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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 

görüşmelere devam olunarak; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
1979 Yılı Beden Terbiyesi, 
1979 Yılı Karayolları. 
1979 Yılı Devlet Su İşleri, 
1979 Yılı Petrol İşleri, 
Genel Müdürlükleri Bütçe Kanun tasarılarının bö

lüm ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonuçlarında kabul olundukları bildi
rildi. 

1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısının böîüm ve maddeleri 
onaylandı, tümünün gelecek birleşim açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

10.2.1979 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime 10.2.1979 saat 02.30'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş

leyişi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/108; C. Sena
tosu. : 1/628) (İçişleri, Milli Savunma ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarına) (Müddet : l'er hafta.) 

Raporlar 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna

nistan Kırallık Hükümeti Arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/145; 

C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9.2.1979) 

3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince reddoiunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu : 
1/626) (S. Sayısı : 886) (Dağıtma tarihi : 10.2.1979) 

4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) (S. Sayı
sı : 887) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1979) 

326 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıînıa Saatti : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekıli Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ Mustafa ÇeHk (Af yonkaraltisar), Emanullah Çetebi (Tal>îi Üye) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimi açıyorum. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon... Hazır. 
Hükümet... Hazır. 
Grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şerafeddin Pa-

ker, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Be-
hiç Sonbay. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 

Sayın İskender Cenap Ege, Sayın İsmail tlhan, 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu, Sayın Raif Eriş, Sayın 
Mehmet Ali Arıkan, Sayın Savcı, Sayın Ziya Ayrım, 
Sayın Nalbantoğlu, Sayın îsmail Kutluk, Sayın Veli 
Uyar, Sayın Ömer UcuzaJ, Sayın Mehmet Kılıç, Sayın 
Ahmet Remzi Hatip. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şerafeddin Pa-
ker, buyurun efendim. 

Sayın Paker, süreniz yarım saattir, buyurun efen
dim. 

AP GRUBU ADİNA ŞERAFEDDİN PAKER 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1979 Mali 
Yılı Bütçesi üzerinde AP Cumhuriyet Senatosu Gru
bunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 
Cümlenizi Grubum adına ve şahsen saygı ile selamla
rım. 

(1) 844 S. Sayılı Basmayazı 2.2.1979 tarihli 32 nci 
Birleşim tutanağına eklidir, 

Sayın senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi, 

memleketimiz, milletimiz için, bahusus 25 milyon nü
fusu aşan ve nüfusumuzun % 60'ından fazlasını teş
kil eden köylü, çiftçi vatandaşlarımızı alakadar eden 
bir Bütçedir ve büyük bir kitleyi iktisadi, içtimai ve 
kültürel bakımdan ilgilendirmektedir. 

Köy, 1950 senesine kadar tahsildarın gittiği, jan
darmanın gittiği yerdi. Köylü, çocuğu askere alınan, 
vergisi alınan, istihsalinin bir kısmı ailenin geçimi 
için yeter mi, yetmez mi diye düşünülmeden elin
den zor kuvveti ile alınan kimselerdi. Milletvekilinin 
nasıl bir insan olduğunu cismen bile bilmezdi. 

Köylü haysiyetine yakışır saygıyı ancak 1950 se
nesinden sonra görmeye başlamıştır. Köylünün, çift
çinin, bu milletin unsuru aslisi olduğunun idrakine 
varılmıştır. 1950'den sonra artık köye sadece jandar
ma, tahsildar değil, topyekûn hizmetler gitmeye baş
lamıştır. 

Köye yol, köye su, köye okul, köye elektrik, köye 
teknikle beraber, köye memur, mühendis, köye kay
makam, vali, mebus, vekil hatta reisicumhur gitmiş
tir. Köy ve köylünün velinimetimizin olduğu inan
cı içinde köye ve köylüye hizmet yarışı başlamıştır. 
Köyler adım adım maddi ve manevi nura kavuş
turulmaya başlanmıştır. Köyü ve köylüyü sevenler 
sayesinde refah seviyeleri artmıştır. 

Demokratik Parti ile başlayan bu hizmetler, muh
telif inkitalara rağmen Demokrat Partinin devamı 
olan Adalet Partisi ile devam etmiştir. 

Bakanlığın bünyesindeki genel müdürlükler bü
yük hizmetler teşkilatlarıdır. Hele Topraksu Genel 
Müdürlüğü; ki, Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama 
Genel Müdürlüğü Türkiye'yi bir Türkiye daha yapa
cak genel müdürlüktür. Her sene erezyonla kaybolan 
verimli topraklar ise Kıbrıs'ı kaplayacak kadar çok
tur. Arazi sıkıntısı çekmeyen ve çiftçisi nüfusun an-
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cak % 10'u kadar olan ABD'nin toprak muhafazaya 
verdiği önemi anlata anlata bitiremeyiz. Her eyaletin 
ayrı kanunları olmasına rağmen ABD'de Topraksu 
hizmetleri Washington'dan idare edilir. Yeniden fetih
lere gidemeyeceğimize göre topraklarımızı çoğaltma
nın, genişletmenin yegane yolu toprak muhafaza, dre
naj, zirai sulamaya gerekli önemi vermektir. Birim 
sahadan fazla mahsul almanın yolu teknik ziraat yap
mak, iyi ekipman kullanmak, yeteri gübre kullanmak, 
toprağı korumak, yeteri kadar ve bilgili sulama yap
makladır. Topraksu'nun bünyesindeki toprak - güb
re verim araştırma müesseseleri, kartograf ya müesse
sesi en modern memleketlerden geri değildir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin istikbali başlıca bu Bakanlığın bün

yesindeki genel müdürlüklerin çalışmalarına bağlıdır. 
Türk köylüsünün kalkınması demek Türkiye'nin kal
kınması demektir. Düşününüz, köye yol gitmezse hiç 
bir şey gidemez, medeniyet gidemez. Yollar, Türki
ye, Türk köylüsü için kan damarları gibidir. Köye 
yol, köye su, köye elektrik; işte medeniyet yolu; Biz, 
parti olarak şehirde ne varsa köyde de aynı mede
niyet unsurlarının olmalarını isteyerek bugüne kadar 
geldik. 

Bu sebeple her türlü politik mülâhazalardan kur
tularak, her bakımdan yetişkin teknik elemanları mu
hafaza etmek, onlara imkânlar sağlamak, randımanlı 
çalışmalarına yardımcı olmak, özel sektöre kaymama
larının icabını yapmak lazımdır. 

Sayın senatörler; 
Üzülerek ifade edelim ki, 1978 yılı köyişleri hiz

metleri yönünden heba olmuş, harcanmış bir yıldır. İş
çi ve memurların ekmeği ile oynama ve partizanlık 
yılı olmuştur. 

Bu sebeple 1978'e bakarak 1979 yılı için fazla 
ümide kapılmıyoruz. 1978 yılı birtakım sloganlarla, 
cilalı Iafiarla, renkli broşür, radyo ve televizyon rek
lamları ile geçmiştir. 

Nedir KUP? Köylüyü uyutma projesi değil de 
nedir? Siyasi bir slogandır. KUP daha önce, ihtiyaç 
duyulan yerlere ihtiyaç kadar gönderilen ve bir plan 
dahilinde gönderilen dozerleri, grayderleri, kamyonla
rı alıp, merasim yapıp trenle yolcu etmek ve giderken 
de selamlamak iş midir?.. Neyi, nereden ve niçin alıp 
nereye götürüyorsunuz?... 

1975 yılında 3 230 makine ile 23 980 000 dolar 
değerinde olan makine parkı AP İktidarı zamanında 
11 035 çeşitli makinelere baliğ olmuştur. 

AP İktidarı yalnız 1977 yılında 233 dozer, 382 
grayder, 182 yağlama makinesi, 246 yükleyici, 40 tray-

ler, 13 sondaj makinesi, 13 hava kompresörü alımını 
siparişle bağlamış, 1975 - 1977 yılları arasında dış 
kredi ile alınan 3 824 parça dozer, kamyon, grayder 
ve benzeri iş makineleri ile yalnız YSE'nin makine 
parkı 5,5 milyar liraya yaklaşmıştır. 420 milyon lira 
mali porteli, karla mücadele makinelerinin ihale iş
lemleri de neticelendirilmişti. 201 adet küçük tip, 86 
adet de büyük tip olmak üzere kış aylarında yolları 
kapalı kalan köylerimizin yardımına koşmak suretiyle 
hizmete yeni bir adım atılmıştır. 

KUP'dan önce, Doğuda, geri kalmış bölgelerde; 
Hakkâri, Bingöl, Yozgat, Sivas, Malatya, Adıyaman, 
Kars, Ağrı gibi illerde zaten özel bir yol yapım pro
jesi hazırlanmış ve tatbik edilmekte idi. Hükümet ba
şının helikopterle gittiği Hakkâri'de 1100 Km.'lik yol 
yapılmıştı. 

1978 yılı içinde projeler yapılmış, şantiyeler ku
rulmuştur. Mesela, Şirvan şantiyesi 57 Km.'lik yol 
için kurulmuştur; ama 14 Km.'lik yol yapılabilmiştir. 
Şirnak şantiyesi kurulmuştur. 61 Km.'lik yol yapıla
caktı, 16 Km.'lik yol yapılabilmiştir. Şaşan şantiyesin
de proje 64 Km.'lik idi, gerçekleşmesi ise 16 Km. ol
muştur. Eruh şantiyesinde proje 60 kilometrelik idi, 
18 Km. olarak tahakkuk etmiştir. Pervari şantiyesin
de proje 58 Km. idi, 14 Km. olarak gerçekleşmiştir. 

Netice olarak, 300 Km. için proje yapılmış, 78 
Km. tahakkuk etmiştir. Bu durumda 2 700 Km. diye 
ilan edilen yolun hakikatte ne kadar olduğunu öğren
mek isteriz. Hani, 1978 yılında ulaşılmadık yol kal
mayacaktı, asgari 5 000 Km.'lik yol yapılacaktı?.. 

Sayın Bakan «370 köye ulaştık» diye televizyonda 
beyanat veriyor. Bu köylere şimdi gitsin görsünler. 
Hiç bir köye ulaşılamamıştır. Yapılan bir toprak tes-
viyesidir. Drenaj, köprü, kaplama yapılmamıştır. Bu 
yollar yeni baştan ele alınır, yapılırsa köye ulaşıl
mış olur. 

Ne demek KİP? Partizanlara ve militanlara iş 
bulmak, paralı sol propagandistleri köylünün içine 
sokmak değil midir? Ne demek taş toplama projesi?.. 
Bu kadar işsizler varken üniversiteye giden militan
ları köye göndermek niçin?... 

Nedir KÖY - KENT? Her köye şehirde olanı gö
türmek yerine, köylere müşterek okul, tamirhane, de
ğirmen vb. niçin?... KUP'da, KİP'de KÖY - KENT' 
de zaman ve para israfından başka bir şey değildir. 
Şayet çok payandalı bu Hükümetin daha fazla öm
rü olursa taş taşıma, kum taşıma, hendek otlarını 
temizleme gibi projeler icat ederse hiç şaşmamalıdır. 

1978 yılında inşaat makineleri ayrıca yedek par-
çasızlıktan, akaryakıtsızlıktan, oradan oraya taşın-
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maktan normal bir çalışma yapılamamış, ayrıca proje
lerin de politik mülahazalarla % 50'si değiştirilmiştir. 
Bunlara bir de partizan şoför, makinistler eklenirse 
randıman daha da düşmüş olur. Bilgi, tecrübe, bir 
yana itilmiş, partizanlık başa geçmiştir. Nice ehliyetli 
operatörler hiçten sebeplerle başka yerlere nakledil
miş, çok kere gidilemediği için de Bakanlık ehliyetli 
operatörlerden mahrum kalmıştır. 

Toprak ve tskân Genel Müdürlüğü faaliyetlerinde 
de duraklama vardır. AP iktidarları zamanında 189 
proje ile 275 795 000 dekar alana ve 7 560 çiftçi aile
sine hizmet götürülmüştür. 65 proje ile de 43 758 000 
dekar arazi tapulaştırılmış ve 14 448 çiftçi ailesi fay
dalandırılmıştır. 

Genel Müdürlükçe cami inşaatları tamamen; ha
mam, köy konağı gibi inşaatlar da çok azdır. Halbuki, 
Hükümet Programında her köyde caminin bulunaca
ğı, cami yapımına Devletin yardım edeceği ifade 
edilmişti. Birçok köylerimiz cami inşaatı programın
da olduğu için eski camilerini yıkmışlar, yeni cami in
şaatı için arsalarını hazırlamışlardı. Nedense cami 
yaptırmak CHP iktidarlarına pek kısmet olmamakta
dır. 

AP iktidarda iken, birinci derecede zelzele kuşa
ğındaki köy evlerinin yenilenmesi için proje hazır
lanmıştır ki, 17 vilayet, 53 kaza ve 4 000'e yakın kö
yü içine almakta idi. Türkiye'de yalnız son yarım asır
da 70 000'e yakın vatandaşımızın 400 bine yakın evi
nin yıkıldığı nazari itibare alınırsa, bu projenin öne
mi ortaya çıkar. Avrupa Konseyi bile bu projeye inan
dığı. için 100 milyon dolar vererek bu programın des
tekleyicisi olmuştu. 28 köyün bile ihale dosyaları 
hazırlanmış olan bu çalışmalardan 1978 yılında hiç
bir faaliyet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dördüncü Beş Yıllık Planda yer alan kooperatif

çilik anlayışı ile CHP Hükümeti, Türk çiftçisini, koo
peratiflerin ortağı olacağı yerde âdeta ırgatı yapmak
tadır. 

Adalet Partisi kooperatifleşmeye karşı değildir. 
Kooperatifleşmenin, kalkınmanın unsurlarından oldu
ğuna inanırız, tş yapmak için güçleri, kuvvetleri bir
leştirmenin lüzumunu kim inkâr edebilir? Ama mec
buri kooperatifleşmeye hayır. Kooperatifleşme yoluy
la özel teşebbüs erbabı her Türk çiftçisi, hür çalı
şan esnaf ve sanatkârlar adım adım özel mülkiyetin
den olacak, kapı kulu haline gelecektir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisinin kooperatifleşmede
ki iyi niyetlerine inanamıyoruz. Kooperatife üye ol

mayan çiftçiye hizmet gitmeyecek mi? Biz gönüllü 
kooperatifçiliğin yanındayız, destekçisiyiz. Biz Devle
ti, kooperatifçilikte yol gösterici olarak vazifeli gö
rürüz. Kooperatifler Türk çiftçisinin hür iradesi ile 
kurulmalı, geliştirilmeli, kendi kendini idare etme
lidir. 

Kooperatiflerin kredi ve diğer Devlet imkânların
dan faydalanmaları, KÖY - KOOP.'a bağlanmaları 
ile telif ediliyor. 

Yapılan protokolla KÖY - KOOP'dan geçmeyen 
hiçbir projeye yardım yapılmayacaktır. Bu tamamen 
zorlamadır, kasıtlıdır. Anayasaya aykırıdır, bir nevi 
kolhoz uygulamasıdır. 

KÖY - KOOP. gibi siyasi bir kuruluşa bütün koo
peratiflerin bağlanmasını, ondan proje, direktif al
masını istemek; demokratik hukuk devleti anlayışı 
ile asla bağdaşamaz. Ellerdeki çantalara bakılması 
bile, KÖY - KOOP'un kimden yana olduğunu gös
terir. Hür kooperatifçiliğe evet; ama Devlet eliyle 
kooperatifçiliğe hayır. 

1977 yılında köylü el sanatları ve kooperatifler 
için 986 milyon lira ayrılmıştı. Halbuki, 1979 yılı 
Bütçesinde bu miktar 775 milyon liradır ki, paranın 
çok ucuzladığını da kaale alırsak, bu Bütçe ile de 
fazla bir şey yapılamayacağı ortadadır. 

Kooperatifçilik de, sendikacılık gibi serbest olma
lıdır. Maalesef Sayın Bakan, san sendika kurdurmuş, 
işçileri bağlı bulundukları sendikalardan istifaya zor
lamıştır. 

İşçilerin YOL - ÎŞ'e zorla geçirilmeleri için ka
nunlar, yönetmelikler ve yargı kararları hiçe sayıl
mıştır. 

Sendika değiştirmek istemeyenler, kışın ağır şart
ları altında sürgüne tabi tutulmuştur ve hâlâ bu kı
yım devam ettirilmektedir. KUP şantiyelerinde halen 
hiçbir faaliyet yok iken, şu anda Doğu'da sanki faa
liyet varmış gibi oralara tayinler yapılıyor. 3 000'e ya
kın işçinin tayin veya işine son verilmiştir. 

Memurlardan Danıştaya giden ve yürütmeyi dur
durma kararı alanlar vazifelerine iade edilmemişler
dir. Danıştay kararları rafa kaldırılmıştır. 40'a yakın 
böyle kararlar vardır. Ayrıca Danıştay'da yanlış sa
vunmalar verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partili belediye meclisi üyeleri
nin Bakanlığa müşavir olarak tayin edilmeleri, par
tizan idareye gidiştir. 

Toplu işsözleşme farkı olarak her işçiden 1 500 
lira alınmış, böylece toplanan 37,5 milyon lira sendi
ka aidatlarının toplandığı Ziraat Bankasında değil de 
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özei bir banka olan Yapı Kredi Bankasının Kızılay 
Şubesinde toplanmış, yeni lüks yerler alınmış vs.. Bun
lar hoş şeyler değildir. 

Asıl sendika varken, sarı sendika ile toplu iş söz
leşmesi yapmak doğru değildir. Toplu iş sözleşmesi 
yapmanın asıl sendikaya ait olduğuna dair mahkeme 
karan olmasına rağmen, Bakan bunu dinlememiştir. 
Niçin? 

Bakanlıkta işçi ve memur kıyımı alabildiğine de
vam etmektedir. İşçilerin kendi rızaları hilâfına nakil
leri Sayın Bakanın tasarrufları meyanmdadır. Sayı
lan binleri aşan işçiler arzulan hilafına başka yerle
re nakledilmişler, çoluk çocukları ile perişan duruma 
düşmüşlerdir. Göçe zorlanan işçiler geçim sıkıntısı se
bebiyle yeni işyerlerine gidememiş, ayrılmak zorunda 
kalmışlardır. 

Gidenlerin bir kısmı da, çeşitli tehditler altında 
istifa etmek zorunda kalmışlardır. Böylece, binlerce 
işçi, çoluk çocuğu ile perişan olmuşlar, âdeta açlığa 
mahkûm edilmişlerdir. 

Çoluk çocuk sahibi sayın Bakanın, bu olup bi
tenlerden hiç mi içi sızlamamıştır, vicdanı ürperme-
miştir? 

Yıllar yılı fedakârlıkla, vefakârlıkla çalışıp da 
gadre uğrayan bu vatansever işçilerin uğradıkları hak
sızlıkların hesabı bu dünyada da, ruzi mahşerde de 
sorulacaktır. Zulüm, işkence, size hayır getirmeyecek
tir. 

Yalnız, kanunsuz olarak işçi tayini ile yetinilmemiş, 
yetişmesi seneleri alan teknik eleman ve memur ta
yin furyası da estirilmiştir. 

Bir Topraksu, YSE ve Toprak ve İskân Bölge 
Müdürü kolay mı yetişir? Bir iktidar zamanında na
muslu çalışmak suç mudur? 

Topraksudan 150ye yakın teknik eleman ve 
yönetici, Kooperatifler Destekleme, Eğitim ve El Sa
natları TeşMlatlama Genel Müdürlüklerinden üst de
recede görev yapanlardan 50'ye yakın, Toprak ve 
iskân Gene! Müdürlüğünde üst düzeyden 50*ye ya
kın, YSE Genel Müdürlüğünden de 500'e yakın yö
netici ve teknik eleman başka yerlere ve hem de onur 
kırıcı bir şekilde tayin ve nakledilmiştir. Hazineyi tam
takır bulduklarını İddia edenler, milyonlarca harcırah 
ödeyerek, israfın tipik örneğini vermişlerdir. Namus
lu, çalışkan memur, yönetici ve teknik elemanları 
küstürmekle hiçbir şey kazanamazsınız, bilakis kaybe
dersiniz. Memurları zorla partizan yapmamalıyız. 

Ne oluyor?.. Yine memleket kaybediyor. Böyle
ce, proje çalışmaları, yatırımların kontrolü, yönetici
lik, acemi ellere, geçiyor. Randıman düşüyor, mil

yonlar da heba olup gidiyor. Yazık oluyor. Proje 
demek, slogan demek değildir. Bunda, iktisat, zaman, 
rantabilite öncelik, ihtiyaç faktörlerinin rolü vardır. 

Haktan, hukuktan bahseden Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarının Bakanı, demokratik hukuk devle
tine uymayan icraatlarda bulunmaktadır. Hani Danış
tay kararlarına saygılı idiniz? Neden tatbik etmiyor
sunuz? Neden Danıştaya hakikatlerden uzak cevap
lar veriyorsunuz? Neden Danıştayın tehiri icra ka
rarlarına uymuyorsunuz? 

Köy işleri Bakanlığı partizan idarenin tipik bîr 
örneğini vermektedir. Partizanlık âdeta zulüm hali
ne getirilmektedir. İdareye militanlar getirilmektedir. 
Kahramanmaraş YSE Müdürünün dinamit ambarın
dan aşırı sol militanlara dinamit verdiği, resmi araba 
ile civar köylerden silah taşıdığı ifade ediliyor. 100 kü
sur vatandaşımızın vefatında hiç şüphesiz hissesi var
dır. Bu husus valilikçe de tespit edilmiştir. Bu, sa
dece bir misaldir. Bu misalleri artırmak kabildir. Sa
yın Bakan, memleketini, milletini, Devletinü seviyorsa, 
bu tip hasta kimselere teşkilatta yer vermemel'idir. 

Sayın Senatörler; 
lAdalet Partisi iktidarı zamanında çok ciddi pro

jeler yapılmış ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı, Adalet Partisinin Do
ğuyu ihmal eittiği imajını vermeye çalışmaktadır. Hal
buki, maddi ve manevi sahada Doğuya büyük hizmet
ler götüren Adalet Partisi iktidarlarıdır. 

tşte projelerden bir kısımları: 
Doğu Anadolu Köy Yolları Yapım ve İşgücü Po

tansiyelini Değerlendirme Projesi; Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Köy Yolları Yapımı Hızlandırma Pro
jeleri; Urfa, Viranşehir - Ceylanpınar Tarımsal Yer
leşme Projesi; Köy Yollarında Kar Mücadelesi Plan
lama Projeleri gibi... 

Adalet Partisi iktidarı zamanında bugün YSE'nin 
elinde bulunan 200 milyon dolarlık yol yapım maki
neleri Türk milletinin hizmetine sunulmuş, yalnız son 
3 yılda 4 000 adet köy yolu yapımı için makine alın
mış, yalnız Doğu illerinde Adalet Partisi iktidarları 
zamanında 50 bin kilometrelik yol yapılmıştır; ama 
1 km. yol yapınca bunu radyolarda reklam unsuru 
yapmamıştır. 

Bugün, sanki bizim iktidarlarımız zamanında Do
ğuya hizmet götürmemişiz gibi bir tutum içerisinde
siniz ve Doğuyu dilinizden düşürmek istemiyorsunuz. 

Doğu ve Güneydoğuda bulunan 23 ilimizde 1965 
yılında 52 950 kilometre yapılması gereken köy yolu 
varken, bu miktar 1976 yılı başında 20 831 kilomet-
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reye düşmüş; yani % 61'i yapılmıştır. Yılda Güney ve 
Güneydoğu illerinde il başına ortalama 1 396 km. 
yol yapılmışken, aynı sürede geri kalan 44 i'Me !il ba
şına 1 365 km. yol yapılmıştır. Doğunun sert iklim 
şartlan ve arızalı arazisi gözönüne alınırsa, bu ra
kamla Doğuya daha çok imkân tanındığı anlaşılır. 
1965 yılında 23 ile köy yolu yapımı için 33 864 000 
TL. ayrılmıştı. 10 yılda 23 ile yol yapımı için toplam 
2 758 733 000 TL. ayrılmıştır. îl başına ortalama 
120 milyon lira olmaktadır. Aynı dönemde geri kalan 
44 ile yol yapımı için 4 464 990 000 Türk lirası har
canmıştır ki, il başına ortalama 101 milyon lira tut
maktadır. Doğu ve Güneydoğu illeri diğer illere na
zaran daha fazla para, daha fazla maküne imkânına 
sahip olmuştur. 

Adalet Partisi iktidarları zamanında; yani 1965' 
den 1977'ye kadar yuvarlak olarak 80 000 km. lik 
yolun bakımı sağlanmış, bundan 20 000 köy ve 14 
milyona yakın nüfus faydalanmıştır. Stabilize yol ya-
pumı aynı dönem içinde 90 000 km. yi bulmuştur. 
'Bundan da 20 000 köy ve 15 milyona yakın 
(14 151 864) köylü nüfusumuz istifade etmiştir. Yal
nız 1967 - 1970 yıllarında 7 600 km. ye yakın asfalt 
yol yapılmış, bundan 1 300'e yakın köy, bir milyo
na yakın nüfus faydalanmıştır. Hedef, bütfün köy 
yolarının asfalt yola çevrilmesi idi. 

36 210 adet köyün 29 bini köy yoluna kavuşturul
muştur. Kırsal alanda yaşayan 24 milyon vatandaşı
mızın 20 milyonu, yapılan köy yollarından istifade 
eder hale gelmiştir. 1968'den 1978'e kadar köy yol
ları yapımı için Devlet Bütçesinde 16,5 milyar lira 
sarfedilmiştir. 1965'de ise YSE'nin elinde 230 adet 
iş makinesi varken, bugün bu rakam 12 500'e yük
selmiştir. Köy yolları yapımı için alınan bütün bu 
makineler Adalet Partisi iktidarları zamanında alın
mıştır. 

CHP İktidarı bunlara yedek parça bile ilave ede
memiştir. CHP İktidarı sadece, hazır bu makineleri 
bando mızıkalı merasimlerle vagonlara bindirerek 
uğurlamayı başarmıştır. 

Adalet Partisi iktidarda kalsa idi, 1982'de açılma
mış köy yolu kalmayacaktı. Şayet CHP İktidarının öm
rü olur da, bizim gerçekleştirmeyi tasarladığımız bu 
planı tahakkuk ettirebilirse alkışlarız. 

Köy içme suları hizmetleri de 1965 - 1977 yılları 
arasında yüz ağartıcı idi. 1965 yılına kadar su götü
ren ünite adedi 15 991 iken AP iktidarları zamanın
da su götürülen ünite sayısı 62 199 olmuş ve 13 789 000 
vatandaşımız faydalanmıştır. 

Sayın senatörler; 
1978 yılında köy içme suları ve yollan için 8,5 mil

yar lira civarında bütçeye para konmuştu. Bu yıl Köy 
İşleri Bakanlığı Bütçesi Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda artırılanlarla 16 708 277 000'e baliğ olmuş
tur. Paranın % 60'a yakın devalüa olduğu, para de
ğerinin düştüğü, enflasyonun % 70'lere tırmandığı, 
hayat pahalılığının % 70'leri geçtiği bir ülkedeyiz; ay
rılan bu para ile ne yapabileceksiniz? înşaat masraf
ları asgari % 100 artmıştır. 

Binaenaleyh, 1979 Bütçesinde Köy İşleri gibi haya
ti bir Bakanlığa ayrılan para gene de azdır. Hele he
le sendikal toplu sözleşmelerle de tahmil edeceği yük
leri nazarı itibara alırsak, mevcut tahsilatla daha da 
az hizmetin yapılabileceği neticesine varılır. Yatırım 
yapamazsanız fazla istihsal yapamayınea da çiftçinin 
cebine daha fazla koyamaz, dolayısıyla refahı artı
ramazsınız. Yatırımlarla istihsal mebsuten mütena
siptir. Bu itibarla Bakanlığın bütün genel müdürlükleri
ne, hele ayrı bir önem taşıyan Topraksu hizmetleri
ne ayrılan para çok kifayetsizdir. 

Topraksu faaliyetleri kurulduğu günden beri, di
rayetli genel müdürleri, teknisyenleri ve idarecileri 
Sayesinde hakikaten fevkalâde faydalı, başarılı, tak
dire değer hizmetler yapmışlardır. İftihar ediyoruz. 
Zira, sulama, toprak muhafaza hizmetleri, memleke
timiz gibi nüfusu günden güne hızla artan; ama met
rekaresi sabit olan bir memleket için çok önemlidir. 

Barajlar yapmışsınız, Topraksu hizmetleri yapıl
madıktan, tarlaya su götüremedikten sonra neye ya
rar. 1965 - 1977 sonu itibariyle drenaj ve toprak ıs
lahı olarak 344 proje yapılmış; 142 820 000 dekar ala
na hizmet götürülmüş ve 79 976 çiftçi ailesi fayda
landırılmıştır. 

Sulama olarak aynı yıllar içinde 6170 proje ger
çekleştirilmiştir. Sulama 1964 yılında 1 milyon 197 
hektar iken, 1977 yılında 2 350 000 hektara çıkarıl
mıştır ve 564 612 çiftçi ailesi faydalanmıştır. 

Havza çalışmaları ve toprak muhafaza olarak 352 
proje yapılmış 74 724 000 dekar alan, hizmete kon
muş 37 822 çiftçi ailesi faydalandırılmıştır. 

Topraksu hizmetlerine 1977'de 3 milyar 380 mil
yon harcanmıştır. 1979'da 3 milyar 929 milyon har
canacak. % 60 civarında devalüasyon olduğuna göre 
yapılacak işin ne kadar olacağı meydana çıkar. 

Geçen yılda 2 milyar 600 milyon civarında bir ya
tırımı olan toprak su yatırımlarının mali portesi bu
gün 4 milyar bile değildir. Para değerinin de çok düş
tüğü nazarı itibare alınırsa bu para 2 milyar liralık iş 
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kapasitesini ancaık karşılayabilecek demektir. Nerede 
kaldı ki, önümüzdeki mali yılda hayat pahalılığı çok 
daha hızla artacağa benzemektedir. Yani köylüye ge
çen seneki kadar hizmet götürmeniz bile imkânsız görü
lüyor. Topraksuya büyük projeler yanında ve parale
linde yer vermek lâzımdır. Toprak su bünyesinde içer
de ve dış memleketlerde, bilhassa ABD de yetişmiş 
çok iyi teknik elemanlar vardır; bunlara imkân veri
niz, ekipman veriniz, hepimizin yüzünü güldürecek
lerdir. Ama, bu teknisyenlerin hiçden sebeplerle, po
litik mülahazalarla oradan oraya nakledip çalışma 
şevklerini kırmayınız. 

Köyden neş'et etmeden kalkınmanın olmayaca
ğına inanıyorsak, teknik elemanları politikanın içine 
atmamamız gerekir. Kırsal alanlardaki hizmetleri bir 
politika vasıtası yapmayınız. 

Muhterem senatörler; 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 

memlekete, millete ve Bakanlığa hayırlı kılmasını Ce
nabı Haktan niyaz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Paker. 
2. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/236; C. Senato
su; II611) (S. Sayısı : 872) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Görüşmeleri dün tamamlanan 1979 Yılı Devlet 

Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun 
tasarısının açık oylaması yapılacaktır, kupalar dolaş
tırılsın. 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/208; C Se
natosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Devam) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLİĞİ BÜTÇESİ (De vam) 

— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Behiç Sonbay, CHP Grubu 
adına buyurun efendim. 

Sayın Sonbay, ben diğer hatiplerden de aynı rica
da bulunacaktım, sizin zamanınıza rastladı. Biliyor
sunuz bir bütçe geriden gidiyoruz. Yarın akşam da 
bu Bütçenin tamamlanması zorunluluğu vardır. Biraz 
müsamahanıza sığınarak sürelerinize azcık tecavüz 
edersem özür dileyeceğim; hep birlikte bunu tamam
lamanın gayreti içinde olduğumuz için. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA BEHİÇ SONBAY (Zon

guldak) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

QQ« 

Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde CHP Grubunun görüşlerini arzetmeye ça
lışacağım. 

Sayın arkadaşlar; 
Muhalefette bulunduğumuz yıllarda, özellikle 1977 

yılında CHP Grubu sözcüsü bu kürsüden şunları 
söylüyordu : 

«Kalkınmanın köylüden başlatılması gereğine 
inanmış bir siyasi parti olarak ister muhalefette, is
terse iktidarda olalım bu ilkeyi savunacağız. İktidar 
oluncada bu görüşlerimizi uygulamaya koyacağız.» 

iktidara geldik; olanaklar ölçüsünde bu ilkeyi uy
gulamaya koyduk ve başarılı hizmetler verdik. 

Planlı döneme geçilmesine rağmen, 1978 yılı başı
na kadarki uygulamalara temel olan görüş; köye ve 
köyde eksik olan hizmetlerin parça parça götürülme
si şeklinde idi. Bu hizmetlerin götürülüş biçimi köylü
nün günlük yaşamını bir ölçüde iyileştirmiş, bir ba
kımdan da politikacıyı tatmin etmiştir. 

Ancak, köylünün ekonomik yaşamında gereği gibi 
bir değişiklik sağlanamamış, üstelik köylü giderek 
yoksullaşmış, köyünden göç etmiş, toplumun egemen 
kesiminin denetimi altına girmiştir. Ülke ekonomisine 
büyük katkısı olduğu halde, hakkı olan payı da ala
mamıştır. 

Bu nedenlerle köylü sorununa bakış açımız (Par
timizin Programına uygun olarak) iktidarımızla bir
likte değişmiştir. 

Köydeki hizmet ile köyün kalkınması sorunu bir
likte ele alınmış, kalkınmanın köylüden başlayacağı 
ilkesi Hükümet Programına konmuş ve Dördüncü 
Beş Yıllık Planda lâyık olduğu yere oturtulmuştur. 

İktidar olunca, 1978 Bütçe yılından başlayarak 
Hükümetçe pratik uygulama projeleri hazırlanmış ve 
uygulamaya geçilmiştir. Bakanlık, ayrıca gelişme pro
jeleri 1979 Bütçe yılı içinde yirmi kat artırmayı plan
lamıştır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi izninizle Köy işleri ve Kooperatifler Ba

kanlığına bağlı kuruluşların görev ve hizmetlerinden 
bahsederek konuşmalarımı sürdürmeye çalışacağım. 

YSE Gene* Müdürlüğü: 
Bilindiği gibt bu kuruluşun görevi karayolları ve 

il yolları dışında kalan köy yollarını, sağlığa yararlı 
ve yeterli içme ve kullanma suyu getirmek, dağ ve 
orman köylerine elektrik enerjisi sağlamaktır. Yur
dumuzda YSE hizmetleri gereği gibi yapılamıyor 
kanaati mevcuttur. 
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Bilindiği gibi, YSE hizmet programları siyasi 
bir kurul olan il genel meclislerinde hazırlanmakta
dır. Her ne kadar Bakanlığın bu programları değiş
tirme yetkisi varsa da, aradaki çelişki bazı sorunlar 
yaratmakta ve hizmetleri aksatmaktadır ki, şikâyetin 
çoğu da bundan gelmektedir. Bu hizmetlerde esas 
olan, zorunlu görülenlere öncelik tanınmasıdır. Geç
miş yıllarda bazı tercihler yapıldığı için, şimdiki 
uygulama da bazılarına ters düşmektedir. îşte asd 
çelişki buradadır. 

Bildiğiniz gibi köy elektrifikasyonu TEK'in gö
rev alanı içindedir. Kırsal alanda yol ve içme suyu 
hizmetleriyle yine aynı alanda Türkiye Elektrik Ku
rumunca yürütülen elektrik hizmeti arasında bir 
koordinasyon gereği açıktır. Bu gereklilik TEK'in 
1979 yılı programı çerçevesi içerisinde YSE'nin 5 
bin köye elektrik götürmesi zorunluluğunu doğur
maktadır. Bu hizmetlerin koordinasyonu konusunda 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile TEK ara
sındaki olumlu çalışmaların çok yararlı olacağı ka
nısındayız. 

Halen köylerimizin onda birinin yolu yoktur, 
onda ikisinin yolu kaplamasızdır. Üçte ikisi elektrik
sizdir. Nüfusun onda biri Devletçe içme suyu hiz
meti götürülememiş köylerde yaşamaktadır. Yetki
lilerden yeni çalışma döneminde KUP uygulamala
rından da yararlanması, YSE Makine parklarının dü
zene sokulması, tamiri mümkün olan makinelerin 
öncelikle ele alınması, yedek parça temini için acele 
edilmesi, makine kullanan elemanların eğitilmesi ve 
yeterli ölçüde teknik eleman temini hususlarını rica 
etmekteyiz. 

Topraksu Genel Müdürlüğü: 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce büyük 

enerji ve sulama barajları yapılmakta, su depolan 
ve anatünel ile kanallar açılmaktadır. Topraksu Ge
nel Müdürlüğü ise, tarıma elverişli toprakların ço
ğaltılması, korunması ve veriminin artırılması, kü
çük kanal, toprak İslahı, ve buna benzer çalışmalar
la depolanan suyun, tarımda kullanılmasını sağla
yarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, kendisine 
bağlı Genel Müdürlükler arasında sağladığı koordi
nasyonu diğer bakanlıklarla da, bu arada Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı DSİ ile de, kur
mak yönünde önemli adımlar atmıştır. Kayda değer 
örneği, Aşağı Fırat Sulama Projesidir. 

Kanımızca adı geçen bakanlıkla mevcut koordi
nasyonunu daha da artırmalı ve daha sağlıklı hiz
metlere yönelmelidir. 

Topraksu Genel Müdürlüğünün oldukça başarı
lı olan hizmetlerini de yeterli bulmamaktayız, örne
ğin, Topraksu tahlil laboratuvarlarının ihtiyaca ce
vap vermeyecek miktarda olduğu kanısındayız. Öğ
rendiğimize göre toprak tahlil laboratuvarlarında 
1978 yılında 21 500 adet toprak, 5 600 adet su nu
munesi analizi yapılmıştır. 

Laboratuvar sayısı 1978 de artmamış, ancak bu 
laboratuvarların analiz yapma gücünü arttırıcı ted
birler alınmıştır. Yani aynı laboratuvarlar daha çok 
elemanla güçlendirilerek kullanılmıştır. 

Buna rağmen suni gübre tüketiminin artmasıyla, 
Topraksu Genel Müdürlüğünün işlerinin daha da 
zorlaştığı bir gerçektir. Aynı zamanda bölge labora
tuvarlarında toprak ve su analizleri işi, çok yavaş 
gitmektedir. 

