiyorum. 
Bu da bizim hakkımızdır. Sabık bir Başbakanın ken
di Hükümetindeki bir Bakanından, sırf muhayyel bir 
harekete matuf tatbikatından dolayı hesap sormak is
temesi bir ışık değil midir, bir uyarı değil midir, bir 
ders alma mevzuu değil midir? 

Sırası gelmişken, şu hakikati hatırlatarak sözlerime 
son vereceğim: Hesap sormayanlardan hesap sorarlar. 
Yaikın tarih bunun en doğru doğurlayıcısıdır. 

Oyumuzun müspet olacağını beyanla, Yüce He
yete saygılar sunarım. (MHP ve AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Rona, 

buyurunuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
AP GR.UBU ADINA MUSTAFA RONA (Art

vin) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1980 Mali Yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Gru
bunun görüş ve temennilerini belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Yüce Parlamentoya, Köy işleri Ba
kanlığının değerli mensuplarına şahsım ve Grubum 
adına saygılar sunarım. 

81 — 



M. Meclisi B : 53 25 . 2 . 1980 O : 5 

ıKjöy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, kurulduğu 
1964 yılından bugüne kadar, bünyesindeki muhtelif 
kuruluşları aracılığıyla köylere ve köylümüze büyük 
hizmetler götürmüştür. Nüfusumuzun şehirlerde yaşa 
yanlara nispetle büyük çoğunluğunun köylerde bulun
ması ve bu büyük kütlenin ekonomik kalkınmamız
daki büyük değer taşıyan yeri itibariyledir ki, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına ait Bütçe Müza
kerelerinde olsun, köye ve köylüye ilgili kanun tasa
rılarının müzakerelerinde olsun, köylünün leh'ine ne
ticelenmesi için Meclislerimizde ehemmiyetle takip 
edilmektedir. Bu bakımdan da, Bakanlığın bütün teş
kilat mensuplarının uygulamaları, dikkatleri üze
rine çekmektedir. Adalet Partisi, Parti Tüzüğünde 
olsun, seçim beyannamelerinde olsun, köye ve köylü
ye hizmeti esas almıştır. Her türlü kalkınmanın köy
den başlamasının zaruri olduğunu savunmuştur ve 
1965ten bugüne kadar ki iktidarları dönemlerinde, 
hükümet programlarında açıkça belirtmiş, bütçelerin
de de gereken tahsisatı o günün şartlarına göre ver
mek suretiyle köye ve köylüye hizmet götürmeyi dai
ma birinci planda görmüştür. Nasıl ki, yurt çapında 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın büyük ölçüde alt
yapı hizmetlerinin tamamlanması ile yakın ilgisi varsa, 
koy kalkınmasında da altyapı hizmetlerinin tamamlan
ması zaruridir. Yolu, içme suyu, 'sulama suyu, elek
triği olmayan köyde kalkınma olamaz, altyapı hiz
metlerinin yapılması gereklidir. Bunların yanında, oku
lu, sağlık ocağı ve ibadethanelerinin tamamlanmasın
dan sonra, köylerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
olacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, köylünün kalkınması için alt
yapı hizmetlerinin köye gitmesinde 1950 yılından bu
güne kadar her yıl için ve bu arada değişik iktidar 
dönemlerine ait elimde resmi istatistiki bilgiler mev
cuttur, bunların hepsini burada söylemeye valktimiz 
yetmeyeceği için, içinden birkaç tanesini ifade ederek, 
Adalet Partisi İktidarlarıyla köye ve köylüye hizmetin 
diğer iktidarlardan daha farklı biçimde, daha güçlü 
olarak başladığını ve Sayın Demirel Hükümetleri za
manında köye daha çok hizmetin gittiğine ait'bilgileri
nizi hafızalarınızda tazelemek istiyorum. 

>K'öy yolları hususunda 1950 yılına kadar güzel 
Türkiye'mizde toplam olarak 1 100 kilometrelik köy 
yolu mevcuttur. 1960 yılında bu 38 815 kilometreye 
ulaşmıştır. 1965 yılında 50 563 kilometreye çıkmış
tır. 

ıDeğerli arkadaşlarım, 1965 yılında Adalet Parti
si iktidara gelmiştir. 4 sene içerisinde yaptığı yolun 

toplamı 36 549 kilometredir. 1973 yılında, bu arada 
,1970 yılında 1 senede yaptığı yol 13 300 kilometredir, 
1973 yılında 122 242 kilometre olmuştur. 

1977 yılında Sayın Demirel Hükümeti 204 dozer 
satın ,aldı getirttirdi, bunları 1978 başında Sayın Ece-
vit Hükümeti üzerlerine «KOP» yazarak, sanki köye 
yeni ulaşılacakmış gibi bir hava yaratılmak İstenmiş
tir. fakat köylümüz bu yalancı dolmayı yutmamıştır) 
yutmadığını da 1979 Senato Seçimlerinde göstermiş
tir. 

iSayın Ecevit Hükümeti, bu 204 dozer ilavesiyle 
1978 yılında toplam olarak 12 474 kilometre yol yap
mıştır, ki bu 9 sene önce Sayın Demirel Hükümeti za
manında 1970 yılında yapılan yoldan azdır, hem de 
o zamanki vasıtalarla. 

İçme suyu konusu: 1950'de 8 889 ünitede yeterli 
su mevcut, 1960 yılında bu 12 533 yeterli sulu ünite 
olarak, 1965 yılında 18 183 yeterli sulu ünite var, 
1965 Adalet Partisi iktidarda, 1969'a kadar 4 sene içe
risinde 13 330 köye su getirmiştir. 1970 yılında 4 382 
üniteye su götürülmüştür arkadaşlar, 1974 yılında ise 
3 410 üniteye su getirmiştir. 

Elektrik konusu: 1974 yılında toplam 250 köyde 
elektrik var arkadaşlar. Bunların çoğu kendi imkân
larıyla yapılmıştır. 1965 yılında 122 köye elektrik gö
türülmüştür, 197H'e kadar 2 1'67 köye elektrik gitmiş
tir. 1971'den sonra Türkiye Elektrik Kurumuna geç
tiği için Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi içerisinde bah
setmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, özetle şunu diyebiliriz ki, 
1966 yılı başında % 90 köy yoldan mahrumdur. 
Köylerin % 60'ı içme suyundan mahrum, köylerin 
% 98'i elektrikten mahrum idi. 1979 başındaki duru
ma değinmek istiyorum: Yolu olmayan köy 3 335'dir. 
©unlardan 2 162 422 nüfus yaşamaktadır. 16 400 köy
de hiç su yoktur, 23 290 köyümüzde de elektrik yok
tur. 

Bu tabloların tetkikinden anlaşılacaktırki Adalet 
Partisi iktidar dönemlerinin köye ve köylüye daha çok, 
daha mükemmel, daha süratli hizmet götürme başa
rısı apaçık ortadadır. Bugün köyleri'mizin % 64,3'ü 
elektrikten mahrum; şehirlerde de elektrik enerjisi sı
kıntısı çekiyoruz. Sanayi kesiminde bu yüzden büyük 
zararlar var. 

Değerli arkadaşlarım, beni mazur görünüz, bu yok
lukların sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhu
riyet Halk Partisi, parti olarak bir türlü Türkiye'nin 
meselelerini tahlil ederek tedbirlerini ortlaya koya
mamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi eski haliyle de böy-
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le idi, yeni-haliyle de böyledir. Her meseleyi dar çer
çevece mütalaa eden ve bu tutumundan dolayı da 
Türkiye gerçeklerinin gerisinde olan bir parti olmuştur. 

Demokrat Parti zamanında Erzurum'da Tortum 
santralı inşa edilirken elektriğinin kullanılamayacağı 
ve artan kısmın toprağa verileceği gibi garip iddiala
rın sahibi olmuştur. Bu her konuda böyle olmuştur. 
Keban'ın temeli atılınca da, Mecliisde idim, hatırlıyo
rum, yersiz tenkitler yapılmıştı, istanbul köprüsü için 
de böyle olmuştur. 

Sayın Bakan, biraz önce istatistik! resmi bilgilere 
göre izah etmeye çalışmıştım: Köylülerimizin de iyi 
bildiği bir gerçek var; Adalet Partisi iktidara geldi m'i 
köylümüz hizmetin ayağına gıdeceğ'ine inanmıştır. Bu 
gerçeği defalarca görmüş ve inanmıştır. Bu bakımdan 
teşkilatımızın liyakatli, tecrübeli elemanlarından köy
lümüz bir riamle daha beklemektedir. Türk milleti
nin özünü teşkil eden Türk köylüsüne 1950 yılına ka
dar devletlin eli uzanmamıştır, dersek haksızlık etmiş 
olmayız. 1950'lere kadar okulunu, yolunu, suyunu, 
eamîs'irii kendi imkânlarıyla yapmıştır. 1950'lerde iller 
arasında karayolu dahi yoktu. 

Değerlii arkadaşlarım, köylümüzün hizmet bek
lediği bu Bakanlıkta da 1978 - 1979 yıllarında kötü 
uygulamalar olmuştur. Bakanlığın bütün kuruluşla
rında vazife gören şahısların köye hizmet götürme 
şevk ve heyecanıyla dolu olması vasfı yerine maale
sef 1978 - 1979 yıllarında, her Bakanlıkta yapıldığı gi
bi, bu Bakanlıkta da liyakate, tecrübeye, vazife duy
gusuna bakmadan partizanca tayinler yapılmıştır. Par
tizan düşünceye sahip kişiler de, h'izmeti ihtiyaca esas 
almamış, partizan düşünce ile hareket etmişlerdir. 
Buna birçok misal verebiliriz; Vaktin sınırlı olmasın
dan dolayı bir - iki misal vermeye çalışacağım. 

.Keridi seçim bölgemden arz edeyim1: 
Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dokumacılar Köyüne 

yolun kavuşmasına 200 metre kalmıştır. 1978'de Sayın 
Ecevit Hükümeti kuruldu, yol durdu, dozerler gitti. 
1978 ve 1979 olmak üzere iki senedir burada faaliyet 
yok. Yapıldı diyen varsa, buyursun. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — 4 aydır öteki kısım açıl
dı mı? 

-MUSTAFÂ . RONA (Devamla) — Bir. dakika.. 
Başladı. 

•ihtilaf yok; durmasına sebep nedir diye araştır
dık.. Söylüyorum: Geçtiğimiz 1979 yılında Mecliste 
yaptığım bir konuşmamda da, yol çalışmaları durdu
rulan bu gibi köylere hizmetin devam etmesini Sayın 
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Ecevit Hükümetinden istemiştim. Sebebi, kö'ylülerce, 
herkesçe malum. 

Sayın milletvekilleri, 14 Ekim 1973 seçimleri: Do
kumacılar Köyü, bu köy. Toplam sandık : 2. 

Adalet Partisi 159 rey, Cumhuriyet Halk Partisi 
(o) rey.. Güven Partisi 13; Demokratik Partıi 10 rey. 

Elimde 1973 Seçimlerine ait istatistik Enstitüsü
nün çıkardığı belge var. 

ÖNER MilSKİ (Hatay) — 1977 seçimleri?.. 
ALÎ TOPUZ «(istanbul) — Ayıptır, Mecliste bun

lar söylenmez. 

. MUSTAFA RONA (Devamla) — 5 Haziran 
1977 seçimleri: Yine Dokumacılar Köyü. 

Adalet Partisi 361 rey, CHP 8 rey., işte yolun dur
masına sebep bu arkadaşlar. Varsa başka sebep buyur
sun söylesinler, öyle.. 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Hadi canım sende, ayıp
tır böyle şeyler. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — ikinci bir misal 
veriyorum : 

Yine Yusufeli İlçesinin Yamaçüstü Köyüne baş
lanmış, hayli ilerlemiş yol 1978'de durduruldu. 14 
Ekim 1973 Seçimleri: Yamaçüstü Köyü. Toplam san-
dı'k : 3. 

Adalet Partisi 224 rey, CHP 6. 
5 Haziran 1977 seçimleri: Yamaçüstü Köyü, 3 

sandık: AP 339 rey, CHP 39 rey, 
Bu köyün elektriği de Cumhuriyet Halk Partisi 

İktidarı döneminde maalesef programdan çıkarılmış
tır. Cumhuriyet Halk Partisi, rey alamadığı köye hiz
met götürmemiştir. 

Sayın milletvekilleri; örnekleri 1973 ve 1977 se
çimlerinden verişim, bu seçimlerde Cumhuriyet Halk 
Partisi «Ümit» ilan edilmişti ve hayli de rey almıştı. 

iBir de AP iktidarındaki icraata bir misal verece
ğim: 

10 Ekim 1965, Adalet Partisi iktidarda. Bostancı
lar Köyü, Demokrat Parti devrinde ve 1965'e kadar 
seçimlerde reylerinin büyük kısmını Cumhuriyet 
Halk Partisine vermişler. 1966 yılında bu köyün yo
lu programa alınmıştır arkadaşlar; benim de gayretim 
var. 

işte, Adalet Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi* 
nin icraattaki farkı burada. 

Gelelim, 1979 Senato Seçimlerindeki partizanlığa.. 
Misal: 14 Ekim 1979 Senato Seçumine 10-15 gün 

kala Artvin'e seçim olmayan illerden, mesela Trab
zon'dan ve başka illerden, Artvin'de yolu olmayan 
her köyün yol başlangıcına bir dozer, bazısına komp-
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resör, bazısına kepçe vesaire makineler, yerleştirildi. 
Seçim günü akşamı hepsi eski yerlerine hareket etti. 

Sayın Bakandan, bu partizanlık yapanlar hakkın
da tahkikat yaptırmasını rica ediyorum. 

Vakit olsa, verdiğim misalleri çoğaltabilirim. Bu 
söylediklerimin aksin] kimse söyleyemez. 

Sayın milletvekilleri, 1978 ve 1979 yıllarında per
sonelin liyakatine, tecrübesine, başarı durumlarına 
bakmadan partizanca tayinler yapılmıştır. Partizanlık 
esas alınarak tayin edilenler de işte böyle köylerin 
rey durumuna bakarak hizmetleri ona göre icra et
mişlerdir. Köye giden hizmetlerin sorumlusu duru
munda bulunan Köy İşleri Bakanlığının anahedefi, 
bütün köylerimize kısa zamanda yukarıda bahsettiğim 
yol, su, elektrik yanında toprak-Su kaynaklarının ge
liştirilmesi, köyün modern hale getirilmesi, yerleşimin 
düzenlenmesi, köy sosyal tesislerinin yapımı, milli 
'kooperatifçiliğin geliştirilmesi, köyümüze bilgi ve be
ceri kazandırmayı hedef alan köy el sanatlarının teş
vik ve desteklenmesi ve bunların kalkınma planlarına 
paralel olarak yerine getirilmes'îd'ir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimi biti
rirken Sayın Baklandan ve değerli mensuplarından aşa
ğıdaki hususların üzerinde durmalarını önemle rica 
ediyorum. 

ıBakım, onarım ve kar mücadelesi yapmak suretiy
le köy yolları yılın her mevsiminde ulaşıma açık tutul
malı, köylerimizin hepsi bir an önce yola, suya Ve elek
triğe kuvuşturulmalıdır. 

Köylülerin boş zamanlarını değerlendirmek ve on
lara iş ve gelir imkânları sağlamak amacıyla ekono
mik, tarihi ve turistik değerleri olan el sanatları, böl
gesel özelliklere bağlı kalınarak ülke sathında yay
gınlaştırılmalıdır. Bu maksatla gerekli eğitim, finans
man ve pazarlama imkânlarının sağlanmasını özel bir 
önem gösterilmelidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rona. 
Kişisel olarak lehinde Sayın İbrahim Topuz, bu

yurun. Sayın Topuz, 10 dakika süreniz var efendim. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, değerli arkaıdaşlarım, gecenin bu saatinde fazla 
zamanınızı almadan birkaç konuya değinerek kürsü
den inme arzusundayım. 