Suni gübrenin rastgele kullanılması, ekili arazile
re büyük ölçüde zarar verebileceği için bölgelere gö
re laboratuvarların yeniden düzenlenmesi ve adet
lerinin çoğaltılması gerekmektedir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü: 
Topraksız ya da yeteri kadar toprağı olmayan 

çiftçilere, Hazine arazilerini kiraya vermek, mera 
ve yaylaları sınırlamak, köy ve kasaba tüzel kişilik
lerine tahsis etmek, kırsal alanda gelişme alanları 
ayırmak, ihtiyacı olanlara arsa vermek, sosyal tesis
leri uygulamak ve yurt dışından gelen göçmenleri 
kabul etmekle görevli bu Genel Müdürlük 1978 yılı 
içerisinde ciddi hizmetler vermiştir. Ayrıca, bazı 
köylere cami, hamam, çamaşırhane, umumi hela ve 
köy konağı yapmıştır. 

1976 - 1977 yıllarında ihale edilmiş olan 1 300 
den fazla sosyal tesis, 1978'de Bakanlık Bütçesinin 
tümünü bağlamış, bu sebeple bunların önemli bir bö
lümü 1979 yılma devredilmiştir. 

Tespit ettiğimize göre; ilkel olarak hayvancılıkla 
uğraşan göçmen ailelerinin sanayileşmiş hayvancı
lık yapmalarını sağlayacak iskân projelerini hazır
layan Genel Müdürlük, bu projeleri 1979Ma uygu
lamaya koyacaktır* 

Orman içi köyler ve deprem kuşağı içindeki yer
leşimlerle ilgili iskân uygulamaları için yeni ve ger
çekçi çözümler getirecektir. 

Ayrıca, 1978 yılı içinde Bakanlık deprem bölge
sinin ayrıntı bir şekilde belirlenmesi için MTA, 
TÜBİTAK - Yapı Araştırma Kurumu ve Türkiye 
Milli Deprem Komitesi ile protokol yaparak bu ku
ruluşların arazide, Doğu sınırından başlayarak Batı
ya doğru geliştirilen bir zemin araştırması yaptırmış-
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tır. Bilindiği gibi zemini bilmek, yerleşim yapısıyla 
ilgili çalışmalar için ilk koşuldur. 

Yine, Yapı Araştırma Kurumu ve Türkiye Dep
rem Milli Komitesinden kırsal alanda yerel mal
zeme ve teknikle yapılan binalarda alınacak tedbir
lerin neler olabileceği sorulmuş ve sonuçlar alınmış
tır. Bu konudaki uygulama 1979'da başlayacaktır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden söz 
etmişken bu arada Sayın Bakanın cevaplandırması
nı rica ettiğim iki hususu arz edeceğim: 

1. Toprak Reformu, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının yeni bir toprak düzeni oluşturma 
çabalarının ayrılmaz bir parçası olduğuna göre. Ta
rım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı hizmetlerinin 
Bakanlık bünyesine alınması için bir düşünce veya 
çalışma var mıdır? 

2. Doğu Anadoîunun birçok köylerinde yayla 
ihtilafları önemli boyutlara ulaşmıştır. Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde mevcut 
yayla komisyonlarının adetlerini çoğaltmak ve bu 
bölgelerdeki anlaşmazlıkları sona erdirmek için bir 
hazırlık çalışması var mıdır? 

Kooperatif hareketi ve bazı örnekler: 

Sayın senatörler; 
Kırsal kalkınmanın örgütleyici önemli bir gücü 

olan kooperatifleşmeye ve bu kooperatiflerle ilgili 
her türlü çalışmaya Hükümetimizin öncelik verme
si ve dağınık olarak yürütülmekte olan bu hizmet
leri 1978 yılında tek bir Genel Müdürlük içine al
ması çok yerinde ve yararlı olmuştur. 

Yeni kurulan Kooperatifler Genel Müdürlüğü, 
köylünün kalkınmasını hedef alan çalışmaları yanın
da kooperatifleşmeyi özendirici ortamı yaratmak, 
kooperatifleşme girişimlerini teknik ve parasal açı
dan desteklemede araştırmalar yapmak ve eğitim 
programlarını hazırlamak, köy el sanatlarını geliş
tirmek amacıyla araştırma ve eğitim programlan 
hazırlamak ve uygulamakla görevlidir. 

1978 yılında bu yolda geniş hazırlık çalışmaları 
yapmış ve bu programların bir bölümünü de uygu
lamaya koymuştur. 

Tespit ettiğimize göre, Koy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı hizmet alanı içine giren 10 566 koo
peratif, 82 kooperatif birliği mevcuttur. Bu koope
ratiflerin büyük bir bölümü çalışamaz durumda
dır. Bugüne kadar kooperatifler için 3 150 yatırım 
projesi hazırlanmışsa da 1 577'si uygulanmaya ge-
çirilebilmiştir. Bunun da sadece 473'ü işletme aşa
masına gelebilmiştir. 

Bizim anlayışımıza göre, halkın gönüllü ola
rak katılımı olmadan bir kooperatifleşme hareketi 
olamaz. Halkın benimseyeceği ve halkın gerçek ih
tiyaçlarına yönelik olmayan kooperatiflerin başarılı 
olması ve amaca yönelik olmayan kooperatiflerin 
başarılı olması ve amaca ulaşması gerçekten olanak
sızdır. 

Köyün kalkınması için köylüyü örgütleme aracı 
olan, köylünün geçimi için ona katkı sağlayan, güç 
veren kooperatifler, artık bazı kimselerin ticaret 
aracı olmaktan kurtarılmalıdır. Türkiye'deki koope
ratifçilik çalışmaları ve uygulaması cidden hazin
dir. 

Bir kooperatif düşününüz 20 - 30 ortağı var. 
Bu ortaklar ülkenin her tarafından gelen vatandaş
lar olabiliyor, kurdukları tesiste köylünün ürettiği, 
örneğin; meyvesini işliyor; ama işlenen meyve or
tak değil, ucuz fiyatla köylüden alınan meyvedir. İş
lenen bu ürün pazara sürülecek ve adedi çok az olan 
ortakları bu işten büyük paralar kazanacak.. Bu te
sisin adına kooperatif diyebilir miyiz? 

Kooperatif kredisinden yararlanıp para kazana
caksın ve o kârı değişik yatırımlara aktaracaksın.. 
Bu büyük bir haksizliktir. 

Değerli arkadaşlar; 
Savunduğumuz kooperatifçilik, Devlet koopera

tifçiliği olmadığı gibi bir avuç kimsenin ticaret ara
cı, para kazanma aracı olan şirketleşen kooperatif
ler de değildir. 

Bizim yanında olduğumuz kooperatifler, de
mokratik halk kooperatifleridir. Yani devletin ver
diği krediden tüm köylünün ve halkımızın yararla
nacağı kooperatiflerdir. 

Bir kooperatif ortağı ile mal alış verişi yapamı
yorsa, ortağının ürününü işlemiyorsa, onun adına ta
rımsal amaçlı kooperatif denemez. 

Aracıların yarattığı ve yaşattığı bu tip koopera
tiflerden yana elbette olamayız. 

Yukarıda örnek gösterdiğimiz tesise verilen kre
di, sanayici kredisi ile sağlansa idi, yüksek faiz öde
yeceği için; şirketler yerine kooperatifler kurmak 
yolu bu şekilde daima tercih edilmektedir. 

Para kazanmak herkesin hakkıdır. Fakat köylüyü 
ve kooperatifini araç yaparak devletten kredi alın
ması ve ticaret yapılmasına karşıyız. 

Bu şekilde çalışan kooperatiflerin ve kurdukla
rı tesislerin köylünün kalkınmasına katkısının ne de
rece olduğunun değerlendirilmesini yüksek takdirle
rinize bırakıyorum. 
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Ülkemizde bunların çok çeşitli örneklerinin veri
lebileceği bir gerçektir. Bunlardan bir tanesini arz 
edeceğim: 

Tespit ettiğimize göre, Denizli'de bir koopera
tif kuruluyor ve bir tesis yapılıyor, işletmeye açı
lıyor. 1976 fiyatları ile 51 milyona mal oluyor bu 
tessis. Bu kooperatifin yıllık kapasitesi 17 bin ton
dur. Ortaklarının hammadde üretimi 200 ton civa
rında. Denizli ilinin hammadde gücü de 9 642 ton
dur. O halde 17 bin ton olan kapasite nereden ta
mamlanıyor?.. Belli ki, yurdumuzun her tarafından 
Denizli'ye hammadde taşıyor. Diğer bir deyimle or
takları tarafından kapasitenin ancak % 1,2'si döldu-
rulaibildiğine ve Denizlilere hitap eden bir kooperatif 
görünümünde olduğu halde gerçek tamamen ayrıdır. 

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere, bu bir 
kooperatif olmayıp, ortaklarına kâr sağlayan bir 
sanayi tesisidir. 

Kimseyi itham etmiyoruz, ancak parti olarak 
köylüyü kalkındırmaya başka bir açıdan baktığımızı 
belirtmek istiyorum ve bu misalleri de bunun için 
arz ediyorum. 

Bizim için önemli olan Türk köylüsünün emeği
nin ve ürününün, hakkım başkasına vermemesi, 
kendisinde kalmasıdır. 

İşte gerçek kalkınma budur. O zaman devletin 
desteğinin yerini bulduğu da rahatça söylenebilir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1978 yı
lında bir yandan ülkemizdeki kooperatiflerin yapı
larını incelerken, öte yandan belirli sayıda uygula
maya girmiştir. Üretim kooperatifçiliği türüne ör
nek uygulamalar yapılmıştır. Bunların sadece isim
lerini arz etmekle yetineceğim: Bafa Gölü, Manyas 
Gölü, Özalp örneği, Sivas - Gürün ve Kaşköy ör
neği. 

1979 yılında yeni görüş ve anlayışımıza uygun 
bir kooperatifçilik hareketinin ülke düzeyinde yay
gınlaştırılacağını öğrenmekle de ayrıca mutluyuz. 

Köye Ulaşım Projesi - KUP: 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı gezici şan

tiye ve toplu çalışma ilkelerine dayalı yeni bir yol 
yapım şeklini uygulamaya koymuştur. 

Toplu ham yol gruplarında tesviye, süreklilik, 
makine parklarının kullanılmasında etkinlik, maki
ne ve işçi başına yapılan yol miktarında artış, sınır
lı para ile çok yol yapımı gibi özellikler arz eden bu 
proje ve çalışma ile Bakanlık ilk uygulama yılında 
iyi bir sınav vermiştir. 

KUP, hedefine tam zamanında, bazen de süre
sinden önce ulaşmıştır. 

KUP her gittiği yere heyecan getirmiş ve kendi
ni kısa zamanda kabul ettirmiştir. 

Sayın Bakan'ın zaman zaman ifade ettiği gibi, 
bu proje köye ulaşım değil, köylüye ulaşım proje
sidir. Bilindiği gibi yapılan iş sadece bir yol yapı
mı değildir. 

Sayın Senatörler; 
YSE'nin sürdürdüğü normal hizmetlerinin dı

şında bir çalışma olan KUP çok yönlü bir hizmet 
anlayışının tutarlı bir örneğidir. Zira, yolun yapımı 
ile birlikte köylünün bölgesel hizmet anlayışının de
ğişik bir ifadesidir. 

Bu proje tam olarak uygulandığı takdirde ya
pılmakta olan köy yolu ağı, karayoluna bağlanacak 
ve bunun sonucu olarak da geri kalmış bölgeleri
mizde hareket ve gelişme başlayacaktır. 

'Bu arada bir gerçeği vurgulayalım; uzun zaman 
politika ile uğraşanlar bilirler. YSE'nin yapmaya zor
landığı yollar, çoğunlukla politik baskılar nedeniyle 
programa aldırılır ve uygulamaya konulur. Yani, o 
yolların tespitinde ve yapımında genellikle politik 
bir tercih vardır. 

Bu tür davranışlarda bulunmayı zaman zaman 
hiç birimiz tamamen terk edememişizdir. 

BAŞKAN — Sayın Sonbay, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Bakar mısınız, kaç sayfanız var? Çünkü, sizin 
dört dakikanız kaldı. Mümkün değil onu bitirebil
meniz. Bir noktada anlaşalım efendim. 

CHP GRUBU ADINA BEHİÇ SONBAY (De
vamla) — Toparlayım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. Çünkü, ben sizden rica 
ettim; «Beş dakika evvel biter mı?» diye. Şimdi, si
zin benden beş dakika fazla isteme hakkınız olma
dığını anladım. 

Buyurun beraber bitirelim bunu. 

CHP GRUBU ADINA BEHİÇ SONBAY (De
vamla) — Yani, öyle bir baskı yaptınız ki, Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen; çünkü orası çok fazla. 
Takdir buyurursunuz ki, görüştüğümüz bütçe dünün 
bütçesidir. 

CHP GRUBU ADINA BEHİÇ SONBAY (De
vamla) — Atlarım efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İş yapın, 
az konuşun.. 
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CHP GRUBU ADİNA BEHÎÇ SONBAY (De
vamla) — Yapılanları anlatıyoruz. Sayın Ege. 

Köylüye iş projesi: 
Biraz evvel konuşan AP Sözcüsü arkadaşımıza 

katılmak mümkün değil. Bu bir taş toplama proje
si olmayıp, kaynak sağlandığı takdirde 40 bin kişi
yi istihdam edecek projenin hazırlanmış bulunması
nı ciddi olarak görmek, bundan sadece memnun ol
mak lâzımdır. 

Bu proje ile yine % 40 civarında ucuzluğun sağ
lanacağı, köylü ve Devletin ortak çalışmasının oluş
turulmasının toplumsal yararları yanında, köylü hem 
kendi suyunun getirilmesi için çalışacak, hem para 
kazanacak; bunun için mutludur. Devlet de hem köy
lüye hizmet götürecek; hem vatandaşına dolaylı 
yollardan para kazandıracak ve aynı zamanda da 
hizmet götürmüş olduğu için de mutlu olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Küçük sulama projesi hakkında bir tek misal 

vereceğim: Van Özalp köyü - kentler uygulamasın
da 66 günde 10,5 milyon metreküp depolama kapa
siteli Değirmi Göl Göleti yapılmış, keşif bedelinin 
üçte bir olan 2,5 milyon liraya gerçekleştirilmiştir. 
Bunlar da yapılan hizmetlerin çarpıcı örnekleridir. 
Diğerlerini atlayarak geçiyorum. 

Göçer yerleşim bölgesi ve çalışmaları: 
Bu konuda göçebe vatandaşlardan en büyük gru

bunu teşkil eden Beritanlı Aşireti için yapılan plan
lama ve uygulama cidden memnuniyet vericidir. 
Unutulmuş, uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu tip gö
çebe vatandaşların yarasına merhem olan Sayın Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanına bu konuda teşek
kürü görev biliriz. 

Köy - Kent projesi ve çalışmaları hakkında her 
halde Sayın Bakanımız bilgi verecekler. Ben o konu
da sadece bir cümle ile sözlerimi bağlayacağım. Çe
şitli örneklerini yukarıda verdiğimiz gibi, 1978 yı
lındaki köy - kent uygulaması çok başarılı sonuç
lar vermiştir. Bu sebeple de bazı iller kendi bölgele
rinde geri kalmış olan bazı köy topluluklarından hiç 
değilse bir bölümünün köy - kent uygulamasına alın
masını istemişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Yılların ihmaline uğramış, köyün ve köylünün 

kalkınmasının lafla değil, alınacak bu gibi tedbirler
le sağlanacağı gerçeğini artık kabul etmek gerekir. 
Kendisine sadece oy deposu gözü ile bakılan köy
lüye artık bakış açımız değişmiştir. 

Siyasal görüşlerine göre ve de seçim öncesinde 
oy almak maksadı ile hizmet götürme dönemi yeni 
iktidarımızla artık kapanmıştır. Türk köylüsü bir 
bütün olarak ele alınıp, planlı ve programlı bir şekil
de kendisine hizmet götürülmeye başlanmıştır. Geç
miş bir yıllık uygulama da bunu göstermektedir. 

Toplumumuzun büyük bir kesimine yaklaşık 25 
milyonluk bir kesimine hizmet götürmeyi amaçla
yan Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yeni bir 
yaklaşım ve bakış açısı ile çalışmalarını sürdürmüş 
ve bir yıllık uygulamasında kanımızca çok başarılı 
hizmetler vermiştir. 

Halkçı bir partinin kendi ilkelerini uygulaması 
bakımından Devlet yönetiminde çok önemli bir ye
ri olan bu Bakanlığın başarılı olması, kalkınmanın 
köylüden başlaması gerektiği düşüncemizin gerçek
leştirilmiş somut bir örneğidir. Bu başarının büyük 
şeref payının Köy işleri ve Kooperatifler Bakam 
Sayın Topuz ve mesai arkadaşlarının olduğunu kim
se inkâr edemez. Kendisini ve değerli arkadaşla
rını huzurunuzda Grubum adına kutlamayı görev 
sayarım. 

Ülkemize ve ulusumuza kim hizmet yaptıysa, biz 
ancak bundan memnunluk duyarız, onlara karşı min
nettarlık duyarız. Aynı Bakanlıkta daha önce görev 
yapıp, başarılı hizmet verenler* de bu münasebetle 
şükranlarımızı sunmak isteriz. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
ülkemize, ulusumuza ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olmasını diler. Grubum adına hepinize saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sonbay. 
Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar tamam

lanmıştır. 

Şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bakanlıklar ve onlara bağlı çeşitli kuruluşlar Dev

letin bir parçası olduğunu unutur, hele başta Bakan 
olmak üzere Bakanlığı parti merkezi halinde çalıştı-
rırsa, politikayı ve particiliği devletin önüne alır
sa, tekniği, bilgiyi, gerçeği elinin tersi ile iterse, el
bette o Bakanlığın Bütçesi üzerinde rakamları ko
nuşturmaktan önce yapılan, yapılmakta olan politi
ka ve partizanlık eleştiriye tabi tutulacaktır. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız bizim buradaki konuş
malarımıza, «Politika yapıyorsunuz; siz bütçeyi bı
rakıp politika ile uğraşıyorsunuz» diyor. Bir üye-



C. Senatosu B : 40 10 . 2 . 1979 O : 1 

nin, bir parlamenterin politika yapması bir derece 
affedilir; ama eğer bakanlar politika yaparsa, parti
zan olursa, o zaman acaba Devlet nasıl yürütülür?.. 
Bakanların her şeyden önce politikayı bırakıp dev
let adamı olarak vazife görmeleri gerekir ki, mem
lekette her türlü huzur gelişsin ve serpilsin. 

1961'den beri şu çatının altındayım, gelen ba
kanlıklara bakıyorum, bunların içerisinde bir defa 
kadro olarak katiyen tanıyamıyorum. Bakanlıklar 
baştan aşağı elbise değiştirir gibi makam değiştirmiş, 
adam değiştirmiş.. İşte, en tipik örneği bu; partizan
lık ne derecede yürüyor.. 

Şimdi, «Kalkınmayı köyden başlatacağız.» diye 
laf ediliyor. Peki, kalkınma şimdiye kadar nerden 
başlamış?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kusura bakmayınız; ama ben Cumhuriyet Halk 

Partisinin politikasını ve felsefesini, memlekete hiz
metinin ölçüsünü Adalet Partisi ile mukayese etti
ğim zaman şöyle bir husus görüyorum: 

Ağustos böceği ile karınca hikâyesi.. O kadar 
güzel laf ediyorlar, o kadar güzel ki, hakikaten bu 
işleri bilen insanlar bile o laf meselesi karşısında, bir 
çeşjit bu lafların sarhoşluğuna kaptırıyor kendini; 
ama işe geldiği zaman iş göremiyorsunuz. Ortada iş 
yok. 

Şimdi, geçmiş tamamen inkâr ediliyor. Biraz 
önce konuşan muhterem arkadaşımız, «Vatan 
sathına hizmetin bütün olarak götürüleceğini» ifade 
ederken, Sayın Bakanın hatta Başbakanın Güney ve 
Güneydoğu illerindeki konuşmalarında nasıl bölücü, 
nasıl parçalayıcı ifadelerde bulunduğu açık. Burada 
bunları tek tek vermeye benim zamanım yok. Bunlar 
söylendi. Memleketin % 60'ına hitap eden bir Ba
kanlığın çalışmaları asla politika ile, asla particilik
le bağdaşamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sonra, siz köye hizmet götürmeyi, köylüye hiz

met götürmeyi sadece, Kristof Kolomp'un hani 
Amerika'yı keşfettiği zaman oturup da, Kızılderili
lerin yumurtayı nasıl dik tutarız diye uğraşmaları 
gibi, sadece laf ve laflar etrafında döndürülen bazı 
hareketlerden ileri götüremiyorsunuz. Yumruğunu
zu vurup, o yumurtayı yerine oturtamıyorsunuz; o 
kabiliyetiniz yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin 

eğer bir muhasebesi yapılacak olursa, Cumhuriyet 
Halk Partisinin hiç giremeyeceği, yüzü olmadığı yer 

köydür. Köyle asla Cumhuriyet Halk Partisi bir iliş
ki kurmamıştır, kuramamıştır. Şevket Süreyyasın-
dan, bilmem kimine kadar açınız, okuyunuz; Cum
huriyet Halk Partisinin köye yaptığı gadri, köye yap
tığı zulmü kimse yapmamıştır. Köylüyü kendi ma
lının hırsızı yapmıştır. Bir arşın beze muhtaç etmiş
tir. Bunları biz niye söyleyeceğiz?.. Şunun için söyle
yeceğiz: 
giz: 

Siz koskoca bir Demokrat Parti devrinde köylü
yü hakikaten köyün ve memleketin efendisi haline 
getiren zihniyeti ve Adalet Partisi devrinde köye gi
den hizmetleri topyekûn inkâra kalkarsanız, sizin 
mazideki bu kararlarınız da birer birer yüzünüze vu
rulur, bunu iyi biliniz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu memlekette bir 27 Mayis İhtilali oldu. Bu 

memlekette Demokrat Parti hele başta rahmetli 
nemşerim Adnan Menderes o kadar çok karalandı, 
o kadar çok iftiraya tabi tutuldu ki; ama köylünün 
ve vatandaşın kalbinden silemediniz. Niçin silinmedi 
Demokrat Parti? Niçin silinmedi rahmetli Adnan 
Menderes? Ne vardı?.. Şu vardı; köylü insan oldu
ğunu o devrede anlamaya başladı, köylü o devrede 
ürettiğini satabilecek şekilde pazarlamayı anladı. O 
devirde makineli modern ziraatın ne olduğu
nu öğrenmeye başladı. O devirde kendisine yol gitti. 
o devirde içme suyu gitti, sulama kanalı yapıldı, o 
devirde gübre buldu, o devirde okul buldu, öğret
men buldu, o devirde cami buldu, imam buldu, ebe 
buldu. Bunların hepsini inkâr edeceksiniz, «Efendim, 
köye yol götürürken ne yapmışlar?.. Partizanlık ya
pılmış..» Siz tek yol götürün, tek su götürün, tek 
elektrik götürün de o tarzda partizanlık yapın, hiz
met de yapın, ben buna razıyım; ama hiç bir şey 
yapmadan gelip buraya yapılmış hizmetleri kötüle
mek için iftirada bulunmak doğru değil, güzel şey 
değil. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık Plan rahmetli inönü devrinde, 

ağırlığı Cumhuriyet Halk Partisi olan Hükümetler 
devrinde hazırlandı. Açın bakın, bir kelime «Köy
lü» geçmez; ama İkinci Beş Yıllık Plan bizim zama
nımızda yapıldı, açınız köylü bahsi, köy davası, kö
yün derdi, meseleleri yer almıştır. Ben size gerçek
lerden bahsediyorum. Yoksa, gelipte buraya Güne
ye gidip başka türlü, Kuzeye gidip başka türlü ko
nuşmakla işin içinden çıkamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakikanız kaldı, ri
ca edeceğim efendim. 
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, bizim size devrettiğimiz projeler, bizim size 
devrettiğimiz makine parkları, bizim slize devrettiği
miz imkânları; ilk önce ona teşekkürle başlasaydınız 
ve o şekilde o projeleri, o işleri yürütmeye gitseydi-
niz hakikaten memlekete büyük hizmetler yapardın-
nız. Hayır, meseleyi tepe taklak edeceksiniz, «Köye 
yol değilmiş, köylüye yolmuş..» İşte bunlar laf; laf 
ebeliği. Ne demek «Köye yol değil de, köylüye yol?» 
Köylünün sırtından mı geçireceksin yolu?.. Nedir 
yani bu edebiyata kendinizi bu kadar veriş?. Hizme
te verin muhterem arkadaşlarım. Hizmet getirin. Bir
çok uydurma kelimeler doğurttunuz, türettiniz, koy
dunuz, KUP'lar, Küpler, bilmem neler.. Bunlar hiç 
birşey götürmedi ve onun götürmediğini uzak değil 
şu yakında yapacağımız ara seçimlerinde göreceksi
niz ve politikanızın nasıl başarısız, nasıl muvaffak 
olmamış olduğunu bizzat kendiniz yaşayacaksınız. 

Saygılar. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
değerli mensupları; hepinize saygılar sunarım. 

Grup sözcülerinden sonra bağımsız bir üye ola
rak Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. 

Seçildiğim 1973 tarihinden bugüne kadar her yıl 
birkaç kere Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
nın görev sahasına giren işlerle ilgili konuşmalar ya
parak yol, içme ve sulama suyu, cami yardımı ve 
benzeri konularda hükümetleri uyardığım malum
larınızdır. Geçen yılda bütçe görüşmeleri münase
betiyle bazı konulara değinmiş ve Sayın Bakan Ali 
Topuz'un dikkatlerini çekmiştim. 

Şimdi de birkaç önemli bulduğum konulara de
ğinerek huzurunuzdan ayrılacağım: 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin köy
den kente göç olduğunu bilirsiniz. Bu sadece Türki
ye'nin sorunu değil, bütün dünya ülkeleri aynı so
runla başbaşa kalmış ve bazıları bu sorunu çözmüş, 
bazıları da çözmekle uğraşmaktadır. Biz de çözmek
le uğraşanlara dahil bulunuyoruz. 

Bence, bir köy çocuğu olarak köyden kente hızla 
devam eden bu göçü durdurmak bakımından en 
önemli görev Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğına düşer. Bir köyü düşünün ki, yolu, içme ve su
lama suyu, elektriği, telefonu, kütüphane ve misafir
hanesi vardır. Çok zorunlu olmadrkça, hayati ehem

miyeti haiz bir zorunluluk olmadıkça, kimse böyle 
bir köyü terkedip şehrin kirli havasına ve gürültü
süne koşmak istemez. 

Batı ülkelerinde her köye elektrik, içme suyu, 
telefon gibi altyapı hizmetleri götürülmüş olduğun
dan ve bu sebeple köy yaşantısıyla kent yaşantısı ara
sında çok büyük fark olmadığından, şehirlerde görev 
yapan memur ve hizmetlilerin birçoğu köylerde kal
mayı tercih etmektedir. Geceleri köye gelmekte, sa
bahları erken de (Haliyle imkânları vardır) arabala
rıyla işyerlerine gitmektedirler. 

İşte, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının en 
başta gelen görevlerinden biri, köylerimizi yolu, su
yu, elektriği ve telefonuyle yaşanabilir bir hale getir
mektir. Bunun için bazı bakanlıklarla, meselâ Ulaş
tırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları yle 
koordine çalışarak köylerin sorunları çözümlenebi
lir. 

Rotasyon usulüyle Batı illerinde çalıştırılmakta bu
lunan makine parkının bir kısmı, çalışma süresi çok 
kısıtlı olan Doğu Anadolu illerine kaydırılabilir. Bu 
fikri iki yıl evvel bu yüce kürsüden yine Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesi nedeniyle ortaya atmıştım. Fikir 
olarak olumlu karşılandı ise de, bu konuda henüz 
herhangi bir uygulamada bulunulmadığı kanısında
yım. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığıyle ilgili 
önemli bir konuya parmak basmak istiyorum. Yıllar
dan beri içme suyu, özellikle sulama suyu konula
rında Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı gayet 
iyi niyetle bazı hizmetleri programa almaktadır. Me
selâ, bazı köprülerin yapımı işi programa alınmak
tadır. Biz de politikacı olarak vatandaşa bu durumu 
bildiriyoruz; diyoruz ki, «Zorabat köprüsü programa 
alındı.» Fakat yıllardan beri bu şekilde programa 
alındığı halde ve ihaleye verildiği halde, hiç bir mü
teahhit talip çıkmadığı için bu hizmetler bu şekilde 
askıda kalmaktadır ve yıllardan beri devam etmek
tedir. Zorabat köprüsü üç yıldan beri programdadır; 
fakat para kâfi gelmediği için, hiç bir müteahhit çı
kıp almadığı için yapılamamaktadır. 

Hamırpet gölünden alınacak olan su ile 8 - 10 köy 
sulanacaktır; fakat programda olduğu ve ihaleye ve
rilmek istendiği halde, müteahhit çıkmadığı için bu 
hizmetler yapılamamaktadır. Bunun çözümünü Sa
yın Bakanın ve Bakanlık mensuplarının Ankara'da 
halletmesi lâzım. Biz seçim bölgelerimizde oradaki 
kuruluşlarla temas ettiğimiz zaman, «Efendim, işte 
buyurun, programdadır. Müteahhit bulun, yaptıra-
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lım.» diyorlar. Bu imkân haliyle bizde olmadığına gö
re yardım edemiyoruz. 

Geçen yıl yine bu yüce kürsüden dile getirmiş-
<tim ve Sayın Bakana da müteahhidin ismini vermiş
tim. Köylerdeki içme suyu çalışmalarında bulunup, 
Hükümetten parasını alıp da ayrılan; fakat köye su 
getirmemiş olan müteahhitler hakkında Sayın Bakan 
•acaba hangi işlemde bulunmuştur; daha doğrusu, bu 
işlerde görevli ve sorumlu olan şahıslar hakkında 
hangi işlemlerde bulunmuştur, o konudaki çalışma
larını öğrenme'k istiyorum? Aynı zamanda ismen ve
riyorum; Zorabat köprüsü çalışmaları ne zaman ele 
alınacaktır? Yine Varto'da Hamırpet gölünden alı
nacak olan su ile (ki, bunların bütün projeleri bit
miştir). köylere gerçekten ne zaman sulama suyu gi
decektir? 

Sayın Başkana yardım etmek istiyorum. Bazı ko
nuları da Sayın Bakanla özel olarak görüşmek sure
tiyle hallederiz. 

1979 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesinin, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı men
suplarına ve Aziz Türk Milletine hayırlı, uğurlu ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısının açık oylama
sına oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlermi bitmiştir. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Yok. 
Sayın Raif Eriş, Saym Ucuzal'la yer değişmişsi

niz efendim, buyurun. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın se

natörler; 
Bütçesini görüştüğümüz Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanlığının faaliyetleri üzerinde, binlerce ai
lenin huzur ve rahatını kaçırmış bazı tutum ve dav
ranışlarından dile düşmüş olanlarının bazılarını bu
rada millet kürsüsünde dile getirmek bir borç ve gö
rev haline gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bu Bakanlık, Köylüye Ulaşım Projesi ismi altında 

bir sloganla ortaya çıkıp, sanki ülkenin her şeyden 
kopmuş köylüsüne ulaşmanın çabasına girmiştir. Çok 
reklamlı, çok şamatalı başlayan bu işin yankıları da 
elbette ona göre olacaktır. Evet, bu projeye lüzum 
vardı; ama Cumhuriyet Halk Partisi için vardı. Zi
ra, köylüden kopmuş, aralarında hiç bir irtibat yok
tu. Bu proje Cumhuriyet Halk Partisini köylüye ulaş
tırdı ise, yine de kazançlı sayılabiliriz. Devletin eli 

köylüye uzanalı çok oldu. Birçok dertleri de halledil
di. Yol ile, elektrik ile, su ile, telefon ile bu köylere 
çoktan ulaşılmıştır. Ulaşılmayan köylere bu KUP ça-
lışmalarıyle gerçek ve samimi manada ulaşmanın gü
zel örneklerini görebilseydik, burada böyle konuş
ma ihtiyacını elbette duym'azidık. 

Bu projeden köylü memnun kalmamıştır. Kendi 
tabanlarıyle oluşturdukları yolları, «Ulaşma» lafı ile 
dozerlerin tarakları taramış, âdeta geçilmez hale ge
tirilmiştir. Yol yapmak, dozerle toprağı taram'ak ol
sa idi iş kolaydı; ama yol denince, her şeyden evvel 
akla altyapısı ve kaplaması gelir. Bunlar zaman içinde 
halledilir; televizyon ekranları ve kameralarıyle de-

KUP çalışmalarından işçiler de çok şikâyetçi ol
muşlardır. Bakınız, bu konuda bir açıklama yapan 
K Ö Y - Y S E - İŞ Sendikası Genel Başkanı ne diyor: 

«Sendikamızla Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı arasında, bu Bakanlığa bağlı YSE Genel Mü
dürlüğünün 94 işyerinden 84 işyeri, Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 72 işyerinden 
71 işyeri olmak üzere yetkili olduğumuz 155 işyeri 
Ve 30 bin civarındaki üyemizi kapsayan toplu iş söz
leşmesi görüşmelerine 1 Mart 1978 tarihinden geçer
li olmak üzere başlanmıştı. Bugüne kadar bu sözleş
memiz maalesef imzalanam'amıştır. Bakan Topuz, 
Anayasanın ve 274 - 275 sayılı yasaların amir hü
kümlerine ve Hükümetin yaptığı Toplumsal Anlaş
maya aykırı olarak sendika tercihi yaptı. Sendika
mızla toplusözleşme görüşmelerini sürüncemede bı
raktı ve YOL - İş Federasyonu ile YSE Genel Mü
dürlüğüne bağlı 9, Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı bir işyeri için 11 . 10 . 1978 tarihin
de toplusözleşme imzaladı. İşyeri düzeyindeki bu 
sözleşmeyi, işkolu ek toplu iş sözleşmesine dönüş
türerek 37 sayılı genelge ile Sendikamızın yetkili ol
duğu işyerlerinde de uygulamaya geçti. Bu uygula
ma mahkeme kararıyla durdurulduğu halde, Topuz 
ısrar etti. Bu arada tarihi geriye dönük olarak 
11 . 10 . 1978 tarihli işkolu toplu iş sözleşmesi adı 
altında bir sözleşme daha imzaladı. Eski genelgesi
ne, yeni bür genelge imiş gibi 37/A numarasını ve
rerek yeniden yetkili olduğumuz işyerlerinde uygu
lamaya devam etti.» diyor, ayrıca yine Genel Başkan, 
bu arada Köylüye Ulaşım Projesinin bir yandan da 
işçi kıyım makinesi haline getirildiğini ifade ediyor; 

«Bakan Topuz, YOL - İŞ ile imzaladığı sözleş
meyi uygulatmak için bu Kuruluşun bünyesinde bir 
sarı sendika kurdurmuş ve işçilerin bu sendikaya 
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girmesi için baskı ve terörden çekinmemiştir. KUP 
Projesi bir baskı aracı olarak kullanılmıştır. Şöyle 
M; 

İlk etapta bir ilâ beş yıl hizmeti olan 5 000'e ya
kın mevsimlik işçiye (Ki, içlerinde çoğu kalifiye işçi 
niiteliğine sahiptir) iş verilmemiştir. Bu arada işte 
olanlara da Mart ve Nisan aylarında tekrar iş veril
memiş ve hepsi de işten çıkarılmıştır. 

İkinci aşamada, KUP çalışmaları başladıktan son
ra öncelikle Cumhuriyet Halk Partili olmayan ne ka
dar Sendikamız üyesi işçi ya da yönetici varsa, peş 
peşe KUP'a tayinleri yapılmıştır. îşten çıkarılan iş
çiler arasında, emekliliğine bir M ay kalanlar bile 
vardır. Bakan, partizanca bir uygulamayı çekinme
den militanlarına güvenerek uygulamış; öyle ki, KUP 
çalışmalarının Güneydoğu ve Güney illerimize kay
dırıldığı kış mevsimlinde bile Doğu'ya tayinler de
vam etmektedir. Bu aşamada kıyıma uğrayan Sendi
kamız üyesi işçi sayısı 2 500'e ulaşmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha fazla tafsilat gazetelerde Var ve ibretle okun

malıdır. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
Danıştay kararlarını da uygulamadığı bir vakıadır. 
Bunların adedi 30'u aşmaktadır. Adam tayini, adam 
nakli için yeni şantiyeler uydurmaya, ihdas etmeye 
gerek yoktur. 

Bunları böylece ifade etetikten sonra, Cumhuri
yet Halk Partisinin kuvvetli adamı Sayın Bakanın, 
kuvvetini particilik sahasından çekip, hizmet sahası
na vermesini bekler ve dilerken, birkaç da öneride 
bulunacağım. 

Bunlar da; köy telefonları, koy çevre sağlığı ve 
kanalizasyonu gibi hayati önemi haiz sosyal hizmet
lerdir. Bunlardan köy telefonu, PTT'nıin bugünkü 
durumuyla yapılacak iş değildir. Köyün telefonu se
nede bir insan hayatı kurtarsa, yapılan her türlü mas
rafın karşılığı alınmış olur. Konuya bu espriyle yak
laşmak ve bu duyguyla ele almak lazım. Bu işin hal
li için Köy İşleri Bütçesine ödenek konup PTT ma
rifetiyle telefon hatlarının inşa edilmesi mümkün
dür. İşletmesi bilahara PTT'ye de devredilecektir. 

Köylerin kanalizasyon işi fevkalâde önemlidir. 
Özellikle büyük şehir etrafındaki köylerin hem kendi 
kanalizasyonu, hem o şehrin kanalizasyonu meydan
larda akan köylerimiz çoktur. Köy halkının sağlığı, 
köyde yetişen sebzelerin bu sularla sulanması, 
yakınındaki şehir halkının sağlığını da vahim 
derecede tedit etmektedir. Bu konunun derhal 
ele alınması inşallah Sayın Bakanımızın alakasını 

çekecektir. İnsanlık haysiyetine uygun bir şekilde bu 
konuya sahip çıkmasını diliyor, Bakanlık Bütçesinin 
Türk Milletine, Türk köylüsüne ve Bakanlık camia
sına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eriş. 
Sayın üyeler, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt

çe Kanun tasarısının açık oylamasına 136 üye katıl
mış; 99 kabul, 37 ret oyu verilmek suretiyle Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan, buyu
run efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz Sayın Bakanın çalışmalarını şükranla 
karşıladığımı ve bazı görüşlerimi söylemek bakımın
dan söz almış bulunuyordum. Ancak, çok tecrübeli 
ve kendisine büyük saygım olan Sayın İskender Ce
nap Ege arkadaşımızın eski bazı konuları; devri geç
miş, zamanı kapanmış bazı meseleleri dile getirmek 
suretiyle Cumhuriyet Halk Partisine bazı serzeniş
lerde bulunması ve ithamlar yöneltmesi, hakikaten 
bendenizi üzmüştür. İzin verirseniz çok kısa bir iki 
noktaya bendeniz de temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisinin köylüye zulüm yap

tığı iddiası külliyen asılsızdır. Ben bir köy çocuğu
yum. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin 
kurulduğu sıralarda Devletin otoritesini kabul ettir
mek bakımından köylüyü ezen, köylüye zulmeden 
şeyhlerin ve ağaların karşısına dikilmekle vazifesini 
yapmıştır. 

Şimdi, «Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi bir 
bezi köylüye çok görmüştür.» Beyefendiler, siz de 
Cumhuriyet Halk Partili köylüye gaz ve tuz vermi
yordunuz. Yani, şimdi bunun muhasebesini burada 
yapmak gerekmez. Gerçek şudur; köylüye ne siz, ne 
biz bir şey götürmedik. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gaz, tuz mese
lesi 1950'den önce idi. Sizin devrinizde idi. 

BAŞKAN — «Biz de götürmedik» diyor. Sayın 
Ucuzal. Lütfedin efendim. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Beye
fendiler, köylüye götürülen nedir? Köylüye bugüne 
kadar kim gitmiştir? Bunu araştıralım. Osmanlı 
Devrinde bir muhtarlık müessesesi götürmüşüz, baş
ka hiç bir şey götürmemişiz. Orada da kimin iki kat-
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lı evi varsa veya biraz cerbezerse muhtar yapmışız. I 
Zaten bu müessesesinin de ne şekilde işlediğini siz- I 
ler benden çok iyi biliyorsunuz. Devlete yardımcı I 
olacağına bazı yerlerde köstekleyici olmuştur bu mü- I 
essese. Çünkü ıslaha yönelmemişiz, bu müesseseyi iş- I 
ler hale getirmeye hiç birimiz; ne Cumhuriyet Halk I 
Partisi iktidarı, ne de Demokrat Parti iktidarı ve ne I 
de Adalet Parti iktidarları eğilmemiştir. I 

Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi devrinde köy I 
büroları kurulmuş; fakat bunlar da işletilmem iştir. I 
Demokrat Parti gelmiş, sermayeyi köye götürmek şöy- I 
le dursun, yol götürmek şöyle dursun; köylüyü aya- I 
gına getirmiş, bankaların kapısına getiirmiş. Büyük I 
köylüye 150 lira vermiş, köylü de onun yarısından I 
fazlasını otellerde, lokantalarda yemiş, ondan sonra I 
işin içinden çıkmışız.. Şimdi, «Biz köylüye hizmet et- I 
tik.» deniliyor. I 

Beyefendiler, gerçek şudur: I 
Ben Sayın Topuz'u ve Cumhuriyet Halk Parti- I 

dinin ortak Hükümetini bu bakımdan kutluyorum. 
İlk defa Köye Ulaşım Projesini ortaya koymakla I 
gerçeklere yaklaşmışlardır, ilk defa köye gidiliyor, I 
evet. Ben o dağların nasıl devrildiğini, o yolların na- I 
sil açıldığını görmekle gurur duydum. Bunun arka- I 
sı gelecektir. Köye yalnız yol götürmekle mesele bit- I 
mez. Köylü bununla kalkınmaz. Bunun ikinci aşa
ması vardır. Bunun arkasından okullar gelecek, su ge
lecek, elektrik gelecektir. 

Bütün devri iktidarınızı karıştırın, 100 tane köye I 
elektrik gotüremediniz. Adalet Partisi iktidarı devre
sine, Demokrat Parti iktidarı devresini de katsanız 
500'ü geçemezsiniz. 40 bin köyden 500'üne elektrik 
götürmüşseniz çok mudur yani?.. 

111. — YOl 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bunu is- T 
tiyorlarsa biz de yoklama isteriz. Hakkımızdır bu bi
zim. Lütfen ayağa kalkın arkadaşlar. j 

ÖMER UCUZAL (EskişebJir) — Sayın Başkan, 
yokîama istiyoruz. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Bilecik Üyesi Meh
met Erdem, Kayseri Üyesi İbrahim Kıirazoğlu, Kars 
Üyesi Yusuf Ziya Ayrım ve İstanbul Üyesi Vefa 
Poyraz ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu- I 
lar). 

Onun için, bunları şimdi burada tartışmayalım 
muhterem arkadaşlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Rakam bilmi
yorsun sen, istatistik bilmiyorsun sen öyle ise.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bizim 
de yaptığımız bazı şeyler vardır, sizin de yaptıkları
nız vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne yaptınız ki?. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bizim 
de yapamadıklarımız vardır, siziin de yapamadıkları
nız vardır. Bunları tartışma konusu yapmayalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yapamazsınız 
ki.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal lütfen bize yardımcı 
olunuz efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, 

Sayın Ucuzal müsaade buyururlarsa, şimdi en 
mühim konuya değinmek istiyorum: 

Beyler, bütün mesele Köye Ulaşım Projesini uy
guladıktan sonra sermayeyi köye götürme meselesi
dir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Fazla yük
lenme çimdi yoklama isterler.. (AP sıralarından gü
rültüler.) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, konuşamıyorum bu durumda.. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, yardım mı etmek 
istiyorsunuz bu Bütçenin çıkmasına, yoksa başka bir 
şey mi düşünüyorsunuz?.. Yapmayın efendim. Mü
dahale etmeye hakkınız yok hatibe Sayın Sarlıcalı. 

BAŞKAN — İzin verin, hakkınız var Sayın Kiraz-
oğlu. Rica edeceğim Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçtüzüğün bize 
verdiği hakkı kullanacağız Sayın Başkan. (Gürültü
ler) 

Ekseriyet yok, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Hakkınız var efendim, bir diyeceğim 
yok onun için.. (Gürültüler) 

Sayın Sarlıcalı yapmayın efendim, Bütçeyi biz çı
karacağız efendim. 
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NEJAT SARL1CALI (Balıkesir) — Hepimiz bir
likte çıkaracağız bu bütçeyi; Cumhuriyet Senatosu çı
karacak.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum sabırlı olun. Sa
bırlı olun, yapmayın efendim. Ne diyeyim ben?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçtüzüğün bize 
verdiği hakkı kullanacağız Sayın Başkan. Ekseriyet 
yok; yoklama yapın lütfen. 

BAŞKAN — Hakkınız var. 

Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet Erdem, Sayın 
İbrahim Kirazoğlu, Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın 
Vefa Poyraz yoklama isteminde bulunmuşlardır. 

Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Çoğunluğun olmadığı görülmüştür. 10 dakika son
ra toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum efen
dim. 

Kapanma Saati: 11,35 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), EmanuHah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) (Devam) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi. 
BAŞKAN — Devam edecek misiniz Sayın Arıkan? 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan buyurunuz. 
Sayın Arıkan, iki dakikanızın kaldığını hatırla

tayım. Rica edeceğim bana yardımcı olunuz. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Evet efen

dim, bitireceğim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı KUP'u uygulamaya koymak

la asıl köye Devlet olarak bu aşamada girmeyi sağ
lamak istediğini belirtmek istiyorum. Ama, bu ilk 

(i) 844 S. Sayılı basmayazı 2 
32 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

camadır. Yolun gitmesinden sonra diğer safhalar 
geliştirilecek ve uygulama safhasına konacaktır. Bun
lar da köye elektrik, su, okul ve diğer hizmetlerin 
götürülmesi keyfiyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köyün kalkınması için bunlar da yetmez. Üçüncü 

bir aşama olarak sermayenin köye götürülmesi söz 
konusudur. Neyle gideceğiz? Bankalar ve koopera
tifler yoluyla gideceğiz. Eğer, kooperatifleri köye yay
mazsak, köye görürmezsek; yani sermayeyi köye gö-
türmezsek köyde atıl vaziyette duran işgücünü, emek
çiyi harekete geçirmemiz mümkün olmayacaktır. 
Yani, ne zaman sermayeyi kooperatifler yoluyla köye 
götürebilirsek, oradaki atıl işgücünü harekete geçire-
bilirsek, işte o zaman Türk köylüsünün kurtuluşu 
mümkün olacaktır. Bunun dışında köy kalkınmasın
dan iöz etmek mümkün değildir. 

O bakımdan ben Köy İşleri Bakanlığının Türk 
köylüsünü kalkındırmak bakımından KUP'u uygu
lamaya koymak suretiyle ilk aşamayı hakikaten çok 
güzel bir şekilde bitirdiği kanısındayım. 
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Bu bakımdan ben Sayın Bakanı ve arkadaşlarını 
kutlarken Köy tşleri Bakanlığı Bütçesinin köylümü
ze ve Milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok çok sağ olun Sayın Arıkan. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

Sayın Arıkan sırada bulunan kimin yerine konuşmuş
tum öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Söyleyeyim efendim. Sayın Mehmet 
Kılıç*la yer değişmişler. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Burada böyle 
bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç'ın burada dilekçesi var. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Arıkan'ın lis

tede ismi yok. 
BAŞKAN — Listede var efendim. Sayın Bakan

dan sonra da son söz zatıâlinizin Sayın Ayrım. Biz
deki liste öyle efendim. 

Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Köy işleri Bakanlığının başta 
Sayın Bakan olmak üzere çok değerli mensupları; 

Büyük bir üretici kitleye, Türk çiftçi ve köylü
süne daha çok tarım sektöründe hizmet götüren bu 
Bakanlığın 1979 yılı Bütçesiyle ilgili olarak benden 
evvel konuşan grup sözcülerinin ve kişisel görüşleri
ni belirten arkadaşlarımın görüşlerini de nazarı dik
kate alarak vaktin müsaadesizliği dolayısıyla ben de 
görüş ve temennilerimi özetle arz ve ifade etmeye 
çalışacağım. Bu vesile ile Yüce Heyetinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elbette ki, bir bakanlığın kuruluşu zaruretlerin 

neticesidir. Şimdi şu Yüce Senatoda bu Bakanlığın 
bir yıllık çalışmalarının muhasebesi yapılırken, geç
miş yıllardaki çalışmalarının da nazarı dikkate alına
cağı, temeller halinde onların üzerine yeni binalar 
yapılacağı doğaldır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu halde biraz önce konuşan arkadaşlarım bu 

Bakanlığın faaliyetlerini belirtirken, yapılan hizmet
lerin hangi siyasi partilere ait olduğu elbette ki, Se
natomuzun, Meclisimizin zabıtlarında açıkça ortaya 
konmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh, yapılacak hiz
metlerin nelerden ibaret olduğunu tarihe bırakarak, 
geleceğe matuf olmak üzere bu Bakanlığın daha iyi 
hizmetleri daha iyi siyasi partiler ve hükümetler ta
rafından yapılabilmesi imkânlarını şu müzakereleri
mizde eleştirilerimizle ortaya koymuş bulunmaktayız. 
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Peşinen ifade edeyim ki, yurdumuzun hızlı, yay
gın ve dengeli bir şekilde kalkınmasında köy ve köy
lü meseleleri büyük ağırlık taşır. Köylümüzün insan
ca yaşama şartlarının gerçekleşmesi elbette ki, en 
büyük hedefimizdir. Misak-ı Milli'yi çizen Kuvayı 
Milliyeyi ispat eden Türk köylüsü yeniden büyük 
Türkiye'nin de hür ve milli demokratik nizam içinde 
öncüsü ve müjdecisi olma aşkını taşıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün 17 708 277 000 liralık bir bütçe ile karşı

mıza gelen bu Bakanlığın 400 milyarı aşan milli büt
çe içerisindeki miktarını takdirlerinize sunuyorum. 

Yüzyıllar boyunca kaderiyle başbaşa bırakılmış 
köylümüzün refahı, kalkınmanın köylerimizden baş
laması gerçeği artık siyasi iktidarların üzerinde itti
fakla durmak zorunluluğunu gördükleri müşterek 
amaç ve çalışma ortamı haline gelmiştir. 

Köy kalkınması aslında çok yönlü bir meseleler 
topluluğudur. Teknik ve politik güç oradadır. Bunun 
heyecanı da buradadır. Köy tşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığının yanında altyapı tesisleri ağırlık taşımaktadır 
ve koordinatör niteliğini taşıyan bir Bakanlık olarak 
göze çarpmaktadır. 

Nüfusumuzun % 60'dan fazlasının yaşadığı köy
lerimizin ve köylümüzün kalkınacak, daha iyi yaşa
masını sağlayacak hükümetlerin görev ve sorumluluk
larının başında bu Bakanlık gelmektedir. Nitekim yol, 
su ve elektrik hizmetleri elbette ki, önemli bir rol oy
namaktadır. 

Köylünün iklim ve pazar şartlarına göre ürettiği 
malların teknolojik gelişmelere göre de imkânlar nis
petinde değerlendirilmesi köylümüze aynı zamanda 
yeni iş sahası açacak sanayi tesisleri elbette ki, köy
lere kadar yayılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizde tabana yaygın hizmetlerin do

layısıyla köy kalkınmasının bütün mesuliyetini üze
rinde taşıyan önemli bir Bakanlık olarak gördüğü
müz bu Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı 4951 
sayılı Kanunla 1963 yılında kurulmuş bulunuyor. 1963' 
deki kuruluş yıllarında hazırlık yapan o zamanın 
Muhterem Bakanını, rahmetli Bakanını yad etmekle 
beraber, o günden bugünlere kadar bakanlık yapmış 
kişilerin, iktidar olmuş bütün siyasi partilerin elbette 
ki, emeğini inkâr etmemek gerekir. 

Az çok, bugüne kadar çalışma halinde köye hiz
met götüren Bakanlığın, şunu ifade edelim ki, henüz 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun Meclislerden 
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tam manasıyla geçerek meriyete konmamış bulun
maktadır. 

Yüce Heyetinizce de malum olduğu üzere, bu Ba
kanlığın birinci görevi köy kalkınmasına temel teşkil 
edecek şümullü programlarla hazırlanmaktadır. Hiz
metlerin köye götürülmesinde diğer bakanlıklarla il
gili kanaatimce 25'ten fazla hizmet üniteleriyle koor
dinasyonu sağlamak zorundadır. Nitekim, Orman Ba
kanlığı bunların arasında bulunmaktadır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, köylere gidecek olan 
altyapı hizmetlerinin hangi siyasi parti olursa olsun, 
iktidar olursa olsun büyük çapta plandan, program
dan ve hedeflerinden uzaklaştırılmamış olması la
zımdır. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden 
köylerimizde bilhassa YSE Genel Müdürlüğünün ya
pı hizmetlerinin önemini burada belirtmeyi zait gör
mekteyim. 

Köylünün gerçek ihtiyaçlarını yurt çapında plan
lama ve uygulamaya gitmenin şuuru henüz müşte
rek çalışma istemiyle olumlu sonuca ermiş diyeme
yiz. 

Bu yurdumuzun yol ağını, içme suyunu ve diğer 
altyapı tesislerini birinci planda ele almış bulunan bu 
Bakanlığın diğer bakanlıklarla da çok iyi bir koor
dinasyon yapması zarureti vardır. 

Elbette ki, Sayın Bakan bugün bize konuşmala
rıyla geçmişteki hizmetleri de belirterek, 1978 yılın
daki bilhassa Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
da ilk dilimine girdiğimiz yıl olarak 1978 yılında ya
pılanlar, 1979 yılında yapılacak olan ve ele alınacak 
projelerin detaylı özetle nelerden ibaret olduğunu bi
ze ifade etmiş olmaları gerekecektir. 

Köy elektrifikasyonu konusu önemlidir. Bugün 
bu konunun da artık ne kadar önem taşıdığı takdir
lerinize sunulur. 

Bütün bu gerçekler karşısında Bakanlığın teşkilatı 
nedir? Teşkilat Kanunu ile neler gerçekleşecektir? 
Teçhizatı nedir?.. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, vaktiniz doldu. Rica 
edeceğim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlaya
yım Sayın Başkan. 

Sevk ve idaresinin köylüye ve köye sağladığı hiz
metler nelerdir? Bu bütçe ile olan ilişkisini de öğren
mek isteriz? 

Temennimiz, geri kalmış bölgelerde altyapı hiz
metlerinin yürütülmesinde 1979 ve müteakip yıllar
daki büyük çalışmaları hassasiyetle ele almak ve bil

hassa Doğu ve Güneydoğu bölgeleri gibi geri kalmış 
yörelerin ön planda önemle ele alınıp uygulama safa
hatını görmek en büyük arzumuz olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Şunu da hemen ifade edeyim : Köye giden, köy

de biriken bütün işleri organize edecek maalesef 442 
sayılı bir Köy Kanununun da bugüne kadar çıkarıla-
maması büyük bir boşluktur. Sayın Bakandan hassa
ten rica ödiyorum, Köy Kanunu Tasarısının da Hü
kümetçe ele alınıp Meclislerden çıkarılmasını ve buna 
göre gerekli önemi vermesini arzu ediyorum. 

Bunun yanında, yine birtakım kanun tasarı ve 
tekliflerinin köy ve köylüye matuf hizmetleriyle hu
zurumuza getirilmesi en büyük arzumuz olmaktadır. 
Yüce Heyetinizce de malum olduğu üzere, bu husus 
Bakanlığın görevleri arasındadır. 

Bugün 1979 yılının bu Bakanlık Bütçesi dolayı
sıyla hayırlı ve uğurlu olmasını ve uygulamada bu 
Bakanlığa mensup çok kıymetli, teknik potansiyeli 
yüksek, kapasitesi yüksek arkadaşlarımın muvaffa
kiyetini candan temenni ederken, Bütçenin Yüce Türk 
Milletine, tarım sektörüne, Türk çiftçisine ve Bakan
lığın değerli mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ayrım bir tereddüdünüz mü vardı? Lütfen 

bulunduğunuz yerden bildiriniz. Gerekirse buradan 
görüşürsünüz. Belki karşılıklı çözeriz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
konuşmaları düzenlemek, talepleri karşılamak için 
bir Divan vardır. Bu konuşmaların evvelce nasıl sı
raya konulacağı burada bildirilmişti. Geçen birleşim
lerden birinde İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
bendeniz söz istemiştim. Divan Üyesi Sayın Osman 
Nuri Canpolat arkadaşımızın yazdığı listede 10) ncu 
sırada idim. Sayın Orhan Çalış arkadaşımız 5 nci sıra
da idi. Sayın Çalış beşinci sırada yazılı olduğundan 
Başkanlık Divanına müracaatla yerini bana verdi; 
fakat bana fiş verilmediğinden dolayı Hasan Güven 
arkadaşımızın pek haklı teklifleri üzerine konuşmam
dan sarfı nazar ettim. 

Şimdi bugün Sayın Arıkan'ın konuşup konuşma
ması dolayısıyla söylemiyorum yanlış anlaşılmasın; 
fakat burada bir sıra ilan edildi. Mevcut listede ol
mayan bir ismi sizdeki listeye kaydetmek suretiyle 
Başkanlık Divanına karşı bir şaibe doğmuştur. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — İzin ve
rirseniz açıklayayım Sayın Başkan. 



d. Senatosu B : 4a 10 . 2 . 1979 O : İ 

BAŞKAN — Ben cevaplayacağım izin verin. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Bu hususu siz 

bilmiyordunuz; baştan celseyi açtığınız zaman eğer 
durumu bilmiş olsaydınız o zaman haklı olarak ka
bul edebilirdik. Şimdi, burada bir haksızlık vardır 
ve bir daha tekerrür etmemesini rica edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Uyarınıza çok teşekkür ederim. An
cak, bir konuyu izin verirseniz ben kısaca açıklaya
yım. Ben celseyi açtığım zaman elimdeki listeyi ay
nen okuyup Genel Kurula arz ettim tümü ile ve bu 
liste dün gece çalışan değerli arkadaşım Sayın Salih-
oğlu tarafından el yazısı ile değiştirilerek Sayın Kılıç' 
in dilekçedeki talebi de buna eklenerek bana aynen 
intikal etti. Ben Sayın Salihoğlu'ndan devraldığımı 
aynen Yüce Genel Kurula ifade ettim efendim ve bun
dan sonraki söz de zatıâlinizindir. Daha dikkatli ola
lım uyarınıza, çok teşekkür ederim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Ben de teşek
kür ederim; ama bir daha tekerrür etmesin efendim. 

BAŞKAN — Tabii çok teşekkür ederiz uyarını
za efendim. 

Sayın Bakan, yalnız sorular var, süratle hemen 
okutayım, tutanağa geçmesi için, ondan sonra zatı-
âliniz geleceksiniz efendim. 

Sayın Başkan, 
Müsaadelerinle aşağıdaki hususların yazılı ola

rak cevaplanması ricası ile Sayın Bakandan sorulma
sını saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

1. İstanbul şehri Çantaköy yeni yerleşim yerine 
ne zaman nakledilmiş olacaktır?.. 

2. İstanbul Silivri sahil köylerine su verecek olan 
Ballıkaya projesi bugün ne durumdadır, ne zaman 
ikmal edilecektir?.. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı tara

fından aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandı
rılması için delalet buyurulmasını saygı ile arz ede
rim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

1. Bingöl ili, Genç ilçesi hudutları dahilindeki 
Suveren İstasyonu karşısında Murat Nehri üzerinde 
yapılması gereken ve 1977 Programında bulunan; fa
kat 1978 Programından çıkarılan bu köprü 1979 Prog
ramına alınacak mıdır?.. 

2. Adı geçen yerde 20 nci asır uygarlığında nak
liyat kayık ve sallarla yapılmakta, her sene birkaç 
vatandaş hayatını kaybetmektedir. Nehrin bir tara
fında 33 muhtarlık bir nahiye, diğer tarafında da 
bir o kadar nahiye halkının faydalanacağı ve her şeyi 
hazırlanmış olan bu köprü, halkçı olduğunu iddia 
eden mevcut Hükümetiniz tarafından ve Sayın Baka
nımızın himmeti ile tekrar programa alınacak ise, 
1979 yılı içinde ihale edilecek midir?.. 

3. KUP uygulamasına devam edilecek midir?.. 
(1979 yılında Bingöl'de) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, buyurun Sayın Ba
kan. 

Sayın Bakanım, sürenin önemini inanıyorum ki 
çok takdir edeceksiniz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşlerini belirterek, Bakanlığımızın 1979 yılı 
çalışmalarına katkıda bulunan değerli senatörlere te
şekkürle söze başlamak istiyorum. 

Çok kısa bir süreye sıkıştırılmış bir görüşmenin 
yapıldığını da dikkate alarak, bana ayrılan dakika
ları mümkün olduğu kadar az kullanarak huzurunuz
dan ayrılmk istiyorum. 

9 Ock 1979 günü Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda Bakanlığımızın işlevleri, çalışmaları ve prog
ramları ile ilgili olarak 1,5 saatlik bir süreyi kapsa
yan konuşmamın tam metnini eğer Sayın Başkan izin 
verirse biraz sonra sayın senatörlere takdim edece
ğim. Bütün görüşlerimiz, politikalarımız ve değerlen
dirmelerimiz o konuşma methi içinde bulunduğu için 
onları burada yeniden tekrarlayarak vaktinizi al
mayacağım. 

Sayın senatörler; 
Kuşkusuz bugüne kadar kırsal alanımıza, köyleri

mize ve köylülerimize her hükümet döneminde bazı 
hizmetlerin götürülmesi için çabalar sarfedilmiştir. 
Koşullar elverdiği ölçüde hükümetlerin politikaların
da ortaya koydukları tercihlere göre, her alanda ol
duğu gibi, kırsal alanda da köylü kesimi için de kuş
kusuz hizmetler düşünülmüş, götürülmüş, gerçekleşti
rilmiştir. 

Biz, bir yandan kırsal alana ve köylüye yönelik 
önceki yıllarda yapılmış hizmetler dolayısıyla hep 
birlikte teşekkürlerimizi sunarken, kuşkusuz o hiz
metlerin yapılış biçimi, vardıkları sonuçlar, bugünkü 
kırsal alanın durumu ve köylünün durumunu göz-
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den geçirip, eleştirerek yeni yaklaşımlar arayarak, 
yeni hamleler yapmayı da düşünmek zorundayız. 
Geçmişle ilgili olarak söylenenler, geçmiş dönemde
ki yöneticileri kınamak için değildir. Geçmişle ilgili 
olarak söylenenler, bugün vardığımız noktayı değer
lendirerek, uygulanan politikaların yeterli veya ye
tersiz olup olmadığı konusunu ortaya koymaktadır, 

Bu açıdan bakılıp bir değerlendirme yapılacak 
olursa 1979 yılı başında kırsal alanımızın ve köylü
müzün durumunu değerlendirecek olursak, bazı ger
çekler herkesin kolayca kabul edebileceği biçimde 
zannediyorum ortaya çıkacaktır. 1979 yılı başında 
hâlâ kırsal kesimde yeterli bir kalkınma sürecinin 
başlatılmadığı ortadadır. 1979 yılı başında köylümüz 
toplum kesimlerinin en düşük geliri alan kısmıdır. 
Köylümüz yapılan araştırmaların verdiği sonuçlara 
göre, giderek toplumun diğer kesimlerine oranla fa
kirleşmekte olan, yoksullaşmakta olan bir kesimdir. 
Milli gelirden en az payı alan bir kesimdir ve giderek 
aldığı pay azalan bir kesimdir. Bu gerçeği hep bera
ber saptadıktan sonra, yine hep beraber bunu; çöze
bilmek için bazı politikaları ortaya koymamız gere
kir. 

Burada ne benim sözüm, ne bir başkasının sözü 
kuşkusuz gerçekleri saptıramaz; ama köylünün toplu
mun diğer kesimlerine oranla bugün ekonomik açıdan 
ne noktada bulunduğu kimsenin itiraz edemeyeceği 
kadar açıkça ortadadır. 

Şimdi, biz Hükümet olarak böyle bir tespitten ha
reketle köylüyü kalkındırabilmenin koşullarını, ola
naklarını kendi programımız çerçevesinde aramışız, 
bize göre doğru birtakım yöntemler bulmuşuz, bunla
rı uygulamak istiyoruz. Bunların elbetteki eleştirile
cek yanları olacaktır. Bunların politika olarak, mo
del olarak ortaya konulan biçimleri ile ilgili siyasal 
birtakım tartışmalar olacaktır. Zaten çok partili de
mokratik sistemin, parlamenter sistemin gereği de 
buradan çıkmaktadır. O nedenle, söyleyeceklerimiz 
birbirimizi kırmak, incitmek için veya yermek için de
ğil, kendi politikalarımızı anlatmak içindir, öteki po
litikalara uygar ölçüler içerisinde eleştiri getirmek 
içindir. 

Sayın senatörler; 
1979 yılı başında köylümüzün ve kırsal alanımızın 

durumu genel olarak olumsuz bir durum göstermekle 
birlikte, kırsal alan kendi içinde de çok farklı geliş
mişlik düzeyleri göstererek, bölgesel adaletsizliğin en 
çok görüldüğü bir durumdadır. O nedenledir ki, Tür
kiye'nin belli bölgelerinin öteki bölgelere nazaran da

ha hızlı bir kalkınma sürecine sokulması gereği var
dır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta ol
mak üzere, Türkiye'nin hatta Batı bölgesinin bazı ke
simlerinde bile, bu çağın ölçülerine göre çok geri sa
yılabilecek bir yaşam sürdüren bölgelerimiz vardır. 

Şimdi, bunları ortaya koyup yatırımlarda, özel
likle kırsal kesime yönelik yatırımlarda ve hizmetler
de Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere 
geri kalmış bölgelere hizmetleri yoğunlaştırmak, eğer 
bölgecilik olarak nitelendirilecek olursa, yıllar yılı 
Türkiye'de bu farklılığı giderme olanağını bulamayız. 
Bana göre, asıl bölgecilik, gelişmeden çok pay aldığı 
halde o bölgelere hâlâ daha fazla pay götürmektir. 
Bir memlekette insanların topluca mutluluğunu sağ
layabilmek, o insanları eşit ekonomik düzeye ulaş
tırmak hedefine yönelmelidir. Eğer, ülkede bir geliş
mişlik farkı varsa, toplum kesimleri arasında gelir bö
lüşümü bakımından büyük adaletsizlikler varsa, o 
toplumda kamunun yapacağı tahsislerin herkese eşit 
yapılması adaletsizliği tahrik ve teşvik etmekten baş
ka bir anlama gelmez. Böyle farklılıklar gösteren top
lumda kuşkusuz kamunun yapacağı tahsisler, yatı
rımlar, hizmetler o hizmetlere en çok ihtiyacı olanla
ra ağırlık ve öncelik verilerek yapılmalıdır. Ancak, 
böylesine bir tercih ortaya konulduğu zaman toplu
mun tümünün mutluluğunu sağlayacak bir noktaya, 
sonuca varılabilir. 

Hükümetimizin görüşü ile bize eleştiri yönelten 
muhalefet partilerinin görüşleri arasında, bir noktada 
bir farklılık sözcüklerle ortaya çıkarılıyor. «Köyün 
kalkınması mı, köylünün kalkınması mı?..» Kimin ne 
amaçladığını tabii ki o amacı ortaya koyanlar daha 

I iyi bilirler; ama biz köylünün kalkınması hedefini se-
j çerken, meseleyi kırsal alana sadece bayındırlık hiz

meti götürmeyi yeterli görmeyip, onun da ötesinde 
Türk köylüsünün sosyal ve ekonomik refahını amaç
layan bir politikayı seçmiş olmamızdandır. 

Köyün kalkınması, eğer köye bayındırlık hizmeti 
götürmekse bu yetmez Türk köylüsü için. Türk köy
lüsünün, (bütün sözcüler burada tekrarlıyor) ekono
mik kalkınmasını sağlamayı amaçlayan politikalar 
eğer saptanıp, uygulanacak olursa, köylünün kalkın
ması ile beraber köyün kalkınması da gerçekleşir; 
ama sadece köyü kalkındırmayı amaçlayan bir anla
yış dar kapsamı içinde değerlendirecek olursa, biraz 
evvelde söylediğim gibi, köyün medeni bir köy olma
sı sağlanabilir. Yolları asfaltlanabilir, telefonu çeki
lebilir, elektriği getirilebilir, kanalizasyonu yapılabi
lir, okulu, sağlık ocağı ve diğer sosyal ihtiyaçları kar-
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şılanabilir; ama o hizmetlerden yararlanacak olan 
köylü eğer ekonomik durumunu geliştirebilecek bir 
desteğe, olanağa sahip olamamışsa, o bayındırlık hiz
metlerinden, o köylüye çok fazla bir şey gelmez. 

Bu düşünceyi öne sürdüğümüz içindir ki, biz köy
lünün kalkınmasından söz ediyoruz. Köylünün kal
kınması, kırsal gelişmeyi sağlamakla mümkündür, ve 
sağlanacak bu gelişmeden sonra, gelir bölüşümündeki 
adaleti sağlamakla mümkündür. 

Bu nedenle kırsal alanda temel altyapıların, fi
zik altyapıları yanında tarımsal altyapının, Toprak -
Su Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği tarımsal alt
yapının fiziksel altyapıyla beraber, sosyal altyapı di
yebileceğimiz köylünün örgütlenmesi bu yatırımlarla 
beraber götürülmediği takdirde, yapılan Hizmetlerin 
ve yatırımların ivedi olarak ekonomiye katılması ve 
o katılmadan doğacak, sonuçta köylünün daha yük
sek bir geliri adaletli olarak paylaşaıbilmesi mümkün 
olabilir. 

O nedenledir ki biz, Bakanlık olarak sürdürmekte 
olduğumuz çalışmalarımızı, daha önceki yıllara naza
ran farklı bir yaklaşımla birbirinin etkinliğini artıra
cak ve birbirini tamamlayacak bir anlayış içinde gö
türüyoruz. 

Geçmiş dönemde yol, su, elektrik hizmetleri götü
rülürken, toprak - su hizmetleri götürülürken, köylü
nün örgütlenmesine yönelik kooperatifleşme hizmet
leri götürülürken, bunlar arasındaki bağ kurulmamış
tır. Şimdi bunun kurulduğunu söylemek, ona birkaç 
örnek vermek de belki mümkündür; ama eğer birbi
rimizi iyi anlamayı baştan kabul ederek dikkatle din
leyecek olursak, o zaman bu söylediğimin gerçek 
olduğu oftaya çıkacaktır. 

Bir yerdeki yatırımları, hizmetleri eşzamanlı ola
rak birlikte götürebilmek, her şeyden önce bir prog
ramlama meselesidir, projelendirme meselesİ'dir. Tek 
başına sektör olarak yatırımları ve hizmetleri ele alıp, 
her sektörde belki hedefleri aşan bir başarı göster
mek, her zaman kalkınmayı başlatmak demek değül-
dir. Sektörlerin birlikte planlanması, aynı zamarida 
hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirimıesi sağlan
madığı sürece, yapılan yatırımların ekonomiye katıl
maları gecikir, hatta zaman içinde kaybolur. 

Bir örnek vermek gerekirse; (Sayın Adalet Partili 
senatörlerin beni çok anlayışla karşılayacaklarını umu
yorum; çünkü bir sözcü burada aynı şeyi aşağı yuka
rı söyledi.) Türkiye'de kırsal alandaki kalkınmayı ve 
gelişmeyi sağlayabilecek en önemli şey, tarımsal ve
rimi artırmaktır. O da, sulamayla mümkündür; arna 

I Türkiye'de sulamayla ilgili olarak yapılmış depolama 
I çalışmaları belli bir düzeye ulaştığı halde, depolanan 
I su toprağa götürülememiştir. Şu anda depolanmış 
I fcuyun % 75 'i toprak - su çalışmaları gerçekleştiril-
I mediği için veya tarlaya gidecek su kanalları açılma-
I dığı için depolanmış su kullanılamamaktadır. Bir ta-
I rafta toplanmış su ekonomiye giremiyor, öbür taraf-
I ta susuzluktan çatlayan toprak su bekliyor. Bunun 
I nedeni; yatırımların eşzamanlılık ilkesine bağlı olarak 
I başlâtılmamasıdır. Bunda Cumhuriyet Halk Partisi-: 
I nin geçmiş dönemdeki iktidar dönemlerinin de kusu-
I ru vardır (Eğer bu noktaya gelmişsek.), öteki parti-
I lerin hükümetlerinin de belki küsuru vardır; ama biz 
I küsur aramak için değil, bugün saptadığımız bu du-
I rurau hep birlÜklte aşabilmek için çaba sarfediyoruz. 
I Onun için birbirimize bakarken eski alışkanlıklarla 
I birbirimizi suçlama'dan gidersek, zannediyorum ki hiz-
I metlerin etkinliğini biraz daha artırmış oluruz. 
I Mesela buradaki konuşmalarda sık sık; 1978 yı-
I lında başlattığımız ve kamuoyuna malederek dikkat-1 

I leri kırsal alanın ve köylünün üzerine çekerek ve böyv 
I îece toplumun her kesiminden kırsal gelişmeye ve köy-
I lünün kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir 
I anlayış içerisinde uygulamaya koyduğumuz projeleri, 

burada klasik birtakım cümlelerle, aylar önce gaze-
I telemde çıkmış birtakım haberlerden alınmış paragrafa 

larla eleştirmek, zannediyorum ki Yüce Senatonun 
I değerli üyelerinin bize yapabileceği katkıdan bizi 
I mahrum etmesinden başka bir işe yaramaz. 

I Sayın senatörler, 
I Köylüye Ulaşım Projesi olarak kamuoyuna su-
I nulan proje, sadece bir yol yapım projesi değildir.: 

Bu proje; biraz evvel söylediğim anlayışta, kırsal ge-
I Üşmeyi ve köylünün kalkınmasını sağlamak amaçla-
I rina yönelik politikalar demetinin bir parçasıdır, bir 
I başlangıcıdır. Yol yapmak, sadece bir yerleşme nok

tasına ulaşmak demek değildir. Eğer kırsal alanda 
ekonomi köyde değil de, merada, yaylada, tarlada 

I oluşuyor ve biz hâlâ yolumuzu yaylaya, meraya, tar-. 
laya götüremiyorsak, o yolu köye kadar göçtürmek, o 

I ekonomiyi canlandırmak anlamına gelmez. O neden-
I ledir ki, Köylüye Ulaşım Projesinin birinci aşama

sındaki hızlı yöl yapım faaliyeti, sadece yerleşme mer
kezlerine ulaşmayı amaçlayan dar bir anlamda değil, 
yerleşma merkezlerini birden çok pazara bağlayabilen, 
pazar seçmesi yapmalarına olanak veren ve kırsal 
alanda bir ekonomik yol ağı oluşturmayı amaçlayan 
bir projedir. 

I O nedenle; değerli sentörlerimizin, özellikle Köy 
I İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına katkısı, hizmeti 
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dokunmuş sayın senatörlerin ve o konulara ilgi du
yan sayın senatörlerin, Bakanlığımızda yürütülen ça
lışmaları böyle 5 - 10 dakikalık konuşmalar içinde de
ğil, uzun süreler içerisinde gözleyebilmek ve değerli, 
yapıcı katkılarını bize daha etkin şekilde yapabilme
lerini sağlamak için kendilerini Bakanlığımızdaki ça
lışmaları denetlemek ve bizimle görüşmek üzere Ba
kanlıkta karşılamaktan şeref duyacağımı burada be
lirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Köylüye Ulaşım Projesi ile ilgili olarak şu birkaç 

hususu daha söylemek istiyorum. 
Türkiye'nin pek çok sorunu var. Türkiye'de verim

sizliğe yol açan ve Devleti etkin bir güç olmaktan çı
karan pek çok örnekler ortaya konulabilir. Türkiye' 
nin kaynaklarının az olduğu kanısında değilim, Tür
kiye'nin olanaklarının az olduğu kanısında değilim. 
Yeter ki, yeni bir anlayışla bunları iyi kullanma im
kânlarım elde edebilelim. 

Türkiye'de değişik kamu kuruluşlarında yeterin
den büyük iş makineleri parkı vardır. Bakanlığımızda 
da büyük bir makine parkı vardır; faikat gerçekleri 
söylemdk gerekirse, makine parkının bugüne kadar 
hiç de iyi kullanılamadığı herkesin ortak görüşüdür. 
Şu elimde geçen yıllara ait bütçe görüşmelerinin tu
tanakları var; burada sayın senatörlerin pek çoğu ma
kine kullanımındaki israfı ve dağınıklığı sık sık dile 
getirmişlerdir. Geçen yılki bütçe görüşmeleri sırasın
da ben bu kürsüden, Yol - Su - Elektrik Genel Mü
dürlüğünün makine parkını 1979 yılı içinde etkin bir 
kullanımla değerlendireceğimizi söylemiştim. Köylü
ye Ulaşım Projesinin (KUP) birinci niteliği budur 
sayın senatörler. 

Burada yaptığımız hizmeti abartmak veya kendi 
Bakanlığımızı övmek, Hükümetimize prim sağlamak, 
prestij sağlamak için söylemiyorum; bütün hesapları 
ve bütün görüntüleri herkese açık olarak şu gerçeği 
burada ifade etmek istiyorum : Yol - Su - Elektrik 
Genel Müdürlüğü, 1979 yılında makine parkını sınır
lı olarak KUP şantiyelerinde çok yüksek bir verim
lilik düzeyinde kullanmıştır. Daha önceki yıllara 
oranla dozer başına yol üretimi, uzunluk olarak 2,5 
kat artmıştır, standart olarak birkaç misli artmıştır. 