Koy İşleri 'Bakanlığı kurulduğu günden bugüne 
kadar, kırsal alanlarımızda yaşayan insanlarımıza hiz
met götürülmesinde yıllara sığdırılamayacak kadar 
başarılı eserler vermiştir. Köy İşleri Balkanlığımızın 
her kademesinde görev almış olanlara 'bu küisüden te
şekkür etmek, benim için aralarında yaşayan bir ar
kadaşları ve bu memlekette büyük eserler vermiş olan 
(kişiler oldukları için Partim adına ve şahsım adına bir 
'borçtur ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu Bakanlığın kurulduğu günden itibaren Bakan
lık personeli arasında sevgi ile dolu bir hizmet yan
sı vardı. Bütün arkadaşlarımız herhangi bir partizan
lığın esiri olmadan hizmetine devam ediyor; mem
leketine ve 'köylüsüne bir şeyler götürme gayreti içe
risinde bulunuyordu. Ancak, her kuruluşumuzda ol
duğu gübi, zaman 'geldi bu Bakanlığın üzerinden de 
bir samyeli, geldi .geçti. İşte, bu samyelıinin >gelip geç
mesi, 'birbirini çok seven arkadaşlarımızın arasında 
bir çözülme ve dolayısıyla hizmetlerin aksamasında 
büyük bir sebep teşkil etti. Halbuki, bu Bakanlık yıl
larca teknik hizmetler veren Bayındırlık Bakanlığı gi
bi bünyesinde çalıştırdığı, yetiştirdiği kişilerin âdeta 
bir okullu halindeydi. Bu Bakanlığın bünyesine ister 
işçi ölsün, ister teknik eleman olsun, alınmış olan ki
şiler birkaç sene içinde dirayetli, yetenekli (hem ida
reci, hem de teknik hizmetler verebilen kişiler haline 
geliyorlardı. Ama ne yazık ki, son yıllarda bu hizmet
lerin dışında düşüncelerle hareket eden kişilerle maa
lesef bakanlık zaman zaman doldu, taştı. Sayın Ba
kanımızdan ve bundan sonra bu Bakanlığa hangi par-
•tiden olursa olsun gelen bakanlarımızdan ricam odur 
ki, bu kadar samimi insanlarla, bu kadar başarılı ki
şilerle dolu olan, teknik hizmetler veren arkadaşları
mıza ellerini şefkatle ve samimiyetle uzatsınlar, on
lardan sadece hizmet beklesinler, partizanlığı bir ta
rafa itmelerini' istesinler. Bunu candan ve gönülden 
istiyorum. 

Köy İşleri Bakanlığımıza bugüne kadar verilmiş 
olan ödenekler kuruşu kuruşuna yerini bulmuş, köy
lümüzün katkısıyla bu ödeneklerin ihalelerle sağla
yacağı imkânların çok çok daha üzerinde hizmetile-
rin köylüye götürülmesinde yardımcı olmuştur. 

'Köylümüzün .gelirlerinin artırılması kamu hizmet
lerinden külfetsizce ve süratle yararlandırılması ve 
onun layık olduğu yaşama düzeyine ulaştırılması ana-
hedef olmalıdır. 

(Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken, için
de bulunduğu zor şartları üstleyerek yurt kalkınması
na en geniş ölçüde iştirak eden azimli, cefakâr, kah
raman koylu vatandaşlarımızı Grubum adına minnet
le anıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin milletimize hayır
lı olmasını diler, şahsım ve Grubum adına Yüce Mec
lise ve Köy İşleri Bakanlığı mensuplarına saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 
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'Bakanlığımızın bundan sonraki çalışmalarında, j 
ikiöy içi kanalizasyonlarının, köy imar planlarının, kü- | 
çük 'sanayi kuruluşlarının, göletlerin ele alınarak sü- 1 
ratBe tamamlanması; sulama kanaletlerinîin bitirilme- I 
«i; koy meydanları tanzimi ve buna benzer köyü imar 
eden davranışlar ve planların hazırlanmasını ve ele alın- I 
masını kişisel olarak arzu ediyorum, 'diliyorum. 

'Bunların yapılması halinde, köylerimiz küçük bi
rer medeni ve modern kasabacık haline gelecektir ve I 
orada yaşayan insanlarımız da bir şehidi gibi huzur 
bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman slogan ha
line getirilen toplu taşımacılık konusunda daha ev- I 
velkıi bütçelerde de geldi geçti, burada fikirlerimi 
açıklamak istiyorum. Türkiye'nin yuvarlak hesap 60 
bin kilometre karayoluna ihtiyacı vardır. Bunun ya
nında, 72 bin civarmda köy ve yerleşim ünitesine 
25Q bin kilometre civarında köy yolu yapmak zarureti 
vardır. Her köye demiryolu yapılmasına imkân olma
dığına göre ve bilhassa 'karayolları tulünün köy kesi
minde daha fazla ağırlık basması nedeniyle, ancak 
bu köylerin arasından veya kasabaları, kazaları bir- I 
birine bağlayan karayollarına köylerimizin bağlan- I 
masıyla, köylerde yetişen, köylerden elde edilen ürün- I 
terin merkezi yerlere nakli daha kolay olacak kanı
sındayım. I 

Demiryolları inşaatının, karayolları inşaatından I 
- bilindiği üzere - çok daha pahalı olduğu da bir ger- • 
çektir. Slogan kelimelerle birbirimizi aldatmayalım. I 
«Koop», «Köy - Koop», «Kup», «Kenlt», «Çağ- I 
dışı», «Burjuvazi» ve benzeri kelimeler bugüne kadar I 
bize bir şeyler kazandırmadı. Kelimelerle köye hız- I 
met götürülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. 55 yıllık I 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri devrinde kurul- I 
muş bulunan kooperatiflerin ne kadar iyi olursa ol- I 
sun, ne kadar iyi niyetlerle olursa olsun, bugüne ka- I 
dar bir tanesinin müspet bir safhaya girdiğini, bir 
tanesinin hedefe ulaştığını göstermemiz mümkün de
ğildir. Dolayısıyla, kooperatifçilik, huigüne kadar ha- I 
sarıya ulaşmamış ve kanımca çağını doldurmuş bir I 
sistemdir. I 

Sözlerime burada son verirken, Köy İşleri Bakan- I 
lığı Bütçesinin memleketimize, milleti-mtae hayırlı ol- I 
masını diler, Köy İşleri Bakanlığının değerli mensup- I 
larını saygı ve sevgiyle selamlarken, Yüce Meclisimize I 
saygılar sunarım. (AlP sıralarından alkışlar) I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Sayın 'Bakan, söz istediniz. Köy İşleri ve Koope- I 

ratilfler Bakanı Sayın Ahmet Karayiğit, buyurunuz I 
efendim. (AP sıralarından alkışlar) I 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (C. Senatosu Afyonkarahisar 
Üyesi) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin çok değerli 
üyeleri; 1980 mali yılı dolayısıyla Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı olarak hem şahsımı, hem de Bakan
lığımın mensupları adına Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Konuşan arkadaşları dikkatle dinledim. Elbette ki, 
her arkadaşını inancının, mensubu Olduğu partinin 
felsefesine göre görüşlerini söylemekte serbesttir. Yal
nız, 'bazı konularda çok hassas olmamız gerekir. Bu 
da, yapılan iyi hizmetleri değerlendirmemiz, iyi hiz
metlerin yanında hatalar varsa onları belirtmemiz la
zımdır, Hepsini (birden kötülersek ve giden hizmetleri 
görimemezlikten gelirsek yarınki hareketlerde teşvik un
surlarını kaybetmiş oluruz. 'Bakanlığımı fevkalade bü
yük bir görevler beklemektedir. İşin edebiyatını yapı
yoruz. «Kırsal kesime hizmet götürelim» diyoruz. 
«Köylerden göçü önleyelim'. Şehirde ne varsa, köyde 
ide bunlar olsun diyoruz. Köyün beslenme sorununu, 
köydeki ürünün fazlalaşmasını ve değerlenmesini 
söylüyoruz; ama bunların tatbikatına geldiğimiz za
man, bunlara ait ciddi hareketlerin tezahürlerini gö
remiyoruz veyahut görürsek de, inkâr ediyoruz arka
daşlar. 

Ben köye giden hizmetlerin, kırsal kesime giden 
hizmetlerin ımülbarek bir hizmet olduğunu ve yıllardan 
beri oralarda yaşayan insanların, yokluk içerisinde ya
şayan insanların büyük 'bir iştiyakla bekledikleri hiz
met olduklarına inanıyorum. Şu veya hu şekilde mut
lak surette geç kalan bu hizmetleri yerlerine ulaştır
mamız lazım. Biz Adalet Partililer olarak köye yöne
lik çalışmalarımizda oldukça (gerçekçiyiz ve ciddiyiz; 
ama konuşan-Halk Partili arkadaşım bu ciddiyetten 
uzak ıbir görünüm vermeye çalıştı. Aslında, Halk Parti
sinin köye dönük, çalışmaları, gerçekten uzak ve cid
diyetten uzak Ibir görünümdür. Halk Partisinin köye 
doğru çalışmalarında hakikaten güzel tabirler vardı, 
güzel sloganlar vardı; ama gerçek hizmet yoktu ar
kadaşlarım, hunu söylemek isterim. 

Size tipik Ibir misal vereceğim. 1977 yılında kır
sal kesime giden hizmetler, yatırımllar, sağlık hiz
metleri dahil, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın hizmetleri dahil, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının hizmetleri dahil, 19 milyar lira arkadaşlar. 
Davula ortalığı gürültüye iboğan Halk Partisi iktida
rının 1980 yılındaki kırsal kesime giden hizmetleri
nin yekûnu 17 milyar İka; işte ortada. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Pardon, 77'yi ver
diniz 80'i verdiniz; nasıl yaptınız?... 



M, M«cflisii B : 53 25 . 2 -,.198© O : 5 

KÖY İŞLERI VE KOOPERATIFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Ben 1977'deki 
hizmetleri söyledim 19 milyar, 1978'deki hizmetleri 
söyledim 15,7 milyar; yanlışım varsa düzelteyim. 

Bakanlık 'kurulduğu gudden bugüne kadar kırsal 
'kesiımide küçüımsentmeyecek hizmetler yapmıştır. 
102 656 Km. köy yolu yapmış, 48 bin üniteye su 
ıgötürmüş, ekonomik hizmetler olarak 550 bin bek-
tar tarım arazisine sulama suyu sağlamış, 599 'bin 
hektar araziye de tesviye, drenaj, toprak ıslahı ve 
toprak muhafazası çalışmaları yapmış, çiftçilere yak
laşık bir milyar liralık toprak su kredisi vermiş ve 
1 770 kooperatife 1 400 000 000 liraMk hibe ve kre
di şeklimde Devlet yardımı yapmıştır. 

Sosyal hizmet olarak, diğer ülkelerde yaşayan, 
soydaşlarımızdan yaklaşık 245 bin ailenin yurdumu
za göçmen olarak gelmesi sağlanmış, bunlardan 37 
bin aileye iskân imkânları temin edilmiştir. Çeşitli 
nedenleılle yerlerini terk etmek zorunda kalan, yahut 
göçebe hayatı yaşayan 3 ibin ailenin iskânı yapılmış 
ve (kredi verilerek köylerde 7 200 ailenin yeni konut
lara ve tarımsal işletmelere kavuşmaları sağlanmış
tır. 

Sosyo - ekonomik hizmet olarak da, 446 bin çiftçi 
ailesine 22 milyon dönüm arazi dağKtılmış, bunlardan 
131 bin aileye 332 milyon lira kredi verilmiş, 
1 124 000 dönüm hazine arazisi kiraya verilmiş, köy
lere 42 milyon dönüm mera tahsis edilmiş, açılan 
2 500 kursla 38 'bin köylü igencine halıcılık ve benze
ri el sanatları öğretilmiştir. 

Köylümüz çok daha iyi hizmetlere el/betteki layık; 
bu hizmetlerle yetindiğimizi söylemek istemiyorum. 
Yalnız Balkanlığımın, bana kadar Bakanlığımda cid
di hizmetleri ifa eden 'bakan arkadaşlarımın ve Köy 
(Eşleri Bakanlığı mensuplarının: yaptıkları hizimeitinı 
bir envanterini ortaya koymak sanırım faydalıdır, 
ive bir vefa borcudur. Onun için söylüyorum bun
ları 

Kalkınmanın nimetleri adil ve dengeli bir şekil
de yurt sathıma ve toplumun bütün kesimlerine ya--
yılaıcafctıır, Şehirlerimizin! yararlanıdığıi imkân ve 
(kolaylıkları köylümüze de sağlamayı hedef edin
dik. Köylümüzü modern, haberleşme imkânlarına 
Ikiaivulştuıraciağız. Blakanlığıımızın köye götürdüğü 
ibültiüjn hizmetlerde geri kalmış Iböîgelere gerekli 
ağırlık verecektir. Klöiye götürülen hizmetlerin 
korunması işletimesü; ve bakımı sağlanacaktır. 

Sayın milldtvtekilleri, Kıöy İşleri Bakanlığı (fcu-
ırulduğu güindlen (beri devamı eden kjöiy yolları yapı

mını Halk Partisi iktidarı, «KUP» adıyla yeni bir 
isim! şey yaptı ve tatbikle koyuldu. Nedir arkâdaş-
lar Köye Ulaşım Projesii: 1977 yılında Köy. işleri 
(Bakanlığı ıtarafınldan alınan 20)4 dozer, 4'er dlozer-ı 
lik 2lşıer 3'ter ıgreyderl'ik parçalara bölünerek 50) 
ekip halinde geri kalmış yörelere öncelik verilmek 
iSuretiyle gönderildi ve bir dozerin bir senede yaptı
ğı yol o zamana kadar 15 - 1(5,6 km. iken, hedef 
lolarak da bir dozerin 25 km. yapabileceğini öngör
düler, planladılar ve gönderdiler. Televizyonda 
gördük, zaman zaman çalışma yerlerinin görüntü
ler ini aksettirdiler, ciddi ciddi neticeyi bekledik, 
ama sonunda hayal kırıklığına uğradık. Hemienee-
cik ifade eldeyim; KUİP projesinin gerçek başarısı
nı görseydim, gerçek hizmetini görebilseydim de
vamı ettirmekten hiçbir beis görmezdir». Ama ma-ı 
alesef, KUİP projesi başarısız bir projedir, çünkü 
KUP projesinde 1979 yılında bir dozer 10), 6 km. yol 
yapabilmiştir, 1978 yılımda 'bir dozer 14 km. yol 
yapalbilml'işjtir. 

[Mulhltereım arkadaşlarım, daması var; bir dozer 
65öjQ - 70|0iQ iş saatinde revizyona girerken, yeni 
alınan pırıl pırıl buldozerler 65Q - 700ı iş saatinde 
revizyona girmek zorunda kalmıştır, genel bakıma 
alıılnmak zorunda kaülmıışitur ve bugün bu dozerlerim maa
lesef çoğu iş göremez (bir maildedir. Daha'sı var muhte
rem arkadaşlarım; o da şudur: Hepimıte araba kul
lanıyoruz, araba kullanırken, yağını değiştirirken, 
suyunu koyarken özellikle dikkat ederiz. Milyonluk 
dozerler ehil olmayan ellere verilmiştir ve partizan-, 
ca nedenlerle, YSlE'min kalifiye işçileri, dozer ope-ı 
ratörü, yağcısı, greyder löpera^örü işlerimden uzak-ı 
laştırılmıışltıır. Hızlı eğitime tabi tutulan, 15-20) gün
lük Ibıir eğitimden sonra (bu makime parkı onların 
ellerine teslim edilmiştir. Hangi tür yağı koyacağını 
Ibilmeyen, dozeri ne şekilde çalıştıracağını bilmeyen 
(bir operatörün elinde maalesef 5 - 6 ay slonra çalı
şamaz bir hale gelmiştir. Bu KUP projesi nedeniy
le binlerce işçi sağdan sıola sevk edilmişttir, ve KUP 
projesi nedenliyle aişağı ykuarı 7 bin civarında işçi 
YSE'den uzaklaştırılmıştır arkadaşlar. 

/Biz: evet meydanlarda söyledik, yaraları saraca
ğız dedik. Bu sürülen, sağa sola gönderilen işçiler
den 3 bine yakınının tayinini yaptım, eski görev
lerine gönderdim, işiten atılanlardan tekrar 15.0(01 ki
şiyi işe aldım ve bulduklarımızı da derleyip topar
layalım arkadaşlar, bu milli bir servettir. (Benim 
köyüirn yıllardan beri yol bekliyor; ama ben gös
teriş. yapmak için, partizanlık yapmak için büyük 
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makine parkını heba ediyorum. KOP projesi baş
larken etüt ive proje önde gelecekti; ama dtütsıüz 
ve projesiz; girdikleri pek, çok kesim olmuştur ve 
KOP projesinin başarısı % 39 - 40ptır, fazla değil
dir arkadaşlar. Şırnak-ll, Şırnak-2 Şantiyesi maale
sef öngörülen programın ancak % 40j'ını gerçek-
Iteştirebıiimıiışlerdir. Dahası var; ağır iş maklmeleri 
(bir yerden bir yere görürütürken yürütülmez. Bir 
dozer bir şantiyeden bir şantiyeye giderken yürü-
ıtülmülg arkadaşlar ve yürüyüş takımları harap ol
muş bunların, Altyapıları olmadığı için, menfez
leri olamadiğı için, köprüleri olmadığı için bu do
zerler treylerlerle nakledilememiş, bir şantiyeden bir 
şaınıtiyıeye yürütülerek harap edilmiştir. Yazık bun
lara. 