Bazı arkadaşlarımız konuşurken, «KUP ile ham-
yol açıldı, toz, toprak, çamur.» diyorlar. Dünyanın 
hiçbir yerinde asfalt yolu birden yapmaya imkân yok
tur. Evvela hamyol açılır, altyapısı tamamlanır, sa
nat yapıları tamamlanır; ertesi yıl da onun üzeri kap
lanır. İlk defa Türkiye'nin 15 ilinde 4,5 ay içinde geo

metrik standardı karayolu standardı olmak üzere, ge
nişliği 6 metreden dar olmayan, meyiliyle, virajıyla 
karayolundan farksız köy yolu açılmıştır. Nerede 
açılmıştır?.. Hakkâri'nin Şemdinli'sinde açılmıştır. 
Tunceli'nin Munzur'unda ve geçit vermez dağlar ara
sında yapılmıştır. Kars ta yapılmıştır. Erzurum'da ya
pılmıştır. Ağrı'da yapılmıştır. Van'da yapılmıştır. Si
irt'te, Mardin'de yapılmıştır. 

Bundan bir süre önce bir gazetede sırf siyasi amaç
la çikan birtakım raporlan, rakamları alarak, «Orada 
3 kilometre, burada 5 kilometre» diyerek burada bu 
meseleyi eleştirmemek gerekirdi. Şimdi size buradan 
okuyorum. Sayın Senatomuzda değerli senatörlerimiz 
çeşitli seçim bölgelerinden geldiler. 

Diyarbakır ilimizde Yol - Su - Elektrik Genel Mü
dürlüğünün her yıl yaptığı yoldan daha fazlası nor
mal YSE teşkilatıyla gerçekleştirirken, ek olarak 242 
kilometre karayolu standardında köy yolu yapılmış
tır. Erzincan'da 100 kilometre köy yolu bu söyledi
ğim şekilde yapılmıştır. Erzurum'da 463 kilometre ye
ni köy yolu YSE'nin normal çalışması dışında, KUP 
şantiyeleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu 463 kilometre yol 
ne kadar zamanda gerçekleştirilmiştir?.. 4 , 5 - 5 ay
lık bir zaman içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kars'ta 
432 kilometre, Mardin'de 324 kilometre, Siirt'te 152 
kilometre, Tunceli'de 230 kilometre. Van'da 154 ki
lometre, diğer illerde de biraz daha az olmak üzere; 
toplam 2 400 kilometre yol 4,5 ayda gerçekleştiril
miş, 

Şimdi o makineler, iklim koşullarının elverdiği 
bölgelere kaydı. Karadenizin sahilinde, Akderiizde ve 
Ege Denizinin sahillerinde o iş makineleri görev ya
pıyor ve aynı şekilde yol açıyor. Kışı orada geçirecek
ler. Bahar ve yaz aylarında yeniden o makineler, ya
pım mevsimi çok kısa olan Doğu ve Ortaanadolu il
lerine, Güneydoğu illerine gidecekler. İlk kez geçici 
şantiyelerle ve toplu çalışmayla teknik verilerin bize 
verdiği sonuçlan tamamen gerçekleştirerek geçen yı
la nazaran 2,14 misli üretim artışı sağlayan bir biçim
de bu makine parkı kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin bitmesine 
5 dakika var, lütfen ona göre hazırlarsanız... 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Özür dilerim, erken biti
receğim dddim; ama yetiştiremedim. 5 dakika içinde 
bitirmeye çalışayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın senatörler, 
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Köylüye İş Projesi de küçümsendi. «Köylüye iş 
Projeli, taş toplama projesi.» denerek, birtakım baş
ka projeler daha sayılmaya başlandı. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birtakım ciddi meseleleri, hep beraber ciddi de

ğerlendirmek zorundayız. Türkiye'de tarımsal üreti
min artırılması için tarıma açılabilecek topraklar sı
nırlı kalmıştır, artık bitmiştir. Tarıma açıldığı varsa
yılan topraklar için de verimi artırmak gerekir. Ta
rım sahası içinde addedilen ve geçmiş hükümetler 
tarafından Türk köylüsüne geçimini sağlamak için 
'dağıtılan taşlı araziyi biz bu sene temizledik. Biz icat 
etmedik bunu. Bizden önceki dönemlerde de taşlı ara
zi temizlenirdi; ama biz buna hız kazandırdık. 4 - 5 
sene içerisinde 110 - 120 bin dönüm taşlı arazi temiz
lenmişti, biz 2,5 ayda yoğun bir çalışmayla o kadar 
taşlı araziyi temizledik. Önümüzdeki yıl; yani 1979*da 
başlayarak 1 milyon dönüm taşlı arazimin temizlen
mesi yapılacaktır. 1 milyon dönüm taşlı arazi verimi 
yüksek toprakların bulunduğu yerdedir ve taştan te
mizlendiği zaman, tarımsal üretimin verimi % 400'e 
ıkadar artmaktadır ve bu temizlik işi, mahallindeki 
yurttaşlarımızın ücret alarak, onlara iş verilerek, ora
da çalıştırılarak gerçekleştirilmektedir. O nedenle bu 
Projeye küçümseyerek bakmak yerine, sayın senatör
ler bize destek olacak şekilde bakacak olurlarsa kuş
kusuz hizmetlerin hızını daha da artırmak mümkün
dür. 

Sayın senatörler; 
Vakit kısa olduğu için bazı bölümleri geçiyo

rum. Somut olarak ileri sürülen iki konuya da de
ğinmek istiyorum. Bunlardan bir ianesi Danıştay ka
rarlarıyla ilgili işlem yapmadığımız yolundaki iddia
dır. Danıştay ile ilgili olarak 94 dava açılmıştır. Bun
lardan 43 adedi yürütmenin durdurulması kararı Ba
kanlığımızın itirazı üzerine kaldırılmıştır, 12 tanesi
nin yürütmenin durulmasına ilişkin karara karşı bi
zim yaptığımız itiraz Danıştayca incelenmektedir. 37 
adet dava hakkında yürütmenin durdurulması kararı 
verilmemiştir, devam etmektedir. 2 tane yürütmenin 
durdurulması kararı da Bakanlığımızca uygulanmış
tır. Yargı organlarından uyulması zorunlu karar gel
diği anda, o karara uyacağımızdan kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

Ancak, bize bu eleştiriyi yöneltenlerin bir noktayı 
'bilmelerini de onlara hatırlatmak için söylüyorum; 
bugün Yüce Senatoda Bütçemiz görüşülürken Ba
kanlığımızın yüksek dereceli memurları olarak bu
lunan arkadaşlarımızdan pek çoğu geçmiş yılda de

ğil yürütmeyi durdurma, esas hakkındaki davalar leh
lerine sonuçlanmış olduğu halde, uygulanmadığı için 
köşeye bucağa sürülmüş insanlardır. O devirlerin bir 
daha gelmemesi için o hataları bizim yapmayacağımı
zı sayın senatörlerin bilmesini rica ediyorum. 

'İkinci bir konu; Bakanlığımızda çalışanlarla ilgili 
biir konu, sendika ve işçilerle ilgili bir konudur. Gerçi 
bu körtuda bana yöneltilmiş gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde Mil
let Meclisinde konuşulacak, orada belki daha geniş 
açıklama yapma fırsatı olacak; fakat birkaç kelime 
ile değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, acaba nasıl bağ
lamayı düşünüyorsunuz?.. Rica edeyim efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Kısaca bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

30 bine yaklaşık YSE işçisi, Yol - İş Federasyo
nuna bağlı bir sendikaya geçtiler diye Yol - İş Fede
rasyonu san sendikacılıkla suçlanıyor. 30 bine yakın 
İşçimizin şu ana kadar Bakanlıkta yürütülen bu işlem
lerle ilgili herhangi bir eylemi söz konusu olmadığı 
halde, bazı sözde sendika yöneticilerinin kendilerini 
haklı çıkarmak için sayın senatörlere yanlış bilgi ve
rerek bu konuyu gündeme getirmiş olmalarım bir ta
lihsizlik olarak görüyorum. O sendikanın yöneticileri, 
işçinin 200 milyon lirasını nereye sarfettiklerinin he
sabını vermeden bizden herhangi bir hesap soramaz
lar. Eğer işçiye yönelik bir kötü uygulama olsa idi, 
90 küsur işyerimizin herhangi birinde bir grev olayı 
ile bir direniş ile karşılaşırdık. 30 bin işçinin içinden 
hiçbir olaya neden olabilecek bir davranış ortaya 
çıkmadan; grev yok, direnme yok, kargaşa yok, on
dan sonra birtakım insanlar çıkıp işçinin hakkını sa
vunacaklar. 

Eğer, bir. yerde işçi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Bakan, 

yüzlerce, binlerce işçi ilden ile nakledildi zamanınızda. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Bakan konuşurken 

soru yoktu efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İşçi nakli nerede 

görülmüş?.. 
BAŞKAN — Sayin Ucuzal, bu müdahale hakkı 

nereden doğuyor efendim, Bakan konuşurken soru 
hakkı yok... 
* ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yüzümüze baka 
baka hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. 

BAŞKAN — Ne desin efendim, yani sizin dedi
ğiniz gibi söylemek mecburiyetinde değil. Bakan da 
görüşlerini belirtiyorlar. 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (Devamla) — Sözlerimi bağlıyo
rum : 

Ben sayın senatörlerin sorularını kendilerini tat
min edecek ölçüde cevaplayabilmek şurada belM müm
kün değil; ama başta Sayın Ucuzal olmak üzere, bu 
konuda meralkh olan ve bu konunun araştırılmasında 
yarar gören ne kadar değerli senatör arkadaşım varsa 
kendilerine Bakanlıkta her türlü bilgiyi vermeye ve 
her şeyi kendileriyle tartışmaya hazır olduğumu beyan 
ekliyorum, saygılar sunuyorum efendim. (CHP, M!BG 
ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Bakan konuşurlarken Sayın İsmail Kutluk 

tarafırtdan bir soru gelmiştir, yazılı olarak istemek
tedirler, Sayın Bakana takdim ediyorum efendim. 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının muhterm mensupları; 

Bendeniz esasında söz almayacaktım; fakat geçen 
yıl buradan grubumun Koy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı hakkındaki görüşlerini ifade ederken, koo
peratiflerin durumuna değindiğimde kooperatifçili
ğin Türkiye'de muvaffak olabilmesi için zihniyetler
de değişiklik yapılmasını ifade etmiş, yoksa zoraki 
kurulacak kooperatiflerin nihayet muayyen kişilerin 
cebine, hangi devirde olursa olsun menfaatler aktar
maktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştim. 

Bu arada Köy - Kop'un politikaya bulaştığını ifa
de etmiş ve Sayın Bakandan, bu kooperatifleri ne ka
dar politikadan arındırır iseler o kadar memlekete 
yararlı olacağını ifade etmiştim; fakat Senato Tuta
nağının 357 nci sayfasının 37 nci satırında Sayın Ba
kan beni saygısızlıkla itham etmiştir. Uzun yıllardır 
burada bulunan bir arkadaşınız olarak, Senatoda ya
pılan görüşmelerde arkadaşlarıma ve Divana karşı 
daima saygılı kalma yolunu tercih ettim. Kendim de 
borçlu olmaya hiç alışkın değilim. Bu bakımdan ku
sura bakmasınlar, kötü söz sahibinindir. Bu sözü fai
ziyle beraber borcumu eda etmek üzere Sayın Baka
na iade ediyorum. 

Muhterem senatörler; 
Pek tabii ki, bir parti iktidara geldiği zaman, hele 

teşkilattan gelen kişiler, teşkilatı tarafından muhak
kak ki, partizanlığa doğru zorlanır. Bu bir realitedir. 
Sayın Topuz da, bunlardan birisi- fakat gönül arzu 
ederdi ki, Bakanlık makamına oturmuş olan Topuz, 
zamanla artık bu partizanlık kisvesinden kendisini sı

yırsın; fakat her nedense Meclis çatısı altında Sayın 
Topuz partizan olarak tanınıyor. Biz, bu vasıfların 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde olmasını iste
miyoruz, arzu etmiyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öyle 
değil, öyle değil... 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — O sizin bi
leceğiniz bir şey, bir de kamunun bileceği bir şey, ay
rıca işten çıkarılan işçilerin... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin Sayın Ayrım, siz 
devam edin konuşmanıza. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muhte
rem senatörler; 

Bu memleket hepimizin. Herkez eşit hakka sa
hip, yani huzurlu idare olduğu zaman, şu memleket 
huzura kavuşursa iyi olmaz mı?.. Şimdi gene sözü 
kendi memleketime getireceğim: 

Kars'ta YSE teşkilatı var. «Şu kadar yol yaptım, 
bunu yaptım, şunu yaptım» deniyor; keşke ben İğ
dır'dan Kars'a kadar rahat gelebilseydim, keşke ben 
Ardahan'a rahat gidebilseydim. Bugün bu teşkilatlar 
birer milis yuvası haline gelmiştir. Belki Sayın Baka
nın bundan haberi olmayabilir; fakat Devletin pa
rasıyla milis kuvvetleri tutuyoruz, zorba kuvvetler... 

Arkadaşlar, yapmayın, etmeyin; hiç bir eşkiya uzun 
ömürlü olmamıştır Türkiye'de. Bu kadar, Hekimo-
lar, şunlar, bunlar türedi, Türk Devleti üç ay, beş ay 
içerisinde bunların hepsini temize havale etti. Onun 
için bilhassa Kars'taki teşkilat üzerine Saym Bakan 
eğilsinler. Pek tabii ki, siyasi arkadaşlarımız menfaat 
için kendilerine göre bir durum alıyorlar. Bunları 
biraz törpülemenin yollarını arasınlar. Yoksa, yol 
yapmakla huzursuzluk bitmez. Huzursuzluk olduk
tan sonra ne yaparsanız yapın faydasızdır. Bülbülü al
tın kafese koyuyorsunuz «Vatanım» diyor. Onun için 
birinci istirhamımız biraz Kars'taki teşkilatın üzeri
ne eğilsinler. 

Ben Sayın Bakandan bir sözlü soru sordum; tabii 
Kars uzak olduğu için oradan malumat gelecek. 
Eğer, Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi, o cet
veller elime gelse idi, yine oradan bir şeyler çıkarır 
getirebilirdim; fakat muhakkak bir dedilin olması la
zım. 

Sayın Balkan, yol yapmak için idareci arkadaşlarla 
köylere gidiyorlar. Köylü müracaat ediyor tabii; yıl
lardır mahrum durumda, dediği doğrudur. Hizmet 
sizin zamanınızda mı gitti, benim zamanımda mı git
ti; rakamlar, istatistikler meydanda 
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Bir idareci arkadaş kalkıyor «Hangi partiye oy 
verdinse git o parti sana yol yapsın.» diyor. Memur 
bu duruma düşmemeli, dememeli. 

Benim kazamda bir Çıraklı köyü var. Bütün seçim
lerde her nedense oyunu AP'ye verir, hatta 1973 se
çimlerinde şikâyet mevzuu oldu; muhtarı hapse at
maya kalktılar. Onun akabinde İl Genel Meclisi Se
çimleri oldu tekrar AP'ye oy verildi, diğer partilere 
sıfır oy. Bu köy 1977'de programda idi, 1978'de yol 
yaptınız. İstirham ediyorum, bu köyün Gaziler Bu
cağına bağlanması lazım. Bu köyün yolu Aktaş'tan 
götürüldü, nahiye ile irtibatı yok. «Diğer parti geldi
ği zaman seni bu nahiyeye bağlar.».. 

Karma Bütçe Komisyonunda arkadaşların şikâyet
lerini ben okudum. Erzincan'da da bizim iktidarımız 
döneminde böyle şeylerin olduğunu iddia ediyorlar. 
Bilmiyorum; şimdi ben diyorum 'ki, nahiyeye direkt 
olarak bağlanması varken neden dolaşık olarak yol 
gidiyor?.. Bunlardan tevakki edilmesi lâzımdır. 

Kars'ta, Topraksu Teşkilâtı tarafından memnuni
yet verici derecede gölet yapılmıştır; fakat Topraksu 
Teşkilatının her şeyden evvel, bir sulama teşkilatı ol
duğunu akıldan çıkarmamak lazımdır; ama Sayın Ba
kan, Bakanlık koltuğuna oturur oturmaz, o Bakanlık
taki ziraat mühendislerini işe yaramaz adam diye ni
telemeye başlamıştır. 

Arkadaşlar; 
Bir adam kolay yetişmiyor. Bugün Topraksu Teş

kilatı hakikaten mühendislikte kendilerine düşen gö
revi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Topraksu Teşkila
tının faaliyetleri, sulama kanallarının olduğu yerde, 
arazi tasfiyesine küçük kanallarla girişmesi lâzım. İğ
dır'da, Tuzluca'da, Kars'ın birçok ilçelerinde bu ka
nallar yapılmıştır; fakat Topraksu her nedense tesfi-
ye durumunu bir türlü ilerletmem iştir. Eski dönem
lerde de Adana'daki, Mersin'deki zengin vatandaşla
rın toprakları tesfiye ediliyordu. Nihayet uğraştık, 
didindik, çırpındık, zor bela İğdır'a bir ekip getirdik; 
fakat durduruldu nedense. Bunun sebebini bilmiyoruz. 

Kars'ta bir alabalık -sulaması vardır. Bu alabalık 
sulamasına muvazi olarak Topraksu Teşkilatının hiç
bir çalışması yok. Buna el atılması gerekir. Diğer ta
raftan, fakir ilçelerimizden Digor'un içerisinden bir 
dere geçmektedir, bunun etrafında bir sürü köyler 
vardır; bu sulama işi organize edilirse büyük bir işe 
yarayabilir. Bilhassa Topraksu Teşkilatının mevzu
ları içerisindedir. 

Geçen yıl, yine burada iddia etmiştim, tekrarla
makta fayda mülahaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gübre kullanımı Türkiye'de her geçen yıl hızla 

artıyor. Buna muvazi olarak, bu topraklar bizim top
raklarımız olduğuna göre, bunlar iki tehlike ile karşı 
karşıyadır. Bunlardan birincisi erozyon tehlikesidir. 
Her yıl aşağı yukarı Kıbrıs Adası kadar bir toprağı
mız aşınarak gidiyor, farkında değiliz bunun. İkincisi, 
gübreyi lüzumundan fazla kullanmak suretiyle bu top
raklan kısa bir zaman sonra işe yaramaz bir hale ge
tirebiliriz. Onun için toprak kullanmaya muvazi ola
rak toprak laboratuvarları sayısının artırılması gere
kir. 

Bu bakımdan, mesela Kars ilinde 1978 yılında ne 
gibi bir faaliyet gösterilmiştir?.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bu soru
ma yazılı olarak Sayın Bakan tarafından cevap ve
rilmesini istiyorum ve toprak laboratuvarlarını biraz 
yaygın hale getirirlerse faydadan ari değildir. 

Hepinizi saygı ile selamlar, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Ayrım. 
Sayın üyeler, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan

lığı Bütçesi ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim: 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçe» 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 42 062 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Köy Yollarının Yapımı, İç-
mesularının Temini ve Elekt
rik Tesislerinin Kurulması 10 549 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

112 Topraksu Hizmetleri 4 929 685 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Kooperatifçilik ve El Sanat
ları Hizmetleri 1 175 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 10 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu 
olsun. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 81 145 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toprak ve İskân Hizmetleri 993 105 000 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe

sinin 111 - 02 - 2 - 010 «Deprem kuşaklarındaki 
köylerin yenilenmesi projesinin 710 harcama kale
minin altında parantez içinde yer alan cümlenin aşa
ğıda olduğu gibi değiştirilmesi, bu proje ödenekleri
nin 1306 sayılı İskân Yasası uyarınca kurulmuş bu
lunan bir fonda toplanıp, bu fonun yönetmeliğine uy
gun olarak harcanabilmesini sağlama yönüyle zo
runlu görülmektedir. 

Arz ederiz. 

(710 harcama kaleminde yer alan ödenek Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında kurulu «Özel İskân 
Fonu» na devredilir.) 

Ordu İstanbul 
Orhan Vural Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğünün deprem kuşakların
daki köylerin yenilenmesiyle ilgili konulan ödenek 
Ziraat Bankasında özel bir hesapta idi. 1306 sayılı 
İskân Yasası gereği kurulmuş özel bir fon vardır. 
Aynı ödeneğin bu fona devredilmesi uygun görül
mektedir. 

Takdir yüce Senatonundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA

NI ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümü kabul ettiğiniz önerge ile birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 2 440 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu 
olsun. 

Teşekkür ederiz. 

B. ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
3. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi: 1 '238; C. Senatosu : 11613) (S. Sa
yısı : 874) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öğleden son
raya kalsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, programı tat
bik ediyorum ben. 
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Sayın Bakan ve Komisyon hazırdır. 
Gruplar adına söz alan üyeleri okuyorum: Sa

yın Orhan Çalış AP Grulbu adına, Sayın Kemal Sa-
rıibrahimoğlu CHP Grubu adına. 

Sayın Orhan Çalış, buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

10 dakika var. 
BAŞKAN — Devam ettireceğim. 
ÖMER UCUZAL, (Eskişehir) — nereye devam 

ettireceksiniz?.. 
BAŞKAN — Efendim, izin verin, 10 dakika var. 

Ben yönetiyorum efendim. 
Buyurun Sayın Çalış, AP Grubu adına. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, elimiz
de bir program vardır. Saat 13,00'e gelmiştir, 14,00'de 
yeni bütçeye başlayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, izin verirseniz bu 
saatleri de biz uygulayalım. Bu kadar müdahaleci ol
mayın efendim. Mecburuz bunu bitirmeye. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, prog
ramı uygulayacaksınız. 

BAŞKAN — Beyefendi daha şu ana kadar ko
nuştuğumuz dünkü programdır. Yapmayın efendim. 

Sayın Çalış'ın konuşması bitinceye kadar süre
nin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çalış. 
AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALİŞ (Bolu) 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Planın Millet Meclisinde 

görüşülmesi esnasında Başbakan Sayın Ecevit köy
kent meselesini anlatırken «Mudurnu Taşkesti'de te
meli atılan fabrikanın duvarlarının yükselmekte oldu
ğunu.» beyan etti. 

O yörenin bir evladı olarak meseleyle yakınen 
ilgili idim. Dün akşam Mudurnu Belediye Reisine 
bizzat telefon ettim, «Temel atıldığı günden bugüne 
kadar fabrika sahasında bir gelişme var mı?» dedim. 
«Ben t,;;lkaç gün evvel gittim temel atma duruim'unidan 
başka hiç bir değişiklik yok; fakat mademki yarın 
siz Senatoda bir konuşma yapacaksınız, bunu bizzat 
bu gece tahkik eder, size sabahleyin haber veririm» 
dedi. Bu sabah saat 10,00'da tekrar Belediye Reisi ile 
konuştum, beyan şu: «Fabrika, temeli atıldığı şekliyle 
hiç bir gelişme olmaksızın duruyor.» 

İşte Başbakanına dahi yanlış bilgi veren bir Ba
kanlık haline gelen Orman Bakanlığının Bütçesini 
konuşmak için huzurunuzda bulunuyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1978 yılı Orman Bakanlığı Bütçesinin Karma Ko

misyonda müzakeresi sırasında Sayın Orman Bakam 
Vecdi İlhan, «Benim elimde bir dosya var. 1976 se
nesinde Orman Bakanlığından 4342 memur tayin 
edilmiş ve atanmıştır ve benden evvelki, çok değer 
verdiğim ve çok saydığım bir Orman Bakanı arkada
şımın döneminde iken bu, 2928 rakamına inerek çok 
tjiiyülk bir rekor kırmıştır. Yani, orman memullarını 
bir yerden bir yere atmamak şartıyla ben bu 4 800 
rakamını politik nedenle atandığını zannetmiyorum; 
ama, belki Bakan arkadaşımın değerli fikirleri ve de
ğerli düşünceleri o şekilde tecelli etmiştir.» demek
tedir, bizzat zabıtlardan aldığım ve fotokopisi yanım
da bulunan beyanı. 

Bir an için nazarlarımızı Ecevit Hükümeti zama
nında Sayın Vecdi İlhan'ın yaptığı ve yaptırdığı ata
maları tetkik ettiğimiz de, personel hareketleri bütün 
hızıyla devam etmektedir. Bu hareketler o kadar ileri 
gitmiştir ki, teknik eleman tayinleriyle yetinilmemiş, 
kâtip, şoför, odacı, ölçü kesim memuru ve hatta bek
çilere kadar inilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Orman Bakanlığındaki bütün genel müdürler 1978 

yılında değişmiştir. Müsteşar yardımcıları değiştiril
miştir. İki müsteşar yardımcısı varken, sırf kişi tat
min etmek için müsteşar yardımcılığı üçe çıkarıl
mıştır. Genel müdürlüklerde, iki genel müdür mua
vini hariç bütün genel müdür muavinleri, daire baş
kanları değiştirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün 
Bursa Başmüdürü yerinde kalmış, Antalya Başmüdü
rü Adana'ya Kahramanmaraş Başmüdürü Trabzon'a 
verilmiş, geriye kalan 24 tanesi ve başmüdür muavin
lerinin 40'dan fazlası değiştirildiği gibi, eskiden her 
başmüdürlükte iki başmüdür muavini varken, üçe, 
dörde çıkarılmıştır. 

Bu atamalar yapılırken mesleki ehliyete asgari 
derecede yer verilirken CHP adayı olmak ve militan 
örgüte bağlılık birinci derecede rol oynamıştır. Hak 
etmedikleri yerlere, halk ötmeyen kişiler getirilmiştir, 
Meslektaşlar arasında örgütlüler, CHP'liler, cepheleş
meler çoğaldı, çoğalıyor. Zira, bu idare kademe al
manın yolunu örgütlerden geçirmektedir. Yeni yeni 
kadrolar icat edilerek, iş görülüp görülmemesi önemli 
değildir. Gaye, kendilerine peyk olabilen ve olabilecek 
kişilerin tatminidir. Savurganlığın mucidi kendileri
dir. Tayinlerde işler içinden çıkılmaz bir hale gel
miştir. 
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Sayın Bakan, bir özel müşaviri varken, iki tane 
idaha seçmiştir. 4,5 ay sonra da ikisini birden iade et ' 
mitştir. Anlaşılmayan bir sebepten tayin edilenlerden bir 
tanssi 1Q -15 gün sonra yeniden yerine davet edil-
miş^r. 

Sayın senatörler; 
Bir idarenin planı, programı, projesi, parası ve 

bunu yönlendirecek teknik gücü olabilir. Bu güç Or
man Bakanlığında mevcuttur. Bunu yöraateosk güçlü 
yöneticiler ister. Teknik eleman gücünün bu kadar 
fazla israf edildiği başka bir bakanlığın mevcut oldu
ğunu sanmıyorum. Bir idare ki, «Sen bizden değil
sin» diye bölge şefi, kâtip, ölçü kesim memuru ve 
bekçiye kadar tayin edilir, böyle bir idarenin her şe
yi tamam olsa da, plan ve programını gerçekleştir
mesi mümkün değildir. 

Örgüt dergilerinin ve bunların yöneticilerinin ida
rede büyük etkinliği vardır. İşte bu dergilerden biri 
yapılacak oda seçimleriyle ilgili olarak taşrada top
lantılar yapıldığım göstermektedir. Bu toplantılara gi
den Oda Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda ida
renin memurlarıdır. Devletten harcırah alarak toplan
tılara gidecekler, teknik elemanlara baskı yapılarak 
toplantıya gelmeleri için zorlanacaklar ve de sonra da 
özgürlükçü demokrasiden bahsedecekler. Bu kadar 
becerisi olan kişilerin idaresinden ancak bunlar bek
lenir. Tabii bu şartları yerine getirmeyen teknik ele
manlara yapılacak muamele de meydandadır. 

Bugün idare yoktur. İdareyi, örgütler cuntası idare 
etmektedir. Savurganlık yapılarak ve hem de örgüt 
keyfine harcırah ödenmektedir. 

Bakanlık müfettişleri her an harekete hazır va
ziyettedirler. Mühim olan rapor vermeleridir, gerisi 
idarenin takdirine kalmış bir işlemdir. 

Kar, kış demeden, Başbakanın, «Tayinleri durdu
run» tamimine rağmen, elemanlar perişan edilmek
tedir. Tayin yerine gitmek istemeyen kimselere baş
ka yerlere geçmelerine muvafakat verilmemekte, is
tifaya zorlanmaktadırlar. 

Elbette ki, yarınına güveni olmayan teknik ele
manların rahat çalışamayacağı izahtan varestedir. 
Onun için plan ve programın gerçekleşmesi müm
kün olmamaktadır. 

Meslekte bu tip olaylar o kadar açık ve seçik ser
gilenmektedir ki, tesanüt altında bulunan ormancılık 
camiası Sayın Bakan ve yöneticileri sayesinde pa
ramparça olmuştur, hatta o derece parçalanmıştır ki, 
hepsi aynı fakülte mezunu olmasına rağmen, idareci

nin ayırıcı tutumu, aynı sene mezun olan yüksek 
mühendisleri birbirinden uzaklaştırdığı gibi, orman
cılık camiasında gelenek halinde bulunan ağabeylik, 
kardeşlik havasını dağıtmış, parçalamış, saygıyı azalt
mıştır. 

Bütün bunlar, köylümüze en yakın orman yüksek 
mühendisini ve teknik elemanları köylüden koparmış, 
onlara götürecekleri hizmetler büyük ölçüde azal
mıştır. 

Değerli senatörler; 
Bugünkü yöneticiler her konuyu küçültmüşlerdir. 

«Köy - kent» demişler, daha önce yapılan hizmetleri 
inkâr ederek, kendileri yapmış gibi propaganda geliş
tirmişlerdir. Kooperatif kurmuşlar, çalıştırmamışlar
dır. Nerede ise, halktan yana, halkla el ele attıkları 
sloganları unutarak köylüye kredi vermemenin, zati 
ihtiyaçlarını ve pazar satışlarını vermemenin yollarını 
aramaktadırlar. «Kooperatif kurmayan köye kredi 
vermeyeceğiz.» dedikleri zaman da şaşmayalım. 

Sayın Bakan ve yöneticileri yalnız sloganla halkın 
yanındadırlar. 

Sayın senatörler; 
Size 1978 yılının içinde üç defa bir yere tayin edi

len yüksek orman mühendislerinin görevleri ve görev 
yerleriyle ilgili bazı misaller vermek istiyorum. 

Çatalca Orman Bölge Şefi îrfan Aslan Muş, Si
vas, Amasya İnceleme Kuruluna son görevi. 

Bolu Sanalan; Orman Bölge Şefi Gürzap Yılmaz 
Kars, Borçka, Erbaa Orman İşletmesi. 

Feke Orman İşletmesi Müdürü Hasan Enişte Ar-
havi. Boşka, Bitlis... Bağ - Kur'a geçti. 

Mustafa Aydemir, Kastamonu Başmüdür Muavi
ni, İsparta, Erzurum Başmüdürlüğünde mühendis ola
rak. Ali Meteris, Gülnar Aydıncık Bölge Şefi iken 
Beyşehir, Ankara tahdit komisyonuna. Emin Kar
puz, Silifke Orman Bölge Şefi iken Çarşamba, Ada
pazarı tahdit komisyonuna, Cemal Akın, Düzce İşlet
me Müdürü iken Diyarbakır, Muğla, Zonguldak. Yu
suf Kılıçaslan, eski görev yeri Muğla İşletmesi, tayin 
yeri Hakkâri İşletmesi Şemdinli Bölgesi; istifa etti. 
Osman Erenoğlu, Bilecik İşletmesi Zonguldak Kara
deniz Ereğlisi, Ali Çomoğlu Akçakoca İşletme Mü
dürü, Kastamonu, Kahramanmaraş, Muhlis Pamuk, 
müfettiş Diyarbakır, Denizli. Mesut Günata, Ağaç
landırma Genel Müdürlüğü Ankara'dan Diyarbakır, 
Malatya, Bitlis. Celâl Erdoğan, Antalya'dan Kahra
manmaraş, Elazığ; istifa etti, İsmet Başarı, Çanakka
le, Diyarbakır, Konya, 
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Saygıdeğer senatörler; 
ORÜS'e bağlı fabrikaların müdürlükleri büyük ih

tisas ve yetenek isteyen bir iştir. Bu müdürlerin bu
lundukları yerlerdeki tecrübelerinden istifade etmek 
gereklidir. Sık sık nakilleri idareye büyük zarar mey
dana getirir. Bu fabrika müdürleri özel kesimde, res
mi kesimde aldıklarından her zaman için asgari dört 
beş misli fazla ücret almak imkânına sahip bulun
dukları halde, meslek arzusu gibi nedenlerle idarede 
kalmalarına karşı tayin kıyımı bunları da doğramış-
tır. 

1978 yılında 18 fabrikadan dokuzunun müdürü de
ğiştirilerek yerine kendilerinden çok az daha yeteneği 
bulunan kimseler getirilmiştir. 

Saygıdeğer senatörler; 
Orman Bakanlığındaki bütün bu tayinleri gerçek

leştiren Bakanlığın bugünkü yüksek yöneticilerinin, 
meslektaşlarına yaptıkları bu zulüm ve işkencedir, 
bu bir partizanlıktır, bu bir kıyımdır, bu bir sürgün 
ve süründürme hareketidir. Meslekten soğutma ve 
bezdirmedir. Ormancılık mesleğine indirilmiş en ağır 
bir darbedir. Bu tayinleri yapanlar ve yaptıranlar 
mesleklerinin devamı içinde ve hayatları boyunca bu 
yaptıklarının ıstırabını çekecekler ve arkalarında çok 
kötü bir meslek hatırası bırakacaklardır. 

Kendilerinin bu yaptıkları unutulmayacaktır, kö
tü bir örnek olarak kendileri ve yaptıkları hatırlana
caktır. Bu çileli ve ıstıraplı günlerin sona ermesi ya
kındır. Adalet Partisi olarak bu zulüm ve işkenceye 
maruz kalanların, haksızlığa uğrayanların yanındayız 
ve onların haklarının savunucusu olarak mücadele
mize devam edeceğiz. 

Sayın senatörler; 
Tekrar ediyorum, Orman Bakanlığındaki bütün 

bu tayinleri gerçekleştiren, Bakanlığın bugünkü yük
sek yöneticilerinin meslektaşlarına yaptıkları zulüm 
ve işkencedir. Bu bir partizanlıktır, bu bir kıyımdır, 
bu bir sürgün ve süründürme hareketidir, meslekten 
soğutma ve bezdirmedir. Ormancılık mesleğine indi
rilmiş en ağır bir darbedir. Bu tayinleri yapanlar ve 
yaptıranlar mesleklerinin devamı içinde ve hayatları 
boyunca... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
söyledikleri nerede görülmüş?.. 

BAŞKAN — Söyleyecek efendim, konuşuyor da
ha efendim. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Bu yaptıklarının iştirasını çekecekler ve arka
larında çok kötü bir meslek hatırası bırakacaklardır. 
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(AP sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) Kendi
lerinin bu yaptıkları unutulmayacak, kötü bir örnek 
olarak kendileri ve yaptıkları hatırlanacaktır. 

Tayinlerle ilgili bu kısımları arz ettikten sonra, 
muhterem arkadaşlarım, sizleri 1937'lere kadar ha
tıralarınızı geriye götürmeye davet ediyorum. 

Orman Koruma Teşkilat Kanunu, Resmi Gazete
de neşir ve ilan 5 . 5 . 1937, numara 3157. 

Madde 1. — Orman koruma vazifesi bu Kanun
la gösterilen şekilde askeri kıtalara verilmiştir. 

Madde 3. — 3 ncü fıkra - Orman Koruma kıta
larının asıl vazifeleri ormanları korumaktır. 

Bununla ilgili olarak orman koruma kıtalarının 
vazifelerine ve orman teşkilatı münasebetlerine dair 
3 Temmuz 1939 tarihli bir Nizamname var ve niha
yet aradan bir süre geçtikten sonra 3 . 7 . 1945 tari
hinde 4167. sayılı Yasa ile orman koruma kuruluşu
nun kaldırılmasına ve bu kuruluşun görev ve yetki
lerinin Devlet Orman İşletmelerine devrine dair Ka
nun : 

Madde 1. — 3136 sayılı Orman Kanunu ve 3167 
sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile diğer kanunlarda 
ormanların ve av hayvanlarının korunmasına ilişkin 
görev ve yetkilerle orman ve av hayvanlarına ilişkili 
her türlü suçların soruşturma ve kovuşturması işle
rine ilişkin görev ve yetkiler Devlet Orman işletme
leri kuruluşundan, görevli orman işletme müdürlerine, 
bölge şeflerine, bakım memurlarına verilmiştir. 

34 sene evvel askerlerin orman teşkilatı ile ilgili 
münasebetleri kesilmiş. Yıl 1978, Dördüncü Beş Yıl
lık Plan : 

«Ormancılık sektörü hedefler : Ormancılık sek
töründe Dördüncü Plan döneminde 19,7 milyar ya
tırım yapılması öngörülmüştür. Fiziki hedeflerin ger
çekleşmesinde ortaya çıkacak kaynak açığının kapa
tılmasında ordu ve eğitim kurumlarının işgücü ve ka
pasite olanaklarından yararlanmayı amaçlayan bir 
promram uygulanacaktır. 

İlkeler ve politikalar : Plan döneminde heedflerin 
gerçekleşmesinde ortaya çıkacak kaynak açığının ka
patılmasında ordu ve eğitim kurumlarının işgücü ve 
kapasite olanaklarından yararlanmayı amaçlayan bir 
program uygulanacaiktır.» 

Sayın arkadaşlarım; 
3157 sayılı Kanunun ilgasından 34 sene sonra tek

rar Ordudan faydalanılmak istenilmektedir. Hem de 
işgücü ve kapasite imkanlarıyla. 
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Değerli senatörler; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi konusu içinde 

bırakılması gerekir. Orduya kendi görevi dışında ba
zı görevler verilmesi büyük sakıncalar meydana ge
tirir ve onu da asli hizmet görevinden kısmen de olsa 
uzaklaştırır. Denenmiş ve terkedilmiş hususların hem 
de genişletilmiş olarak tekrar ortaya çıkarılmasından 
vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz. 

Sayın Orman Bakanı, Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonunda yaptığı konuşmasında Ordu ile ilgili hu
suslara değinmemekle beraber, eğitim kurumları ile 
ilgili hususlarda da tereddütlerine temas etmiştir. 
Planda zikredilen hususlara Sayın Orman Bakanı da
hi inanmamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı ile bir 
uyum içinde değildir. Bakanlık isteklerini Devlet 
Planlama Teşkilatına dahi kabul ettiremeyen ve on
ların tutumlarını dahi tenkit eden bir Bakanın, plan 
ve programın tatbikatında da başarılı olması müm
kün değil. 

Nitekim, beyanlarının aksine 1978 yılı her yönü 
ile başarısız bir yıl olmuştur. Keza, plan senede 100 
bin hektar arazinin ağaçlandırılmasını öngörmüştür. 
Halbuki Sayın Bakan, Karma Komisyondaki konuş
masında «Bizim aşamadığımız bir yer var, Devlet 
Planlama. Muhakkak ki, Türkiye'nin en yetenekli ki
şilerinden müteşekkil bir kurul bu; ama bu kurula 
memleketin bugün içinde bulunduğu durumu, gelecek
teki ekonomik durumu, gelecekteki enerji durumunu 
hatta gelecekteki doğamn durumunu, canlının duru
munu bir türlü izah edemedik. Hâlâ Planlama 30 bin 
hektar, 37 bin hektar ağaçlandırma üzerinde ısrar 
ediyor.» 

Biz diyoruz, «Memleketin geleceği kötüye gidi
yor, ağaçlandıramazsak bu memleketin geleceğini 
kurtaramayız diye iddia ediyoruz, yalnız ben değil 
bu işi bilen bütün kişiler, bütün bilim adamları iddia 
ediyor fakat Planlamada bu işi bir türlü gerçekleştire-
miyoruz» demektedir. 

1978 yılında yapılan ağaçlandırma faaliyetleri de 
çok düşüktür. Orman Bakanlığının Bütçesini (A) cet
veli itibariyle geçmiş senelerle mukayese ettiğimizde 
1977 yılında bütün bütçenin binde 41,7'sini, 1978 yı
lında binde 44,05'ini teşkil etmesine rağmen, 1979 yı
lında tüm bütçenin binde 31,86 nispetinde olup, büt
çede, genel bütçeye nazaran bir gerileme vardır. 

Cari masrafları artıran yatırımları alabildiğine kı
sıtlayan CHP politikası, bu Bütçede de kendisini gös
termektedir. Geçen sene Senatodaki Bütçe Komisyo
nunda Sayın Orman Bakanı «Vahidi fiyat usulü hak-
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kındaki yaptığı konuşmasında, istihsal ve nakil işle
rinde çalışan bir milyona yakın orman işçisi sosyal 
güvenceden mahrumdur.» dedi. 

«Bakanlığımın bunun için çalışmaları derhal baş
lamıştır ve önümüzdeki sene Çalışma Bakanı ile ya
pacağımız bir koordine çalışmanın neticesinde bu ka
dar büyük miktardaki işçiler sosyal güvenceye ka
vuşacaktır.» dediği halde, bu sene Bütçe Karma Ko
misyonundaki konuşmasında Sayın Orman Bakanı 
«Vahid-i fiyat usulü ile çalışan 400 bin orman işçisine 
yeni sosyal haklar getirileceğini belirtmek isterim.» 
demekle yetinmiştir. 

Bir milyonu aşkın işçinin sayısı 400 bin olarak 
ifade edilmekle yetinilmiştir. Çalışma Bakanı ise, bu 
hususta Yüce Senatoda Bütçesi görüşülürken yaptığı 
konuşmada hiç değinmemiştir. «Hakça düzen» diye 
orman köylüsünden yana olduğunu söyleyenler, sa
dece rakamları küçültmekle ifade etmişlerdir. Bu da 
bir başka bahara kaldı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ekonomik darboğazdayız. Başbakan, vilayet gibi 

devletleri yardım için dolaşır. Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin, sabahleyin Libya'da, öğleden sonra 
Sofya'da Bir. Wells-Fargo hadisesi... Ticaret Bakanı 
«Kaldırdım»; der, Devlet büyük bir darboğazdan kur
tulmanın çaresini arar; ama bir an için gene Bütçe 
Plan Komisyonundaki konuşmalara bakıyoruz, onlar 
ve dünyanın bütün büyük devletleri bize yardım için 
uğraşırlar, bize yardım edecek eli ararlar. Halbuki, 
bizim Türkiye'de bir Erhardı Orman Bakanı Vecdi 
İlhan'ımız var. 

Ne diyor Sayın Vecdi İlhan, Bütçe Karma Ko
misyonunda?.. Orman idaresinin alacağı fabrikalar
dan bahsederekten, «Bu fabrikaların dışarıdan ithal 
edecek makinelerini de ben para vermeden alaca
ğım.» Düşüncem bu. Nasıl alacağım para verme
den?.. «Bunun için devletlerle konuşmalara başladık, 
fabrikalar faaliyete geçtiği zaman, bunların ürettik
leri malı, o memleketin kişilerine satarak, o fiyatla 
malı vereceğiz, makinenin parasını ödeyeceğiz». 

Nasrettin Hoca'nm borcunu dikenli tele koyun
ların yünlerini dolayıp, satmasının neticesinde borç 
ödenmesinden bir farkı yok. Buna Bütçe Plan Ko
misyonundaki konuşmasında, Devletin Orman Ba
kanlığını yöneten bir Bakanı geliyor diyor ki, hangi 
teknolojik durumda olan fabrika dahi olduğu belli 
değfl, mademki bu şekilde gelecek, öyleyse beş mil
yarı aşkın ithalat rejimimizin içinde c/c 60 küsur ya
tırım, Cf 24 civarında ara malı. hammadde Çir 3 tü-
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ketim gibi meselelere lüzum yok. Gidelim bütün dün
yadaki yatırımlarına Sayın Vecdi İlhan'ın muvafaka
ti, müsaadesi, önderliği ile efendim verin siz bize mal
ları, biz bunların fabrikalarını kuralım, bu fabrika
ları kurduktan sonra imalata geçeriz, geçtiğimiz za
man veririz deriz, bu kadar derde, belâya, sıkıntıya 
hiç lüzum yok. 

Burada sihirli formül, sihirli değnek önümüzde 
mevcut. Biz hâlâ gidiyoruz Amerika'da, isveç'te, Da
nimarka'da yardım peşinde dolaşıyoruz. 

Efendim, bir satış mağazaları açıldı. Gene Sayın 
Orman Bakanı Konya'da bir satış mağazasından bah
settiler. Türkiye'de şimdi bir moda. Çay kurumu re
yonu, orman da satış mağazası, Tarko'su, Tansa'sı. 
Beyler, bu işlerden vazgeçin, bunlardan size yarar ol
maz, vatandaşa da yarar olmaz. Konyalı bir arkada
şıma sordum; «Arkadaş, sizde Orman İdaresi bir sa
tış mağazası açmıştı. Bunun durumu hakkında bana 
bir bilgi toplayabilir misin? Senatoda bir konuşma 
yapacağım.»ı dedim. 

Efendim, Orman İdaresi malları iyi, ona bir şey 
diyemeyiz. Üçüncü sınıf malı 6 C00 lira ise, başka 
tüccarın 3 - 4 bin liraya satması lazım gelen malı Or
man İdaresinden sınıf farkı ayırtmak suretiyle 500 li
ra noksanıyla vatandaşa fazla mal satılmasına imkân 
veriyor ve burada ayrıca bütün vatandaşın ihtiyacı
na kâfi gelmediği için piyasada devamlı fiyat hare
ketleri oluyor. 

Sayın Bakan, geçen seneki konuşmasında bir sö
mürü düzeninden bahsetmişti. Konuşma metni aynen 
şöyle: (Efendim, yüksek malumlarınız, Bütçesinin 
bir sene sonra yapacaklarının değil, aynı zamanda 
yaptıklarının da hesabının sorulması gerekli.) «Bu
gün Türkiye'de senede ormancılık sektöründen Dev
letin millete vermiş olduğu katma değer 25 ila 30 mil
yar lira arasındadır. Şimdi bu düzende bu 25 ila 30 
milyar liranın 1/3'ünü 13 milyon kişiden yüksek ol
duğu tahmin edilen orman köylüsü ve Orman İdare
si almaktadır. Geri kalan 2/3'ünü keresteci, orman
cı, tüccar ve aracı almaktadır. Bunun neticesinde, 
gelir dağılımı arasında büyük farklar doğmaktadır. 
Yani, orman köylüsünün fakirliği devam etmekte ve 
Orman Bakanlığının yapacağı girişimler istenilen se
viyeye gelmemekte, bundan önce 5 - 6 bin kişiden 
müteşekkil bir avuç işletmeci, aracı, tefeci zümresi 
büyük paralar kazanmaktadır.» diyordu. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, sürenizin bitmesine 4 
dakika var, hatırlatayım efendim. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Sayın Başkanım, kişisel konuşmalar arasında 
Sayın Ucuzal'ın söz sırasını alırım, ona da o zaman 
devam ederiz. 

BAŞKAN — Tabii efendim. Tabii listeye baka
rız, imkân varsa olur. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Listede beşinci sıradayım. 

BAŞKAN — Tabii, olur efendim. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Nasıl söz aldıysa?.. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Söz aldım efendim, o da mevcut. Usulüne uy
gun. 

Sayın Orman Bakanı, 1978 senesinin Bütçesinde 
yaptığı bu büyük konuşmanın ve büyük vaatlerin ne
ticesinde ne gerçekleştirmiştir, orman köylüsüne ne 
vermiştir, ne getirmiştir, nispeti nedir, bu düzeni na
sıl kaldırabilmiştir, lütfen bunu izah edebilirler mi?.. 

Efendim, pazar satışları vardır. Tarife bedelleri, 
% 25'lerin durumları yürekler acısı. Vatandaşa koo
peratifler vasıtasıyla % 25 veriliyor. Yalnız bir hu
susu arz edeyim. 

Bolu'yu esas alacağım. 1977 yılında bir metreküp 
üçüncü sınıf çam tomruğunun pazar satışı (Esas ma
liyet bedeli) 1 294 lira idi, 1978 yılında 2 088 liraya 
yükseldi. % 25'lerin bedelleri o kadar yükseldi ki, 
bu muhammen bedelden daha yukarıya çıktığı için, 
vatandaş bu % 25'leri alma durumuna gelemiyor. 
Tarife bedelleri % 100 artırılmış bulunmaktadır. 

Bir de orman fabrikalarının durumuna değinece
ğim. 1978 yılında Orman İdaresine ait fabrikalarda 
352 748 000 metremikâp kereste imal edilmiştir. 
1978 senesinden 1979 senesine intikal eden stok 
206 086 metreküptür. Bu kadar büyük bir stok eli
nizde mevcut, yüz milyonlar bedelinde; bunları sat
mak imkânlarından mahrumsunuz. 

Efendim, bir de Orman İdaresinin imal ettiği 
sunta ve emsali mallar var. Sayın Bakan her sefe
rinde gelir buraya, «Ayancık» der. 

Vaktim bitiyor, bir hikâyeyle meseleyi toparla
yacağım. İçinizde süvari olanlar bilirler; General 
İsmail Hakkı Tekçe, bir alayı teftişe gidiyor. Alay 
Komutanı devamlı olarak Bölükleri gösterirken, 
«Efendim, Karargâh Bölüğü Komutam çok iyi çalışır.» 
diyor. Birinci Bölüğe gidiyorlar, «Karargâh Bölüğü 
Komutam çok iyi çalışır.» diyor. İkinci Bölükte öyle, 
Ağır Bölükte öyle. Nihayet General Tekçe dayana
mamış, «Ben buraya Karargâh Bölüğünü teftişe de
ğil, Alayı teftişe geldim.» demiş. Burada her zaman, 
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«Ayancık, Ayancık» değil, 18 tane fabrikanız vaa\ 
18 fabrikanın her birinin aynı eşitlikte ve aynı mü
kemmellikte mal çıkarması lâzımgelir, bu değerde 
olması lâzımgelir; Bakanlığın çalışması budur. Fert
lerin ve bazı işletmecilerim iyi çalışmalarını, Bakan
lık mensuplarının ve Bakanın kendisine bıir üstün
lük, bir meziyet telâkki etmemesi lâzımgelir. Bundan 
övünme payı çıkarmak lâzımgeliyorsa, Ayancık'taki 
îşletme ve Fabrikada çalışanlar bundan kendilerine 
bir övünme payı çıkarabilirler. 

BAŞKAN — Evet Sayın Çalış, lütfederseniz, sü
reniz tamam. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Hay hay Sayın Başkanım. Taşkestıi konusu 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, 

40 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Sa-
rıibrahimoğlu, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarını say
gıyla selamlarım. 

Orman Bakanlığının yurt ormanlarını koruma, 
geliştirme ve orman içi köylülerini kalkındırma gibi 
çok önemli görevler yüklendiği bilinen bir gerçek
tir. Bu ağır hizmet yükünün altında bulunan Orman 
Bakanlığı 1978 yılında çok güç koşullar altında ne 
yapabilmiştir ve görüşmekte olduğumuz 1979 yılı 
Bütçesinin uygulama döneminde bu Bütçeye göre ne 
yapabilecektir. Şimdi bu konular üzerinde vaktin 
darlığım da nazara alarak kuşbakışı ve kısaca bazı 
izahlarda, temennilerde ve tenkitlerde bulunmak is
terim. 

var. Ayrıca politik projeler var. Prestij projeleri 
var. Onlar hakkında da kişisel konuşmamda devam 
edeceğim. 

Bir senelik, Orman İdaresinin yaptığı zulüm ve 
işkenceden mağdur olan orman mensuplarına Gru
bum adına en derin saygılarımı sunar, Bütçenin 
memlekete hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygı
lar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Sayın üyeler, sabahki çalışma saatimiz dolmuş

tur. Saat 14.15'te toplanılmak üzere Oturumu kapa
tıyorum efendim. 

Kapanına saati : 13.20 

I Ormanların korunması, gözetilmesi, orman hasta
lıklarıyla mücadele ve orman -• halk ilişkilerini tan
zim, kooperatifleşme ve orman köylülerine ve koo
peratiflerine yardımda geçmiş yıllara oranla daha 
bir etkinlik ve gelişme görmekteyiz. Orman toprak
larının kaybolmasının önlenmesi ve doğal dengenin 
sağlanması cümlesinden olarak 1978 yılında 7 bin 
hektar bir alanda başarılı erozyon kontrolü çalış
malarının yapıldığı, 1979 yılında ise, daha geniş 
boyutlara ulaşılacağı, ayrıca 1978 yılında 7 bin hek
tar civarında olan orman içi mera ıslahı çalışmala
rının 1979 yılında 18 bin hektar olarak programlan
dığı görülmektedir. 

Ancak, yatırımların bu Bakanlığa tahsisinde bu 
denli cömert davranıldığı halde, bunları karşılaya
cak finansmanın tahsisinde gösterilen hasislik, bu 
yatırımların programlandığı gibi gerçekleşmesini şüp-

{ heli hale getirmiştir. Orman Bakanının, Orman Ba-
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Açılma saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkan vekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyoııkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabi Üye) 
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kanlığı mensuplarının bu durumdan müşteki olma
ları gerektiği kanısındayız. 

Hazırlanmış ormancılık anaplanına göre yakın bir 
gelecekte ülkemizde sanayi odunu açığının başlaya
cağı, bu açığın her yıl artarak 1995 yılında 14,5 mil
yon metreküpe ulaşarağı hesaplanmaktadır. Bu açı
ğın yerli ve yabancı kaynaklardan finansmanı sağlan
sa dahi, ithal imkânının mevcut olmadığı Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınıma Planında vurgulanmış bulun
maktadır. Bu açığın parasal değeri ise, bugün akarya
kıta verilen ve dışsatımın tümünü yutan akaryakıt be
delinin de üstündeki rakamlara ulaşacaktır. 

Bu nedenlerle öncelikle bozulmuş ve açılmış 11,3 
milyon hektar orman alanının en kısa sürede ağaçlan
dırılması gerekmektedir. Şimdiye kadar yanan ve açı
lan orman alanlarının % 38'i ancak ağaçlanabilmiş-
tir. Bu acı bir gerçektir ve ülkemiz geleceği için dü
şündürücüdür. Yılda en az 200 biri hektar orman ala
nının ağaçlandırılması suretiyle yakın gelecekteki bu 
darboğaz güçlükle önlenebilecektir. 

Bütçe tahsisleriyle 1979 yılında en çok 49 bin hek
tar alan ağaçlandırılabilecek ve bu suretle geleceğin 
acı ve ağır darboğazlarının daha çabuk ve daha bü
yük boyutlarla kapımızı çalması mümkün hale gele
cektir. Bu da acı bir tespit ve acı bir gerçektir. 

Çok kısa bir süre sonra doğacak odun açığının 
ülke içinde kısmen olsun karşılanmasını temin mak
sadıyla Orman Bakanlığının yoğun kültür metodu uy
gulayarak endüstiyel ağaçlandırma yapma projesinin 
geliştirilmesini olumlu.bir hizmet olarak karşılıyoruz. 
Bu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, mera ağaç
lama, doğal denge sağlama konularında tam bir başa
rı için gerekli ödeneklerin cömertçe tahsisi yanında, 
halen Millet Meclisi Genel Kurulunda bulunan Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğünün 
kuruluş ve görev yasasının biran evvel yasalaşmasını 
ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ağaçlandırma fonu 
ihdasını zorunlu görmekteyiz. 

Orman Genel Müdürlüğünün 4-6 milyar civarın
daki ve Hazine yardımına dayanmayan döner serma
yesinden kaynaklanan katma bütçesinin % 66'sı cari 
giderlere % 33'ü ise yatırım giderlerine harcanmak
tadır. Bu, Genel Müdürlüğe verilen hizmet yanında, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, orman ürünleri 
sanayi, milli parklar ve avcılık hizmetleri dahi Orman 
Genel Müdürlüğü döner sermayesinden karşılanmak
tadır. Orman Genel Müdürlüğünün 22 milyar 594 mil
yon lira olarak bağlanan döner sermayesiyle bu hiz
metlerin görülebilmesi olanaksızdır. Orman Genel Mü

dürlüğüne daha da fazla ödenek verilmesi gerekirken, 
% 15 Hazine hissesinin kesilmesine devam edilmesi 
gereksiz ve yararsızdır. Yapılan planlamaya göre, üre
timin tamamı orman içi ve kenarı köyler ve bu köy
lerin kooperatiflerince yapılmaktadır ve yapılacaktır. 
Sadece bu yolla 6 milyar liranın üzerinde bir para bu 
köylülere ödenecektir. 

4 500 kilometre yeni yol, 875 kilometre yolun bü
yük onarımı 1 300 kilometre yolun üst yapısı, 595 
metre köprü inşası planlanmıştır. 

Orman sahalarının genişletilmesi Anayasa emri
dir. Bu emrin yerine getirilmesi için etkin tedbirler 
alınması zorunludur. Orman ürünlerinden en iyi şe
kilde yararlanmanın yolu, orman ürünleri endüstri
sinden geçmektedir. Orman Ürünleri Sanayi Genel 
Müdürlüğünün kuruluş yasasının bir an önce Meclis
lerden geçirilmesi yararlı olacaktır. 

Bakanlıkça hazırlanmış ve Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında yer almış bulunan 26 yeni fabri
ka projesi orman köylerini kalkındırma kooperatif
leriyle müştereken kurulacak olan OR-KOOP proje
lerinin halk sektörünün oluşmasına ve gelişmesine en 
büyük katkıyı yapacağına inanıyoruz. Bu projelerin 
daha yatırım safhasında 7 500 - 3 000 kişiye 2 milyar 
liraya yakın, işletme safhasında ise, daha büyük ge
lirler sağlayacağı hesaplanmaktadır 

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü, or
manlarımızı koruma ağaçlandırma, işletme gibi çalış
maları yanında, tüm canlıların karşılıklı etkileşme
leri ve bunlardan ölçüsüz faydalanma istekleriyle bo
zulan doğal dengenin sağlanması için yoğun çalışma
lar yapmakta ve yeşil alan ihtiyacı üzerinde önemle 
ve özellikle durmaktadır. Bu çalışmaların yeteri ka
dar finanse edilmesinde ve teşvikinde yarar görüyo
ruz. 

1978 yılında orman içi akarsu ve göllerde balıkçı
lık çalışmalarına önem Verilmiş olmasını, 52 kilomet
re orman içi akarsuyun koruma altına alınıp, 10 göl 
ve 3 göl'etin balıklandırılmasını, yönetmelik değişik
likleriyle orman köylerini kalkındırma kooperatifle
rine balıkçılık yapmaları için kredi sağlanmasını, koo
peratiflere balık yavrusu verme çalışmalarının başla
masını övüyoruz. 1979 yılında orman köylerinin kal
kınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2 076 orman 
köyünün kalkınma planının düzenleneceği, 411 köyün 
bu planlarının revize edileceği öğrenilmiştir. Yine 
1979 yılında köy tüzel kişiliklerine boğa aşım durağı, 
çamaşırhane gibi umumun yararına açık tesislerle; 
yol, su, elektrik gibi altyapı tesislerini ve proje tuta-
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rının % 10'u oranında kooperatiflere yapılan hibe
leri kapsamak üzere toplam 200 milyon lira karşılık
sız yardım yapılacaktır. 

Kırsal alanın kalkınmasında en önemli araç ola
rak benimsenen kooperatiflere yörenin potansiyeline 
uygun olarak: uygulayacakları projeler için 350 mil
yon lira kredi sağlanacaktır. 1979 yılında en az 9 yö
rede uygulanmasına başlanacak olan orman ürünleri
ne dayalı OR-KOOP projesi için en az 150 milyon 
liralık yatırım yapılacaktır. Kooperatiflerin uygula
yacakları projeler girdi sağlayan aile işletmelerine 
ağırlık verilmek koşuluyla 900 milyon lira aile işlet
melerine dönük kredi verilecek, bu suretle orman 
köylüsüne ve köyüne götürülecek hizmetler için top
lam 1 milyar 600 milyon Türk Lirası harcama yapı
lacaktır. 

1978 yılına kadar yıllık ortalama karşılıksız yar
dım tutarı 189 milyon 616 bin lira iken 1978 yılında 
11 aylık rakama muadil olarak karşılıksız yıllık orta
lama 705 milyon 411 bin lira yardımda bulunulmuş
tur. Bu aradaki farka dikkat nazarlarınızı çekerim. 

1979 yılında, 1978 yılına göre köylüye götürüle
cek yardım tutarında genelde 227, kooperatiflerde ise 
'% 294 bir artışın öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu 
rakamlar, 1974 - 1977 yılları ortalamasından genelde 
yaklaşık 800, kooperatiflerde ise, c/c 4 200 oranında 
bir artış gösterir. Bu, 'kırsal kesime getirilecek hizmet
lere verilen ağırlığı belgeler ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin köylüye ve halka dönük politikasını da vur
gular. 

Ayrıca 1978 yılında orman köylülerine ve bunla
rın kooperatiflerine yapılacak yardımların etkinliğini 
artırmak amacıyla Orman Köylüleri Kalkınma Fonu 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kooperatif or
taklarına katılma payı olarak verilen faizsiz kredi yüz
de yüz artırılarak, 5 000 Türk Lirasına çıkartılmış
tır. Kooperatifle, birliklerin projeli yatırımlarına ya
pılan kredi yardımı, proje tutarının % 65'inden °/c 

75'ine yükseltilmiştir. 

Kooperatifleri yatırıma özendirmek amacıyla, aile 
işletmelerine göre, kooperatif kredilerinin faiz oranı 
yarıya indirilmiştir. Kooperatiflerin kredilerden yarar
lanmaları için, öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi ge
reken ve proje tutarının % 10'u olan miktar 9c 5'e 
düşürülmüştür. Faizsiz kredi miktarı 50 bin Türk Li
rasından 150 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

Bu suretle, köylüye dönük, çok ciddi girişimler 
ve artırımlar başlatılmış ve devam etmek azmi gös
terilmiş bulunmaktadır. 

Kooperatiflerin kesim ve çekim emekleriyle, hak 
ettikleri pazar emvali, aracı ve tefecinin eline düşme
den, değerince kıymetlendiriiebilmelerini temin için, 
orman işletmelerine yatıracakları mal bedelini karşı
lamak üzere, kredi verilmeye de başlanılmış, bu amaç
la orman ürünleri üretim ve pazarlama projesi uygu
lamaya konulmuştur. 

Yurdumuzda ilk defa uygulanan Taşkesti köy -
kentinde, yörede mevcut 20 adet orman köyünü kap
sayan gelişme projeleri tanzim edilmiş, bunlardan 11 
köyü tkapsayan 9 kooperatife, orman ürünlerine daya
lı OR - KOOP projesi hazırlanarak uygulanmaya baş
lanmıştır. 

Ormanlara her yıl çok büyük zararlar veren orman 
yangınlarıyla, 1978 yılındaki kesin mücadeleyi ciddi 
bir başarı örneği olarak belirtmeyi görev saymakta
yım. 

1977 yılında yanan orman alanı 43 076 hektar 
iken, yangına hassas bölgelerde alınan yeni ve etkin 
önlemlerle bu rakam 1978 yılında, büyük ölçüde azal-
tılmaık suretiyle 12 248 hektara düşürülmüştür. Ara
daki büyük farkı ve milletin bu başarıdan dolayı mil
li servetteki kazancını övgüye değer görür ve Sayın 
Bakanı ve Bakanlık mensuplarını saygıyla karşılarım. 

1978 yılında «toplumsal kalkınmada gençlik pro
jesine» Orman Bakanlığı 2 800 kişinin çalıştırılmasını 
yükümlenmiş ve bu planı tatbik etmiştir. 

Orman halk kavgasına son vermek, ormanlık alan
ların kapanın elinde kalmasını kesinlikle önlemek 
amacıyla, ilk kez, üniversiteler ve bakanlıklararası 
akademik düzeyde Orman Kadastro kongresini ger
çekleştirmiş, çözüm yollarını saptamış ve uygulama
ya 'koymuştur. 

Yasanın her iki yılda bir toplanmasını emrettiği; 
fakat 1978 yılma kadar toplanması istenilmemiş olan, 
Ormancılık Yüksek Danışma Kurulu, 1978 yılında ilk 
defa toplanmış; alman olumlu kararlar uygulamaya 
konulmaya başlanılmıştır. 

OR-KOOP projelerine değindim. Orman Ba
kanlığıyla, orman köy kooperatiflerinin birlikte uy
gulayacakları; ağacın kesiminden, gereksinimine gö
re tüketiciye işlenmiş olarak ulaşıncaya kadar, yapı
lacak çalışmaları içeren projelerdir. Devletle halkın 
işbirliğini, köy - kentlerde halk sektörü olgusunu sim
geleyen projelerdir. 

Planlanan 26 projeyle, 1 243 köyde, 550 200 kişi
ye hizmet götürülecek, yaklaşık 7 000 kişiye iş olana
ğı yaratılacak, yıllık 564 milyon lirayı geçen ücret 
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ödenecektir. Uygulama sonucu verileriyle yılda 4 mil
yar 268 milyon 750 bin liralık katma değer yaratıla
caktır. Bu projenin uygulanmasıyla kooperatif ortak
larının ekonomik gücü artacaktır. Ayrıca, orman köy
lüsünün cebinde, alın terinde ve emeğinde eli olan 
aracı, tefeci, kaçakçı ortadan kalkacaktır. Orman var
lığının korunması, genişletilmesinde, orman köylüsü
nün önemli katkısı olacaktır. 

Bu projelerin gerçekleştirilmesinde % 15 kaynak, 
orman kooperatifleri ortaklarının öz kaynaklarından 
sağlanacak, % 85'i ise, devletçe sağlanan kredi ola
naklarıyla gerçekleşecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, «Kamu 
kesimince üretilen mamullerin kamuya ait satış yer
lerinde pazarlanmasını sağlayıcı önlemler alınacaktır» 
denilmiştir. İşte, bu ilkelere bağlı olarak, işlenmiş or
man ürünleri satış mağazaları açmayı Orman Bakan
lığı programlamış, tüm yurt sathında yaygın biçim
de uygulamaya daha 1978 yılı sonlarına doğru başla
nılmıştır. 1979 yılında bu çalışmanın hızla devam ede
ceği anlaşılmıştır. Ayrıca, 18 Devlet fabrikasında da 
bu satışlara başlanılmıştır. 

Bütün bu çalışmaları, övgüye değer, başarılı ça
lışmalar olarak görüyoruz. 

Anayasanın 131 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
yer alan, «Orman köylüsüyle, Devletin ormanların 
gözetiminde ve işletilmesinde işbirliği» hükmüne işler
lik getirecek uygulama yasasının, bütün bu ormancı
lık uğraşılarını, orman köylülerinin temsilcisi olarak 
yürütebilecek, başarıya ulaşılabilecek yapıda, güçlü 
orman köy kooperatiflerinin oluşumuna imkân vere 
cek yasanın hazırlanma çalışmalarının kısa bir süre 
•içinde tamamlanacağını ve tasarıların Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulacağını da ümit ediyor 
ve bekliyoruz. 

Orman Bakanlığının kısa dönem içinde, son derece 
zor koşullar altında, 1978 faaliyetlerini ciddi bir ba
şarı olarak övgüye değer görüyor ve Orman Bakan
lığı Bütçesinin, Milletimize ve Devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz efendim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim-

oğlu. 
Sayın üyeler, 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır, şahıs

ları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okutuyo
rum: 

Sayın Orhan Vural, Sayın Fikret Gündoğan, Sa
yın İsmail İlhan, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Hikmet J 

Savaş, Sayın Selâhattin Çolakoğlu. Sayın Fevzi Özer, 
Sayın Nurhan Artemiz, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın 
Orhan Çalış, Sayın Mukbil Abay, Sayın Mehmet Fey-
yat, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın İsmail Kutluk, 
Sayın Ziya Ayrım. 

Bu arada, Sayın Orhan Vural, yerini Saym Fevzi 
Özer'e ve Sayın Ömer Ucuzal da yerini Saym Orhan 
Çalış'a bırakmışlardır. 

Sayın Fevzi Özer, buyurun efendim, süreniz 10 
dakikadır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
Bu 10 dakikalık müddet içerisinde, Orman Bakan

lığı Bütçesi dolayısıyla görüşlerimizi kısa zamana 
sığdırmak mümkün değildir. Ben kısaca birkaç cüm
leyle orman mıntıkasının bir evlâdı olarak, bazı ko
nulara değinmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de orman politikası, şimdiye kadar izle

nen bazı sakat politikalar dolayısıyla ormanlardaki 
yangınlar büyük tahribata meydan vermiştir. 

Orman yangınlarının önlenmesi bakımından, alı
nacak tedbirlerde, bundan sonraki dönemde daha zec
ri önlemlerin alınması zaruridir. 

Öyle sanıyorum ki Orman Bakanlığı, bilhassa yaz 
sezonunda orman yangını şansının çok olduğu dönem
lerde, bu mıtıkalarda gerekli önlemler alınmalı ve bu 
işle iştigal eden orman bakım memurları, en modern 
şekilde cihazlarla donatılmalı ve bu suretle ormanla
rın tahribatı önlenmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün Türkiyemizde, orman mıntıkasında yaşa

yan köylülerimizin miktarı 13 milyon civarındadır ve 
bunların yaşam düzeyi çok düşüktür. Bunları buralar
dan alıp, başka bir yerde iskân etmek de, büyük bir 
sermaye meselesidir. Bu böyle olmadığına göre, or
man mıntıkasında yaşayan köylülerimizin hayat dü
zeylerinin yükseltilmesi için, bunların olduğu yerde 
kalkınmalarını sağlamak lâzımdır. 

Partimizin Programında da belirtildiği gibi, bu 
köylülerin kalkınması için, kooperatifleşme yoluna 
gidilecek ve bu surette orman köylülerinin bir kısmı 
bu kooperatiflere üye olmak suretiyle, üretilen mah
sûlden hisse almak suretiyle, yaşam düzeyleri düzel
tilmiş olacaktır. 

Bunun dışında, 1978 yılından sonra, bu Bakanlık 
muhtelif yerlerde kereste satımı işi için, daha ucuz sa-
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tim için küçük esnafı koruma bakımından, orman 
satış mağazaları açmaya başlamıştır. 

Şimdiye kadar, orman işletmelerinde keresteler 
umumiyetle 2490 sayılı Kanuna göre 100 metre mikâp 
olarak satılmaktaydı stoklar. Küçük esnaf bundan is
tifade edemiyordu. Bunları daha küçük miktarlara 
indirmek suretiyle bundan geçen küçük esnafı da ko
rumak için bu satış miktarlarının 5-10 metre mikâp 
gibi bir düzeye indirilmesini temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine Bakanlığımız orman sanayii için muhtelif 

bölgelerde bu sene başlattığı fabrikalar açmaktadır. 
Ormanla halk ilişkilerinin tanzimi bakımından bu ne
vi orman ürünleri üretmek suretiyle halkımızın isti
fadesine sunulacağı için bu fabrikalarımızın bütçe
nin elverdiği nispette Türkiye çapında yaygınlaştırıl
ması lâzımdır. Halk ve orman ilişkilerinin tanzimi ba
kımından da, halkın ormana karşı olan ilgisinin art
ması için sık sık orman örgütümüzün, ormanın eko
nomimize ve iklimimize yaptığı tesirleri izah için hal
kımızın gerekli şekilde eğitilmesi bakımından orman 
örgütünün mutlak surette bu eğitim yolunda çaba 
göstermesi de zorunlu bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
Bakanlığımızın bundan sonraki dönemde de halk ya
rarına orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın 
kalkınması yolundaki gayretlerinin daha büyük bir 
şevkle devam edeceğine inanmaktayım. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve Or
man Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efendim. 
Sayın Gündoğan, süreniz 10 dakikadır efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Orman varlığımızın değeri Anayasada hüküm al

tına alınmış olmasından başlayarak bugüne kadar sür-
dürüle gelen politikalarla bize bu konuda hangi yol
lardan yürümemiz gerektiğini göstermektedir. Benim 
söyleyeceğim sözlerin tümü iki cümleden ibarettir. 

Birincisi; ormanın işletilme tarzının kooperatifler 
eliyle ve Devlet yardımıyla yapılmış olmasına başlan
ması ülke için fevkalâde faydalı bir girişimdir. 

İkinci bir konu; orman ürünlerimizin bugüne ka
dar kullanıldığı yerlerin değiştirilmesine dair politi
kaların geliştirilmesidir. Orman ürünlerini bugüne ka
dar olduğu gibi yakmaya ya da mesela yapı kalıp 
vasıtası olarak kullanmaya yönelik kullanım tarzının 
değiştirilip yüksek değerli sanayi ürünü üretmeye 

yönelik bir ara malı gibi kullanılmasına çalışmak lâ
zım. Bir de, orman içinde yaşayan köylülerin tarım
cı oldukları gözönünde tutularak diğer tarım alan
larında yaşayan insanlar gibi Devlet kredilerinden 
yararlandırılmasına çalışmak sanıyorum ki, bizim or
man varlığımızın ve ondan ekonomimize gelecek kat
kının en yüksek düzeye çıkmasına vesile olacaktır. 
Bakanlığın bu yolda yaptığı atılımlar bizce olumlu
dur. 

O bakımdan, bu bütçenin de Bakanlığa hayırlı ol
masını dileyerek saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sayın ismail İlhan, buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Orman Bakanlığının değerli mensupları; 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
Grup sözcülerinden sonra bağımsız bir üye ola

rak ben de Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
lerimi belirtmeye çalışacağım. 

Orman köylüsü sorununun, Hükümetçe ciddi ola
rak ele alınması gerekir. Bundan evvelki yıllarda da 
aynı konuya değinmiştim: Orman içi veya orman civa
rı köylerinin tespiti için daha evvel Orman Bakanlığı 
Teşkilâtınca yapılmış bulunan çalışmalardan bazıla
rı gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Köylere gitmeden il 
veya ilçe merkezlerinde belli şahısların arzularına göre 
orman içi veya orman civarı köyleri saptanmıştır: 
Varto'da bu böyle olmuştur, Muş'ta böyle yapılmış
tır. Bu konuda kendi köyümü örnek gösterebilirim. 

Köyüm ormana çok yakındır. Ormana uzaklığı 
değil 10 kilometre, iki kilometreyi bile bulmaz. Buna 
rağmen orman içi veya orman civarı olarak saptanan 
köyler arasında adı geçmemektedir. Somut bir örnek 
vermek için köyümden bahsettim. Bu nedenle bu ko
nuda yeniden bazı çalışmalar yapılması gerekmekte
dir. 

Her yıl bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim hal
de bugüne kadar hiçbir hükümetin ciddi olarak üze
rinde durmadığı, bir çözüm getirmediği ağaç kesimi 
sorununa bu yıl da değineceğim. 

Orman memurlarının gözleri önünde ağaç kesimi 
devam etmektedir. Vatandaş tarafından hayvamna kış 
yemi olarak vermek üzere kesilen ve halk arasında 
«Çilo» adı verilen ağacın kesimi, bir nevi orman kat
liamından başka bir şey değildir. Bu korkunç manza
ra yıllardan beri üstelik herkesin, hatta orman me
murlarının gözleri önünde cereyan etmektedir. Bun
dan 15-20 yıl evvel ayı, domuz, kurt gibi vahşi hay-
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vanların korkusuzca barındıkları ormanların yerinde 
şimdi çalılardan başka bir şey görmek mümkün de
ğildir. Çalı biraz uzadı mı köylü onu hemen kış ye
mi olarak kesip evine götürüyor, kimse ona «Ne ya
pıyorsun?.» diye sormuyor bile. Manzara, genel gö
rüntü hiç de iç açıcı değildir. 

Vatandaş işin ciddiyetini hâlâ kavramamıştır. Ağaç 
sevgisini vatandaşa aşılamamışız. Esasen insan sevgi
sinden, kardeş sevgisinden uzak, kardeşin kardeşi acı
maz bir şekilde kurşunladığı bir ülkede ağaç sevgi
sinden söz etmek gülünç oluyor. 

Ben şahsen vatandaşa ağaç sevgisinin aşılanması ve 
bu suretle orman katliamının önlenmesi için Orman 
Bakanlığının Diyanet İşleri Başkanlığı ile müşterek bir 
çalışma içine girmesinde yarar görmekteyim. Malû
munuz olduğu gibi, dinimiz ağaç kesimini en ağır bir 
suç olarak kabul etmiş ve ağaç kesimini yasaklamış
tır. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığının köylere 
varan teşkilâtı ve din adamlarıyla bu konuda büyük 
yardımları olacağı kanaatindeyim. Esasen «Yaş ke
sen, baş keser» atasözünü kendisine asırlarca şiar edin
miş bir milletin rieden bu şekilde korkunç bir dönüş 
yapmış olduğunu araştırmak gerekir. Bunun sosyal, 
ekonomik, politik ve kültürel nedenlerini bulmak zo
rundayız. Bakanlığın bir de konuya bu yönde eğilme
sini istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu arada birkaç yöresel soruna değindikten son

ra sözlerimi bitireceğim. 
Yıllardan beri askıda kalmış bir sorun vardır, 

Muş'ta. Muş Orman Teşkilâtınca kestirilen ağacın ta
şıma işinin Muş nakliyecilerine tercihan verilmesi. 