IBütün bunlardan Sonra, partizanlığın fevkalade 
tipik; bir örneği; 1979 Seçimlerinde KOP projesi, 
seçim olan vilayetlere tevzi edilmiştir. BüJtün ekip
ler seçim olan velayetlerdedir. Hâlâ daha makineleri 
fapflayamııtyoruz arkadaşlar. Dahası var arkadaşla
rım, bazı projelerin makineleri vardı; mesela Ço
rum, Çankırı projesinin makineleri... Almış götür-
ımüşler, makineleri bulup Çorum ve Çankırı'ya ge
tirmenin bir çabası, bir zorluğu içerisindeyiz. 

(Makine parkının bugün, bilhassa Doğu'da KOP 
projesinde çalışan makine parkının % 70fi, % 80ı'i 
arızalı vaziyettedir. Tamirhanelerimde tamir edebi-. 
lecek ek)ip arıyoruz, usta arıyoruz arkadaşlar. Bir 
ekibi dağıtmak kolaydır, bir şeyi yıkmak kolaydır; 
ama yılların neticesi olarak meydana gelen bu iş
leri derleyip toparlamak fevkalâde zör arkadaşlar. 

IBunları söylüyoruz;, sanmayım ki politik (bir ne
denle Söylüyorum. Hayır içim kan ağlayarak söylü
yorum, 'bir ıstırabımı, ıbir acımı ifade etmek istiyo-ı 
rum. Yübe Meclise Söylüyorum, ne zaman isterseniz 
berabere© gideriz!, makinelerin durumlarım gösteririz 
sizlere, hepsi de yatıyor* 

ıŞimdi biz 1976 yılında 9771 kilometre yol yapmı
şız!. 1977 yılında 680 adet dozerle 9550 kilometre 
yol yapmışız. 19718''de 8®4 adet dozerle, alınan yeni 
dozerler eski dozerlere nazaran '% 25 daha güçlü, 
Ibu dozerle 1(24001 kilometre yol yapmışlar ve 1979' 
da da ı8ı8'4 adet dozerle 930|Q kilometre yol yapılmış
tır. 

Salyım arkadaşlarım, böyle başarısız Ibir projeyi 
elibettekü yürütemezdim*, bir olurla ,bu projeyi yürüjr-
'Kîkten kaldırdım. Ne yalptık Doğu, hakikaten ağır
lık İsteyen biır yerdi. 6 lüimıizi pilot il ilan ettik. Bu 
6 ilimizde - biraz sonra isimlerini söyleyeceğim 2 -

2,5 seme içerisinde aşağı yukarı 23QQ kilometre yol 
yapacağız ve 4 sene içerisinde İde 23O0| ünite suyu gö
türmek zlorundayız. 'Bunun hazırl'iMarmı yapıyoruz. 

AYHAN ALTOĞ ((jîstanlbul) — Çok büyük hayal 
içindesiniz Sayın Bakan. ı(ÇHP (sıralarından gülüş
meler) 

KÖY İŞLERİ VE KOOPBRATlıFfLBR BAKANI 
AHMET KAtRAYİĞtfrr (Devamla) — Tabii arkadaş
larım: gülerler, (biz konuşuruz, /vatandaş takdir eder 
rey verir Ibize. (Siz konuşursunuz (bir şey yapmazsı
nız, ondan sonra 14 lEkim'lerldeiki gibi hezimete uğ
rarsınız!. Kitle psikolojisini birazcık iyi öğrenin, bi
razcık bizi takip edin, Siz de başarılı olursunuz. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geri kalmıiş bölgelerimizin bütün köylerinin en 
kısa zamanda yola (ve suya kavuşmasına büyük bir 
önem (vermekteyiz. Bu amaçla Hükümet politika
mızda hedeflere uygun olarak Ağrı, IBünlgöl, Hakkjâri, 
Kars, Bitlıîs ve Tunceli illerimizi pilot il olarak seçn 
miş ibulunuiyoruz. 

iNOR'BTTIİİN KARJSU (Erzincan) — Erzincan bu 
programda yok mu Sayım Bakan? 

KÖY IİŞUERİÎ VE KöOPERAfltİFLeR BAKANI 
AHMıET KARAYltÖlfir (Devamla) — Erzincan'a 
özel Ibir proje tatbik edeceğiz Sayın Karsu, dostlu
ğumuzun gereği Olarak. 

ıBu 6 il için yeni hazırladığımız bir proje ve tah
sis edilecek ilave makinelerle bu illerin bütün köy-' 
lerini 2 - 3 yıl içinde yola ve Ibütün yerleşim ünite
lerini 4 yıl içinde suya kavuşturmuş olacağız. 

Yıllık ıprogramılarımızın aynen gerçekleştirebil
mek Ibakımmdan, asgari 1 (veya 1,5 yıllık boru ihti
yacının stöklanm'aisı gerekmektedir. 1977 yılından 
1978 yılına bu stokla girilmesine rağmen, maalesef 
1980| yılına hemen hemen sıfır stokla girmekteyüz. 
Yani 1977'de devir edilen stoklar; 1978 ve 1979 yıl
larında tüketilmiş, yerine yenileri konulmamıştır. 
Yıllık ortalama 15 milyon metre boru kullanılmakta 
olup, (bunun ortalama mali portesi yeni fiyatlarla 
4 milyar liranın Üzerindedir. 

1980 yılına maalesef bu imkândan yoksun, ola
rak (girmekteyiz:. Kaynak yetersizliği ıbir yana, bu 
miktar Ibbrunun hammaddesi temin edilse, imal edil
mesi uzun zaman alacaktır. Kaldı ki, IPVC aslbest 
gibi hammeddelerin temini dövize İhtiyaç gösterdi
ğinden, bunlarını zamanında sağlanmasında hayli 
igüTçlük olacaktır. 1980 yılında yaklaşık olarak I50p 
Üniteye su götürülecektir ve 1980 Yılı Bütçesi, maa
lesef Sayın Halk 'Partisi sözcüsü arkadaşımızın söy-
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lediği gibi değil, YSE Genel Müdürlüğü için 
16 695 000 000 linaidır ive aldığımız ödendin 4 mdl-
iarı cari Iharoamalara ylöneMlmıişifciır. 

Simidi H1979 yılı köy yolları 'ödemeğimiz 
û 4170 000 000 'İra K98Q yılı fcjöy yollan ödeneği 
9 773 OOfl 0QQ İradır. (Aradaki fark 3,3 milyar li
radır. 1979 yılına nazaran artış yüzdesi % 51'dlir. 

Sayın milletMekMleri, köylümüzün geçim kaynağı
nı teşkil eden tarım'sal üretimin artırılması ve çeşit-
(lendirilmesi v(e kalkınma nimetlerinin bilhassa geri 
fcalımıış bölgelere lyaiygınlaştırılması amacıyla toprak 
ve 'su kaynaklarının ıgetöşıtiirilmesi ve korunmasına 
Ibüyük önem vermekteyiz. Amacımız, toprak ve su 
(kaynaklarından toöylümüızün en iyi şekilde yararlan
masına imkân vermektir. Bütçe teklifimizin Toprak
su hizmetleriyle ilgili (bölümünde en Ibüyük ağırlık, 
(bent, kaıplaj, galeri, gölet ve pompaj giibti münferit 
sulama tesislerine verilmiştir. Bu tesisler etüld ve 
planlama sürelerinin kısa olması, proje maliyetleri
nin küçüklüğü, yatırımların kısa isürdde üretken İhale 
gelmesi ve işletmelerin köylüler tarafındam yaıpıla)bil-
mesi nedenleriyle, Mıialdsa geri kalmış 'köylerin kal-

' kınidırılimasında fevkalade müessir olmaktadır. 

Münferit sulama tesislerinde gölet projelerine ay
rı bir önem vermekteyiz. Topraksu tarafından bugü
ne kadar 196 sulama göleti ve 180 hayvan içmesuyu 
göletü olmak üzere toplam 376 gölet yapılmıştır. 
1980 yılında 40 adedi geçen yıldan devam eden ve 
100 adedi de yeni olmak üzere toplam 140 adet gö
let yapımını programlamış 'bulunuyoruz. Bunların 
60'ı sulama göletüldir. Daha çok sayıda ve daha iyi 
göletler, yapabilmek için 19 Kasım 1979'tda Toprak
su Genel Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir Göletler 
DaJiresi kurduk, 

Halen sulamaya açılmış tarım alanlarında fiilen 
sulanan afazi yüzdesinin yükseltilmesi ve birim alan
dan alınan ürün miktarının artırılması için tesvi
ye ve drenaj gjilbi tarla içi geliştirme hiz
metleri hızlandırılacaktır. Bu hizmetlerin yerli yapısı 
ekipmanlardan yararlanılarak bizzat çiftçiler tara
fından yapılması teşvik edilecektir. Tarımsal ürün
lerin ve köylümüzün gelirini artırabilmek için bir ta
raftan mevcut tarım arazilerinden alınan verimi yük
seltmeye çalışırken, bir yandan da ıslaklık, çorak
lık ve taşlık gibi nedenlerle tarım yapılamayan ara
zileri ıslah ederek tarıma elverişli hale getirmek ge
rekmektedir.; Topraksu Genel Müdürlüğü 1971 yılın
dan beri Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Adı
yaman, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Siirt illerinde

ki taşlı afazileri temizleyip tarıma elverişli hale ge
tirme çalışmalarını sürdürmektedir. 1977 yılı sonu
na kadar bu proje, derindeki taşlar Devlet eliyle ve 
makine ile temizleniyor, yüzeydeki taşlar tarla sa
hibi tarafından temizleniyordu; ama, 1978 yılında 
buna bir de «KÎP» adı uydurularak, «Köylüye î? 
projesi» diyerek, aşağı yukarı 80 - 90 milyon lira
nın ve 6 - 7 bin kişiye, günde 1 - 2 saat çalıştıra
rak devletin kesesinden kendi militanlarına veya o 
yöredeki insanlara çalışma imkânı sağlamaya gay
ret sarf etmişler; ama, başarılı bir tatbikat değildi. 

ALÎ TOPUZ (istanbul) — Ayıptır size böyle ko
nuşmak. Bir Bakana yakışmaz böyle konuşmak. 

KÖY ÎŞLERÎ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Başarılı bir 
tatbikat olmadığını gördüğüm için onu da kaldır
dım yöreden. Zaten elimizde bir sürü belgeler var 
ve resMer var. KÎP tatbikatının yapıldığı yefde 
taşlar temizlendi denilen tarlalar hâlâ daha eski şe
kilde duruyor. (AP sıralarından «Paralan almışlar 
mı?» sesli) Paraları almışlar tabii; ama, burada mü
him olan, is'İhdam; kırsal alanda yaşayan insanları 
Devletin bir aylık bordrosuna sokmak değildir. Öm
rü boyunca istihdam edebilecek, daha iyi imkânları 
sağlayabilmek - bence - projenin asıl temeli, köke
ni budur. Buna yönetelim elbirliğiyle, beraberce yö
netelim. Köylüye bir aylık bordroda kalkıyorsun 
5 bin lira, 10 bin lira veriyorsun, bir çalışma siste
mi yok, bir çalışma nizamı yok, bir çalışma disiplini 
yok ve inanın bu KÎP projesinde çalışan ekiplerden 
0 kadar üzücü, o kadar enteresan haberler geldi ki, 
şaşırdık kaldık. Bir devletin ağırlığıyla, tatb'ikatın-
daki ciddiyetiyle bağdaşmayan hareketler var, onun 
içlin Ikalidıfdık, 

Topraksunun kredilerini de artırdık arkadaşlar. 
1979 yılında 8 milyon lira olan Topraksu kredileri, 
1980 yılında 1,5 milyara çıkartılmıştır ve ipotekli 
şahıs limiti 750 milyon liradan 1,5 milyar liraya, 
ipötöksiz şahıs limiti 150 bin liradan 750 bin liraya 
asgari ödemesiz dönem 1 yıldan 2 yıla çıkartılmış
tır, Zorunlu çiftçi katkısı küçük ve orta halli çift
çilerde !% 25'ten ,% 10'a indirilmiştir. Çiftçimizin 
kullandığı kimyevi gübrenin yarısını mamul, yahut 
ara ürünü olarak diğer ülkelerden ithal etmekteyiz. 
Mamul gübre ve ara ürünlerinin ithali için yılda 
1 milyar dolara yakın döviz harcamaktayız^ Zama
nında, yeterince ve tekniğe uygun olarak kullanıl
mazsa, gübreye verilen paranın karşılığını ne çift
çinin ve ne de ülkenin tam olarak alması mümkün 
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değildir. Topraksu bölge müdürlükleri ve araştırma 
enstitüsü bünyesindeki toprak tahlil laboratuvarların-
da yapılan toprak analizlerine göre, çiftçilere arazi
lerinin ne miktarda ve, ne çeşit gübreye ihtiyacı ol-
~duğu, gübrenin ne zaman ve nasıl verileceği tavsi
ye ddilmektedir. 1979 yılında 22 bin adet toprak 
tahlili yapılmıştır. Bu, 1980 yılında 160 bin, 1981 'de 
de 160 bin ve toplam 320 bin tahlil yapılacaktır ve 
'ilçe bazında Türkiye'nÜn tüm toprak sentezi tamam
lanmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, kırsal alanın kalkınması mev
zuunda arkadaşlarım kooperatifçiliğe fazla Önem ve
riyorlar. Aslında Batı hakikaten kooperatifçilikle 
kalkınmıştır; ama kooperatifçiliği Türkiye'de sağlam 
temellere oturtabilmek için bir şeye dikkat etmemiz 
lazımdır. O da örflerimize, ananelerimize ve inanç
larımıza bunlara ters düşen kooperatifçilik, Türki
ye'de hiçbir zaman gelişemez. Kooperatifçil'ik Tür
kiye'de aşağı yukarı köy kalkınma kooperatifleri -
Topraksu kooperatiflerinden bahsetmiyorum - yurt 
dışına gönderecekleri işçinin bir teşvik, bir önceliği 
nedeniyle alelacele kurulan bir sürü köy kalkınma 
kooperatifleri Vardır ki, bunların rakamı 12 500 -
13 00) civarındadır. Ama bugün üzülerek görüyoruz 
ki, bu köy kalkınma kooperatiflerinden ancak 1 250 
tanesi işlerlik kazanmış, bunlardan 140 tanesi pro
jelerini geliştirerek işletmeye açmıştır, 350'ye ya
kın kooperatif natamam vaziyette, öbürleri de biraz 
üzerinde cMdiyetle eğilinülirse bir iki sene içerisinde 
gerçekleşebilecek durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım zaman zaman söylüyor
lar; demokratik halk kooperatifi, siyasi ağırlığı ola
cak, örgütlenecek... 1 200 kooperatifle örgütlenirse
niz ne olur? Numune ise bu, o da dejenere edilmiş. 
Kooperatifçilik Türkiye'de yavaş yavaş gelişinken, 
1974ten sonra Türkiye'de kooperatifçilik dejenere 
edilmiştir arkadaşlar. 