İkincisi; Varto'da bir orman deposunun açılması 
için daha evvel yapılan müracaatlar ekonomik ola
mayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu konunun 
tekrar tetkikiyle bu hususta bir imkânın olup olma
dığının araştırılmasını rica ediyoruz. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin Orman Bakanlığı 
mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 

Sayın Akıp Aksaç, buyurun efendim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, Orman Bakanlığının değerli mensup
ları; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Bugün köylerimizin mevcutları arasında 5 020 köy 
orman içinde, 8 250 köy orman dışında idamd hayat 
etmektedir. Bunların 4 051'i yerinde kalkınabileceği, 

2 336 köyün ise zor koşullar içerisinde hayatlarını sür
dürdüğü ilmen ve tetkik sonunda tespit edilmiştir. 

Önümüzdeki günlerde teklifi düşünülen toprak ta
rım ve reform kanunu muvacehesinde, bilhassa or
man mıntıkası ve çevresinde bulunan köylülerimizin 
yaşantısını düzeltebilmek için orman niteliğini yitir
miş alanların yasalar uyarınca orman rejimi dışına 
çıkarılarak, çiftçilik için köylünün yararına sunulması 
hizmetlerini Orman Bakanlığımızdan beklediğimiz gi
bi, bu bölgeler için 6831 sayılı Kanun gereğince ku
rulmuş özel fondan da azami olarak istifadelerinin 
teminini istirham etmekteyim. 

Maruzatımı kısa kesmek istiyorum. İkinci bir ko
nu olarak arz ediyorum. Sabırlarınızı da taşırmaya-
cağım. Vakit kazanmak arzusundayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sağolun efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Devamla) — 6 milyon hektar 
arazi orta, 4 milyon hektar arazimiz şiddetli, 8 mil
yon hektar arazimiz de çok şiddetli erozyona tabi
dir, 

Bu arazilerimizde ormancılığın teşvik edilmesi ve 
küçük orman bölgelerinin tesis edilmesi icafoetmekte-
dir. 

Ayrıca, mümkün olursa, bağcılık, meyvecilik, zey
tincilik ve bilhassa bir de küçük mıntıkalardaki eroz
yona mani olmak için kırsal alanda, o mıntıkanın su
lanmasının teşvik ve temini bakımından Devlet Su iş
leri Örgütü ile teşriki mesai edip, bu küçük arazile
rin erozyona maruz kalmaması bakımından da su
lanmalarının temini bakımından çare aranmasını istir
ham etmekteyim. Bu vesile ile de şahsen hepinize say
gılarımı arz eder, hürmetlerimi sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Çalış, buyurunuz efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

'Huzurunuzdaki bu konuşmam tamamen kişisel 
olacak ve Bolu ile ilgili birkaç hususu yüksek huzu
runuzda dile getirmeye çalışacağım. 

Bolu'da Orman İdaresinin vatandaşlarla ve partili
lerle olan münasebetleri meselesinde biz kendi işimizi 
Bolu'da kendimiz hallederiz. Onun için o konulara 
değinmeyeceğim. Biz hakkımızı alır ve aldırmasını bi
liriz. 

Taşkesti'de bir köy - kent kurulması bahis ko
nusu oldu. Arkadaşlarıma, izin verirlerse, Taşkesitii 
hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Sadece duy
mak değil, hakikaten görülmeye değer, tabiat zengin-
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İlikleri bakımından rahatlıkla size söyleyebilirim, Tür
kiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Hatta, Av-
rupanın bir çok memleketlerini dolaştım; oralarda 
bir benzerini daha görmedim desem dahi bu sözüm
de hata olduğuna inanmıyorum. 

Köyün ismi Karaçomak'tır; ama herkes burayı 
«Taşkesti» diye bilir ve civarındaki 20 köyün toplan
ma merkezi burasıdır. Bu Taşkesti merkezinde beş 
orman bölge şefliği mevcuttur. Senelik istihsali yanıl
mıyorsam 100 bin civarında idi. Son durumu nedir? 
Onu pek hatırlayamıyorum. 

Bu 20 köyün 11 tanesi orman ürünleriyle uğra
şır, asıl olarak da uğraşan 11 tanesidir ve bu orman 
köylüsünün cebine giren para; kesim, çekim, nakliye
den dolayı 50 - 60 milyon liradır. 

Şimdi bizim tereddüdümüz şurada. Köylü 50 - 60 
milyon arasında kesim, çekimden, bütün fiyat dü
şüklüklerine rağmen piyasadaki mal bulmanın, malze
me bulmanın yüksekliklerine rağmen işgücü ile bu 
işin hakkından geliyor. 

Burada bir fabrika kurulması istendi. Memleketime 
yapılacak her türlü hizmeti memnuniyetle karşılayan 
bir kimseyim; yeter ki, bunu yapabilesiniz. Yapılması 
için takipçisiyiz. Yapamadığınız takdirde bu bir pres
tij projesidir der ve sizleri bu hususta yapmaya mec
bur etmek için elimizden gelen bütün gayreti göste
ririz. 

Mevcut kooperatiflere ilaveten bir birlik kurul
du. Demin de Grup adına yaptığım konuşmada da 
Söylediğim gibi temel atılmakla kalındı. Bazı koo
peratifler vasıtasıyla, bazılarına süt toplama ve Pet
rol Ofis bayiliği, istihlak kooperatifi, değirmen yap
ma teşebbüsleri gibi her birine üçer beşer milyon lira 
vermek suretiyle bazı teşebbüsler var. Köylüden top
lanan para da, bu sabah aldığım rakama göre, 134 
bin lira. Büyük laflar edildi. 20 köy 1977 Elektrik ic
raat Programında idi. Halihazırda Taşkesti ve civa
rındaki iki üç köyden başkasına elektrik verilmiş de
ğil. Bazı köylere direkler atılmış ve diğerlerinde hiç
bir hareket yok. 

Köylüyü kandırmayalım. Vaat edilen hizmeti ye
rine getirmek hepimizin borcudur. 

Orman çekim ve kesim ücretleri, hayat şartlarına 
göre, diğer sektörlerdeki artışlar, asgari geçim ücret
lerine göre Bolu İlinde çok düşük seviyededir. % 25' 
in bedeli normal muhammen bedelden fazla olduğu 
için bir çok yerlerde kooperatifler ve ilgili kuruluş
lar bunu alamamakla karşı karşıyadırlar. Nitekim ge
çenlerde, Bolu'da bazı arkadaşlarla konuştuğum za

man Aladağ bölgesinde bir kaç milyonluk % 25 ke
restelerini alamamanın üzüntüsü içinde olduklarını 
beyan ettiler; çünkü fiyat yüksek. 

Bunun için diyoruz ki; maksat köylüye yardım 
etmekse, onun sosyal yaşantısına, ekonomik durumu
na, alım gücüne göre, onun alabileceği miktar üze
rinden ona yardımcı olalım. Yoksa, yardımcı gözük
mek kisvesi altında birtakım politikalara girmeyelim. 

Traktör fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının, yedek 
parça fiyatlarının ve insan emeğinin bedelinin yük
sekliği karşısında, nakliye ücretlerinde çok düşüklük 
Vardır. Bu bakımdan kesim, çekim ve nakliye ücret
leri diğer yerlere göre, diğer sanayi kollarındaki üc
retlere göre emeğin değeri köylüye verilmemektedir^ 

Arkadaşlar elime dün bir kitap verdiler. Adalet 
Partisinin Eğitim Merkezinin yayını, «Milli Eğitimde 
Kara Yıl» diye bir kitap. Bir yerini açtım, okudum; 
çok üzüldüm. Bolu'nun Taşkesti köy - kent uygula
masında açıldığı bildirilen pratik sanat okulu ile va
tandaş aldatılmıştır. «Buraya pratik sanat okulu» 
açılmamış, «Pratik sanat okulu» adı altında başka 
bir köyde hizmet yapan bir köy kursunun nakli ya
pılmıştır.» denmektedir. Bu gibi hareketler köylünün 
Devlete olan güvencini, itimadını sarsmaktadır. 

Geçenlerde Ziraat Bankasında bir yetkili ile ko
nuştum; «Taşkesti Köy - Kentinin bize büyük yararı 
oldu» dedi. «Reklamlarımız çok tuttu. Herkes, Ziraat 
Bankası Taşkesti Köy - Kentinde şube açtı diyerek 
bizim reklamlarımızı hiç olmazsa rahatlıkla okuyabi
liyor. Biz bundan gelir sağladık. Hiç olmazsa fayda
lanan biz olduk.» dediler. 

1979 yılında % 25'lerin maliyet bedeli ve tarife 
bedelleri % 100 artırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, sürenizin bitmesine bir 
daJkika kaldığını hatırlatırım efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Misal olarak 1977 yılında çam ağacının tarife be
deli üçüncü sınıf olaraktan 132 lira; 1978 yılında 250 
lira, 1979 yılında 500 lira olarak tespit edilmiş bulun
maktadır. Bu rakamların yüksekliği, köylünün dikili
de olsun depodan mal almakta olsun kendisinin zati 
ihtiyaçlarının alımında büyük fiyat farkları müşkü
lata uğratmaktadır. 

Orman köylüsü, kırsal alanda yaşayanlara nispe
ten, hayat şartları bakımından çetin şartlar içinde ya-

( şıyorlar. Bunlara ne kadar yardımcı olursak, onların 
hakkıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

— 364 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Bakan, şimdi sıra zatıâlinizde; yalnız, soru

lar var. Okultayım ki, zamanınızı almasın, tutanakla
ra geçsin efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ce

vaplandırılmasına yardımlarınızı arz ederim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 
Soru 1. Orman işletmelerinizde 1977 - 1978 yıl

larında imal edilen kereste miktarı ne kadardır (Tom
ruk olarak); 1977 - 1978 yıllarında ayrı ayrı olarak 
satılan miktarlar, beher metreküp kaçtan satılmıştır?.. 

Soru 2. 1977 - 1978 yıllarında köylülere tahsis 
edilen tomruk miktarı ne kadardır?.. 

BAŞKAN — Bir soru daha var efendim, okutu
yorum. 

Saym Başkanlığa 
Saym Orman Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim, 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 
1. Van İli Gevaş İlçesi merkez Artos Dağı etek

lerindeki toprak tepelerin geçmiş hükümetler tarafın
dan başlatılan ağaçlandırma için, bu yıl ne kadar tah
sisat ayrılmıştır? 

2. Aynı ilçenin İnağın sahil sarp yörelerindeki. 
badem aşılaması, Toprak - Su Örgütüyle Bakanlığı
nızın ilg'ili örgütü arasındaki işbirliği ve çalışmalar 
ne merkezdedir?.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Efendim, Program gereğince süreniz yarım saat

tir, biliyorsunuz. 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Kastamonu 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatomuzun çok 
değerli üyeleri; şahsım ve Bakanlığım adına sözlerime 
başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orman Bakanlığının 1979 senesi Bütçesi hakkın

da değerli senatörlerin konuşmalarını dikkatle dinle
dim. Bu konuşmaları, bizim gelecekteki çalışmaları
mıza yön katacak nitelikte, değerli tenkitleri de göz-
önüne alarak, çalışmalarımizin önümüzdeki yıllarda 
'sizlerin daha iyi beğeneceği düzeyde olmasına gayret 
'sarfedilecektir, 

Yalnız, Sayın Orhan Çalış arkadaşımızın almış 
olduğu bazı rakamların kati rakamlara uymadığı ge
rekçesi yüzünden kendilerine cevap verip konuşma
larıma öyle devam etmek istiyorum. 

Saym Çalış, Bakanlığımda bir sene zarfında ya
pılan tayinler hakkında beni acı bir şekilde eleştirdi 
ve bu tayinlerin hangi gerekçeyle yapılmış olduğunu 
bana sordu. Bakan olduğum günden bugüne kadar 
Orman Bakanlığı içerisinde yapmış olduğum tayinle
rin miktarı, kendisinin ifade ettiği gibi, yalnız ihtiyaç 
üzerine olan (Ki, politik tayinler olarak nitelendir
di.) tayinlerin miktarı 1978 senesinde 1 601 kişidir. 
Kendisine ben daha evvelki yapılan tayinlerden ra
kamlar vermek istiyorum. 

Aynı ihtiyaç üzerine, 1974 senesinde 1 472 tayin, 
1975 senesinde 2 068 tayin, 1976 senesinde 1 698 ta
yin yapılmıştır. O zamanki çok değerli bakan arka
daşım, selefim, hangi gerekçe üzerine tayin yaptı ise, 
ben de aynı gerekçe üzerinde tayin yaptım ve bu yap
tığım tayinlerde tek tuttuğum amaç, Orman Bakan
lığının çalışmalarının daha iyi bir düzeyde olması için
di; ama bu tayinlerimde, şunu samimiyetle söylemek 
istiyorum ki, 1974 senesi ve 1975 senesinde yapılan ta
yinlerin miktarını hiçbir şekilde geçmedim. 

İkinci eleştirilen, pek çok üzerine düşülerek eleş
tirilen meselelerden birisi, Taşkesti Köy - kenti. 

Nedense, Bütçe Plan Komisyonu konuşmalarında 
da bir değerli Bolu milletvekili bizi tenkit etmişti. 
Bakıyorum, Senatodaki konuşmalarda da bir değerli 
Bolu Senatörü Orman Bakanlığının Taşkesti'sini ten
kit ediyor. Bu uzun siyasal hayatımın içerisinde, ken
di yöresine hizmet yapıldığı zaman o hizmeti yapan 
bakanlığın tenkit edildiğine ilk defa rastlıyorum. 

Bolu'ya Orman Bakanlığı, köylünün sosyo - eko
nomik durumunu düzeltmek için bir köy - kent kur
du; Taşkesti Köy - kenti. Bu Taşkesti Köy - kentin
de yaptığımız işler, Sayın Çalış'ın almış olduğu ra
kamlar gibi değildir. Ben de şimdi, şimdiye kadar 
Taşkesti Köy -. kentinde kurmuş olduğumuz fabrika
ya yapmış olduğumuz masrafların (Ki, bu fabrika
nın kışın başlangıcında temeli atılmıştır) şimdiki du
rumunu rakam olarak ifade etmek istiyorum : Taş
kesti Köy - kentinde şimdiye kadar; yani, şu kısa 
müddet zarfında; 1 -1,5 ay bir inşaat zamanı kar 
yağmadan geçmiştir; 7 milyon lira sarfedildi. Şimdi 
halihazırda Taşkesti fabrikasının yanında 30 ton de
mirimiz var, bu fabrika için sarfedilmek üzere; 90 
ton inşaat demiri ayrı var; 88 ton ray demiri alındı, 
depo edildi; bir fabrika müdürü ve yönetim binası 
yapıldı, bitti; bir lojman binası yapıldı, bitti; bir şan
tiye binası yapıldı, bitti. Onun yanında 1 400 metre
küplük oluklu saç alındı ve baharda yapılıp, sanırım 
1980 senesinden evvel faaliyete geçecek olan bu fab
rikanın sarfedilecek bütün malzemeleri Taşkesti'de 



C. Senatosu B : 40 10 . 2 , 1979 O : 3 

hazırlanmıştır. Bırakın temel atmayı; temel atıldı ve 
temelin hemen hemen büyük bir kısmı da bitmiş du
rumdadır* 

Sayın Çalış arkadaşım, çok değerli senatörümüz, 
bu arada bir memurun iki üç yere tayin edildiğini 
söylediler. Bizim tayinler şu şekilde oluyor: Bir baş
müdürlüğün hudutları içerisinde iki - üç vilayet var. 
Mesela, Amasya Başmüdürlüğüne Samsun'da dahil. 
Samsun'un Vezirköprü'süne tayin yapılırken, «Amas
ya Başmüdürlüğü, Samsun - Vezirköprü Fabrikası» 
deniyor; ama bu adam üç yere gitmiyor. Gittiği bir 
Vezirköprü Fabrikasıdır. Bunun yanında bir ismi ha
tırladım. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ola
rak geldiğimiz zaman Orman Bakanlığının bütün 
olanaklarını açıkça sergiledik. Orman Bakanlığında 
hiç bir gizli çalışma, hiç bir gizli dosya yoktur. Bu
nun en güzel ispatını da değerli Senatör arkadaşımız 
yaptı. Benim yapmış olduğum tayinleri isim isim, yer 
yer söylemek imkânını buldu; çünkü bizim dosyala
rımız açık; herkese ne yaptığımız açıkça gözükmek
tedir. Bu arada bir isimden bahsetti ve bunu da, «İki 
üç yere attı Sayın Bakan» dedi. Muhlis Pamuk. Ta
bii ben burada isimleri bir bakan olarak söylemek 
istemiyorum; ama kendileri anlattılar. Bu arkadaş 
Diyarbakır'a tayin oldu. Kendisi geldi bana, «Sayın 
Bakanım, Diyarbakır'a gitsem, benim ailevi duru
mum müsait değil. Lütfeder beni başka bir yere alır 
mısın?..» dedi. Ben, memurumun hatırını kırama
dım; başka bir yere aldım. Onu dahi iki - üç yere ta
yin olmuş gibi göstermek suretiyle sanırım ki, almış 
olduğu istihbaratların bir kısmını yanlış değerlendir
me imkânını buldu. 

Değerli arkadaşlarım, sayın senatörler; 
Satış mağazalarından bahsederken yapılan, açılan 

bu mağazaların fiyatlarının ilk defa ucuz olduğunu 
söyledi sonradan fiyatların pahalı olduğunu ve bunun 
hammaddesinin bulunamayacağını iddia ettiler. De
ğerli arkadaşım üzülmesinler, Türkiye'deki satış ma
ğazalarını süratle açmaya devam ediyoruz. İki aydan 
beri yapmış olduğumuz bu uygulama sonucu, yalnız 
Konya'da değil bir ay içerisinde altı ilde mağaza aç
tık. Sanırım ki, önümüzdeki sene eğer gücümüz ye
terse, 67 ilde de satış mağazası açmak istiyorum. Sa
tış mağazalarının memleket ekonomisine ve halka 
yaptığı büyük katkıları şu rakamla ifade etmek iste
rim : Biz satış mağazalarım doğrudan doğruya tüke
ticiye mal versin diyeden öte, marangoz esnafına, 
mobilyacı esnafına ucuz mal vermesi için açtık. Ya
ni, şu sizin yakındığınız «aracıyı ortadan kaldıraca
ğım» lafı, «ne oldu»ı diye demin bana sorduğunuz. 

Aracıyı ortadan kaldırmanın ilk adımı satış mağaza
larını açmak suretiyle yaptık. 

Bir rakam olarak söyleyelim: Artvin'de açık ar
tırma ile benim fabrikamda satılan lif levhanın met
rekaresi 23 bin liraya satıldığı halde, benim Mardin' 
de açtığım mağazada aynı mal 13 bin liradan satıl
maktadır. Düşünün, tüketiciye ve marangoza yapı
lan, Devletin büyük yardımını ve Devletin büyük 
faydasını. 

Muhterem senatörler; 
Ben sözlerimi çok uzatmadan Orman Bakanlığı

nın şimdiye kadar yapmak istedikleri ve Orman Ba
kanlığının esas, hakiki amacının ne olduğunu anla
tıp, size 1978 ve 1979 senelerinde neler yaptık, neler 
yapacağımız hakkında kısa olarak bilgi vermek isti
yorum : 

Değerli senatörler; 
Bir bakanlığın başarısı, bilhassa »Senatoda bütçe ko

nuşmalarında, Meclislerimizdeki konuşmalarda; iş
te, bir sene evvel yapmış olduğu işlerden bahsetmek, 
bir sene evvel yapmış olduğu yatırımlardan bahsedip, 
bu yatırımların ne kadar tahakkuk ettiğini söylemek, 
veyahut da bir sene sonra buna karşın yapacağı yatı
rımları izah etmek, samrım ki, o bakanlığın başarısı
nı tam olarak simgelemez. Şimdi, ne demek istiyo
rum? Orman Bakanlığı, rakamları birazdan ifade 
edeceğim; şimdiye kadar, kuruluş tarihinden bugü
ne kadar yapmış olduğu en büyük üretimi, en büyük 
satışı, en az orman yangınını, en az köylünün Orman 
İdaresi aleyhine açtığı davayı, en çok orman köylü
süne işçilik ücreti olarak verdiği para, kooperatifleri
ne vermiş olduğu en yüksek düzeydeki para, 1978 
senesinde gerçekleşmiştir; ama ben bunu başarı ola
rak kabul ediyor muyum, etmiyor muyum? Asıl işin 
münakaşası bu. 

Şimdi, bence başarı nedir? Orman Bakan
lığının kuruluş sebebi nedir? Orman Bakanlığı iki 
amaçla kuruldu. Memleketteki ormanları muhafaza 
etmek, ormanlık sahaları genişletmek. Bunun içine 
ben aynı Karma Bütçe Komisyonundaki konuşmamı-
da ilave edeyim: Ben ısrarla bir üçüncü amacı da bu
günkü dünya koşullarını düşünerek buraya koymak 
istiyorum. Ormanların ekonomiye olan katkısı, or
manların miktarını azaltmadan ekonomiye olan kat
kısı; üçüncü büyük temel ilkesi de bu. Acaba;, biz bu 
üç büyük temel ilkeyi ne kadar gerçekleştirebildik? 
işte bunu rakam olarak ifade etmek istiyorum. An
cak bunu söylersek başarımızın kıstasını bulmuş olu
ruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak kurulduğu 
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1937 senesinden, 1977 senesinin sonuna kadar or
manları korumak ve ormanları genişletmek amacına 
olan bu başarılı veyahut da başarısız çalışmamızın 
miktarı şöyledir : 

Bu 50 senelik müddet içerisinde Türkiye'de orman 
yangınlarından, köylünün haksız olarak kestiği aç
malardan, yapılmış tahribatın miktarı; 1 milyon 367 
bin 973 hektardır. Buna karşı 1937 senesinden bugü
ne kadar, Orman Genel Müdürlüğü olarak, Orman 
Bakanlığı olarak bizim yapmış olduğumuz ağaçlan
dırma miktarı ise, 513 bin hektardır. Yalnız yangın
da 1 milyon küsur hektar yanıyor, bunun yanında 
doğanın yaptığı tahribatı, zararlıların ormana yap
mış olduğu tahribatı saymıyorum. Bunun yanında bi
zim daha bir çok bilmediğimiz önlemek imkânını 
bulmadığımız tahribatı saymıyorum. Yalnız orman 
yangınlarının Türkiye'ye vermiş olduğu bu zarara 
karşı; ancak ağaçlandırmayla bunun 1/3'ünü yap
mışız. 

Şimdi, benim asıl başta başarı diye nitelendirdi
ğim şey, bu amaca nasıl ulaşabiliriz, bu amacı nasıl 
gerçekleştirebiliriz? Yani başarıyı nasıl elde edebili
riz, hükümetler, politikalar bunun için hangi politi
kayı koymuştur, hangi girişimleri yapmıştır ve bu 
girişimleri nereye kadar getirmiştir? Bence başarı bu. 
Yoksa, benim 1978 senesinde yapmış olduğum fev
kalade yangın mücadelesi, 1978'de yapmış olduğum 
istihsal, 1978'de amenajmandaki büyük hamleler, 
1978'de yapmış olduğumuz kadastro çalışmaları fa
lan, bunlar Orman Bakanlığının normal düzeydeki 
çalışmalarından öteye geçmez. Bu miktarların çoğal
ması ve istenilen başarıya ulaşması, ormancılığın te
mel ilkesindeki başarıyı göstermez. Bunu, başka bir 
yüzdeyle size söylemek istiyorum. 

1938 senesinden, 1977 senesine kadar Türkiye' 
deki tarımla ilgili tarım alanları % 124 çoğalmıştır. 
Bunun yanında, Türkiye'de yine sebze ve bahçelik
ler ı% 38 çoğalmıştır, zeytinlikler <% 137 çoğalmıştır; 
ama dikkat buyurun, bakın, orman alanları ise Tür
kiye'de % 36 azalmıştır. Şimdi bu çerçeveyi, bu ista-
tistiki rakamları, bu Devlet arşivinden alınan rakam
ları gözönüne getirdikten sonra, ormancılıkta temel 
ilkelerde, temel amaçta bir başarı gösterildiği iddia 
olunamaz. Nedir acaba bunun kusuru? Ormancılar 
mı iyi çalışmamış, yoksa politikacılarda mı bir kaba
hat var? İçlerinde şerefle bir seneden beri vazife gör
düğüm değerli orman mühendisi arkadaşlarıma bıra
kın mühendislerime, en küçük düzeydeki orman mu
hafaza memurlarımdan tutun, en yükseğine kadar 

nasıl yetenekli, feragatli çalıştıklarını biliyorum. Or
man mühendisleri, yerine göre orman muhafaza me
murları ormanlık sahalardaki tahribatı korumak için 
canlarını verdikleri çok defa olmuştur. Politikacılar
da da bir kabahat yok. Bütün seleflerimin, sanırım 
ki, hangi dönemdeki gelirse gelsin, politikacı bakan
ların, orman politikasının istenilen amaca ulaşabil
mesi için ellerinden gelen gücü, ellerinden gelen bü
tün gayreti sarf ettiklerini de biliyorum; ama bütün 
bunlara rağmen başarıya ulaşamadık bir türlü. Amaç
ta bir devrim, amaçta istediğimiz düzeyde bir çalış
ma yapmak imkânını bulamadık. Bunun gerçek se
bepleri nedir, bunun gerçek sebeplerini nasıl tespit 
etmemiz gerekir? İlk Bakan olduğum gün en fazla 
düşündüğüm buydu. Hedefe ulaşamamızın gerçek 
nedeni bizim bildiğimiz sebepler mi, yoksa başka bir 
sebep var da mı biz bu gerçeğe ulaşamıyoruz? Onun 
için Orman Bakanlığı Kuruluş Yasasında; 1595 sa
yılı Yasanın 8 nci maddesinin öngördüğü, «İki sene
de bir Orman Bakanı tarafından Yüksek Danışma Ku
rulu toplanır ve bu Danışma Kurulunun vermiş olduğu 
öneriler çerçevesi içerisinde orman meselelerine, orman 
sorunlarına bir çözüm bulunur.» maddesine Yasa
mızın getirmiş olduğu bu açık maddeye rağmen, şim
diye kadar bütün iktidarların döneminde maalesef, 
bu iki senede bir toplanan, toplanması gereken Yük
sek Danışma Kurulunun toplanmadığını gördüm. 
Geçmiş bütün iktidarlar Kanunun bu açık hükmünü 
yerine getirmemiş, Yüksek Danışma Kurulunu top
layıp, orman meselelerini bu Danışma Kurulunda 
karşılıklı münakaşa etmek ve bir sonuca varmak im
kânını bulamamışlardır. 

Yüksek Danışma Kurulu bildiğiniz gibi, üniver
sitenin değerli hocalarından, planlama uzmanların
dan, Bakanlığa bağlı diğer bakanlıkların ilgili müs
teşarlarından ve ormancılığın en yüksek seviyeli me
murlarından teşekkül ediyor. 

Bu değerli Heyet toplandı ve sanırım bir haftaya 
yakın bir müzakere sonunda, Orman Bakanlığının 
şimdiye kadar erişmesine imkân bulamadığı amaç
lara erişebilmek için neler yapması lazım geldiği ilke
leri tespit edildi. Bu tespit edilen ilkelerin başında, 
hiç bir zaman orman sorunlarını, orman içerisinde 
veyahut da kenarında yaşayan köylülerin sorunların
dan soyutlanıp, onlardan ayrı bir sorunmuş gibi mü
zakere etmenin veyahut da ayrı bir sorunmuş açısın
dan bakmamn imkâm olmadığı tespit edildi. Bizim 
de bildiğimiz bir gerekçenin ilk etapta üzerine git
mek gerektiğine inanıldı. 
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Nedir orman köylüsü? Çok defa bütün politika-- ; 
cılar söyledi; ben de söylüyorum. 1973 senesi bütçe
sinde de aynısını söyledim ve bu konuşmamda da 
«Orman köylüsü Türkiye'nin kırsal alanda yaşayan 
en fakir köylüsüdür. Orman köylüsünün sosyo eko
nomik durumunu belirli bir seviyeye kadar yüksel
medikten sonra ormanların sorunlarının üstesinden 
gelmenin imkânı yoktur» dedim. Aynı kanaate Yük
sek Danışma Kurulu da vardı. Orman köylüsü, ürün
lerini satışlarında, ürünlerini pazarlamalarında bir 
ekonomik güce sahip değildir. Bırakın ürünlerini sa-
tımlarındaki, pazarlamadaki uğradığı rekabetler, Or
man Yasasının kendilerine vermiş olduğu bazı hak
lardan istifade etmek için Orman Bakanlığına vere
cekleri küçük alım ücretlerini dahi ödeyebilecek eko
nomik güce sahip değildir. Öyle ise, aç olan orman 
köylüsünün ekonomik durumunu düzeltmedikten son
ra, ormanları korumanın, ormanları muhafaza et
menin, ormanlık sahaları çoğaltmanın imkânı yok
tur. 

Bunun için, fert fert hepsine birden yardım et
mek imkânı, scsyo ekonomik durumunu birdenbire 
yükseltmek imkânı olmadığına göre, bunların derhal 
kooperatifleşmesi lazım gelir kanaatine vardık. 

Şimdiye kadar kurulmuş olan kooperatifler bir 
türlü köylünün hakiki ihtiyaçlarını temin edecek dü
zeyde değildi, öyle ise, orman köylülerinin, diğer 
kooperatiflerden farklı olan durumları göz önüne 
alınarak, yeni kooperatif, özendirici kooperatif mo
delleri bulmak gerekirdi. Bunun için Bakanlığımız 
üç aylık bir kooperatif çalışması yaparak yeni bir 
kooperatifçilik sistemi getirdi. 

Bizim Orman Bakanlığına bağlı bir OR - KÖY 
Genel Müdürlüğümüz var. OR - KOY Genel Mü
dürlüğünün Devlet tarafından finansmanı yapılan 
bir fGnu var. Bu fon köylüye direkt olarak, gerek 
kooperatiflerine gerekse şahıslarına yapılacak yardı
mı gösteriyor; ama bu fon yönetmeliği o şekilde ya
pılmış ki, orman köylüsünü kalkındıracak düzeyde 
bazı maddelere sahip değil. Bunun için, orman köy
lerine daha fazla yardım yapabilmek ve orman köy
lerinin kuracağı kooperatifleri güçlendirebilmek için 
yönetmelikte yeni değişiklikler yapılarak derhal Ba
kanlar Kuruluna sunuldu. Bu değişikliğe göre, şim
diye kadar kooperatiflere verilen kredide 50 bin li
raya kadar olan faizsiz miktar 150 bin liraya çıka
rıldı. Bundan öte, proje karşılığı köylülerin kurmuş 
olduğu bu kooperatiflere verilen para % 65'ten 
'•c/c 75'e çıkarıldı. Katılım payının c/c 10'urıun hibe 
şeklinde verilmesi kararı alındı. Bunun neticesi oîa-
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rak, projelerini yapacak mali güce sahip olmayan 
orman köylüsünün kooperatiflerinin projelerinin be
dava olarak Orman Bakanlığında yapılması karar
laştırıldı. Netice olarak, şimdiye kadar bu özendirici 
tedbirler neticesinde, 1977 senesine kadar 712 orman 
köyü kooperatifi olmasına rağmen, bir sene içerisin
de birdenbire 400 tane yeni orman köyü kooperatifi 
kuruldu. 

Değerli senatörler; 
Bunun yanında, 1978'de 72 orman kooperatifine 

verilen miktar, 6 milyon hibe, 177 milyon kredi ile 
(Taşkesti'ye yapılan yardım da nazarı dikkate alınır
sa) 200 milyonu aştı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına 
beş dakika kaldı efendim. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Değerli senatörler; 

Şunu, şu şekilde vurgulamak istiyorum : 1979'da 
Orman Bakanlığı, 1978'de kooperatiflere dönük olan 
uygulamalarını daha süratli olarak devam ettirecek
tir. 1979'da orman köylerinin kooperatiflerine hibe 
olarak 200 milyon, kredi olarak 350 milyon, OR -
KOOP projelerine karşı 150 milyon olmak üzere 
toplam 700 milyon lira verilmesi programlanmıştır. 
1977 senesine kadar Türkiye'deki bütün orman köy
leri kooperatiflerine verilen miktarın 49 milyon lira 
olduğu görülürse, bir sene içinde bizim kooperatif
lere vermiş olduğumuz kredi birdenbire 200 milyo
nun üstüne çıkmış, 1979 senesinde ise 700 milyon ol
ması programlanmıştır. 

Çok sayın senatörler; 
Milli ekonomimize kentsel alanda, özel sektörün, 

kamu sektörünün yapmış olduğu büyük katkıyı bili
yorum; ama kırsal alandaki, Türkiye'nin üçte birinin 
dörtte birinin yaşadığı fakir orman köylerinin ekono
miye katkısının acaba nasıl olması gerekir? İşte, bu 
geniş, fakir elan orman köylülerinin Türk ekonomi
sine katkısı ve kendi sosyo ekonomik durumunu dü
zeltmek için tek çare, bu demin bahsetmiş olduğu
muz kooperatiflerin birlikler halinde birleşerek kura
cakları sanayiin Türk ekonomisine olan katkısının 
gerçekleşmesi gerekir. 

işte, bizim baştan beri «Halk sektörü» diye bah
settiğimiz ilk uygulama Türkiye'de, değerli arkadaş
larımın deminden tenkit etmek lüzumunu hissettikle
ri Taşkesti'de başladı; yani Taşkesti'de ilk defa halk 
sektörünü, köylünün kurmuş olduğu kooperatiflerle 
Orman Bakanlığı gerçekleştirme imkânını buldu. Hiç 
şüphe edilınesin ki, Taşkesti'deki başarılarımız devam 
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edecektir. Taşkesti'de, demin değerli arkadaşımın 
ifade etmiş olduğu gibi iki üç köye elektrik getirilme
miştir, 1 , 5 - 2 aylık gibi kısa bir dönem zarfında yedi 
tane köyüne elektrik getirilmiştir ve önümüzdeki se
ne 20 köye elektrik gelmiş olacaktır. 

Bundan başka, Taşkesti Köy - Kentinde, değerli 
arkadaşım, oradaki okula, «Taşkesti Pratik Sanat 
Okulu» diye bir okul yok dedi. Taşkesti Pratik Sanat 
Okuluna 70 öğrenci kayıt olmuş ve bunlar, o kurula
cak fabrikada çalışmak için, o fabrikanın hangi sa
nat dalında yapacağı faaliyet var ise, o faaliyete, o 
branşa girebilmek için kayıt olmuş durumdadır. Sanı
rım iki sene sonra da ilk mezunlarını vermiş olacak
tır. 

Değerli senatörlerim; 
Sözlerimi uzatmadan, orman yangınlarından bah

sederek, bütçeyle bağlamak istiyorum. 
1977 senesinde Türkiye'de ondan önceki seneler

de olduğu gibi büyük bir yangın felaketi olmuştur. 
Türkiye'de 1977 senesinde 43 bin 76 hektarlık or
man alanı yanmıştır. Bunun yalnız dikili ağaç olarak 
değeri 500 milyon liranın üstündedir, pazarlama de
ğeri ise 3 milyar liranın üzerindedir. Ama 1978 sene
sinde almış olduğumuz yeni önlemler sonucu, yanan 
ormanlık alan 12 bin 248 hektardır. Orman Bakan
lığı bu amaca, bu başarıya ulaşabilmek için 28 yeni 
yangın kulesi, 412 kilometre tel, 5 telsiz jeneratörü, 
1 376 yeni telsiz, 319 yangın söndürme profesyonel 
ekibi, 102 hazır kuvvet; 6 313 kişi çalıştırılmış ve bu 
iş için 500 milyon liraya yakın para harcanmıştır. Sa
nırım önümüzdeki sene bu yangın önlemleri devam 
edecek ve arkadaşlarımız istediği gibi daha modern 
usullerle çalışmalar için yeni yöntemler zorlanacak
tır. 

Bundan başka orman alanlarının yağmasını ön
lemek için İstanbul Elmalı - Ömerli'deki şimdiye ka
dar yapılan bütün usulsüz konutlara el konulmuştur. 

Bundan başka Ümraniye, Dudullu kadostraları 
iptal edilmiştir. Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Kartal ve 
Adalar'daki şimdiye kadar yapılan bütün ormanlık 
sahalardaki girişimler müfettişler tarafından tetkik 
edilmektedir. Antalya'daki (Basından da izlediğiniz 
gibi) ormanlık sahaların içerisine yapılan 177 tane 
villanın durumu için mahkeme kanalıyla meşgul ol
maktayız. Bunun yanında İzmir'in Gümüldür'ünde 
86 tane orman sahasının içerisine yapılan villa mah
kemeye verilerek geri alınmıştır. 

Değerli senatörler; 
Orman kadastrosunda 1978 senesinde 6 443 hek

tarlık arazinin kadastro işlemi bitmiş ve buna 1979 

senesinde 1 milyon 100 hektarlık kadastronun yapıl
ması amaçlandırılmıştır. Ağaçlandırma Türkiye'de 
hızlı yetişen türlerle ve bunun yanında orman dışı 
alanların ağaçlandırılması için üç tane büyük proje 
hazırlanmıştır. Bu projelerden ilki, 196 kilometrelik 
Meriç sahilinde yeni bir ağaçlandırma yapmak için 
programlan bitmiş ve temeli atılmıştır. Sanırım beş 
sene sonra bitecek olan bu ağaçlandırmada 100 mil
yon lira harcanacak, 8 milyon fidan dikilecektir. 

Bunun yanında Keban'da bir proje yapmış, hazır
lamış bulunuyoruz. Buna göre, Keban gölünün çev
resi 30 milyon ağaç dikilerek ağaçlandırılacaktır. 

Bundan öte bir değerli arkadaşımın değindiği gi
bi, sanayinin gelecekteki gereksinimine çare bulmak 
için, hızlı yetişen türlerle büyük bir ağaçlandırma 
projesi hazırladık. Bu projeye göre; Ege, Marmara 
ve Karadeniz yöresinde yoğun kültür metoduyla hız
lı yetişen türlerle büyük bir ağaçlandırma seferberli
ğine bağlayacağız. 

Değerli senatörler; 
Sözlerimi bitirirken, Bakanlığım bütçesi hakkın

da kısa bilgi vermek istiyorum. 
Bakanlık genel bütçesi 1 milyar 229 milyon 289 

liradır. Orman Genel Müdürlüğü Katma bütçesi 4 
milyar 633 milyon 707 bin liradır. Toplam olarak 
5 milyar 863 milyon 5 liradır. Bunun yanında bu büt
çeyle ilgili olmamasına rağmen, döner sermaye büt
çemiz de vardır. Bu bütçenin yekûnu 22 milyar 594 
milyon liradır. Toplam bütçemiz 29 milyar 457 mil
yon 5 lira olarak bağlanmış bulunuyor. 

Bütçemizin Türk Ulusuna, Türk Milletine hayırlı 
olmasını diler, şahsım ve Bakanlığım adına saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Hikmet Savaş'ın, buyurun efendim. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

kıymetli senatörler; 
Milli servetimizi idare eden bir Bakanlığın bütçe

sini görüşüyoruz. 
Bakanımızın bu geniş izahatından sonra, teferru

ata girmek istemiyorum. Yalnız Orman Bakanlığının 
iki mevzuda dikkatlerini çekmek isterim. 

Birisi, OR - KOOP vasıtasıyla dağıtılan ferdi kre
dilerin köylüye pek fazla yararı olmuyor. Bulunduk
ları köylerde; ancak bir, iki aile bu yardımdan isti
fade edebiliyorlar ve onlar da köyü bırakıp şehre dö
nüyorlar. Bunun için bu ferdi kredilerden vazgeçmek 
faydalı olacaktır. 
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İkincisi, orman köylülerinin kurdukları koopera
tiflerin projelerini kendilerinin yapmalarım bekleme
mek lazım. Çünkü yapmaları mümkün değildir. 

Üçüncüsü, tapu kadastro muamelelerinin çabuk
laştırılması, orman mıntıkası içinde gösterilen bazı 
sahaların, köylerin meydanlarına kadar indiği görül
düğünden, büyük ihtilaflara sebep olmaktadır. Hiç 
olmazsa, bu derece şiddetli olan köyleri öncelikle ele 
alıp, bu kadastro meselesini halletmeleri faydalı ola
caktır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 
Sayın üyeler; 
Orman Bakanlığı bütçesiyle, Orman Genel Mü

dürlüğünün bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Orman Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Onman Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 60 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin geliştiril
mesi 157 669 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan tranesferler 1 010 895 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun efendim. 
3. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S, Sa
yısı : 874) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum efendim. 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1979 ma

li yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 860 211 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Bölüm 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 513 609 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İ l i Ormancılık hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi î 842 954 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlan-
landırılması ve geliştirilmesi 1 264 471 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Milli parkların avcılık ve 
yaban hayatının geliştirilme
si ve düzenlenmesi 223 292 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 15 885 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (fi) işaretti cetvelde gösterildiği üzere 
(4 860 211 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum efen
dim. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 4 660 211000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 200000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1979 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi bağlı (C) işaretli 
cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, Orman 
Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi bağlı (M) işa
retli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi bağlı (R) işaretli 
cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar ile orman yangınlarıyla sa
vaş, böcek hastalıklarıyla mücadele için Bütçeye ko

nulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cetve
lin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili öde
nek miktarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart "1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylamaya tabidir; kupalar gezdirilsin. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
/. — 1979 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) (Devam) 

C) İŞLETMELER BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İşletmeler Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bakan?.. Hazır. 
Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Yırcalı ikinci sırada mı söz istiyorsunuz 

efendim?.. 
I. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — tkinci sırada 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Grup adına söz alan sayın üyeler : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Nurhan 

Artemiz, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Sıtkı Yır
calı. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Orhan Vural, Sayın Fikret Gündoğan, Sa

yın Ahmet Remzi Hatip, Sayın Akıp Aksaç, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Hikmet Savaş, Sayın Selâhattin 
Çolakoğlu, Sayın Fevzi Özer, Sayın Nurhan Arte
miz, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın İsmail İlhan, Sa

f/j 844 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

— 371 — 



C Senatosu B : 40 10 . 2 . 1979 O : 3 

ym Mukbil Abay, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın İs
kender Cenap Ege. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Sayın Nur
han Artemiz; buyurun. 

Sayın Artemiz, sürenizin 30 dakika olduğunu ha
tırlatıyorum. 

CHP GRUBU ADINA NURHAN ARTEMİZ 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Ba
kan ve İşletmeler Bakanlığının değerli mensupları; 

Sözlerime başlarken hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Bütçe çalışmalarının dokuzuncu gününü doldur
mak üzere bulunduğumuz bu günde, en güzel konuş
manın kısa olacağını düşünerek hazırlamış olduğum 
konuşmayı sizlere özetleyerek sunmak istiyorum. 

İşletmeler Bakanlığı, henüz bir yaşmı doldurmuş 
yeni bir organizasyonumuzdur ve kuruluşundaki gö
revleri iki esasa dayandırılmıştır. Bir tanesi, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini, kaynak tüketici durumdan 
çıkarıp, kaynak üretir duruma getirebilmek; bir di
ğeri de halk girişimlerini desteklemek diye özetleye
bileceğimiz iki ana görevi yerine getirmek üzere ku
rulmuş bir Bakanlığımızdır. 

Bakanlığın Kamu İktisadi Teşebbüslerini kaynak 
yaratır hale getirebilmek çalışmalarıyla ilgili olarak 
kendi bünyesi içinde üç adet genel müdürlük oluş
turduğunu memnuniyetle izliyoruz. 

Bilindiği gibi, 1977 yılında görev ve imletme za
rarları toplamı 30 milyar 600 milyon lira olan Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 1978'de yalnız görev zarar
larının 31 milyar 900 milyon liraya ulaştığı ve işlet
me zararlarının ise 16 milyar 200 milyon lira ile top
lam zararlarının 48 milyar 100 milyon lira olduğu 
bilinmektedir. 

Enflasyonu körükleyen, Hazinenin üzerine büyük 
bir yük teşkil eden bu zararların en kısa zamanda 
önlenmesi gerekmektedir. Ekonomiyi sağlıklı bir ya
pıya kavuşturabilmek için yapılabilecek en olumlu 
hareket, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu zararla
rını telafi edecek bir çarenin bulunmasıdır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin zararları çeşitli ne
denlerden ileri gelmektedir. Bunları kısaca başlıklar 
halinde arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 
mevzuat boşluklarıdır. Bazı Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin kuruluş kanunları yoktur. Bir kısım Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin örgütlenmeyle ilgili sorunla
rı vardır. Eşgüdüm, örgüt ve gözetim eksikliğinden 
doğan sorunları vardır. 

Bunlardan bir tanesi için kısa bir örnek arz et
mek istiyorum. Kamu İktisadi Teşebbüslerinden bi

ri, faaliyetleri neticesinde elde ettiği yan ürünü pa-
zarlayamazken, bir başka Kamu İktisadi Teşebbüsü 
aynı ürünü dışarıdan döviz ödeyerek almak durumun
dadır. Bu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin arasında 
bir eşgüdüm bulunmamasından doğan önemli bir boş
luktur. Bunun behemehal giderilmesi lazımdır; bu 
acı bir örnektir. 

KİT'lerin yönetimle ilgili sorunları vardır ve en 
önemlisi KİT'lerin insangücüyle ilgili sorunları var
dır. Yapılabilirlik raporlarında saptanan personel sa
yısının hemen hemen üç katına varan bir sayıyla ya
pılan işletmeciliğin verimli olabileceği düşünülemez. 

Ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde adama gö
re iş politikası sonucu, birtakım tıkanıklıklar meyda
na geldiği gibi, personel yetersizlikleri vardır. Kali
fiye personel sağlanmasında birtakım güçlükler var
dır. En önemlisi ücretlerdeki dengesizliklerdir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde memur statüsün
de bulunan bir kısım elemanın bazı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde toplusözleşmelerle işçiye yansıyan 
zamlardan, haklardan ve ücretlerden aynen yararlan
dığı görülmektedir ve üstelik garip yanı şudur ki, bu 
memur statüsündeki elemanlar, kendilerine yansıyan 
haklan alabilecekleri toplusözleşmelere taraf olarak 
oturmaktadırlar. Yani bir insanın kendisine çıkar sağ
layabileceği bir konuda, kendisiyle pazarlık etmesi 
gibi garip bir durum meydana gelmektedir. 

Oysa buna karşılık, aynı memur statüsünde olan 
başka Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanların 
gerçekten katsayı ve gösterge esasına göre maaş al
dıkları ve piyasada kendileriyle rekabet halinde bu
lunan işletmeler karşısında güçsüz durumda kaldıkla
rı ve elemanlarını özel sektöre doğru kaçırdıkları gö
rülmektedir. Buna örnek olarak Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin bankacılık kesiminde çalışan memurla
rını gösterebiliriz. 

Bu nedenle Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki bu 
ikili uygulamaya behemehal son vermek gerekmek
tedir ve yine aynı şekilde çeşitli Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde toplusözleşmelerle aynı işi yapan işçi
lerin ayrı ayrı ve birbirinden farklı ücretler aldığı 
görülmektedir. Bunun da iyileştirilebilmesi, bunun 
da düzeltilebilmesi için bütün Kamu İktisadi Teşeb
büslerinde toplusözleşmeleri tek elden yürütebilecek 
bir kuruma, bir kurumlaşmaya ihtiyaç olduğu açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

Toplusözleşmelerde işçilere seyyanen zam yap
mak yerine verimlilikle irtibatlandırmak suretiyle işin 
ağırlığına, niteliğine ve tehlikesine göre çeşitli, deği-
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şik oranlarda zam yapmanın adalet ilkelerine daha . 
uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İşletmeler Bakanlığı bünyesine bağlı olan «SAN' 

lı» kuruluşlardan TÜMOSAN'ın faaliyetlerine kısa
ca değindikten sonra sözlerime son vermek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, TÜMOSAN kamu kesiminde dizel 
motorları, aktarma organları, traktör ve traktör mo
torları yapmakla görevlendirilmiştir. TÜMOSAN'ın 
önemi bu görevinden ileri gelmektedir. Çünkü maki
ne imalat sanayiinde temel alt sektör, motor ve ak
tarma organları sanayiidir ve bir ülkede makine ima
lat sanayii kurulmamışsa. o ülkede ciddi bir sanayi
leşmenin varlığından bahsedebilmek mümkün değil
dir. 

Türkiye'de benzin motorlarının imalatı Murat ve 
Renault firmalarına 1968 ve 1969'da çıkarılan karar
namelerle verilmiş olduğuna göre, kamu kesiminin 
elinde yapabileceği sadece dizel motorları kalmakta
dır ve şimdi TÜMOSAN bunu gerçekleştirmek üze
re piyasaya girmekte ve faaliyetlerini, yatırımlarını 
yürütebilmektedir. TÜMOSAN'ın önemi bizce bun
dan ileri gelmektedir. 

Türkiye'de gerek traktör, gerek kamyon, gerekse 
otobüs gibi dizel motorları kullanan bu araçların pi
yasasında birçok firmaların, çeşitli firmaların bulun
duğunu görüyoruz. Örneğin, 80 bin talepli traktör . 
firmasında, yeni yatırımlara başlamış olanlar, proie-
leri onaylanmış olanlar da piyasaya girdiği takdirde 
1 6 - 1 7 civarında firma olacaktır. 20 bin talepli kam
yon piyasasında takriben 8 firma vardır. 3 bin talep
li otobüs piyasasında da 3 firma birbiriyle rekabet 
etmektedir. Firma adetleri bu kadar çok olunca sa
tıştan paylarına düşen de o kadar az olmaktadır ve 
elbette ki, bu azlık neticesinde onların verimli ölçek
te Türkiye'de bir motor sanayii gerçekleştirebilmele
ri de mümkün değildir. Bu nedenle, eğer bu statü 
bu durum devam edecek olsaydı bu firmaların mo
tor yapmak yerine yine motoru ithal etmek suretiyle 
montaja devam edecekleri kaçınılmaz bir ekonomik 
oluşumdur. Bu kârlı olmadığı için bunu başka türlü 
yapabilmeleri mümkün değildir. 

işte, TÜMOSAN'ın böyle bölüşülmüş ve böyle
sine karışık bir piyasanın içine motor ve aktarma 
organlarını imal etmek üzere girmesini Türk ekono
misi bakımından olumlu bir olay olarak karşılıyoruz 
ve Sayın Bakanlığın bu konudaki ciddi çalışmalarını 
da Grubum adına takdirle karşıladığımızı belirtmek 
istiyorum. 

Değerli senatörler; 
İşletmeler Bakanlığıyla ilgili olarak hemen aynı 

değerde gördüğümüz TEMSAN'ın faaliyetlerinden 
bir orta sınıf ve esnafa yönelik faaliyetler dolayısıy
la bir Türkiye Halk Bankasının faaliyetlerinden de 
bahsetmek isterdim. Ancak, bunları daha ilerdeki 
müzakerelere bırakarak, şimdi herkesin bu çalışmalar 
dolayısıyla son derece yorgun olduğu bir anda en 
güzel konuşmanın kısa konuşma olduğunu düşüne
rek hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim. 
Adalet Parti Grubu adına Sayın Yırcalı, buyurun 

efendim. 
AP GRUBU ADINA 1. SITKI YIRCALI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, sayın, değerli senatör arka
daşlarım, İşletmeler Bakanlığının değerli mensupları; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Arkadaşımızın rahatsızlığı sebebiyle Grubum adı
na ben, İşletmeler Bakanlığı üzerindeki Grubumun 
düşüncelerini ve eleştirilerini arz edeceğim. 

Önce şunu belirtmek isterim. Gerek plan ve prog
ram konuşmaları zamanında, gerekse Sanayi Bakan
lığı Bütçe konuşmaları sırasında, genel olarak birbiri
ne bağlı olan ve bugünkü deyimlerle eş bir yönetim 
içinde gitmesi gereken bu konuda, bu alandaki görüş
lerimizi arz etmiştik. Oradaki görüşmelerde belirtmiş 
olduğumuz düşüncelerde yine ısrar ediyoruz. 

Gerçekten bugün Sanayi Bakanlığı Bütçesinde, 
plan ve program konuşmalarında belirttiğimiz gibi, bü
tün dünyadaki toplumla birlikte, onun sosyo - eko
nomik ve hatta siyasal gelişmeleri ve oluşumu bir bü
tünlük göstermektedir. Bu bakımdan özellikle toplu
mun tarımsal kanadından başlamak, orta sınıftan geç
mek, onun ötesinde üretime, tüketime gitmek, ithal ve 
ihracatına kadar, yani içalım dışsatıma kadar toplu
mu kavrayacak bir politikanın mutlaka birlikte ve 
belli prensipler içinde yönetilmesi gerekmektedir. Biz 
o yönden memleketimizde 1932'lerden bu yana geliş
mekte olan, o gün kabul edilmiş olan Atatürk prensip
leri ve programları yöneltisinde, Birinci ve İkinci İk
tisat Kongresinden bu yana, uygulamanın bir elde 
yönetilerek daha verimli olabileceği inancındayız. 

Bu bakımdan özellikle son defa yapılmış olan Sa
nayi Bakanlığı, İşletmeler Bakanlığı ve onun yanın
da Yerel Yönetim Bakanlığı arasındaki bölünmelerin 
normal, geçerli ve yapılarına ve kendiierine verilen 
yetkilere göre yararlı ve sonuç verebilecek bir bölün
me olmadığı kanısındayız. Bu bakımdan o düşünce
lerimizi tekrar ediyoruz. 
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Bunun yanında, elbette ki, yalnız 1936'Iara ka
dar değil, 1950\ien bu yana da bakın kurulmuş olan 
bir çok İktisadi Devlet Teşebbüslerine, yani bugünün 
deyimiyle Kaimi İktisadi Teşebbüslerine., 

Türîdye Petrolleri Anonim Ortaklığı o dönemde 
kurulmuş, Pet - Kim o dönemde kurulmuş. Onun ya
nında diğer birtakım sanayi kollarındaki kuruluşlar 
o zaman kurulmuş; söker fabrikalarının genişletilme
sinde, Azot, Pet - Kim çimento fabrikalarının kurul
masında o zaman da en büyük pay yine de Devletin 
elinde olmuştur. Teker teker kurulmuş olan müesse
seleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin adını saymaya 
lüzum görmüyorum sözlerimi uzatmamak içlin. Biz 
'hiçbir zaman Atatürk prensipleri içinde devletçiliğe 
de karşı çıkmış değiliz. Ne Demokrat Parti, ne Ada
let Partisi. Çünkü, Atatürk prensipleri ve Anayasamı
zın hükümleri, önce elbette ki, hür teşebbüse, demok
ratik bir anlayış içinde en geniş imkânı vermiştir; ama 
hür teşebbüsün bile başarıya gidebilmesi ve toplu
mun, ulusumuzun toptan başarıya gidip, derlenip top
lanması içte ve dışta kendisine bir saygınlık kazanıla
cak bir seviyeye yükselebilmesi için elbette kî başta 
Devletin yardımcı olması gerekir. Ne yapacak Dev
let?.. Altyapıdan başlamak, öte yandan özel teşebbüsün 
yapamayacağı veya yapmasında, hatta bir süre için 
mahzur değil; ama geçerli olabilecek bir zaman bulun
madığı vakit yapacak, eksikliğini tamamlayacak, geri 
kalan da özel teşebbüsle beraber olacak, onun öte
sinde de özel teşebbüsün içte ve dıştaki çalışmaların
da özendirici ve yardımcı olacak. 

Bütün dünyaya balkın aynı prensipler içinde geliş
mektedirler. Hatta çeşitli ülkelere giden Sayın Hükü
met Başbakanımız bize birtakım modellerle gelmek
te hatta bunu bir devletçilik anlayışıyla ele alarak öz
yönetim konularını ortaya atmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 

Özyönetim, gerek Yugoslavya'da gerekse komünist 
memleketlerde komünizmin organı olarak değil, ak
sine yürüyemerriiş, başarıya gidememiş bir devletçi
liğin, hür rejime doğru gitmenin, hür teşebbüse doğ
ru gitmenin bir adımı olarak merkezi idareden kur
tulup, onu o günün modasına; çünkü ulaşım hızlan
mış, haberleşme hızlanmış, dünya beraber yaşıyor, 
orada yaşayan halkın her yerden gördüğü, duyduğu 
yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek; hani âdeta bir ne
vi aracıyı koyabilecek bir şekil ve anlamda ortaya 
konmuş ve işletilmeye başlanmış olan bir kuruluş
tur. 

Biz ise onu aksine bir anlamda âdeta özel teşeb
büsün kusurlarını gidermek, onu bertaraf etmek gi
bi devletçiliğe bir basamak yapmak anlayışına götür
meye doğru gidiyoruz. Bu ya başka memleketlerin 
gelişmekte olan şartlarını bilmemekten ileri geliyor, 
yahütta asıl dengesiz bir devletçiliği gerçekleştirmek 
için üstü kapalı kullanılmak yolları aranmak mana
sına gelir. O bakımdan, meseleyi böylece ele almak 
lazım. 

Diğer konuların içine girip de uzun boylu dur
mamak için kısaca söylüyorum ve belli başlı bugün 
münakaşası edilen konulara gelmek istiyorum. İkinci 
husus özel teşebbüsten ne arıyoruz?.. Sermaye yatırı
mı arıyoruz. Ne diyoruz?.. «KİT'ler büyük zararda
dır» diyoruz. Hatta bugünkü yeni Bütçemizde onu 
bile yapamıyoruz; yani başka kaynaklar bulamıyo
ruz, dış münasebetlerde bunun kaynağını bulamıyo
ruz. Ne yapıyoruz?.. Merkez Bankası yoluyla yeni 
birtakım yetkiler vermek yoluyla Maliye Bakanlığına; 
hatta o yetkiyi sırası geldiği zaman Bakanlar Kurulu 
kanalıyla iki misline; yani 25 milyar liralıksa iki ka
tına çıkarmak suretiyle «kullanabilirsin», diyoruz. Ya
ni ben yarın paramın kıymeti 100 iken onu nasıl bu
gün aşağı yukarı 50*ye diişürdümse, yarın ben bunu 
aynı zamanda % 100 daha düşüreceğim, ben bunu 
% 200 daha düşüreceğim anlamındaki birtakım kay
naklan kullanmak yoluna doğru gitmek istiyorsak, 
biz bu yolu bırakıp, önce o kaynaklan geliştirecek ve 
hatta ve hatta Devletin ortaklığıyla kurulacak olan 
müesseselerde o kaynakları yaratacak bir tarzda, özel 
teşebbüsün ve vatandaşların, dışta çalışan işçilerimizin 
biriktirdiği tasarrufları bu teşebbüslere koymak yoluy
la kaynaklarımızı geliştirmek imkânını arama çarele
rini bulmamız gerekir. 

Ne yapıyoruz son Vergiler Kanunuyla?.. Önce şu
nu yapıyoruz bir defa. Belli bir miktardan fazla his
sedar olamayacaktır ilk sermaye koyan. İkinci ola
rak ne yapıyoruz?.. Hisse senetlerinin, Kurumlar Ver
gisi olarak, kâr miktarlarını (Yani sene sonunda) ne
redeyse iki misli vergiye tabi tutmak yoluna doğru 
gidiyoruz. Daha ilerisini de ne yapıyoruz?.. Hatta, 
eğer bütün bunlardan sonra da yine o kurumlardan 
verilecek Gelir Vergilerinin miktarım da yükseltiyo
ruz, 

Halbuki bakıyoruz, % 22*ye kadar bankaların fa
izleri yükselmiş. Bakıyoruz, Devlet her türlü vergi
den muaf % 14 faizler tanımaktadır. O zaman ne 
oluyor?.. Dışarıdaki işçinin, içerideki tasarruf sahi
binin oraya para yatırması; yanı teşebbüse yeniden 
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yatırım yakması, sanayie yatırım yapiması, âdeta bir 
(bankanın mevduat gelirinden daha da fakirfteştiril-
'miş, sınırlandırılmış bîr hale sokulmaktadır. Bu da 
sermaye birikimini ve yatırımda gelişmeyi önlemekte
dir. 

'Arkadaşlar; 
'Bir üçüncüi noktaya daha temas edeceğim. O da 

yabancı sermaye konusu. Bizim vaktiyle çıkarmış ol
duğumuz Petrol Kanunu ve onun yanında Yabancı 
'Sermaye Kanunu var. O zaman içlimizde bulunan ar
kadaşlardan bilenler de vardır, her iki Kanun o mü
saadeyi Vermeyi tamamen devletin yetkisine vermiş
tir. Hangi şartlarda gelirse gelsin, eğer devletin öngör
düğü şartlar kabul edilmediği takdirde böyle bîr mü
saade verilmez. Daha da ilerisi var. Mesela, Petrol 
Kanununda «»Buraya gelip rafineri kuracak olan pet
rol şirketleri önce sadece belli bir kâr almak suretiyle, 
devletçe tespit edilecek belli bir kâr aldıktan sonra, 
elde ettikleri rafine edilmiş malların (Yani, mamul pet
rolü) önce Türkiye'nin ihtiyaçları için Türkiye'ye sa
tacak. Ancak, Türkiye'nin ihtiyaçları tamamlandık
tan sonradır ki, dışarıya satabilir, ihraç edebilir» de
dik ve nitekim bu yola doğru gidilmiştir. 

Bir İPRAŞ Şirketine biz o zaman yetki verdik ça
lışmaya; ama bağladık kendisini 15 senelik bîr müd
detle. Nitekim, 15 sene sonra hem de o günün değer
leriyle 50 milyon liraya kadar malolmuş olan ÎPRAŞ 
Rafinerisi, tamamen bedelsiz olarak Türkiye Devle
tine, Türk milletine kalmıştır. 

Arkadaşlar; 
Yine onun yanında Pet - Kim doğmuştur. Pet -

Kim nasıl doğar?.. Pet - Kim; yani birtakım kimye
vi maddelerin, ilaçlara girdi olan maddelerin, güb
reye esas olan birtakım ürünler petrol artıklarından 
elde edilmektedir. Eğer biz kendimiz Batman Rafine
risini, bir taraftan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığını kurarak kendi elimizdeki petrolü istetmeye doğ
ru giderken, geri kalan kurulmuş özel ve yabancı 
üç petrol rafinerisiyle beraber, onun artıklarından el
de ettiğimiz birtakım kimyevi maddelerle de çeşîtfi 
ilaçlar, gübre, zirai ilaçlar bakımından memleketimiz
de yeni birtakım sanayilerin hammaddesinin mem
leket içinde sağlanması temin edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu balkımdan yabancı sermaye ile Petrol Kanunu, 
inanız üi, bir tesadüf olarak bendeniz o zaman Hükü
mette bulunuyordum, bunların komisyonlardan ge
çerken o zaman bizimle beraber çalışmakta olan Halk 
Partüli arkadaşlarımızın da ortak bir ittifakıyla ka-
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bul edilmiştir, komisyondaki çalışmalarda. Ama Umu
mi Heyete geldiği zaman politik birtakım düşünceler
le, politik muhalefetler gösterilmek suretiyle Meclis
lerden çıkmış bulunmaktadır. Ama bugün görüyoruz 
ki, esasen plan görüşmelerimde ve dün Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde tekrar ettik. 
Sayın Hükümet Başkanımız, çağdaş gelişmenin içinde 
yabancı sermayenin kullanılmasının şart olduğunu ile
ri sürdüğüne göre, zaten bunun üzerinde artık müna^ 
kasaya lüzum yok. 

Arkadaşlar; 
Böylece diyebiliriz ki, artık sermaye ile memlekette 

yeni üretime doğru gitmek, dışarıya yüzde yüz bağ-
Mık diye kabul edilemez. îşte ortak pazarlar. îşte 
Öomecon bir taraftan, işte diğer milletlerin bir ara
daki beraber hareketleri. Pazar ve gelişim ortada. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, sürenizin bitmesine 
5 dakika var efendim. 

AP GRUBU ADINA İ. SITKI YIRCALI (De
vamla) — Bitiriyorum efendim, 

^Binaenaleyh, bu suretle görüyoruz kü, yalnız biz 
değil, bütün dünya bunu aynı şekilde yapmaktadır. 
Alın balkın Rüsyayı. Sovyet Rusya bugün kendi 
memleketindeki bütün madenlerin aranmasında, işle
tilmesinde, dışarıya satılmasında hükümetle ortak ola
rak bile değil, doğrudan doğruya müstakil yabancı 
sermayeli şirketlerin kurulup bunları işletmesine ve 
bunları kullanmasına yetki vermiştir. Çin aynı yetki
leri tanıdı. Coca - Oolayı, Pepsi - Colayı bir kenara 
bırakıyorum; bütün bunlar bir anlayış... 

Yine Rusya ve Çin de her türlü makine imalatı
nı, her türlü makinenin işletilmesini, içeride ve dışa* 
rıda satılmasını, tamamen yabancı sermayeye açık 
bulundurmaktadır. Renault üe anlaştı, her türlü büyük 
kamyonların yapılmasında, Fiat'la anlaştı binek oto
mobillerinde, Berliot ve birtakım diğer yabancı şir
ketlerle anlaştı, her türlü zirai makinelerin, motorlu 
makinelerin yapımında. 

Şu halde görüyoruz ki, bir büyük dünyanın, bera-1 

ber yaşayan dünyanın içindeyiz. Her gün uğraşıp dur
duğum, Ortak Pazara malımı satacağım, pamuklumu 
satacağım, şekerimi satacağım, öte yandan çimento
mu satacağım, üretltliğîm tütünümü, meyvemi, seb
zemi satacağım dîye uğraşıp durduğumuz bu büyük 
ortaklığın içindeyiz. Elbette ki yalnız alışverişle değil, 
ama onun yanında bir ortak çalışmanın içinde birbiri
ne yardım edilmesi zaruretinin içinde ben, aynı zaman
da sermayesini ve teknik yatırımım da kullanacağım. 
Elbette ki, bunları yaparken memlekeftin kendi üretiN 
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minü, kendi yararlarını hem de sadece basit yararla
rını değil, sadece ekonomik yararlarını değil, aynı 
zamanda sosyal yararlarını, siyasal yararlarını gözö-
nüne alarak, böyle bir bütünlüğe doğru gitmenin çığı
rını ve yolunu açmak mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan da yabancı sermaye üzerinde bu an
layışla durmak zorundayız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hatta o kadar ki, Comecon ile yani demirperde 

arkasındaki memleketlerin ortak pazarıyla AET ara
sında, Ortak Pazarla, birbiriyle alışveriş yapmanın or
tak anlaşmasına kadar gidecek bir çözümü aramaya 
doğru gitmektedirler. Biz dünyanın ötesinde yaşamı
yoruz. Biz elbette ki, komşularımızla her türlü ikti
sadi münasebete doğru girmek mecburiyetindeyiz, si
yasal münasebete de gireceğiz. Ama onun ötesinde 
nerede memleketin yararı varsa, nerede kendi malı
mızı daha iyi kıymetlendirebiliyorsak, nerede ben ken
di toprağımın üretimini, verimini, işçimin ahnterini 
daha değerli olarak bir yere satabiliyorsam, bu yol
ları aramanın zorunluğundayım. Buna göre de mem
lekette bir an önce, henüz yüzde 64 nispetinde bulu
nan ve çok geri bir mana ifade eden kırsal, tarımsal 
bölgedeki vatandaşımı, sanayiin içine doğru itmeye 
mecburuz. Onu kalkındırmaya, daha güzel günlere 
getirmeye, siyasal, ekonomik, politik olarak güçlü, 
kuvvetli bir devletin, bir geleceğin temelîerini atmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bu düşüncelerimizle, biz, İşletmeler Bakanlığının 
bugün, bundan sonraki bütçesinin de memlekette ha-
vırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yırcalı. 
Sayın üyeler, Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Ka

nunu Tasarısının açık oylamasına katılmayan sayın 
üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir istirhamımız olacak : Millet Meclisinde cereyan 
eden bir olay nedeniyle, bizim Grup olarak bir top
lantıya ihtiyacımız var. Bu sebeple bir saat ara ve
rilmesine ihtiyacımız var. (CHP sıralarından «Tabii, 
tabii» sesleri) 

BAŞKAN — Ben de üzüldüm, bir şeyden haberim 
yok, ama her iki grup da... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olabilir, 
tabii, tabii... 

BAŞKAN — Yalnız bir saat fazla; acaba imkân 
var mı? Şimdi saat 16.15. Saat 17.00'de toplansak 
mümkün mü? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
bilmiyorum ki, şu anda ne yapacağımızı. (AP sırala
rından «Olabilir, 17.00 olabilir» sesleri) 

BAŞKAN — Saat 17.00'de toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17,00 

BAŞKAN : Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullalı Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimin Dördüncü Otururumunu açıyorum. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

III. — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
Mecliste cereyan eden müessif hadise sebebi ile 
grubumuz görüşünü şöyle tespit etti. Bunu size arz 
ediyorum. 

Anayasanın 86 ncı ve İçtüzüğümüzün 52 nci mad

desini artık Yüce Senatoda uygulanmasını istiyoruz. 

Bu hüküm yerine getirilmediği takdirde biz çalışma 
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imkânını göremiyoruz. Onun için de şu anda ekseri
yet yoktur. Yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal yoklama talep ediyor
sunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu yoklama isteklerini İçtüzüğe dayandırıyorlar. 
Çok özel bir durumdayız, Sayın Şeref Bakşık arka
daşımızın evinde bir olay olmuş, şimdi arkadaşları
mız oraya gidip olayı görmek istiyorlar. Sayın Baş
kanım, izin verirseniz yoklamanın bir vakit içinde 
yapılmasını istiyoruz. Belki biraz gecikebilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Ben şunu ifade ede
ceğim. Bütçenin bütünlüğünü her çıktığım birleşimde 
söylüyorum. Bütçe başlar, yoklama biter, kanaatim 
budur daima muhafaza ediyorum. Arada yoklama 
yapılmaz, fakat bir uygulama ile bu noktaya geldik.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Yanlış 
uygulama efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bu nok
taya geldik, yoklamaları yapıyoruz, ama bütçenin 
bütünlüğü ilkesini kaybettirmenize imkân yok bana. 
Bütçeyi 10 gün içerisinde çıkartmazsam o zaman ben 
Anayasayı ihlâl ediyorum. Beni kimse bu suça teşvik 
ettiremez, beni kimse bu suça itemez. Bu iti
barla her an yoklama, eğer beş kişi tarafından 
istenirse, bağlamamışız; Danışma Kurulunda unu
tulmuş, Divanda unutulmuş bağlanmamış, İçtü
zükte açık bırakılmış bağlanmamış. İleride gereği 
düşünülür, fakat bu uygulamadayız. Ben yine bu uy-
yulamayı açtım. Beş sayın üye kalkar da yoklama 
istiyorum derse uygulamaya uyarak ben yine yok
lama yapacağım. Yeterki sayın beş üyenin kalktığını 
göreyim, ben o yoklamayı yaparım. 

Şunu da bilesiniz ki, şurada Başkan kaldığım sü
rece bu Senatoyu toplamak üzere her yarım saatte, 
her 15 dakikada bir, ben tekrar toplayacağım, tekrar 

3. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo

ru. (M. Meclisi: 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa

yısı : 874) 
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yoklama yapacağım. Bütçe yarın akşam 24,00'e ka
dar çıkmazsa Anayasa ihlâl edilir. Bunun bilinme
sinde zorunluluk var değerli üyeler. 

Buyurun efendim yoklama mı istiyorsunuz?. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, devam zorunluluğu yok mu?.. Anayasa
nın, 85, 86 ncı maddelerinden bahsedenlerin bu büt
çeyi çıkarmak için Senato Genel Kuruluna devam 
etmek zorunlulukları yok mu?. Meclisi çalıştırma
mak Anayasayı ihlâl değil mi, hakkın suiistimali değil 
mi? Bunları tescil ettirin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu söylediğiniz tescil 
edildi. Her kişi kendi hesabını kendi verir. Biz sadece 
görevimizi yapıyoruz. İzin verin bunu ağır ağır yü
rüteceğiz. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Ankara Üyesi Yi
ğit Köker, Trabzon Üyesi Ahmet İhsan Birincioğlu, 
İstanbul Üyesi Vefa Poyraz, Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu ayağa kalkarak yoklama istediler). 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Köker, Sayın 
Birincioğlu, Sayın Poyraz, Sayın Âdemoğlu yoklama 
istediler. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler; lüzum hissettiğim için 
duyuruyorum. 100 sayın üye vardır; çoğunluğumuz 
vardır ve Birleşimi tekrar açıyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; ne
rede 100 kişi var? 

BAŞKAN — Sayın Köker, bir şey mi söylediniz 
efendim? Sayın Köker, bir şey mi dediniz efendim? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Salonda yüz kişi mi 
var efendim? 

BAŞKAN — Evet, 100 sayın üye var efendim; 
işarette öyle. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısının oylamasına 149 sayın üye katıl
mış: 101 kabul, 47 ret ve 1 çekinser oy verilmiş ve 
bu suretle Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiştir 
efendim. 

EN VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

— 377 — 



C, Senatosu B : 4a 10 . 2 , 1979 O : 4 

IVS — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — CHP Grup Baskanvekili Fikret Gündoğan' 
in, bakanların, grupların konuşma sürelerinin 10'ar 
dakika ile sınırlandırılmasına ve yemek aralarının 
yarım saate indirilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; İşletmeler Bakanlığı 
üzerindeki bütçe görüşmesi yapılırken bir önerge 
geldi; okutuyorum efendim. 

Usule taalluk ettiği için evvela bunu görüşüp ka
rara bağlayacağız ve sonra devam edeceğiz. 

Buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 94/3 ve Cumhuriyet Senatosu içtüzü

ğünün 87 nci maddeleri hükümleri, Bütçe kanunu ta
şanlarının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda en 
geç on gün içinde görüşülerek karara bağlanmasını 
amirdir. 

1979 mali yılı Konsolide Bütçe kanunu tasarısı
nın bugüne kadar yapılan görüşmelerin bir bölümü
nün program uyarınca saptanan zaman sınırları için
de bitirilmesi mümkün olamamıştır. Bu durum, 1979 
mali yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda on gün içinde görüşülerek ka
rara bağlanmasını tehlikeye düşürmüş bulunduğun
dan; 29 Ocak 1979 günlü Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca alınan kararda saptanan sürelerin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bundan sonra görüşülecek bakanlık ve katma 
bütçeli daireler bütçeleri üzerinde gruplar adına yapıla
cak konuşmalarla bakanların konuşmalarının bir de
fa ve 10 dakika ile sınırlandırılmasını, bütçenin tümü 
üzerinde son defa yapılacak görüşmelerin de 10 daki
ka ile (Gruplar ve Bakanlar) sınırlandırılması, öğle ve 
akşam yemekleri için ayrılan 1 saatlik sürelerin de 30 
dakikaya indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

CHP Grubu Baskanvekili 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz; lehin
de, aleyhinde birer kişiye 10'ar dakika söz verece
ğim. 

Lehinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Aleyhinde?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

ÎENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz; buyurun Sayın 
Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Dokuz gündür, gece gündüz çalışmamıza devam 
ettik. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Siz ça
lışmıyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Lütfen Sa
yın Köseoğlu. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, rica 
ederim; izin vermeyeceğim müsaade ediniz. 

Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ve bütçenin so
nuna geldik. Bu bütçeyi on günde bitirmek için Cum
huriyet Senatosu Sayın Başkanının daveti üzerine, 
29 Ocak günü bütün grup temsilcileri ve Başkanlık 
Divanı üyeleri ile toplanıp bir program çizdik. 

Bu program normal uygulanmaktadır; ama Ana
yasanın 86 ncı maddesini bir tarafa atmaya hiç kim
senin gücü yetmez. Anayasanın 86 ncı maddesinin 
ışığı altında tedvin edilen İçtüzüğün 52 nci maddesi
ni bir tarafa atmaya hiç birimizin gücü yetmez. Biz, 
Anayasayı ihlâl etme gibi bir duruma bu Yüce Mec
lisin düşmemesini temin için zaman zaman yoklama 
talebinde bulunduk. Şimdi bunu önlemek için Ana
yasanın 93 ncü maddesine dayanarak, bütçe on günde 
çıkması şarttır. 

Evet arkadaşlar; şarttır. Ne zaman? Normal ça
lışmaların, normal psikolojik durumların devam et
tiği bir dönemde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, elinizden gelse herhalde bir dakikaya da 

indireceksiniz, ama yine bir yerde Tüzüğe saygı: 10 
dakika. 

Kalan bakanlıklara bakın; 300 küsur milyar lira 
harcanmış, 400 küsur milyar lira yeniden milletten 
para istenip harcanma yetkisi istersiniz; siz bunu on 
dakika ve bütçenin tümünü on dakikada karara bağ
layacak sımz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öbür Meclis baskı altına alındı; bu Meclisi de 

bu önerge ile baskı altına alırsanız, yazık olur bu 
ülkede demokrasi var demeye, dil dönmez. Meclisler 
normal çalışacaktır. Gece sabaha kadar çalışmaya 
hazırız, yarın da 24,00'e kadar çakşırız. 
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V, — DİSİPL 

7. — İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu'na bir 
ihtar cezası verilmesi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hay
di getirsene arkadaşlarını... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın üye
ler bir... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sen bağırma.. 
Sen bu kürsülerden...; 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika. 
FEVZt HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Sen 

sus. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

1. — CHP Grup Başkanvekili Fikret Gündoğan'tn, 
Bakanların, grupların konuşma sürelerinin W ar da
kika ile sınırlandırılmasına ve yemek aralarının ya
rım saate indirilmesine 'dair önergesi, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bizim, Türk 
Milletinin temsilcisi olarak halklarımızı elimizden al
maya sizlin sayınız; yetmez; bu Anayasa ve İçtüzük 
ibulunlduğu müddetçe. 