'Benîm köylümün bir özelliği vardır: Köylüm iyi 
şeyi görürse taklit öder, kötüyü görürse taklit etmez. 
Kooperatifçilikte kooperatif ağaları türemiştir. Koo
peratifçiliği yozlaştırmışlardır 1974*ten sonraki ha
reketleriyle.; 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Siz özellikle yoz-
laştifiyorsunuz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT '(Devamla) — Bugün bir 
Köy - Koop vardır arkadaşlar, size Köy - Koop'un 
yöneticilerinin yaptığı suiistimalleri anlatacağım. Bu
gün bir Bursa Birliği vardır, mahkemeye verdik arka-. 
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daşlar. Hırsızlığını gördük, suiistimalini gördük, el-
bettekı takip edeceğiz, Devletin parasının peşini bı
rakmayacağız. Benim vatandaşım bunu görüyor, «.-u' 
gördüğü yolsuzluklardan sonra ellbetteki kooperatif
çiliğe heves etmiyor arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Onun için köy 
kooperatifçiliğini, kalkınma kooperatiflerini, Türki
ye'deki kooperatifçiliği ciddi bir zemine oturtmak 
zorundayız arkadaşlarım. Köylünün benimseyebile
ceği bir sistemi getirmek mecburiyetindeyiz. Köylü
nün benimsemediği bir sistemi istediğiniz kadar ge
tirmeye çalışalım, kooperatifçilik ilerde iflas etmeve 
mahkûmdur ve bunun da vebali 1974 yılından son
ra kooperatifçiliği yozlaştıran Halk Partili arkadaşla
rımın boynundadır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Bakan, ne
dir o? O nasıl bir sistem? Görüşünüzü söyleyiniz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Şimdi bakın, 
kooperatifçiliği disipline edebilmek için biz 1975 yı
lında 11 kontrolörle 1'68 kooperatifi denetlemişiz; 
1976 yılında 1'2 kontrolörle 309 kooperatifi denetle
mişiz, 1977 yılında 20 kontrolörle 706 kooperatifi de
netlemişiz. 1978 yılında arkadaşlarım 36 kontrolörle 
ancak 100 kooperatifi denetlemişler ve 1979 yılında 
66 kontrolörle... Kimdir bu kontrolörler biliyor mu
sunuz? Dil - Tarih'ten mezun olanlar veya o sanat 
bilmem nesi olan o okuldan mezun olanlar, onları 
almışlardır ve bunların denetlediği kooperatif adedi 
48'dir. Elibetteki bunlar disiplinden uzak. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Dişçiden Bakan 
oluyor da o niye olmasın? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü uzun vadeli hizmet proje
leri hazırlamış bulunmaktadır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Burada olmayan
lara sataşıyorsunuz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sizin bana ve
receğiniz değer beni enterese etmez; benim vatandaş
larımın, benim toplumumun 'bana ve benim hizmet
lerime vereceği değer beni enterese eder. Siz konu
şuyorsunuz, ben de söyliyeceğim, bunlar bir gerçek. 
Bir dişçiden bir Köy İşleri Bakanı olmuş da, bir lise 
mezunundan Barbakan olmuş, niye bunu hesaba kat-
mıyorsunuzl 
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190 bin yerleşim yeri ve 30 göçebe toplumda ya
şayan 20 bin ailenin tarımsal ve şehirsel iskânları sağ
lanacak, tahminen 10 bin köyümüzde tespit edilecek 
ihtiyaçlara göre çok amaçlı, köy konağı, camii, es
naf ve de sanatkâr işyeri, sosyal ve ekonomik tesis
ler yapımı gerçekleş'tirilecek, köylerin imarı ve geliş
tirilmeleri sağlanacaktır. 

Birinci derece deprem kuşakları üzerinde bulunan 
ve kalkınmada öncelikli yörelere giren 3 800 köyde 
çürük nitelikli konut ve tarımsal tesislerin köylü is
teğine bağlı olarak yenilenmesi ve depreme mukavim 
hale getirilmesi sağlanacak ve bunun için de gerekli 
her türlü kredi açılacaktır. Biliridiği gibi, 1976 yılın
da hazırlanarak Avrupa iskân Fonu'na sunulan ve 
10 yıllık bir süre içinde 100 milyon dolar kredi sağ
lanan Türkiye deprem kuşaklarındaki köylerin yeni
lenmesi proje'si uygulanması son iki yılda maalesef 
başlatılamamıştır, biz bu uygulamayı başlatacağız. 

1980 Mali Yılı Bütçe Tekilinde, Toprak ve is
kân îşleri Genel Müdürlüğü için 1 605 0ÖO Ö0O lira 
ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığıma bağlı genel mü-
düriüklerce yürütülen hizmetlerin gerektirdiği ma
kine ve ekipmanları ithal edebilmek ve yatırımlafda: 
kullandığımız akaryakıt, çimento, demir vösair gibi 
maddeler için yapılan dolaylı ve dolaysız döviz har
camalarını karşılayabilmek ve bazı projeleri finanse 
edebilmek için dış kredilerden azami ölçüde yararlan
maya çalışıyoruz. Aşağı Seyhan, Aşağı Ceyhan, To
kat, Kozova, Antalya, KÖprüçay ve îçel Silrfke ova
larında tarla içi geliştirme hizmetleri için Dünya Ban
kasından ve Aşağı Gediz Ovası ile Berdan Ovası iki 
kısmının tarla içi geliştirme hizmetleri için Avrupa 
Yatırım Bankasından alınan kredilerin uygulanmala
rı tamamlanmak üzeredir. Çorum Ve Çankırı illeri
nin kırsal kalkınma için Dünya Bankasından alınan 
'dış kredilerin uygulanmaları Tarım Bakanlığı ile 
beraber yürütülmektedir, fevkalade önemli .bir pro
jedir; maalesef, 1978 ve 1979 yıllarında bu projeye 
önem verilmemiştir. Bu projenin en büyük özeü'ği, 
nadas miktarını azaltmaktır, burada bir başarı kaza-
mhrsa hemencecik Erzurum kırsal kalkınma proıe-
sine başlanabilecek'tir. 

Köye giden yatırım hizmetleri arasındaki boş
lukları ve düplikasyonları ve dağınıklığı önlemek için 
Bakanlık olarak bu hizmetlere sahip çıkmak işitiyo
ruz. Bakanlığımızın kurulduğu yıllarda köye giden 
hizmetleri koordine etmek görevi verilmişse de, iste-
niîen düzeyde bir koordinasyon hiçbir zaman sağla

namamıştır. Bildiğiniz gilbi, henüz bir kuruluş kanu
nuna sahip olmadık. Bir taraftan bu konudaki çahş-
malarımızı sürdürürken, diğer taraftan 'köye hizmet 
götüren diğer bakanlıklarla eskisinden daha sıkı bir 
işbır,;ği içine girmeye çalışmaktayız. 1980 Mali Yılı 
BiUçe Teklifinde, Bakanlığıma ve Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüğüne toplam olarak 27 526 000 000 Kra 
ödenek ayrılmıştır. 

Köye giden hizmetlere gösterdiğiniz büyük ilgi 
için şükranlarımı sunar, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(A'P sıralarından «,'Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyenler : Sayın Miski, Sayın Gök

çek, Sayın Şahin. 
Soru sorma işlemi bitmiştir . 
Sayın Bakan, yazılı soruları okutuyorum: 
Sayın Hasan Akkuş'un soruları : 
«1. Köylerin imar planları yapılacak mıdır? 
2. Köylülere mesken kredisi verilmesi için çalış

malar var mıdır? 
3. Kooperatifler Bankası kurulması düşünülmek-

te midir? 
4. Kooperatifçilik okulu açılması gerekli ve zo

runlu değil midir? 
5. Köylerin imar planlarının yapılmasına ne za

man başlanacaktır? 
6. Hükümet konakları Devlet tarafından yapıldı

ğına göre, Devletin en küçük birimi olan köy konak
ları da Devlet tarafından yapılmalıdır. Devletin bu 
ihmali giderilecek midir? 

7. Köyler genellikle mera ortalarında veya Dev
letin hüküm ve tasarrufunda bulunan arazilerde ku
rulu • bulunduğundan ve büyüyen köyler mülkiyeti 
Devlete ait araziye kayarak ev yapma zorunda kal
dıklarından, bu arazilerden ihtiyaç saMlbi köylülere 
ev arsası verilmesi ve Türk Ceza Yasasının 513 ncü 
maddesi ile gereksiz cezalandırılacak sabıkalı olmak
tan kurtarılmaları için nasıl bir çözüm planlıyor
sunuz? 

8. Köy tarım arazileri yollarının yapılmasına ne 
zaman sıra gelecektir? 

9; Toprak muhafaza için ağaçlandırma, özellik
le boş alanlara meyve veya o yer için gerekli diğer 
ağaçların dikilmesin'den vazgeçilmiş midir? 

10. Kırsal alanın örgütlenmesi ve bu kesimin 
haklarını savunabilmeleri için hizmet kooperatiflerin
den başka yararlı diğer kooperatiflerin kurulup ge
lişebilmeleri için Bakanlığınızca gerekli planlama ve 
çalışmalara girişilmiş midir? Bu çalışmalar hangi aşa
madadır? 
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lil. Emirdağ - Ümraniye Nahiyesi ile Camili, Ay-
dınyaka ve civarındaki birkaç köyün arazilerinin Çif
teler ilçesi Başkurt kaynağından sulanması ele alına
cak mıdır? 

12. Dazkırı ilçesi, Hırka, Küllüce köyleriyle, San
dıklı - Çepni köyü, Çay ilçesi - Gevezen (Kılıçyaka) 
köyü ile Şuhut, Bozan köyleri arasında gölet ne za
man yapılacaktır? Dazkırı Ovacık köyünün Aktaş 
suyuna gölet yapılması hangi aşamadadır? 

13, Şuhüt - Ortapınar, Mahmut, Kayaibelen, Gü-
neytepe, Çobankaya, Bademli, terki i ve Uzunpınar 
köyleri ile Dinar ilçesine bağlı Kararmalı, Genceli, 
Aktöprak köyleri; Dazkırı ilçesi Yorgalar, Çevlik, 
Madenler ve diğer köylerinin keson kuyular açılmak 
suretiyle arazilerinin sulanmasına hangi tarihte başla
nacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

KÖY ÎŞLERÎ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYlĞlT (Devamla) — izin verirseniz 
yazılı olarak arz edeceğim.. 

•BAŞİKA'N — Yazılı olarak cevaplayacaksınız. 
Sayın Yaşar Göçmen'in sorularını okutuyorum: 
1, 'Bölgeler itibariyle şimdiye kadar yapılmış olan 

asfalt, şose kaplamalı yollar ve hamyollar kaçar 
kilometredir? 1980 yılı programındaki 1,5 milyar li
ralık asfaltın ne kadarı geri kalmış Doğu ve Güney
doğuya harcanacaktır? 

% Diyarbakır'ın kaç köyünde su yoktur? Kaç 
köyünün yolu yoktur? 

3. Vilayetler itibariyle elektriği olan ve olmayan 
köylerin kaçar adet olduğunu, yazılı olarak lütfen bil
dirir misiniz? 

4. Şimdiye kadar Toprak ve iskân Genel Mü
dürlüğü tarafından kaç köye cami yaptırılmıştır? 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti zamanında 
koy camii yapılmış mıdır? 

5. Halen Diyarbakır vilayetinde kaç adet halıcı
lık vesaire el işleri kursu vardır? 

>6. Diyarbakır El Sanatları Merkezi, Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından kapatılmıştır. Neden kapatıl
mıştır? 

7, Diyarbakır YSE İl Müdürlüğü ve Bölge Mü
dürlüğünde yapılan yolsuzluklar için açılan tahkikat 
ne safhadadır? Bunun için kimler cezalandırılıp mah
kemeye verilmiştir? Bü yolsuzlukların Cumhuriyet 
Halk Partisi ti Başkanı ile ilgisi nedir? 

8. Bakanlığınızca hazırlanmış olan bir yönetme
likle, il genel meclisi üyeleri ve daimi encümen 
üyelerinin yetkilerinin kısıtlanarak, köy yolları ku-
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rultayının teşekkülünde bu üyelere gar&v verilmeme
si neden kararlaştırılmıştır? Bundaki kıstas nedir? 
Bu yönetmeliğin kaldırılması düşünülmekte midir? 

9. Yeni programlandığından bahsedilen göletle
rin bölgelere göre tevzii nasıldır? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KA'RAYİÖİT (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı cevap vereceğim. 

'BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu'nun 
sorularını okutuyorum : 

T, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çalvuşlu kö
yünün 6 kilometrelik yolu programa alınmış mıdır? 
Yapım çalışmaları ne zaman başlayacaktır? 'Bitiril
mesine gayret sarf edilecek midir? 

2. Mardin ili Midyat ilçesine bağlı Dargeçit na-
h'iyesiride faaliyet gösteren halıcılık kooperatifi para
sızlık nedeniyle kapanmak durumuyla karşı karşıya
dır. Bu kooperatife 1977 yılında gönderilen bir mik
tar krediyi Ziraat Bankası ödememektedir. Bu kredi 
ile birlikte kooperatifin ihtiyaç duyduğu malzemele
ri bir an önce gönderecek misiniz? Ne düşünülmek
tedir? 

3. Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Ha-
lıcık Kooperatifine bu yıl ne kadar kredi ve çeşitli 
yardımlar yapmayı düşünmektesiniz? 

4. idil, Gercüş, Mazidağ, Midyat ve Derik köy
lerinin çoğunluğu susuzluktan kıvranmakta ve yazın 
<bü köyler terkedİImektedir. Özellikle Derik'in Safan 
mevkiine ve yukarıda belirtilen köylere bir an su gö
türülmesi için gerekli ne gibi çalışmalar yapılmakta
dır? 

'BAŞKAN — Sayın 'Bakan... 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYlĞlT (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak cevap vereceğim. 

(BAŞKAN — Yazılı sorular Ibitti. 
'Sayın Miski, buyurunuz. 
ÖNER M'lSKt (Hatay) — Sayın Başkan, aracılı

ğınızla Sayın 'Bakandan aşağıdaki soruma yanıt is
tiyorum : 

Yıllardan beri süregelmekte olan yoksul köylüle
rin daha da yoksulluğa terk edilmelerini önlemek 
amacıyla, Ecevit Hükümeti döneminde 'koy yerleşim 
projesi içiride, Hatay'da 20'ye yakın yer kararnamey
le kamulaştırılmıştı; gerçek ihtiyaç sahiplerine verile
cekti, bütün hazırlıkları da tamamlanmıştı. Bu yerle
rin sahipleri Danıştaya dava açtıkları halde, Anaya
saya uygun bulunması gerekçesiyle Danıştayca 'bu da
va reddedilmişti. Yani kitlelerin yararı, bireyin yara-
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rı üstünde görülmüştü. Durum bu kadar açıkken; Sa
yın Bakan, şimdi Ibu projenin uygulanmasından vaz
geçildiğini öğrendim. 'Ne gerekçeyle Ibu projeden vaz
geçilmiştir? İBu Ibir. 

2. 'Bakanlığın uygulamasında kamu ve 'birey çı
karları çatıştığı vakit hangisine öncelik vereceksiniz? 

3', Mendelet Barajı 119801de ilhale edileceğine göre, 
Amik Ovası drenaj ve sulaması için Devlet Su İşleri 
yetkilileriyle koördine Ibir çalışma Bakanlığınızca yü
rütülmekte midir? 

4, (Hatay, tarımsal potansiyeli Ibüyük Ibir yöredir 
ve 'burası Toprak - 'Su Analiz Laiboratu'varı açılması 
düşünülen ıbir yer midir? 

Başka Ibir sorum dalha, AŞağı Ceyihan Projesinin 
tamamlanmasından söz ediyorsunuz. İBu proje tamam
landıktan sonra, aynı niteliklere salhip Hatay'ın Amik 
Övaîsı da 'buradaki ekiplerce ıslalh edilecek midir? -(Ba
kanlığında ıbu yolda çalışmalar yapılmakta mıdır? 

(Hatay'da gölet çalışmaları yapılmakta mıdır? Ya
pılmakta ise bu çalışmalar ne safhadadır? 

KÖY ÜSLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak arzı cevap edeceğim, 

BAŞKAN — Yazılı. 
Sayın Gökçek, buyurunuz efendim. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan şu sorularımın cevabını rica 
ediyorum : 

U. Deminki izahında KİP, KUP projeleri gibi 
yolsuzluğu, vurgunu, partizanlığı yetkili ağızdan ilk 
defa duyduk. Bu partizanlığı, yolsuzluğu, soygunu, ke
pazeliği doküman ve vesikalarıyla niçin millete açık
lamıyorsunuz? 

'2, TRT yoluyla yayımla bu açıklamaları yap
mamakla Cumhuriyet Halk Partisinin anlayışını teş-
nir etmekten kaçınmış olmuyor musunuz? 

3. 22 aylık Halk Partisinin bilinen yolsuzluğunu, 
vurgununun, partizanlığının hesabını millete vermek, 
asili göreviniz değil midir? Görevinizse o, milleti bu 
hususta aydınlatmanız gerekirken, 4 aydan beri nere
deydiniz? Bu 'hususta kullanılan projeler içerisinde so
rumlu ve suç'ladığınız kişiler kaç kişidir? Bu yetkililer 
hakkında bir işlem yapılmıiş mıdır? Mahkemeye sevk 
ediilmıiiş midir? 

'BAŞKAN — Sayın 'Bakan... 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AHMET KARAYİĞİT (Defamla) — Teşekkür ede
rim. Yazılı olarak cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Sayın Şaihin. 
ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Sayın Başkan, 

aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından yanıt
lanmasına aracılık etmenizi rica ederim : 

1. Köy İşleri ve Koopertifler 'Bakanlığında, Cum
huriyet Halk Partisi İktidarı zamanında uygulamaya 
konulan KÖP projesinden vazgeçilmiiştir. Bu uygula
mada çalışan 204 dozer, AIP iktidarında, yani 4 aya 
yakın bir süre içerisinde kaç kilometre yol yapmıştır? 

;2. Aynı ayda ve aynı süre içerisinde KUP uygu
lamasında bu dozerler kaç kilometre yol yapmışlar
dır? 

3. Seçim bölgem olan Sinop; Türkiye'nin köy 
yolu yönünden en geri kalmış illerin başında gelmek
tedir. Sinop'un 1 5C0 kilometreden fazla köy yoluna 
'ihtiyacı varıdır. AP Hükümetinin 4 aylık hizmet sü
resi içerisinde Sinop ilinde köy yolu çakışması yapıl
mış mıdır? Yapılmışsa kaç kilometre köy yolu yapıl
mıştır ve bu yollar hangi ilçelerde ve hangi köylerde 
yapılmıştır? 

4. Geçen yıl Sinop ilinde, aynı aylar ve süre için
de yapılan köy yolunun toplamı kaç kilometredir? 

5. Sayın Bakan, Türk köylüsünün kooperatifçi
lik hareketini benimsemediğini ve bu hareketin deje
nere edildiğini söyledi. Acaba Sayın Bakan, Türk 
köylüsünü geri kalmışlıktan kurtarmak için koope
ratifçilik hareketi dışında, Anayasanın 1: nei madde
sini görmezlikten gelerek, bir örgütlenme mi düşün
mektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın ©akan? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

'BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacakisınız. 
Teşekkür ederim efendim, oturalbiirsiniiz. (AP sı

ralarından alkışlar) 
Sayın Topuz, ıbize ulaşan isteminizde «Köy İşleri 

ve Kooperatifler eski Bakanı olarak bana ve Bakan
lığım dönemindeki uygulamalarımıza karşı sataşma, 
suçlama yapılmış ve gerçeklere ters iddialar ileni sü
rülmüştür» diyor ve 70 nci maddeye göre söz istiyor
sunuz. 

Ta!bii, milletvekili olarak size ancak sataşmadan 
söz verme olanağım var. Yalnız siyasi eleştiri anlamı
nın dışına çıkan beyanlar nelerdir, onu tespit etmek is
terim efendim. >(AP sıralarından «Yok» sesi) 

— 192 — 



M. Meclisi B : 53 25 . 2 . 198G 0 : 5 

Varlığını yokluğunu öğreneceğim efendim. 
'Buyurunuz 'efendim. 
ALİ TOPUZ (Istanlbul) — Sayın Çakıroğlu «Mark

sist bir sisteme geçiş için altyapı hazırlanmıştır» dedi. 
'Sayın Göçmen «özel olarak isim yapmak için Ba

kanlık olanakları kullanılmıştır ve YSE'de yolsuzluk
lar yapılmıştır» dedi. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Rıona «CHP'ye 

oy vermeyen köylere yol yapılmamıştır» dediler. 
Sayın 'Bakan, «Uygulanan bazı projelerin 'başarı

sız, faydasız, verimsiz olduğunu ve projelerin aslında 
militanların yerleştirildiği projeler olduğunu, işçilerin 
kıyıma uğratılmalarına .olanak sağlamak için ortaya 
konulmuş projeler olduğunu» İfade eden cümleler 
sari ettiler. 

'Bu konularda söz işitiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, bu Sayın Çakıroğlu, Sayın 
Göçmen <ve İbir de Sayın Rona'nın iddialarında, «kı
yım» dışında kalanlar 'hususunda size söz veriyorum; 
ibunlar kişisel sataşma niteliğindedir. 

'Buyurunuz efendim. 
ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, Hü

kümet eleştirildi, geçen Hükümet tenkit edildi; bunda 
sataşma olamaz ki, «Ben yaptım, oldu» şeklinde söz 
veremezsiniz., 

BAŞKAN — Söz süreniz 10 dakika Sayın Topuz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Millet 
'Meclisinin sayın üyeleri; 

Söz alışımın nedeni, yeni bir tartışma yaratmak 
değildir. 'Müsaade ©derseniz, burada cevaplanmasın
da zorunluluk bulunan konulara değineceğim. Kim-
ıseyi suçlamak içlin, ya da yeni bir tartışma açmak için 
huraya çıkmadım. 

Özellikle içinde bulunduğumuz ortamın hassasi
yetini dikkate alarak, milletvekilleri ve partiler ara
sında bulunması gereken gerçekçi demokratik diya
logu tehlikeye sokmayacak ve onu belki de pekişti
recek ölçüler içerisinde bazı açıklamalar yapmak is
tiyorum. O nedenle beni mazur görmenizi dilerim. 

iDeğerli arkadaşlarım, söz alan grup sözcüleri ve 
Sayın Bakan bundan önceki konuşmalarında olduğu 
gibi, buigün yaptıkları konuşmalarda da ısrarla bir 
donemin uygulamasını başarısız gösterme ça'bası içi
ne 'girmişlerdir. 

'Bir dönemin başarılı, ya da başarısız olması ıtar-
tışılaibilir tabiu fakat iktidardan ayrıldığımız dört ay
dan 'beri sürekli olarak Köylüye Ulaşım Projesi ve 
Köylüye İş Projesinin 'başarısızlığı, verimsizliği, fay-

dasızlığı üzerinde konuşmuş olmanız, aslında o pro
jelerin Türk toplumunda yarattığı olumlu izlenimi 
silmeye yönelik, ilkel 'bir partizanlık anlayışıdır. Bun
dan kurtulmamız lazım. 

Sayın Bakanın çok katıldığım bir açıklamasına 
burada atıfta bulunmak istiyorum. Sayın Bakan bu
rada konuşurken, «'Beli dönemleri eleştirirken yapıl
mış iyi işleri de kötü gösterme çabasına girmeyelim» 
dediler. 

Gerçi kendisi konuşması sırasında başkalarına 
öğütlediği bu şeye tam uymadı. Aslında o da kötü
lememesi gereken birtakım şeyleri k'ötüledi ama, hep 
beraber buradan 'bu eski alışkanlıkları terk ederek 
aynla'bilirsek ve birebirimizin yaptıklarına öyle bafca-
•bilirsek, belki aramızdaki 'bağı daha kuvvetlendirebi
liriz, demokrasiye de, ülkemize de daha çok katkımız 
olabilir. 

Delerl'i arkadaşlarım; Köylüye Ulaşım Projesi, 
'bir mühendislik projesidir. Köylüye Ulaşım Projesi, 
sade yol yapma projesi değildir, makine kui'anımın-
da yeni 'bir hamle yaratmayı deneyen ibir projedir. 

'BAŞKAN — Sayın Topuz, bu konuda söz verme
dim size. Köye Ulaşım Projıesini eleştirmek Bakanın 
'hakkı; bu 'bir siyasi eleştiri anlamını taşır. «Marksist 
uygulama modeli getirme çalbanıza» değindiler Sayın 
Çakıroğlu, o konuda lütfediniz. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Geleceğim efendimi. 
Sayın Göçmen'in de suçlaması vardır efendim. 
'BAŞKAN — Tabii efendim, tabii. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bu projeler kişisel 
'olarak ve Bakanlığın başında bulunan Ali Topuz ola
rak benim, kendime itibar sağlamamı amaçlamak için 
kullanıldığı söylendi. Aslında bu kürsüden söylenme
yecek hafif 'bir iddia olarak bunu nitelemek istiyo
rum. Cumhuriyet hükümetlerinde hakanlık yapan her 
arkadaşımız, bugüne kadar görev yapmış arkadaşla
rımızın hepsinin kendi dönemlerinde, kendilerini ha
tırlatan birtakım uygulamaları vardır. Kendilerini ha
tırlatacak birtakım uygulamalar yaptılar diye o arka
daşlarımızı, «'kendileri için bakanlık olanaklarını kul-
1 andılar» şeklinde suçlamadığımız gibi, benim de gö
rev yaptığım dönemde Türkiye'nin dört bir tarafını 
görevim icabı gezmiş isem ve bakanlık dönemimde 
'öteki dönemlerden farklı 'bir proje uygulamasına geç
miş isem, (başarılı ya da başarısız) onu 'vatandaş ile
ride takdir edecektir. Bunu kendisi için prestij sağ
lamaya yönelik hareketler olarak gösterecek olursa
nız, Cumhuriyet Hükümetlerinde bakanlık yapan ar
kadaşlarınızın yeni buluşçu yaklaşımlarla meselelere 
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'yönlenme imkânını da ortadan kaldırırsınız, Bu bir 
ifcdkn'Jk adama yakışmayacak bir iddiadır, reddediyo
rum bunu. 

Gelelim Sayın Çakıroğlü'nun, «Marksist bir siste
me geçiş için 22 aylık dönetaide altyapı hazırlanmış
tır» iddiasına. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Marksizm' 
'den ilham 'alan 'bir sisteme. 

ALÎ TOPUZ {Dövamla) — Evet efendim. 
Değerli arkadaşlarım; şimdi ıbu kürsü, sorumlu

luk kürsüsüdür. Bu kürsüden konuşan arkadaşlarımız 
toazan sürçü usan ederek yanlış şeyler söyleyebilirler, 
affedilebilir. Ama bir dönemi, bir partiyi, bir par-
ıtinin hükümetini, bir 'bakanlığı birtakım ideolojik uy-
igulamaların, gizli uygulamaların aracı olarak göster
meye kalkarsanız, bunun karşısında bizimi de çok 
söyleyeceklerimiz olur. Bumu açık seçik ispat etme
ye davet ederiz, ispat edemezseniz, yalan iddialarda 
bulunmuş olan inisanları tavsif edecek ne kadar söz 
varsa, hepsine halk kazanmış olursunuz. Cumhuriyet 
Halk (Parâsi, Devletlin de, ıdemidkrasinin de kurucusu 
olan bir partidir.. 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Devletin dleğiıL 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Siz de onun içinde 
idiniz o zaman efendim. Hepimiz Cumhuriyet Halk 
iParösinim içinden çıktık. 

IÎSMAÎL HAKKI 'KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Hayır, hayır, yok. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Öyleydiniz. Öyleydi
niz. (Gürültüler) Devlet, partiydi o zaman. Siz de öy
leydiniz o zaman. 

Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Topuz, partiyle olan kısım 

içinde size söz vermedim eifendim. 

ALÎ TOiPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, Parti
min ikıtidarda bulunduğu bir dönemde Marksist bir 
sisteme geçiş için altyapı hazırlanmıştır, iddiasına ce-
ivap verirken, Partimden nasıl bahsetmeyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim size o zamanın Baklanı 
olarak değil; hakkım yok size o konuda söz vermeye. 

ALİ TOiPUZ (Devamla) — O politikanın uygu
layıcısı yım efendim1. 

BAŞKAN — Sizin kişiliğinizle ilgili olan husus
larda, size milletvekili olarak söz verebilirim. Yoksa, 
ıbir siyasi partinin veya bir siyasi parti sözcüsünün, 
•bir başka siyasi parti hükümetini deştirmesinden do
ğa! 'bir şey olamaz. Rica edeyim, lütfen. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — O çerçeve içinde. 
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Ali Topuz olarak ve Sayın Başkanın yapmış ol
duğu çağrıya uyarak konuşmamı sürdürüyorum. Ali 
Topuz olarak görev yaptığım dönemde Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının öngördüğü ilkeleri kendi gö
rev alanımda, yaşama geçirmeye gayret sarfetmiş Ibir 
insanım. Biz hükümette görev yaptığımız dönem zar
fında, köylünün örgütlenerek toplumun öteki kesim
leriyle ekonomik bakımdan yarışabileceği Ibir düzeye 
ulaşmasını sağlamak için çaba sarf ettik. O yolda po
litikalar .oluşturmaya çalıştık. Köylünün örgütlenip, 
toplumun öteki kesimleriyle ekonomik bakımdan ya
rışabilecek bir düzeye gelebilmiş olmasının karşısın
da hiç kimsenin olabileceğini tahmin etmiyorum; bu 
iddiayı söyleyen Sayın Çakıroğlu da dahil olmak 
üzere. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Başbakan 
karşı geldi Isize. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Ama sevgili arkadaş
larım, nedense toplum kendi ekonomik çıkarı doğrul
tusunda örgütlenmeye başlandığı dönemlerde, o ör
gütlenme eğilimlerine karşı daima Marksist, komünist 
suçlaması gelir. 1960'lı yıllarda toplu sözleşmeli, grev
li işçi haklan söz konusu edildiği dönemde de komü
nistliğin Türkiye'ye geleceğini söyleyenler sizlerin ara
sındaydı. Köylünün de kooperatiflerde örgütlenerek, 
işçiler gibi emeklerinin hakkını alabilecek, ürününü 
dalha verimli üretebilecek, ürününü daha iyi değerlen
direbilecek ve bütün rantları üretici olarak kendisin
de toplayabilecek bir sisteme geçişine karşı, elbette 
bu şekilde örgütlenmekten gocunan birtakım çevre
lerden, birtakım eleştiriler gelecektir. 

AİHMIET SAYIN (Burdur) — Dilsk gibi. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bizim yaptığımız, köy
lüyü örgütleyerek kemdi çıkarını savunabilecek, hak
kını başkasına kaptırmayacak bir düzeye gelmesine 
yardımcı olmaktır. Bu yolda ömrümün sonuna kadar 
hizmet etmeyi şerefli bir görev telakki ederim. Ana
yasanın gereği de budur. Ama siz buna karşı çıktı
ğınız sürece, köylüden yana olduğunuzu söyleme hak
kını elde edemezsiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunarım. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Feshedil

mezse. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Aleyhte Sayın Azimet KÖylüoğlü, buyurunuz. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmeden önce, Sayın Baş-

194 — 



M. Meclisi B : 53 

'kanı ve değerli milletvekillerini, Hükümet temsilcile
rini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri; bugün köylerimiz okulsuz, 
yolsuz, susuz, konuıtsuz, sulama kanalsız, kooperatif -
siz, köprüsüz, elektriksiz, camisiz, mazotsuz, gazsız, 
gübresdz, ilaçsız, ebesiz, doktorsuz, odunsuz «ve kö-
mürisüz ilkel bir yaşantıya mahkûm edilmişlerdir. 

İktidar 'sözcülerinin attıkları parlak nutuklara kar
şım, 'bulgun Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasının 
köylü olması ve 60 yıllık Cumhuriyete rağmen, Tür
kiye köylüsünün sorunlarına gerçekçi çözümler geti
rildiğini söylemek güçtür, iktidar, 'köylüler için bir 
toprak ıreiformu mu yapmıştır, köylülerimize sanayi 
mi 'kurmuştur, köylerin kente göçmesini mi önlemiş -
•tir, köyde insanca yaşama olanağını mı sağlamıştır, 
köylülerin ürettiği malların kilogramına bir aspirin 
parası mı vermiştir. Köylülerin binlerce hayvanı şap 
'hastalığından yok ölürken hayvan hastaneleri mi kur
muştur? Köylülerimiz hastane kapılarında ömür tü
ketirken, sürünürken, sağlık ekipleri ayda bir defa 
olsun köyleri mi taramıştır. 

IPBVZÎ ARICI '(îçel) — Tam Gün Yasası. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 

iBaşJkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 
sosyal 'bir hukuk devleti olmasına karşın, Köy İşleri 
;ve Kooperatifler Bakanlığının uygulamalarında bir 
hukuk devleti yönetimi görmek, maalesef bu Bakan 
döneminde mümkün olmamıştır. Bakanlıkta hukuk 
dışı uygulamalara ilişkin sizlere birkaç örnek vermek 
isterim. 

Sayın Bakan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı koltuğuna oturur oturmaz, Köy YSİ Sendikasıyla 
'bir toplusözleşme imzalamıştır. Bu toplusözleşmenin 
kendisinin imzalamaya hakkının olduğunu da söyle
miştir. Yargırtayırnızın 4 Şubatta aldığı bir karara 
göre, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının o günkü 
söylediklerim, bu Yargıtay kararı yalanlamaktadır. 

MEHMET ŞEREPOĞLU (Kaihramanmaras) — 
'Vesika mı o? 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bilecik 
İş Mahkemesi, Sayın Balkanın çıkartmış olduğu 31 iş
çiyle ilgili olarak verirmiş olduğu ihtiyati tedbir kara
rını Sayın Bakan uygulamamıştır. Sınav ile alınan bin
lerce kişimin işine, Sayın Bakanın teftiş kurulunca 
hazırlattığı ve hukukla ilgisi olmayan 'bir düzmece 
raporla binlerce kişinin işine 'son verilmiştir. 

Sayın Bakan, memur kıyımından sonra 19 YSE iş
yerinde 394 kadrolu işçinin ve KUP projesinde çalı
şan 350 kadrolu dozere! ve greydercinin, toplam 744 
işçinin işine (gerekçesiz son vermiştir. 
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MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Vesika göster, vesika. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — İşte ve
sikası, gel bak Sayın Şerefloğlu. 

Sayın Bakan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir ve Ma
latya YSE Müdürlüklerinde çalışan işçilerin esas 
aylıkları yerine asgari ücret ödeyerek, onların ken
disinin desteklediği sendikaya geçmeleri için ekono
mik ambargo uygulamıştır. Yine Sayın Bakan, aynı 
illerde desteklediği sendikaya işçilerin geçmesi için 
4'er bin lira da hava parası ödemiştir. Sayın Ba
kan hukuki düzeyde verdiği mücadeleyi kaybedin
ce ve tehdit, baskı, sürgün, tayin, geçici görev, para 
ikramı ve 'benzer yöntemlerle kendisimin desteklediği 
sendikaya işçilerin geçmesini sağlayamayınca, bu kez 
can güvenliği olmayan Yozgat ve Çankırı illerine iş
çileri göndermeyi yeğlemiştir. Bu da onun belgesi. 

Bu illerde işçilerin çalışma olanakları olmayaca
ğı için, oralara gidemeyen emekçilerin 400 - 500'er 
bin liralık kıdem tazminatlarına Sayın Bakan göz 
koymuştur. (AP sıralarından gülüşmeler) 

Gülün, gülün biz de güleceğiz. 
Sayın Bakan, işçileri işten atmakla, işçileri so

kağa dökmekle ve işçileri terörün içerisine çekmekle 
bir yere varamazsınız. Siz, bu uygulamalarınız ile 
şimdiye kadar gelmiş geçmiş en talihsiz bir Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanı olarak tarihe geçecek
siniz. (AP sıralarından gülüşmeler) 

İşçiye zulmeden, hukuk devleti yerine bakanlık
ta cebri devlet ilkelerini egemen kılan bir bakan ola
rak da tarihe geçeceksiniz. Sayın Bakan, sizli hukuk 
içerisinde hareket etmeye, Bakanlıkta hukuk ilkele
rine uymaya davet ediyorum. Emrinizde çalışan iş
çilerin haklarım gasbetmek, onların yasaların güven
cesinde olan haklarını vermemek, size de, Hükümeti
nize de onur kazandırmaz. 

Sayın Bakan, ülkemizin birkaç ilinde, özellikle 
Sıvasta işçilerin oturduğu mahalleye göre işlem ya
pılmaktadır. Örneğin; salt Allbalba Mahallesinde 
oturduğu için, salt Yüceyurt Mahallesinde oturdu
ğu için, Cumhuriyet Halk Partili olduğu için işçi
lerin işline son verilmektedir. Bu konunun üzerine 
gidiniz ve tahkik ediniz. Halkın arasına bu tip bö
lücülük ve mezhepçilik yapan yöneticilerin size de, 
ülkemize de faydası olmaz. 

Türkiye'nin insanı, TürMye'nün Parlamentosu hiç 
kimsenin insanının ırkçılık, bölücülük ve mezhepçi
lik yapmasına izin vermeyecektir. («Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, laik Türkiye Cumhuriyeti 
yarım yüzyıl önce emperyalizme karşı kazanılan 
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'bir ulusal kuftuluş savaşı sonunda kurulmuşftur. Tam 
üç yıl kan ve ateşle boğuşularak, la'ik Cumhuriyetin 
temelleri atılarak buraya gelinmiştir. Düşman An
kara'nın Keçiören sırtlarında iken, üyesi olmakla 
onur duyduğumuz (Ulus'taki o günkü) Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bazı milletvekilleri Kayseri'ye 
taşınmasını isterlerken, Dersim Milletvekili Diyap 
Ağa, Meclisin, düşmanın muhabere hattı olan Sa
karya'ya taşınmasını önermiş ve o tarihi temellerden 
buraya gelinmiştir. Türküye Milliyetçiliğinin kayna
ğı da, bu Kurtuluş Savaşının antiemperyalist bilincin
de yatmalktadır. Milletin istiklâlinin, milletin azim 
ve kararı ile kurtarılması, halkımızın biriliği ile ol
muştur. Bugün bu birliği bozmaya kimsenin hakkı 
yoktur. i 

Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Küvayi Mil-
liyede her sınıf ve mezhepten oluşan mİHiici güçleri 
bir araya toplanarak ulusal Kurtuluş Savaşı kaza
nılmıştır. Bu ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılm'a-
sında tüm Türkiye insanının taşı vardır, çimentosu 
vardır, harcı vardır, kanı vardır. Kimsenin kimseye 
ayrıcalıklı, üvey evlat muamelesi, ikinci sınıf vatan
daş muamelesi yapmaya hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri; toprak reformunu, Türküye' 
İde yeni oluşması gereken hakça bir toprak düzeni 
için çok ciddi bir araç olarak görmekteyiz. Ulusal 
Kurtuluş Savaşında Anadolu topraklarını kanlarıyla 
sulayan binlerce insanın torunlarından bir milyon 
ailenin topraksızlığını, bugün Türkiye'nin en büyük 
Sorunu olarak görmekteyiz. Bu nedenlerle toprak 
reformu yapılarak, herkese geçinebileceği, işleyebi
leceği ve insan gibi yaşayabilecek kadar toprak ve
rilmelidir. 

Köylünün kalkınması, köylülükten kurtulup, da
ha insanca bir yaşama kavuşabilmesi içlin, tarım sa-
nayilleştirilerek, istihdam yaratılmalıdır. Böylece köy
de 8.5 milyon insana iş verilmelidir. Köyler kent-
leşmelidir; kentte (bulunan tüm olanaklar köye de ta
şınarak köylünün uygarca bir yaşam sürmesi sağ
lanmalı, böylece köyden kente göç önlenmesi ve 
'köylülerin büyük kentlerin çevresinde, şehirdeki köy
lü gibi yaşama süreçleri sona ermelidir, 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın sosyal dev
let İlkeleri köylülere çolk şey vermemektedir, işçi
nin iyi kötü sendikası var, toplu iş pazarlığı var, 
sözleşmesi var, grevi var, sigortası var, ilâcı var, 
hastanesi var, emekliliği var; köylünün sendikası, si
gortası, ulacı, hastanesi ve emekliliği yoktur, toplu iş 
pazarlığı sözleşmesi ve grev hakkı da yoktur. Varsa, 
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ufak, bir toprağında ürettiği ürünün fiyatım, taban 
fiyatını kentteki 'beyefendiler Vermektedir. Hükümet
lerin arkasındaki tüccarlar ne verirse onu almak zo
rundadır köylü. Hastalandığı zaman gücü varsa, 
kente, başkente gelir. Önünde bulabilirse bir parla
menter, elinde bir yoksulluk belgesi dolaşır o has
tane benlim 'bu hastane senin. Boş bir yatak bula
bilirse yatar. Çoğu zaman yeni hastalara yatak aç
mak için, iyileştirilmeden hastaneden çıkarılır köy
lüler. | 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, toparlayınız lüt
fen efendim.) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

FEVZt ARICI (İçel) — Tam Gün Yasası, Tam 
Gün. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Toplam 
kredilerin !% 4'8'irii almaları gereken köylülere an
cak |% 12'si verilmektedir. Türkiye'nin toplam kre
dilerinin ı% 12*si verilmesi gereken tüccarlara ise, 
kredilerin % 66'sı peşkeş çektirilmekted'ir. Bugün 
Devlet köylülerin okuluna 1 hademe, 2 ton kömür 
dahi çok görmektedir. Kentlinin çocuğunun eline 
kitap veren Devlet, köylünün çocuğunun eline oku
lu temizlemek içlin süpürge vermektedir. Köylü, ço
cuğunun eline okulu ısıtmak için tezek vermekte
dir. 

Bastıranın aldığı ibir çıkarlar ortamında köyle 
ne ile nesi ile bastıracaktır? Herkes örgütü ile bas
tırıyor, apaçık gerçek hu. O halde köylüler de ör
gütünü bilmeli, 'bulmalı ve kurup ortaya çıkarma
lıdır. Köylülerin sorunları, yalnız tepeden bir devlet 
uygulamasıyla çözümlenecek sorunlar değildir. Köy
lülerin, üreticilerin tabandan yukarıya doğru kendi 
örgütlerini, kendi kooperatiflerini kurmaları bugün 
çağdaş bir zorunlük haline gelmiştir. Böyle bir de
mokratik örgütlenme sonunda, üretici köylüler ürün
lerinin verimli bir şekilde planlanmasında ve pazar-
lanmasında doğrudan etkili olabileceklerdir. Kendi 
haklarım, egemenliklerini, alınterlerinin karşılığını, 
ülkenin siyasal yaşamında etkinliklerini, ağırlıkla
rını duyurarak kendileri koruyabilirler, kendileri ko
ruyabileceklerdir. Ülkemizin sorunlarının pek çoğun
da »olduğu gibi, köy ve köylü sorunlarının da yine 
en başta halkımızın böylesine bir uyanışı, bilinçlen
mesi ve bu bilinçlenmeyle örgütlenmesinin çözeceği
ne içtenlikle inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, 1 jJakika geçti. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Son cüm

lemi söylüyorum Sayın Başkanım. 
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Değerli miMvekilIeri, bugün köylerimizin içinde 
bulundukları karanlık tablo, Midar sözcülerinin par
lak nutuklarına karşın her gün koyulaşmaktadır. Bu, 
Türkiye köylüsünün yazgısı olmamalıdır. İnsanca ya
şamak, kalkınmanın ve uygarlığın nimetlerinden ge
reği gibi yararlanmak herkesten çok Türkiye köylü
sünün de hakkıdır. Daha mutlu günleri köylülerimiz 
elbette yaşayacaklardır, insanlık, kölelik ve feodal 
toplumun ıkaranlı'klarını yara yara buraya gelmiştir. 
Dünün karanlıklarını yenmesini bilen insanlık, bu
günün karanlıklarım da yenecektir. Kimsenin bun
da şüphesi olması. Tarih insanlığın bu başarısına ta
nıklık elder. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
'Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümllere geçilmesi hususunda onayını
zı alacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ıBölümleri okutuyorum efendim: 

Ç) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 77 772 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlli Köy yollarının yapımı içme-
sularının temini ve elektrik 
tesislerinin kurulması 16 695160000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Topra!ksu hizmetleri 8 674 770 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Kooperatifçilik hizmetleri 1457 920000 
BAŞKAN — Bu 'bölüme ilişkin bir önerge var

dır, okutuyorum^ 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Daire ve 
Kurumun Adı Program 

Düşülen 
Köy İşleri ve Kooperatifler 
Baikanlığı Destelkleme Genel 
Müdürlüğü 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Baikanlığı Destekleme Genel 
Müdürlüğü 

113 

Alt 
Program 

02 

113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 

04 
04 
04 
04 

Odenelk 
Türü 

Faaliyet 
Türü 

Harcama 
Kalemi 

Önerilen 
Miktar 

Toplam 

001 

001 
001 
001 
001 

300/310 

130 
320 
330 
350 
420 
430 
440 
450 
460 
620 

17 500 000 

4 000 000 
200 000 
200 000 

1 000 000 
2 000 000 
1 500 000 
300 000 

6 000 000 
1 800 000 
500 000 

17 500 000 
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Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif öderiz. 

Gümüşhane 
Mehmet ÇataHbaş 

Uşak 
Galip Çetin 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Muş 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Çorum 
Ahmet Çtebek 

Kastamonu 
Ali Nihat Karol 

Kasım Emre 

GEREKÇE 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Kooperatif
ler Destekleme Genel 'Müdürlüğünün, El Sanatları Hiz-
ımetlerİ için, 1980 Mali Yılı Yatırım Programına, Dev
let Planlama Teşkilatınca yeterli ödenek:. konulma
mıştır. İstihdam açısından ıbüyüık önem taşıyan aynı 
zamanda döviz sağlayıcı ve turizm yönünden ülkemizi 
tanıtıcı özellikleri bulunan, makineden ziyade el emeği
ne dayanan el sanatları faaliyetleri, 6 ay süreli gezici 
köy kursları ve 7 yerde 9 ay süreli El Sanatları Eği
tim Merkezleri vasıtası ile 1964 yılından beri sür
dürülmektedir. , 

Bu itibarla, söz konusu hizmetin yürütebilmesi 
için Bütçenin, 113-02-2-001-310 Harcama Kaleminde 
yer alan 22 500 000 Türk liralık ödemeğin 17 500 000 
Türk lirasının 1 1 3 - 0 4 - 2 - 0 0 1 El Sanatları faaliye
tine alktarrllmiası gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi dinlediniz, 
katılıyor musunuz efendim1? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bir şey mi söylediniz Sa

yın Sayın? 

AHMET SAYIN ((Burdur) 
iuğu yokturv 

Komisyonun çoğun-

BAŞKAN — Efendimi, Komisyonun çoğunluğu 
olmadığı iddiası var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Hayır efendim» (AP 
sıralarından «Hayır, ıhayır» sesleri, «Reddet» sesleri.) 

BAŞKAN — Komisyonun çoğunluğu Genel Ku
rul salonunda yoksa, sadece katıHmama hakkınız var, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Takdire bırakıyo
rum!. 

BAŞKAN — Böyle 'bir deyim- yok. 
Yani katılmıyorsunuz. (AP sıralarından «Daha 

önce de böyle bir uygulama yapılıyordu» sesleri.) 
Efendim, benim Başkanlığımda böyle bir uygu

lama olmadı. İçtüzükte de «Takdire bırakmak» di
ye böyle 'bir şey 'bahis konusu değil. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

Bu ıbiçiımi â& 'bölümü 'onayınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Kalbu'l etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15 800 000 
900 Hizmet Programlarına Dağı

tılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

a) Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesinin bölümlerine geçdlmesiıni onayını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
editaiştir. 

Bölümleri •okutuyorum : 

(Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 166 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

111 Toprak ve İskân Hizmetleri 1 436 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 700 000 
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. Değerl'i arkadaşlarım, bu suretle Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin ulusumuza ve Bakanlığın seçkin temsilci
lerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (Alkış
lar.) ' 

Değerli arkadaşlarını, 1980 mali yılı 'bütçesinin gö
rüşmelerine kaldığımız noktadan devam etmek üzere 
26.2.1980 Salı günü, yani bugün saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'm, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Tur
gut Toker'in yazılı cevabı. (7/704) 

îmar ve Mân Bakanlığının 1975, 1976, 1977, 1978 
ve 1979 yıllarında satınaldığı ve ihalesini yapmış bu
lunduğu işlerle (jbina - inşaat •• tesis - makine vb.) il
gili olarak aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak 
sorulan sorulara Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri 
uyarınca yazılı cevap verilmesine tavassutlarınızı ri
ca ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erkovan 

Kriterler : 
1. 1975 yılı ile ilgili olarak 25 milyon lira ve 

daha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalma-
lar, 

2. 1976 yılı ile ilgili olarak 35 milyon lira ve 
daha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalma-
lar, 

3< 1977 yılı ile ilgili olarak 50 milyon lira ve 
daha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalma-
lar, 

4. 1978 yılı ile ilgili olarak 6Ci milyon lira ve 
daha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalma-
lar, 

5. 1979 yılı ile ilgili olarak 75 milyon lira ve 
daha yüksek bedelle yapılan ihaleler ve satınalma-
lar, 

Nazara alınacakltır. Yukarıda 5 maddede her yıl 
için ayrı ayrı belirtilen kriterler ilgili bulundukları 
yıla uygulanacaktır. 

Sorular : 
1. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba

kanlığınız ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin 
yaptığı ihalelerin keşif bedeli ile mukavele bedelleri
ni ayrı ayrı gösteriniz. 

2. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba
kanlığınız ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin 
yaptığı ihalelerden gerçekleşenlerinin mukavele be
delleri iş bitiminde hangi tutara çıkmıştır? 

3. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihaleleri hangi yapımcı işletmelere verdiniz? 
Söz konusu işletmelerin ticaret unvanlarını ve resmi 
yazışma adreslerini bildiriniz. 

4. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde projede öngörülen gerçekleşme ile 
fiili gerçekleşmeleri arasındaki zaman süresi nedir? 
Eğer gecikme var ise, nedenlerini çok kısa bir biçim
de belirtiniz. (Hem fiziki hem de nakdi gerçekleş
me). 

5. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde dış kredi kullandınız mı? Kullandı
ğınız dış kredileri ihalelerine ve kaynaklarına göre 
tasnif ediniz. 

6. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde projede öngörülen dış finansman 
tutarı ile gerçekleşen dış finansman tutarlarını ayrı 
ayrı gösteriniz. Farklılık var ise, nedenlerini madde 
madde yazınız. 

7. Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap
lanmasında; 
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a) Dış alımlar; ihale konusunun kuruma mali
yet bedeli hesaplanırken nasıl değerlendirilmektedir? 
Bu alımlar için ödenen veya ödenmediği için hazi
nenin kaybı olan gümrük resim ve vergileri maliyete 
Ikatılmakta mıdır? Katılmıyorsa, gerekçeniz nedir? 

b) Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap-
lanmaısında, dış finansmanın faizleri ihale konusu
nun kuruma maliyet bedeli hesaplan irken nasıl da
hil edilmektedir? Eğer dahil etmiyorsanız gerekçe
niz nedir? (Dış finansmanı «krediyi^ siz temin ediyor
sanız, sözleşmenizdeki faiz oranını, anapara ödeme 
zamanlarını da 'belirtiniz). 

8. 1975 - 1979 yıllan arasında yaptığınız ihale
lerde önördüğünüz döviz tasarrufu her bir ihale için 
ayn ayrı hesaplanmış ise bunu belirtin. (Bu ihalele
rin dış alımında kullandığınız döviz tutarlarını da 
aynı şekilde belirttin). 

9. ihalenin projesindeki istihdam projeksiyonu 
ile fiilen istihdam edilenlerin sayıları ne kadardır? 
Fazlalık var ise nedenlerini çok açık bir biçimde be
lirtiniz. 

TC 
İmar vâ İskân Bakanlığı 25 . 2 . 1980 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Dosya : C-Ojl/SR-2 
Sayı :' 2551 

Konu : Ankara Milletvekili Mustafa 
Kemal Erkovan'ın yazılı ısoru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 15 . 1'- . 1980 ve 7 , 2 , 1980 tari'Mi ve 
7/704-4299/26119 sayılı yazılarınız. 

Ankara Milletvekilli Sayın Mustafa Kemal Erko
van'ın; IBakanlığımızca ve bağlı kuruluşlarınca 1975 -
1979 yılları arasında yapılan alım ve ihalelerine iliş
kin soru önergesine karşılık ıhazırlanan cevaplar üç 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinüze arz ederim. 
Turgut Tdker 

İmar ve İskân! Bakanı 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkiövan'ın 
yazılı soru önergesine karşılık hazırlanan cevaptır. 

1. Bakanlığımızca 1975 - 1976 - 1977 - 1978 ve 
1979 yıllarında soru önergesinde tespilt edilen kriterler 

dahilinde (25, 35, 50, 60, 75 milyon ve daha yukarı) 
ihale edilen isterin 1. keşif 'bedelleri ite mukavele be
delleri I numaralı listede belirtilmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşların {İller Bankası ve 
T. Emlak Kredi Bankası) 1975 - 1976 - '1977 - 1978 -
1979 yıllarında ayni kriterler dahilinde ihale ettikleri' 
işler ve isatın aldıkları malzemelere ait bilgiler II nu
maralı listede 'belirtilmliştir. 

2. Her iki listelerde Bakanlığımızın ve ıbağlı ku
ruluşlarının 1975 - 1976 - 1977 - 1978 ve 1979 yılla
rında bahis konusu kriterler dahilinde İhale ettikleri 
ve satın aldıkları işlerin gerçekleşme durumları, mu
kavele 'bedelleri ve II. keşif tutarları ayrıca gösteril
miştir. 

3. Aynı listelerde yapımcı şirket veya müteah
hitlerin isimleri ile ticaret unvanları ve resmi yazış
ma adresleri ayrıca belirtilmiştir. 

4. Aynı listelerde 1975 - 1976 - 1977 - 1978 -
1979 yıllarında soru önergesinde tespit edilen kriter
ler dahilinde ihale edilen ve saitın alınan malzemele
rin gerçekleşme durumları, ıgerçekleşrne süreleri, ge
cikme nedenleri de ayrıca gösterilmiştir. 

5. 'Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca 1975 -
1976 - 1977 - 1978 ve 1979 yıllarında önergede tespit 
edilen kriterler dahilindeki ihale ve satınalrnalarda 
dış kredi kullanılmamıştır. 

6. Dış kredi kullanılmadığı için; dış finansman 
miktarı ile ilgili olarak gerçekleşme durumu da mev
zubahis değildir. 

7. Dış kredi kullanılmadığı (için yerli imkânlarla 
mukayesesi yapılamamıştır. 

8. İhaleler tamamen yerli imkânlarla gerçekleş
tirildiğinden yazınızda kastedilen anlamda döviz ta
sarrufu mevzubahis değildir. 

9. İhale projeleri Bakanlığımızın ve bağlı kuru
luşlarının fiili kadrolarına atanmış olan elemanlarla 
gerçekleştüriimiştir. İhale edilen işler için ayrıca per
sonel istihdam ddiîmemiş olup; sadece yatırım proje
sine göre işleri az olan 'bölgelerdeki elemanlar, geçici 
görevle önem arz eden projelerde çalıştırılmak sure
tiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Saygılarımla arz (ederim. 
'İmar ve İskân Bakanı 

H< Turgut Toker 
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L t S T E : I 

1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 Yıllarında İmar ve Isikân Baktanlı&nca 

İhale bedeli (TL.) 
İhale 1. Keşif ibedeli II. Keşif bedeli 
Yılı (TL.) (TL.) Tesis Yeri 

ANKARA 
(Sincan) 

KONYA 
(Seydişehir) 

KONYA 
(Seydişehir) 

ANKARA 
(Sincan 

BURSA 
(Merkez) 

DENİZLİ 
(Merkez) 

EDİRNE 
(Merkez) 

BURSA 
(Merkez) 

ANKARA 
(Sincan) 

İSTANBUL 
(Şerifalı) 

VAN 
(Merkez ve Muradiye) 

KONYA 
(Merkez) 

ERZURUM 
(Merkez) 

İZMİR 
(Aliağa) 

Sektörü 

Konut 
(400 adet) 

Konut 
(236 adet) 

Konut 
(256 adet) 

Konut 
(350 adet) 

Konut 
(500 adet) 

Konut 
(500 âdet) 

Konut 
(500 adet) 

Konut 
(500 adet) 

Konut 
(500 adet) 

Konut 
(1 000 adet) 

Konut 
(350+80 adet) 

Konut 
(1 000 adet) 

Konut 
(200 adet) 

Konut 
(200 adet) 

1975 

1975 

1976 

1976 

1976. 

1976 

1976 

1977 

1977 

32 710 984,71 
34 073 942,40 58 293 597,53 

31 395 635,18 29 982 831,68 
1975 31 395 635,18 

31 022 006,08 29 626 015,81 
37 599 627,16 

35 000 000,— 

50 OQ0 Cİ00,— 

50 000 000,— 

50 000 000,— 

50 000 000,— 

29 526 000,— 
44 088 606,03 

47 445 000,— 
97 480 093,03 

48 435 000 — 
72 450 CDO — 

48 500 000,— 
76 745 000 — 

46 750 000,— 
96 317 138,65 

150 000 000,— 131 805 000,— 
223 970 517,41 

1977 150 000 000,— 124 215 000,— 

64 500 000,— 63 855 000, 
90 140 936, 

150 000 000,— 139 485 000, 
1977 203 353 000, 

1979 78 100 000,— 72 039 440,-

1979 78 100 000,— 66 260 040,— 
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Tespit Edilen Kriterlere Uygun İhale Edilen İşlere Alt Bilgiler 

Yüklenicinin Adı ve Adresi 

Güney Birlik tnş. Taahh. 
Ticaret Koli. Şti. 
Selanik Cad. No. 46/7 

ANKARA 
Enver Durmaz Fevzi Çakmak 
tnş. Müt. Sök. 7/5 

ANKARA 
A.G.E. tnş. Tic. Ltd. Şt. 
Necatibey Cad, 47/10 

ANKARA 
A.G.E. tnş. Tic. Ltd. Şt. 
Necatibey Cad. 20/20 

Ceylan tnş. Ltd. Şt. 
Karanfil Sök. 47/10 

ANKARA 

ANKARA 
Mete Tarman 
Ataç Sok. 11/13 

ANKARA 
AK. AK. tnş. Tic. Ltd. Şt. 
Adakale Sok, 41/8 

ANKARA 
Ceylan tnş. tth. İhr. ve tnş. Ltd. Şt. 
Karanfil Sdk. 47/10 

ANKARA 
Met. San. tnş. Tic. Ltd. Şt. 
Karanfil Sok. 8/18 

ANKARA 
Prekonsa Kon. San. A. Şt. 
Kuloğlu Sök. 3/16 

Çankaya/ANKARA 
İbrahim Çeçen tnş. Müt. 
Konur Sök. 8/9 

ANKARA 
H. Tahsin Günel tnş. Müt. 
Sümer Sok. 

ANKARA 
Ferhat Demirel tnş. Müh. 
Kâzım Karabekir Cad. 87 

ERZURUM 
M. Ali Özilhan tnş. Müt. 
G. M. Kemal Bulvarı 57/10 

ANKARA 

Başlama 
tarihi 

1975 

1975 

Bitiş 
tarihi Düşünceler 

4.7.1979 Tahsisli malzeme temini güçlüğü 
keşif artışı ve halk edişlerin zama
nında ödenememesinden dolayı ge
cikme olmuştur. 

30.6.1977 » » » 

1975 9.7.1977 » 

1976 2.9.1978 

1976 20.6.1980 * 

1976 

1976 25.9.1980 * 

1976 20.6.1980 

1977 25.10.1980 » 

1977 

1977 

1977 

1979 

1979 
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M, Meclisli 

Tesis Yeri 

MALATYA 

İZMİR 
(Gaziemİr) 

İSTANBUL 
(Kâğıthane) 

KONYA 
(Merkez) 
KONYA 
(Merkez) 

ANKARA 
(Karapürçek) 
İSTANBUL 
(Kâğıthane) 
KONYA 
(Merkez) 
NEVŞEHİR 
(Ürgüp) 

VAN 
(Muradiye) 

VAN 
(Çaldıran) 

ELAZIĞ 
(Palu) 

B : 53 25 . 2 . 

Sekltörü 

Konut 
(300 adet) 

Konut 
(200 adet) 

I. II. kısım 
kanal kollektöfü 
(Islaih, önleme) 

Yol 
Yol, Su 
Pis su, yağ 'kanal 

Yol 
Kanal 
Kanal 
1, 2 kısım 
Yol, Su 

Konut 
(362 adet) 

Konut 
(5016 adet) 

Konut 
(505 ada ve 24 aidet) 

Konut 
(2Q5 adet) 

1980 

İhale 
Yılı 

1979 

1979 

1976 

1976 

1977 

- 1978 

1978 
1979 

1977 

1977 

1977 

1979 

O ; 5 

1. Keşif bedeli 
(TL.) 

111 000 000,— 

- 78 100 000,— 

22 419 134,09 
16 957 303,36 

46 678 456,68 

61 235 405,— 
19 631 000 — 
17 155 983,— 
10 715 135,— 
27 772 599 — 
11 916 638 — 
16 957 303,— 
33 118 627,— 
61 235 405,— 
19 311 609 — 

67 467 539,94 

80 960 000,— 

84 400 0CD,— 

82 000 000,— 

İhale bedeli (TL.) 
II. Keşif bedeli 

(TL.) 

95 337 900 — 

63 543 350 — 

22 011 333,06 
16 550 328,06 

— 

45 996 000— 
24 758 178,— 
24 856 120,— 
33 118 627 — 

66 097 948,— 

79 162 688,— 

83 117 120j,— 

75 932 000 — 
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Yüklenicinin Adı ve Adresi 

Ahmet Turan Inş. Müh. 
Gazi Cad. T. H. Kurumu îşhanı 
4-40:3 ELAZIĞ 
Adili Ozbalkan Inş. Müt. 
Ali Emiri 7 Sök. 5/10 

DİYARBAKIR 
Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

tarihi 
Başlama 

1979 

1979 

1976 

1976 

1977 

tarihi 
Bitiş 

— 

— 

— 

— 

. 

Düşünceler 

Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

Belediye Başkanlığınca yapılıyor. 

1978 

1978 

1979 

3.6.1977 

— Devam ediyor. 

— Devam ediyor. 

— iş devam ediyor. inciler Müh. Tic. Koli. Şt. 
Tunus Cad, 50-A/5 

ANKARA 
Salih Gülener Inş. Müt. 18.4.1977 
Belediyeönü No.: 134 

BİTLtS 
Mesut Azmahoğlu Inş. Müt. 13.4.1977 
Meşrutiyet Cad. 51/1 

ANKARA 
Haydar Baylaz Inş. Müt. 11.9.1979 31.12.1980 iş devam ediyor. 
Hacı Ömer îşhanı Kat. 2 No.: 5 

BİNGÖL 

1.8.1978 iş devam ediyor. 

1.8.1978 iş devam ediyor. 
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Afet Hizmetleri İçin Ahnan Prefabrik Konutlara Ait Bilgiler 

Malzeme cinsi 

Prefabrik konut 
Prefaibrik konut 

Prefabrik konut 
1 
cg Prefabrik konut 

1 
îş makine yedek parça 

Fork lift yedek parça 

Briket fabrikası 

Nereden alındığı 
miktarı 

Finlandiya 
440 adet 
Fransa 
225 adet 
Fransa 
500! adet 
Yugoslavya 
1 000 adet 

Almanya 
Muhtelif 

İngiltere 
Muhtelif 
Almanya 

(TL.) 
Muhammen bedeli ($) 

33 000 000,— TL. 
2 200 000^— $ 

18 268 200;—TL. 
1 119 375— $ 
2 600 000,— $ 

— 

— 

— 

24 412 030,— TL. 

İhale bedeli 

2 178 000,— $ 

18 268 200— TL. 
1 119 375,— $ 
2 475 000,— $ 

75 735 000,— TL, 
4 950 000f,— $ 

184 412,56 DM 

497 342— TL. 
18 469,33 sterlin 

3 430 000— DM 

MüteahhM 

Quutald Helsinki 
Finland. 
France Du Group 
Jossermöz 
France Seremah 

J.P 
EXPORTORVO 
OOURVANİSKA 
TRGOVÎNA 
J. F. BEHRENS 

DANSAZ LEİTZ 
EUGEN LUTJ 
LANGER 
BOSCH 
VİBRO - BLOCK 

kurulması Komple 
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LİSTE II 

1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 Yıllarında İmar ve İskân Bakanlığı Bağh Kuruluşlarınca Tespit Edilen Kriterlere Uygun İhale Edilen İşlerde Alımlara Ait Bilgiler 

ihale I. Keşif bedeli İhale bedeli 
Tesis yeri Sektörü yılı (TL.) (TL.) 

Çanakkale Kanalizasyon 1975 

Aydın (Söke) 

Adana (Kozanlı) » 

Antalya (Alanya) » 

Tokat 

Van » 1976 

Siirt (Batman) » 

Çankırı 

Diyarbakır • 

Siirt 

Sinop 

Ankara » 
(Ş. Koçhisar) 

Konya (Akşehir) » 

Amasya 

Giresun 

Manisa (Akhisar) » 

İstanbul » » 
(K. Çekmece) 

tçel (Silifke) » 1977 

Bolu » » 

Samsun (Çarşamba) » » 

Kars » •» 

Kars (İğdır) » > 

Kütahya » » 

Kayseri (Develi) » » 

Manisa » •» 

Balıkesir (Bandırma) » » 

43 000 000 28 853 000 

74 000 000 53 894 200 

85 500 000 74 556 000 

43 500 000 35 300 250 

75 000 000 50 572 500 

75 000 000 63 930 000 

40 000 000 33 900 000 

40 000 000 35 920 000 

158 000 000 145 000 000 

54 500 000 50 249 000 

40 000 000 35 400 000 

37*000 000 25 493 000 

75 000 000 54 667 500 

93 000 000 79 505 700 

42 300 000 37 985 000 

60 000 000 49 344 000 

85 600 000 53 645 520 

88 000 000 56 144 000 

77 000 000 48 132 700 

152 000 000 94 954 000 

91 000 000 105 560 000 

74 000 000 61 938 000 

135 000 000 99 670 500 

62 500 000 42 250 000 

75 000 000 61 410 410 

110 000 000 80 850 000 

Yüklenicinin adı adresi 

îlhami Ergeneli Varisler 
İnönü Cad. 43/3 

Taksim - İstanbul 
Nazmi Kürüm 
Konak Mah. Koca Çeşme Sok. 
No. : HOP. K. 29 

Söke - Aydın 
Sefa Uysal 
Atatürk Bul. Duru Ap. A Blok 
52/2 Kavaklıdere Ankara 
Lokman Demirdöğen 
Tunah Hilmi Cad. 98/A 

Kavaklıdere Ankara 
Cevdet Türkkan 
Altyapı İ. İnş. Ltd. Şti Mithat 
Paşa Cad. 68/5 Ankara 
Simel Şirketi (Şener Arda) 
Ziya Gökalp Cad. 19 

Ankara 
(Necatibey Cad. 88/13 Ankara) 
Simel Şirketi (Hasan Var dar) 
Ziya Gökalp Cad. 19 Ankara 
(Mithatpaşa Cad. 21.3 Ankara) 
Simel Şirketi (Turan B. Şahin) 
Ziya Gökalp Cad. 19 Ankara 
(Meşrutiyet Cad. 29/6 Ankara) 
ENKA İnş. San. Ano. Şt. 
Enka Men. Balmumcu 

istanbul 
Bilaş İnş. San. ve Tic. Ano. Şt. 
Bestekâr Sok. 61/a/2 

Kavaklıdere Ankara 
Çukurova İnş. San. ve Tic. Şti 
Atatürk Cad. 113 Sok. 3/30 

Adana 
Artes İnş. T. Şt. 
Fevzi Çakmak Sok. 38/9 

Ankara 
AGE. İnş. Lim. Şti. 
Necatibey Cad. 20/20 

Ankara 
İlhan Bilgin 
İstiklal Cad 191/4 

Samsun 
Aydın Parmaksızoğlu 
Necatibey Cad. 59/4 

Ankara 
Simel Şirketi (Hasan Vardar) 
Ziya Gökalp Cad. 19 

Ankara 
(Mithatpaşa Cad. 21/3 (Ankara) 
Boyvadaoğlu İnş. Tic. Lt. Şti. 
Büyükdere Cad. 3/2 

Şişli - İstanbul 
Nefi Eser 
Bayındır Sok. 16/9 

Ankara 
Ali Haydar Veziroğlu 
Cinnah Cad. 82/1 

Ankara 
Ünal Şentürk 
Çarşamba Kan. İnş. Şantiyesi 

Çarşamba - Samsun 
Özdemir İnş. Kol. Şti. 
Fevzi Paşa Cad. Mati Apt. 
Kat : 2 Zonguldak 
Erol Altay 
Necatibey Cad. 22/11 

Ankara 
Sel. Tan İnş. Tic. ve San Lt. Şti. 
Çelikkale Sok. Çelikkale Apt. 
5/11 Ankara 
Temel Enerji San ve Tic. A. Ş. 
Macunköy Y. Mahalle - Ank. 
Celal Ece 
Karanfil Sok. 33/11 

Ankara 
İntes tnş. San. Tic. A. Ş. 
Meclisi Mebusan Cad. 487 - 493 

Başlama 
tarihi 

1975 

1975 

1976 

1976 

1975 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1978 

1977 

1977 

Î977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

Bitiş 
tarihi 

1978 

1982 

1980 

1978 

1979 

1981 

1982 

1980 

1982 

1982 

1981 

1981 

1981 

1982 

1981 

1981 

1981 

1982 

1981! 

1982 

1982 

1982 

1982 

:198 i 

1981 

1982 

Düşünceler 

Bakanlar Kurulu kararı ile tas
fiye edildi. 

ı% 53 fiili gerçekleşme 

'% 95 fiili gerçekleşme 

1% 80 fiili gerçekleşme 

Bakanlar Kurulu kararı ile tas
fiye edildi. 

ı% 85 fiili gerçekleşme 

Bakanlar Kurulu kararına göre 
tasfiye edildi, 

% 64 fiili gerçekleşme SCA 
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İhale 
Tesis yeri Sektörü yılı 

1978 

Rize 

Yozgat 

Bursa 
(M. Kemal Paşa) 

tstartbul 
(Ataköy Deniz Deşar
jı ve ön arıtma pom
paj Tes. 
Kocaeli (İzmit) 

İstanbul » 
(Ataköy K. Çekmece 
pissu deniz deşarjı) 
Muğla (Bodrum) » 

Bolu (Düzce) 

Bolu (Akçakoca) » 1979 

Ankara (Sincan) » 1975 

Urfa (Toplu konut) » 1979 

Konya (Karaman) » 
(Toplu konut) 

Rize 

Mersin 

Giresun 
Kayseri 
Balıkesir 

Aydın 

Antalya 

Antalya 

Diyarbakır 

Erzurum 

Enerji 1975 

1977 

1978 

1979 

İçmesuyu 1975 

1976 

» 1977 

İsparta Yapı 1976 
(Halı Pazarı İnş.) 

Ankara » Î978 
(Hah İnş.) 
İzmir » 1979 
(Belediye bina inşaatı) 
Muhtelif İş makine alımı 1977 

İçel (Mersin) Kablo alımı 1979 

Muhtelif » » 

Ankara O. G. Kesici Fb. 1978 
i binası inşaatı 

I. Keşif bedeli İhale bedeli 
(TL.) (TL.) 

82 500 000 71 362 500 

96 000 000 74 304 000 

53 000 000 35 153 200 

57 000 000 59 684 700 

85 000 000 84 915 000 

— 50 264 000 
1 500 000 

(DM.) 
70 000 000 64 015 000 

170 000 000 96 900 

115 000 000 58 638 000 

30 000 000 24 202 900 

232 589 000 227 938 000 

131 555 000 127 305 000 

43 970 251! 42 980 920 

400 000 000 460 000 000 

100 000 000 115 000 000 
500 000 000 75 000 000 
119 323 821 115 493 526 

132 198 945 127 902 479 

450 000 000 517 500 000 

54 400 000 47 328 000 

52 500 000 48 200 250 

75 200 000 69 552 480 

30 000 000 31 650 000 

100 000 000 

100 000 000 

Yüklenicinin adı adresi 

Eska Kol. Şti. 
Mecidiye Ak başlı Apt. 11/14 

İstanbul 
Yaşar Özkan 
Necatibey Cad. 29/14 

Ankara 
Reba İnş. Tic. Kol. Şt. 
Fermeneciler Cad. Bilgin Han 
21/6 İstanbul 
Şerif Antel Ltd. Şt; 
Dolmabahçe Cad. Eti Işhanı 63 

İstanbul 

Tavlaşoğlu İnş. Taah. ve Tic. 
Ltd. Şt. Kantoru Rıza Sok. 

İstanbul 
Şerif Antel Ltd. Şt. 
Dolmabahçe Cad. Eti Işhanı 
63 Kat : 3 istanbul 
Özışık İnş. Taah. A, Ş. 
Halaskar Gazi Cad. 324/4 10-11 

istanbul 
Faruk Akspy 
Atatürk Cad, Aksoy Işhanı 19 

Bursa 
Altan Kocaalp 
Esat Cad. 68/9 

Ankara 
Mustafa Hoşçalık 
Ulus Işhanı D Blok 304 

, Ankara 
Hayrettin Alper 
Fevzi Çakmak Sok. 31/4 

Ankara 
Vedat Şen 
Büklüm Sok. 14/12 

Ankara 
M. Atıf Boyacı oğlu 
Keresteciler Sit. Karpuzlu Şok 71 

Ankara 
Simel Şt. 
Ziya Gökalp Cad. Yıldız Kon. 
Kat: 4 Ankara 

Selahattin Tantekin 
İnkılap Sok. 31/12 

Ankara 
Halis Çetiner 
F. Çakmak Sok. 40/7 

Ankara 
Simel Şt. 
Ziya Gökalp Yıldız Han 

Ankara 
Gazi Belli 
Hemşeri Sok. No. 45 

Osmanpaşa - Ankara 
Enka İnş. San. A. Şt 
Balmumcu Enka Han 

istanbul 
Çukurova San. Tic. Kol. Şt. 
Atatürk Cad. 113 Sok. 3/30-31 

Adana 
Ahmet Karshoğlu 
Menekşe Sok. 30/4 

Ankara 

— 120 480 000 

— 84 500 000 

— 120 862 950 

114 989 504 101 190 763 

Baner it. Ih. Ltd. Şt. 
P. K. 32 

Kızıltoprak - İstanbul 
EMTAŞ 
Atatürk Bulvarı 1/69 

Ankara 
EMTAŞ » 

Başlama 
tarihi 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1978 

1978 

1978 

1979 

1979 

1979 

1973 

1975 

1975 
1975 
1975 

1977 

1975 

1971] 

1976 

1974 

1976 

1977 

1977 

1977 

Bitiş 
tarihi 

1982 

1982 

1981 

1980 

1981 

1980 

1982 

19.83 

1983 

1983 

1983 

1983 
1983 
1983 

1983 

1983 

1981 

1982 

1982 

Düşünceler 

1974 1980 (% 100 gerçekleşti 

Devam ediyor 

Devam ediyor 

Bakanlar Kurulu k; 
tasfiye edildi. 

Devam ediyor 
'% 5 gerçekleşme 

Devam ediyor 
Devam ediyor 
Devam ediyor 

ararına göre 

Talip Kahraman 
Karanfil Sok. 30/1 

1975 

1977 ı% 100 gerçekleşmiştir. 

1982 Ankara Belediye Başkanlığınca 
yapılıyor. 

1982 İzmir Belediye Başkanlığınca 
yapılıyor. 

1982 •% 100 gerçekleşti. 

— >% 100 gerçekleşti 

— Çeş'Mi elektrik tesisjaıtı olup 
1980 yılında tamamlanacak. 

1980 Bina inşaatı devam etpıektedir. 

Ankara 
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İller Bankası Malzeme İhaleleri 

Sipariş 
Yık No. İhale konusu 

1975 5108 350 ton Ali. iletken 

1975 5013 Asbest boru 

1975 5014 Asbest boru 

1976 3772 - Aslbest boru 

1976 3631 Asbest boru 

1977 3914 1 350 ton st. ve A. İletken 

1977 4069 1 598 adet trafo 

1977 3916 Asbest boru 
1977 40031 Asbest boru 

1977 3849 375 400 adet izolatör 

1978 4070 1 703 adet trafo 

1978 4028 1 200 adet kesici 

1978 4014 1 780 adet trafo 

1979 4165 1 150 ton Al. ve St. Al iletken 

1979 3235 Asbest boru 
1979 4267 Asbest boru 

İhale bedeli TL. 

29 191 300,— 

125 570 051,40ı 

78 676 352,40 

111 566 491,— 

287 622 491 — 

51 384 080,— 

149 548 800,— 

124 000 000 — 
200 000 000,— 
62 4401 000 — 

161 889 250 — 

90 406 000,— 

176 148 100,— 

93 181 895,— 

412 000 000 — 
408 00)0 000,— 

Firma adı ve a'dresî 
Gerçekleşen Muhasebe 

İhale bedeli TL. teslim süresi 

Rabak 
İnönü Cad. 95/5 

Taksim - İSTANBUL 
Superlit 
Cum. Cad, Harbiye - İSTANBUL 
Eternit 
Büyükdere Cad. 

Bey tem - İSTANBUL 
Eternit 
Büyükdere Cad. Beytem İş'hanı 

İSTANBUL 
Superlit 
Cum Cad, 255 

Harbiye - İSTANBUL 
Rabak 
İnönü Cad. 95/5 

Taksim - İSTANBUL 
Etitaş 
Pk. 552 İZMİR 
Eternit 
Superlit 
Sümerbank 
Yarımca Sepmik Müessesesi 

Yarımca - İZMİT 
Esas 
Necatibey Cad, 20/17 

ANKARA 
Tekno Enerji 
Necatibey Cad. Kasaplar Sok 13 

Karaköy - İSTANBUL 
AEG Et. End. AŞ. 
P.K. 954 Karaköy - İSTANBUL 
Rabak 
İnönü Cad. 95/5 

Taksim - İSTANBUL 
Superlit 
Eternit 

37 948 960— 5 ay 

125 039 335,80 — 

78 308 752,54 — 

113 464 293,98 — 

299 800 160,— — 

83 857 719,62 12 ay 

— Ayda 35 adet yaklaş 
57 ay 

136 984 867,48 12 - 14 ay 
129 743 580,— 12 - 14 ay 
80 945 000— 9 ay 

(% 3Q fazlası ile) 

— Ayda 45 adet yaklaş 
43 ay 

117 527 800— 14 ay 

— Ayda 40 adet yaklaş 
50 ay 

123 401 895— 7 - 8 ay 

209 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 198a Pazartesi 

Saat : 10.00 

1-
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1980 Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt-
'^e Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
^Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi *: 
14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 

.(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 6. — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı :'979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesıi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. Sayısı : 
401; C. Senatosu S. Sayısı: 950) 

X 3.. — 1980 Yüı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/317; C. Se
natosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı: 951) 

X 4. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kânunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/338; 
C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 423; C. 
Senatosu S. Sayısı: 972) 

X 5. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 
1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Senatosu S. Sa
yısı : 978) 

X 6. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisli : 1/318; C. Senato
su : 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Senato
su S. Sayısı : 952) 



X 7. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 
1/653) (M. Meclisi S. Sayısı : 404; C Senatosu : S. 
Sayısı : 953) 

X 8. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 
1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Senatosu S. Sa-
jısı : 954) 

X 9. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 
1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senatosu S. Sa
yısı : 955) 

X 10; — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 
1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sa
yısı : 956) 

X 11. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 
1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senatosu S. Sa
yısı : 957) 

X 12. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 
1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Senatosu S. Sa
yısı : 958) 

X 13. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 
1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C. Senatosu S. Sa
yısı : 959) 

X 14. — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/326; C. Senatosu : 1/660) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 411; C. Senatosu S. Sayısı: 960) 

X 15. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/327; C. Senatosu : 1/661) 

, (M. Meclisi S. Sayısı: 412; C. Senatosu S. Sayısı: 961) 

X 16. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 
1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senatosu S. Sa
yısı : 962) 

X 17. — 1980 Yılı înönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/329; C. Senatosu : 1/663) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 414; C. Senatosu S. Sayısı: 963) 

X 18. — 1980 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/330; C. Sena
tosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C, Senatosu 
S. Sayısı : 964) 

X 19. — 1980 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe? 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 
1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; C. Senatosu S. Sa
yısı : 965) 

X 2a — 1980 Yılı iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sayısı : 417; 
C. Senatosu S. Sayısı : 966) 

X 21. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/333; C. Se
natosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; C. Senato
su S. Sayısı : 967) 

X 22. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 
1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Senatosu S. Sa
yısı : 968) 

X 23. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe: 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 
1/669) (M. .Meclisi S. Sayısı : 420; C. Senatosu S. Sa
yısı : 969) 

X 24. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe; 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 
1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Senatosu S. Sa
yısı : 970) 

X 25. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelı'n Milli Savunma Bakanlığı kısmının so
nundaki (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı. (M. Meclisi : 1/351; C. Se
natosu : 1/681) (M. Meclisi S. Sayısı : 386; C. Sena
tosu S. Sayısı: 987) 

X 26. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı.. 
(M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) (M. Mec
lîsi S. Sayısı : 387; C. Senatosu S. Sayısı : 985) 

X 27. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun Tasarısı. (M. Meclisi :: 
1/352; C. Senatosu : 1/682) (M. Meclisi S. Sayısı : 
388; C. Senatosu S. Sayısı : 986) 

X 28. — 2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasa
rısı. (M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 1/683) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senatosu S. Sayısı : 988> 



X 29. — 1980 Yılı Devfeft Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürîüğü Bütçe Klanuıııa Tasarısı. 
(M. Mtectk» : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. Mec
listi S. Sayısı : 424; G, Senatosu S. Sayısı : 973) 

X 30. — 1980 YA'Hudut've Sahiller Sa£îıfc Ge
nel MüdtürMiğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sayısı : 
425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLİS ARAŞTIRMA» 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 





Dönem 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 425 

1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkere

leri. (M. Meclisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 974) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7230-1/674 

9 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4.1.1980 gün ve 1/340 - 73 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1980 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

142 
140 
31 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/340, C. S. 1/674 
No. : 153 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1980 tarihli, 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Nurettin Ok 
Çankırı Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

i>9<i 





Dönem 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 426 

1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec

lisi : 1/341; C. Senatosu : 1/675) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 975) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7231-1/675 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îigi : 25.1.1980 gün ve 1/341 - 102 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1980 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETÎCESt : 147 
Kabul : 110 
Ret : 35 
Çekinser : 2 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/341, C. S. 1/675 
No. : 154 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul olunan 
«Devlöt Su işleri Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 

»>-«•<« 





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 427 

1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 

1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 976) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7232-1/676 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 25.1.1980 gün ve 1/342 - 101 sayıh yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1980 tarihli 35 ncf Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETÎCESÎ 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

145 
. 110 

33 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/342, C. S. 1/676 
No. : 155 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 0 . 2 . 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı;» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 