Saygılar sunarım1. (AP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başkaca söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Olmadığına göre önergenin son 'kısmımı tekrar oku
muyorum. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) Okumaya 
lüzum yok, oylayın hemen. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN 

/. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisynou Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Devam) (1) 

L) İŞLETMELER BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vam) 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin gö-
rüşjülmesdne devam ediyoruz. 

Şahıslan adına söz alam sayın üyeleri okuyorum: 
Selâhattin Çolakoğlu ; buyurun efendim. 
Biraz evvel isimleri ilan etmiştim. 
Sayın Çolakoğlu, süreniz on dakikadır. 
REFET RENDECİ (Saimsun) — Sayın Başlkan; 

ktonuşmasak daha iyi olmaz mı? 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2.2. 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. j 

— 379 

S CEZALARI 

I ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sen bu bağırma
larında... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal bir da
kika, Sayın Ucuzal.., 

I FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 146* 
ya bak, 146'ya... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu; size bir ihtar veri-
I yorum. Lütfen. 

I Buyurun efendim. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I BAŞKAN — «Bundan 'sonra görüşülecek Bakan
lık ve Katma Bütçeli Daireler büitçeleri üzerinde 
gruplar adına yapılacak konuşmalarla Bakanların 

I konuşmalarının bir defa ve 10 dalkilka ile smırlarir 
I dınîmasını, bütçemin tülmlü üzerinde son defa yapıla

cak görüşmelerin de 10 dakika ile (Gruplar ve Ba
kanlar) sımrlaındırılması, öğle ve alkşaim yemekleri 
için ayrılan bir saatlik sürelerin d& 30 dakikaya indiril-
mesiıni arz ve teklif öderiz.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; görüşülmekte olan İş
letmeler Bakanlığı bütçesi de buna dahidir. 

Oylarınıza sunuyorum.. Kalbul edenler... Etme
yenler... Kabul edlillmlişitir efendim. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Adamı ipe 
götürürler ipe. 

İŞLER (Devam) 

I IBAŞKAN — Genel Kurulun kararı efendim. 
Buyurum efendim. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gazuautep) — 

J Sayın Başlkan, sayıo senatörler; 
Ben, esasen söz almak niyetinde değildim. Yalnız. 

İşletmeler Bakanlığı g!i!bi önemli fair Bakanlığın... 

IBAŞKAN — Pardon; bir dakikanızı rica edeyim. 
Süreler de 19.30'a kadar uzatılmıştır; belki ıbite-

Ibilir bu akşamki 'bütçeler lütfen sayım üyeler, dik
katli dinleyin ef emdim. 

I SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sfo-
merbank gübi önemli bir kuruluşun, halkın zaruri 
ihtiyaçlarını giderme yönündeki girişimleri, bize 
çok ümit veren bir kuruluş olduğumdan, Bakan
lığın, Sümerbankı daha işlerli duruma getirmesini, 
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halkın zaruri giyüm maddelerim bol ve ucuz temin 
edöbilecâk bir dunuma gelmesdınıi hatıflatmaik için söz 
aldım. 

Bültçenin; Ulusumuza, Hükümete ve Parlamen
tomuza hayıınlı olmasım diler, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Çotk teşekkür ederiz. 
Sayın Fikret Gündoğan. 
iSaym Fikret Gündoğan, sıralarını Sayın Feyyait'a 

vermişlerdir efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Bütçeyi Cumhu

riyet Halk Partıiısi grubunda konuşarak geçirseniz 
daha iyi olacak. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sen sus!. 
Bunu konuşmaya hakikin var mı öyle?.. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin ve ben:, 
mecbur etmeyin başka bir cezaya. Lütfen. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Konuş
maya hakkı var mı?.. 

'BAŞKAN — Lüzum yok. Lütfen rica edeyim. 
©en siöıylüyoıruim. 

Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İs/tanibul) — Sayın Bakan, 

sayın senatörler; 
Bir cümleyle konuşmamı sona erdireceğim. 
Sayın Balkandan istirhamım şudur: KİT'lerin bir 

ıbalkanlık halinde organizasyonu ve bu konuda bü
yük bir yasa değişükldğind fcendilerıinden istirham eder, 
cümlenize saygılarımı 'sunarırn. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyaıt. 
Sayın Remzi Hatip, buyurun efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, Senatonun değerli üyeleri, Sayın İşletmeler 
Bakanımız ve Bakanlığın kıymetli mensupları; 

İşletmeler Bakanlığı, tarzı teşekkülü üzerinde dur
mak istemiyorum. 

1978'de kalkınma hamlemizin yürütücüleri olarak 
kurulan kamu şirketlerinden bu Bakanlığa, DESİ-
YAB başta olmak üzere, TÜMOSAN, TAKSAN -
TEMSAN, GERKONSAN gibi şirketler, faaliyet ko
nularıyla ilgilenmek üzere, bu Bakanlığa bağlanmış
lardır. 

1975'den 1978 yılına kadar, bu yeni şirketlerle, 
mevcut KİT'ler eliyle başlatılan tesislerden 15'i 1977 
senesinde faaliyete geçirilmiştir. 40 tanesinin de 1978' 
de açılışı programlanmış idi. Bu memnuniyet verici 
milli hareket yerine, 1 yıldır faaliyet gösteren İkti
dar 40 tesisin sökülmesine karar vermiştir. 
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İşte, İşletmeler Bakanlığı da bundan nasibi almış, 
hissesine düşeni yapmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde, 
devlet öncülüğünde kurulması öngörülen, motor ve 
traktör sanayiinin gerçekleşmesi gecikmiştir. Bu za
man açığını kapatmak maksadıyla TÜMOSAN, güç
lü bir kamu şirketi olarak kurulmuştur. TÜMOSAN' 
in kuracağı motor, motor yenileme, traktör, aktar
ma organları sanayileri, bütün fizibiüte raporları ve 
projeleriyle tatbikat projeleri hazırlanmış, yerleri bel
li edilmiş, arazileri tespit edilmiş ve büyük kısmının 
inşaatı başlattırılmıştır. Bir kısmı ise, ilk üretime baş
lama noktasına getirilmiştir. 

Bizim hazırladığımız ve Meclislere sunduğumuz 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da konu, 
anahedef olarak ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı, ilk icraat olarak, bu planı geri çek
miş, 1 yıl sonra Meclislere getirdiği Plan da, bu pro
jeler bir tek cümlenin içinde, yuvarlak cümleciklerle 
geçiştirilmekte, gözden kaybedilmekte ve âdeta orta
dan kaldırılmak için, özel bir gayret sarfedilmekte-
dir. 

Mesela, Konya motor ve traktör fabrikalarından 
tek kelimeyle bahsedilmek şöyle dursun, bilakis, mo
tor sanayiinin özel sektöre devredileceği ifade edil
mekte, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından beri, 
benimsenmiş temel ilkelerden uzaklaşılmaktadır. Ka
mu, özel sektör münakaşasının cereyan ettiği bu or
tamda şunu hemen ifade etmek isterim ki, biz, dev
let öncülüğüyle ağır sanayi hamlesinin başlatılmasına 
ne kadar ehemmiyet veriyorsak, özel sektörün sana
yi sahasında tam gücüyle teşvik edilip, seferber edil
mesine de o derecede ehemmiyet veriyoruz; ama hiç 
unutulmamalıdır ki, Türkiye'de acı tecrübeler geç
miştir, 

Bir özel sektör, yabancı sermaye Perkins motor
ları macerası cereyan etmiştir. Türkiye, artık bu gi
bi maceralar yüzünden, motor sanayiinde kaybede
cek zaman sahibi değildir. Bu maceralar bize en az 
10 yıl kaybettirmiştir. Yeni maceralar bir an evvel 
terkedilmelidir. 

Niçin, TÜMOSAN'ın Aksaray kamyon motorla
rı, Nevşehir aktarma organları, Adapazarı, Bolu mi-
nübüs motorları ve diğer motor projeleri, Planda tek 
kelime ile bile bahsedilmez?.. Beş Yıllık Plandan na
sıl endişe duyuyorsak, Hükümetin bir yıllık icraatın
dan da aynı endişeleri duyuyoruz. Çünkü, hadiseler 
bunu teyit etmektedir. 
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Mesela, şunu sormak isterim ve öğrenmek iste
rim : Kendilerinden önce hazırlanan TÜMOSAN 
Şirketinin hakiki hüviyetini anlatan tanıtma broşür
lerinin dağıtımı niçin önlenmiştir?.. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, sürenizin bitmesine 
1 dakika kalmıştır, hatırlatırım. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Peki 
efendim. 

TÜMOSAN Konya traktör ve motor fabrikaları 
için bugüne kadar 500 milyon lira harcamış, Türki
ye'nin beklediği bu motora kavuşma faaliyeti niha
yet bir sonuca varabilmişti. Kredi meseleleri çözül-
müş, patent anlaşmaları yapılmış, en modern tiplerin 
imalatı için, bu TÜMOSAN geceli gündüzlü çalış
mıştır. 

Tam bu sırada, Sayın İşletmeler Bakanı, özel 
maksatlı bir tutum içerisine girerek, ters adımlar at
mıştır. Komisyonda yaptıkları konuşmada, «Biz bu 
kuruluşların temellerini bulduk; fakat plan ve proje
lerini bulamadık. Yapılan inşaatlar her yerde aynı 
planlı olmak üzere, idare binaları ve lojmanlardır» 
demişler ve gene «TÜMOSAN'ı ölü bir noktada dev
raldıklarını, bütün lisans anlaşmalarını 'kendilerinin 
yaptığını» ifade etmişlerdir. 
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Orta sınıfın en büyük çoğunluğunu meydana ge
tiren, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin, kısa va
dede kredi ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, sa-
natKâr, küçük ve orta sanayicilerin işletmelerinin, 
modern araç ve gereçlerle donatılmasını, yeni tesis
lere kavuşturulmasını ve gelişmesini sağlayacak orta 
ve uzun vadeli kredi vermek bakımından, esnaf ke
falet kooperatifi sistemini geliştirerek, orta sınıfın 
örgütlenmesine yardımcı olmak bakımından; yurda 
dönen işçilerimizin kuracakları sanayi girişimlerini, 
kredi gereksinimlerini karşılamak bakımından, Hü
kümetin özellikle bu konuya önem verdiğini müşa-
hade etmekteyiz ve geniş ölçüde de destek sağladığı
nı, bütçesinin tetkikinden anlamaktayız. 

En az, (Bu sene verilen miktar) 20 milyar 800 
milyon liralık mesleki kredi, 4,5 milyar liralık da ti
cari kredi verilmiş bulunmaktadır. 

Bunun maksadına matuf harcanma yapılacağı ve 
bu surette kredilerin sağlanacağına güvenmekteyiz. 

Uzun boylu konuşmak istemiyorum, özellikle bir 
ülkenin her yönüyle güvencesi sayılan, orta sınıfa 
dönük hizmetleriyle, Bakanlığın ve Banka mensupla
rının önemli bir görevi yerine getireceklerine inan
makla, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?.. Yok. 
Sayın Hikmet Savaş, buyurun efendim. 
Sayın 5 üye tamamlanmıştır, sıra Sayın Bakana 

gelmek üzeredir; haber vereyim. 
Son söz Sayın senatörün efendim. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

kıymetli senatör arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız İşletmeler Bakanlığı ye

ni kurulan bir Bakanlıktır; fakat bünyesine aldığı 
teşkilatlar çok es'ki ve memleketimizin ekonomik ha
yatında büyük roller oynayan müesseselerdir. 

Bunlardan bilhassa Sümerbank müessesesinin son 
zamanlarda, uzun zamandır aralarında işçilerle bulu
nan ihtilafın halledilmiş olması bizi memnun ediyor. 
Yalnız, KİT'ler arasında mümtaz bir yer taşıyan Sü
merbank Müessesesinin ve Bankasının ve işçilerinin 
bulunduğu müesseselerde, diğer KİT'e dahil işletme
lerdeki işçilerle aralarında ücret bakımından büyük 
farklar vardır. Önümüzdeki sene yapılacak olan top
lu sözleşme de bu hususun gözönüne alınmasını, kâr 
getiren insanlara, kârlarından paylarını vermekten 
kaçınmamasını Bakanlıktan beklemekteyiz. 

Bakanlığın ikinci bir kuruluş gayesi de, bugün 
Türkiye'de bulunan büyük devlet teşekkülleri arasın-

Halbuki, bilinmektedir ki, 1977 senesinde, TÜ-
MOSAN'ın bütün lisans anlaşmaları ikmal edilmiş 
ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Gi
diniz Konya'ya, Aksaray'a, gidiniz Niğde'ye; bura
da olan inşaatlar, idare, lojman binaları değil, kos
koca fabrika binaları, birinci kademe inşaatlarıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Efendim, 
muhterem heyetinize söyleyeceklerimi burada kes
mek zorunda kalarak tamamlayarnıyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. (CHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Akıp Aksaç, buyurun efendim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler ve Bakanlığın muhterem mensup
ları; 

Yeni bir kuruluş ve bakanlık olan bu teşekkülün. 
iyi bir kuruluş kanununa ve bir teşkilat kanununa 
ihtiyacı olduğuna kaniyim. 

Görüşlerimi kısaca arz etmek niyetindeyim. 
DESİYAB ve Halk Bankasının yurdumuzdaki his

sedilen ihtiyaçları bakımından maruzatta bulunacak
tım; fakat maruzatımı bu kısalık içerisinde bir çer
çeveyle belirtmek arzusundayım. 
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da bir uyumsuzluğun, bir eşgüdüm çalışmasının ol
madığı meydandadır. Bir sürü eksiklik ve yokluğunu 
çektiğimiz mallar, eğer bu fabrikalar arasında bir 
birlik, bir organize meydana getirilebilirse halledile
bilecek duruma girecektir. Bunları Sayın Bakanımı
zın dikkatle takip edip bir organize hale getirmesini 
temenni etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, son karara göre süreniz 10 dakika

dır. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUT-
OĞLU (Samsun Miileetvek'ili) — Sayın Başkan, Sena
tonun Sayın üyeleri; 

İşleetmeler Bakanlığı, bir yılını tamamlamış yeni 
bir Bakanlıktır ve üslendiği görevlerde Türkiye'de 
iktisat politikasında yeni bir yapının oluşturulması 
amacını gütmektedir. Bu yapı, bür bakıma öteden 
beri var olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekono
mimize güç verecek şekilde kâr eden teşekküller ha
line getirilmesi ve sanayileşmemizi hızlandırıcı bir 
bünyeye kavuşturulmasıdır. Bu görev, oldukça es
kiden beri önemi anlaşılmış bir görevdir. Fakat bu 
alanda yapılmış olan ilerlemeler maalesef sınırlı kal
mıştır. 

KİT'lerin İşletmeler Bakanlığı ile olan ilişkileri 
doğrudan doğruya ve dolaylı ilişkiler olarak iki 
grupta toplanabilir. Doğrudan doğruya ilişki, İşlet
meler Bakanlığına bunların bağlanması şeklindedir. 
Bu açıdan bazı KİT'ler, bankalar İşletmeler Bakan
lığına bağlanmıştır. Fakat kisa dönemde Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine etkinlik kazandırmak içtin bun
ları düzenleme ve yönlendirme yoluyla biz daha et
kili hale getirebiliriz. Bu açıdan Sayın Feyyat'ın bu
rada dile getirdiği öneriye yürekten katılıyorum. Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin bir Bakanlık altında 
uzun vadede toplanması ve onların verimlerinin, üret
kenliklerinin artırılması için gerekli yasal düzenleme
lerin yapılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. 

Aynı şekilde, yeni kurulmuş olan bu Bakanlı
ğın görevlerinin açık bir şekilde belli edilmesi için 
bir kuruluş yasasına da gereksinim vardır; fakat 
bu ihtiyacın yerine getirilmesünden önce de İşletme
ler Bakanlığı kamu kesiminde İktisadi Devlet Te
şekküllerinin güçlendirilmesi için üzerine düşeni yap
maktadır. Bu açıdan geçmiş yıl zarfında Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinde işyeri barışım sağlamak, üc

ret sözleşmelerinde, toplu sözleşmelerde bir an Önce 
uzlaşmaya varılmasını sağlamak bakımından önem
li çalışmaları olmuştur. Birçok işyerinde greve gi
dilmesi gerçekleştiği halde, İşletmeler Bakanlığının 
yaptığı uzlaştırmalar sonucu grev gerçekleşmeden 
işyerinde barış sağlanmıştır ve grevler sebebiyle ka
mu kesiminde bu yıl iş kaybımız, işgünü kayıbı-
mız; en düşük düzeyde olmuştur. 

Bir başka önemli gelişme de, toplumsal anlaşmay
la kamu kesimi ücretlerinin belli bir çerçeve içerisin
de tutulmasına çalışılmış olmasıdır ki, bu, toplu söz
leşme düzenimizde kıymeti zamanla anlaşılabilecek 
çok büyük bir adımdır ve ileride özel kesimde de 
bunun belli süreler içinde Ve toplu sözleşmelerin içe
riğine dokunmaksızın gerçekleştirilmesinin gerekti
ğine inanıyoruz ve bu yolda da ilerlemelerin sağlan
dığına inanıyoruz, 

Şunu da belirtmek isterim ki, biz KİT'lerde dü
zenlemeler yaparken yönetime katılmadan bahsedi
yorsak eğer, bunun KİT'lerin işyeri olarak yöneti
minde demokratik ilkelere kavuşturulması ve o yol
dan kârlılıklarının artırılması içlin gerektiğine inanı
yoruz. Yönetime katılmayı ölçülü sınırlar içerisinde 
gerçekleştirmek üzere bir tasarı hazırlamış bulunu
yoruz ve Sayın Yırcalı'nın endişelerine katılmadığı
mı da belirtmek istiyorum. Biz yönetime katılmayı, 
öz yönetimi değil, yönetime katılmayı gerçekleştirir
ken bu işyerlerine bürokratik yönetimden uzakla
şarak işçinin işyerine ilgisini artırıcı bir yönetim 
şeklini getirmeyi amaçlıyoruz. O açıdan öz yönetim 
bir devleteçiliğe doğru gidiş değil, bürokratik devlet
çilikten işyerinde çalışanların demokrasisine doğru 
bir ilerlemedir. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi
nin önemine işaret etmek işitiyorum. 

KİT'lerin önemi geçtiğimiz yılda ekonomimizde 
daha iyi anlaşılmıştır. Bu artan zararların, özellikle 
enflasyon dönemlinde daha da artması sebebiyle 
ekonomimizdeki büyük tahribatının anlaşılmasından 
doğmaktadır. Biz İşletmeler Bakanlığı olarak halk-
oyunda da, Parlamentoda da önemli anlaşılmış olan 
KİT'lerin zararlarının kamu kesimine yüklediği bü
yük yükün azaltılması için önümüzdeki günlerde bir 
ortak program uygulanması için çalışmalar yapmaya 
kararlıyız. 

îşleetmeler Bakanlığının ikinci grup çalışmaları, 
bildiğiniz gibi halk kesimini oluşturma yolundaki ça
lışmalardır. Bu konuda elimizde .ki banka aracı ku
ruluş olarak halk kesimine kredi vermektedir. Birin
cisi; öteden beri var olan Halk Bankasıdır. Bu yılkî 
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yenilik, Halk Bankasının sadece Esnaf Kefalet Koo
peratiflerine kredi vermekle kalmayıp, doğrudan 
doğruya kurdurduğu ikmal, tedarik ve üretim koo
peratiflerine de, bu kooperatiflerin tüzelkişiliğine 
de kredi vermesi şeklindeki uygulamadır. Ayrıca, 
Halik Bankasının hem yurt içinden, hem yurt dışın
dan seferber ettiği kaynaklar artırılarak esnaf, sant-
kâr, küçük sanayici, orta boy sanayici kesimine sağ
ladığı destek büyük ölçüde artırılmıştır. 

Elimizde halk kesimini desteklemek için ikinci 
kuruluş, Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankasıdır, 
(DESİYAB)'tır. Bu banka da, geçtiğimiz yılda yarı 
yolda kalmış birçok işletmeyi elinden tutarak, birçok 
halk girişimini yarı yolda kalmışken elinden tutarak 
Öşletmeye açmıştır. Birinci öncelik, İşletmeye açılma 
aşamasına gelmiş olanların işletmesiydi. Bunu bir
çok halk girişiminde gerçekleştirdik. İkinci aşama, 
kurulmuş; fakat sürüncemede kalanların ilerletilme-
-sidir ve asıl üçüncü aşama (ki, onun üzerinde büyük 
•bir titizlikle çalışıyoruz) yeni projelerin yurt çapında 
hazırlanmasıdır. Bunun önemini bilhassa burada be
lirtmek isterim, tilerde valiler, il özel idareleri ve 
bakanlık mensupları, DESİYAB uzmanları yörelere 
göre biçilmiş yörelerin gereksintimlerine cevap veren 
kârlı projeler oluşturmaktadır ve önce bunların bir 
miktar kaynağını il özel idarelerinden, Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankasından ve diğer kamu ku
ruluşlarından sağladıktan sonra sermayenin büyük 
çoğunluğunu yine halktan, küçük tasarruflardan top
lamak yoluyla faaliyete geçirmektedir. Bu arada da 
yurt dışında birikmiş olan işçi tasarruflarını ekono
minin kalkınması için devreye sokmak için çaba gös
termektedir. Bu konuda bugüne kadar geçmişte ba
şarısız kalmış örneklerin yaptığı tahribatı gidermek 
için son derece dikkatli adımlar atmaktayız, sağlam 
projeler seçmekteyiz ve «yürü» dediğimiz projenin 
hedefe Varmasına özellikle dikkat etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İM dakikanız kaldığı
nı hatırlatıyorum. Ona göre toparlarsanız memnun 
olurum. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUT-
OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım, 

Görevlerimizden bir üçüncüsü, burada sayın ha-
tip'in işaret etmiş olduğu Türkiye'nin sanayileşme 
sürecinde büyük bir önem taşıyan temel sanayilerin 
kurulmasıdır. Bu yolda daha önce kurulmuş olan 
işletmelerin yol alması için, geçtiğimiz yılda büyük 
çaba harcadık ve onunla da kalmadık. Temel sana
yide, Türkiyenin ara malları sanayiinde ve sanayi-
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leşme sürecinin hızlanmasında büyük önem taşıyan 
sanayi kollarında yeni projeleri de oluşturmaya baş
ladık ve bunların da belli bir olgunluk aşamasına 
gelmesinden sonra halka açılmasına, özellikle yurt 
dışındaki işçilere açılmasına büyük bir özen göste
riyoruz. 

Sayın senatörler; 
Burada İşletmeler Bakanlığının Bütçesine, İşlet

meler Bakanlığına verilmiş olan KİT'leri verimlili
ğe kavuşturma işlevine ve halk kesiminin kurulma
sı konusunun yürütülmesine gösterdiğiniz ilgiden 
ötürü sizlere teşekkürler ederim ve saygılar suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Fevzi Özer, buyurunuz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 

Bugün burada İşletmeler Bakanlığının Bütçesi 
konuşuldu. Ben KİT'lerde görevli bir üye olarak, 
İşletmeler Bakanlığı ile ilgili KİT'lerin aşağı yukarı 
80 milyar lira bir zarar yaptığını müşahaide ettim. 
Öyle sanıyorum ki, bu KİT'lerde şimdiye kadar uy
gulamakta olan yanlış istihdam politikasından, yö
neticilerin layıkı veçhile çalışmamalarından ve top
lu sözleşmelerden ileri gelmektedir. Bu bakımdan 
İşletmeler Bakanlığına, KİT'lerin azami derecede 
tasarrufunu sağlamak, onların daha verimli çalışma
sını sağlamak yolunda Bakanlığımız gerekli gayreti 
gösterecektir. 

Bunun dışında KİT'ler içinde en verimli çalışan 
müessese, kuruluş Sümerbank olmaktadır. Sümer-
bank büyük üretim yapmakta; fakat bazı mallarda, 
bilhassa köylülerimizin ihtiyaç duyduğu Zaruri ih
tiyaç mallarında zam yapmamak suretiyle fakir va
tandaşları himaye bakımından doğru bir politika iz
lenmesi olduğu kanaatindeyim. Bundan böyle de 
Sümerbank'ın Türkiye çapında açacağı şubelerin 
daha faydalı ve verimli çalışması da halk yararına 
sağlanmış olacaktır. 

Bir de İşletmeler Bakanlığı ile İlgili Devlet Sana
yi Yatırım Bankası, bilhassa işçilerimizin küçük ta
sarruflarının ve dövizlerinin değerlendirilmesi bakı
mından, sanayi dalında onların yatırımlarının değer
lenmesi için büyük projelerde yardımcı olmakta ve 
bunların daha verimli çalışma alanlarında sanayi ya
tırımlarını değerlendirme bakımından yardımcı ol
maktadır. DESİYAB konusunda da İşletmeler 
Bakanlığı yeni bir strateji izlemek suretiyle büyük 
çapta yatırımcı olacağı inancını taşımaktayım. 



C Senatosu B : 40 10 . 2 . 1979 O : 4 

Bu duygular içerisinde İşletmeler Bakanlığı Büt
çesinin memleketimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Üyeler İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 

İşletmeler Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 39 224 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Kamunun ekonomik politika
sı ile ilgili hizmetler 132 831 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daire ve Kurum : İşletmeler Bakanlığı. 
Program kodu : 111. 
Altprogram kodu : 01 
Ödenek türü kodu : 3. 
Faaliyet türü kodu : 316. 
Harcama kalemi : 940. 
Miktar : 80 milyon Türk lirası. 
Olarak konulan ödeneğin altına : «Bu ödenek İş

letmeler Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe uy
gun olarak bir fon şeklinde Türkiye Halk Bankası 
aracılığı ile kullanılır.» ibaresinin konulması. 

Çorum Kırşehir 

Abdullah Ercan E. Akıp Aksaç 
Gaziantep Eskişehir 

Selâhattin Çolakoğlu Hikmet Savaş 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
Gerekçe : Gönüllü halk artırımlarının bütün yurt 

düzeyinde hızlı ve dengeli sanayileşmeyi çabuklaşıt-
rıcı, istihdamı artırıcı, yaygın paydaşlı yatırımlara gü
venle yönelebilmesini sağlamak, halk girişimlerinin 
finansal, ekonomik, yönetsel ve teknik sorunlarının 
çözümlenmesine Devlet olarak katkıda bulunmak 
amacı ile konulan bu ödeneğin harcama usul ve esas
larının bir yönetmelikte gösterilmesi yerinde olacak
tır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
Komisyon katılıyor mu? Kısaca arz ediniz Sayın 

Komisyon Başkanı? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Peki. 
Halk girişimlerini destekleme projesi için 80 mil

yon lira vardır. Harcama şekillerini bir yönetmelik 
esaslarına dahil edilişi girişimi olumludur. Senato
nun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Samsun Milletvekili) — Takdirinize bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Gerek Komisyon, gerek Hükümet 
takdire bırakıyor. 

Önergeyi dinlediniz. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Program kodu : 111'i okunan önerge ile değiş
tiği şekilde, önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun efendim. 

Ç) YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Bakan hazır; Sayın Komisyon hazır. 
Grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Metin Taş, 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına Sa
yın Şerif Tüten, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Hüseyin Atmaca. 

Şahısları adına söz alan üyeleri okuyorum : 
Sayın Orhan Vural, Sayın Fikret Gündoğan, Sa

yın İsmail İlhan, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın Hikmet Savaş, Sayın Selâhattin Çolak
oğlu, Sayın Fevzi Özer, Sayın Nurhan Artemiz, Sa
yın İskender Cenap Ege, Sayın İsmail Kutluk, Sayın 
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Mukbil Abay, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Ziya 
Ayrım. 

Sayın Metin Taş, Adalet Partisi Grubu adına ko
nuşmak üzere buyurunuz. 

Sayın Taş, biliyorsunuz grupların konuşmalarını 
10 dakikaya indirdiler. Ona göre konuşmanızı ya
pınız. 

AP GRUBU ADİNA A. METİN TAŞ (Aydın) — 
Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüşme sürelerinin kısıtlanması, bakanların ve 

grup sözcülerinin görüşmelerinin onar dakikaya in
dirilmesi Anayasamızın ve içtüzüğün görüşmeler 
hakkındaki koyduğu hükümlere aykırıdır ve açıkça 
İçtüzük ihlalidir. Meclis denetimine tabi bakanların 
on dakikada neyin hesabını vereceklerini anlamak 
mümkün değildir. Böyle yapacağınıza Bütçeyi kendi 
Grubunuzdan geçirip karara bağlamanız daha isabet
li olurdu. 

Sizi bu düşüncelerinizle başbaşa bırakarak Gru
bum adına konuşmaktan sarfınazar ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Metin Taş. 
Hiç konuşturmamaktan on dakika konuşturmayı 

evla gören Yüce Kurulu ben bir kere daha kutluyo
rum; çünkü Bütçenin bitmesinin zorunluluğunu çe
ken Divandır değerli üyeler. 

Sayın Şerif Tüten, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu adına konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yerel Yönetim Bakanlığının 1979 yılı bütçesi 
hakkında grubum adına konuşmak üzere huzuruzda 
bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

Sayın üyeler; 
Kuruluş kanunu çıkarılmadan bakanlık kurmak 

ne kadar iyi niyete ve arzulara dayanırsa dayansın 
bir yönü ile zayıflık ifade etmektedir. Kuruluş ka
nununa sahip bir bakanlık, daha güçlü çalışma olana
ğına sahiptir. 

Kültür, Sosyal Güvenlik, Köy İşleri, İşletmeler, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar gibi kuruluş kanunları bu
lunmayanlara bir de Yerel Yönetim Bakanlığı eklenmiş
tir. Bu bakımdan, kuruluşu ne kadar iyi niyetlere 
bağlanırsa bağlansın, bir an önce kuruluş kanununun 
çıkarılmasında ve bakanlığın daha dayanıklı şekilde 
çalışmasında isabet olacaktır. 

Bu Bakanlığın 1979 mali yılı Bütçe raporunda, 
«Bakanlığın amacı, hızlı değişim sürecindeki toplu
mumuzda yepyeni bir gerçek olarak gelişen yerel 
yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gider
mek, böylece bu yönetimlere etkinlik ve işlerlik ka
zandıracak düzenlemeleri yapmak» olarak belirtili
yor. 

Sayın üyeler; 
Yerel yönetimlerin yurdumuzda, ancak 1979 yı

lında yepyeni bir gerçek olarak nitelenmesi, çok acı 
olan bir gecikmenin tezahürüdür ve yerel yönetim
lerdeki bugünkü perişanlık, bu geç kalışın nedenidir. 
Bu zihniyet, hâlâ yerel yönetimlerin sorunlarının 
merkezi idare tarafından bakanlık kurularak ya da 
kurulmayarâk çözülebileceği gibi yanlış bir zihniye
tin görüntüsüdür. Yıllardır konuşmalarımızda söyle-
mişizdir; bu hâlâ anlaşılamamıştır. Yerel yöntemilerin 
ilerlemesi, demokraside güç kazanılması merkezler
den yönetilemez; dünyanın hiç bir demokratik mem
leketlerinde de yönetilmemiştir; yönetilemeyecektir. 
Bu iş, demokratik sistemde temel olması gereken bir 
zihniyetin çözümüne ve anlaşılmasına bağlıdır. Bu da, 
mahalli idarelerin, yani, belediye, köy ve özel idare
lerin demokrasinin temelini oluşturduğu ve merkezden 
yönetilmeyip kendi idari ve mali otonomileri içinde, 
kendi işlerini kendi seçmenlerine karşı kendileri yap
ma şeklinde anlaşıldığı zaman yürüyebilecektir. Seç
men, dört yılda bir Parlamento seçimleri için bizle
re, «Belediye hizmetlerini daha iyi yapalım; yol, ka
nalizasyon, imar planı ve hatta Hakkâri'nin ulaşım 
vesair şehir içi hizmetlerini, Ankara'nın şehir içi hiz
metlerini görelim; tanzim satışları yaptıralım»1 diye 
oy vermemektedir. Biz kanun yapalım ve denetleye
lim diye oy veriyor. Şehir, kasaba ve köy hizmetleri 
için ise, o Meclise seçtiği üyelerine oy veriyor ve yu
karıda saydığım hizmetleri onlardan istiyor. Bıraka
lım; para ve yetkiyi onlara verelim, işlerini onlar yap
sınlar. Halbuki, her itkidar her dönemde bu konuda 
maalesef, seçimden evvel söylediklerinin aksini yap
mıştır. Dünkü iktidarlar da, paraları merkezde top
layıp ödenekleri dağıtmayı âdeta yeğ tutmuştu. «Oy
ları etkiliyor» diye yeğ tutmuştur. Bugün de öyle 
görünmektedir. Bu yolu bırakınız ve yerel yönetim
leri kendi güçleriyle başbaşa bırakınız. 

Bazı örnekler vermek isterim: Ankara'da bugün 
bir büyük otelin en az günde bir çöp kamyonu çöp 
çıkardığı gerçektir. Bunu başka konuşmalarımızda 
da söyledik. Bir kamyonun bugünkü hizmet mali
yeti bin lira civarındadır. O halde, bir büyük otelin, 
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çöpünün temizliği Ankara, istanbul gibi belediyelere 
yılda 365 bin liraya mal oluyor, demektir. Bugün bir 
kuruş alınamamaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu meseleyi, bir parti mücadelesi meselesinden 

çıkarıp, anlaşıp, bifbirinizle zıtlaşarak değil, Mecliste 
veya Parlamentoda zıtlaşarak değil, bir partiler üstü 
mesele yapıp, belediyeleri bu hizmetlere kavuşturmak 
gerekir. Bugün, araştırmalara göre bazı örnekler de 
verilmiştir. Bir araştırmaya göre, belediyelerin günde 
kişi başına harcama durumda olduğu gelirleri neler
dir?.. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya gibi mem
leketlerin büyük şehirlerinde günde 200 Türk Lirası 
civarındadır. Orta Avrupa'da bu 300-400 liraya yük
selmektedir. Kuzey Avrupa memleketlerinde 600 Türk 
Lirası civarındadır. Bizde ise, bu iki lirayı geçme
mektedir bugün arkadaşlar. Belediyelerin harcama du
rumunda olunan para. Milli gelire göre bir kıyasla
ma yapsak, Türkiye'de fert başına milli gelir bin 
dolar civarında ve Kuzey Avrupa'da 6 bîn dolar ci
varında olduğuna göre, 600 lira olan yerlerde Tür
kiye'deki oran olsaydı, demek ki, bugün Ankara'da 
günde 100 lira civarında bir parayı, Ankara Beledi
yesinin harcaması gerekirdi. Bu, bugün 1 - 2 lira ci
varındadır arkadaşlar. İşte, en önemli olan nokta 
buradadır. O halde, bunun için Devlet bütçesine kaç 
milyar eklerseniz ekleyin, 10 milyar, 15 milyar, 20 
milyar ve «Bunlarla belediyelere yardım yapacağız» 
derseniz deyiniz, bu sorunu çözmeyecektir. 

Süre kısaltıldığı için bir konuya da değinerek 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Şehir içi toplu ulaşım çözümü: iyi girişimler var
dır; ama her zaman söylediğimiz gibi, iktisaden geri 
kalmış memleketlerin bir hastalığı, esaslı araştırma
lar yapmadan, çeşitli alternatifleri değerlendirmeden 
derhal bir işe girişmektir. Sonunda yapUan masraf
lar kısmen boşa gitmektedir. Bizim kanaatimizce, 
şehir içi ulaşımın en önemli çözüm yolu, fazla otobüs 
almaktır. O bakımdan, fazla otobüs aldığınız halde 
çözeceğiniz şehir içi ulaşımları, onun yanında, ace
leci bazı projelerle çözmekte acele edilmemelidir; bu 
konuda çok dikkatli davranılmak gerekir. Tahsisli 
yol, belki bir çözümdür; ama bazı bölgelerde bir çö
zümdür. Demiryolu, yani, demir hattıyla yapılacak 
çözümler ise, üzerinde iyice düşünüldükten sonra uy
gulamaya konması lazım gelir; zira, büyük masraf
ları gerektirir. 

Özetlemek gerekirse, arz ettiğim gibi, Türkiye'de 
yıllardır devam eden temel sorun yerel yönetimlere 
Anayasamızın 116 ncı maddesindeki espriye uygun 

olarak kendi yetkilerini, kendi kaynaklarını, netice 
itibariyle, kendi seçmenlerine karşı kendi görevlerini 
kendilerine bırakma sorunudur; merkezde toplama 
sorunu değildir. Bu inanış çözülmeden ve uygulama
ya girmeden Devlet bütçesine konacak yardımlar, 
hiç bir zaman adil bir uygulamayı ve demokrasiyi 
güçlendirecek; yani mahalli idareyi güçlendirecek bir 
neticeyi getirmez. Mahalli idarelerin sorunları da 
çözülemez. Zira, demokrasinin temelinde mahalli ida
relerin güçlü olması vardır. Mahalli idareleri güçlü 
kılmazsak, mahalli idare mensuplarının bu Parla
mento ve bakanlık koridorlarında âdeta para dilen
mek için, Ankara'yı işgal etmeleri ve işlerini bırakıp 
buraya gelmelerini önleyemeyiz ve bu da demokra
siyi güçsüzleştirir. 

Bu itibarla, 1979 yılı ve gelecek yıllarda bu anla
yış ve uygulamanın gelişmesi dileğiyle bütçenin ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP 
ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. 
Sayın Hüseyin Atmaca, Cumhuriyet Halk Parti

si Grubu adına buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADİNA HÜSEYİN ATMACA 

(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ye
rel Yönetim Bakanlığının değerli mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yerel Yö
netim Bakanlığının kuruluşu ve bir yıllık çalışmaları 
hakkında görüşlerimizi arz edeceğim. Görüşlerimi 
arz etmeden evvel, Adalet Partisi Grubu sözcüsü ar
kadaşımızın Anayasa ve içtüzük sınırları içindeki sı
nırlamayı eleştirmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Yüce 
Senatodan bütçeyi ve ülkenin yararına dönük birtakım 
yasaları çıkartmamak için, her türlü tertibe başvuran
ların, ülke yararına Parlamentoyu işler hale getirmek 
için gece gündüz çalışanlara söz söyleme hakkı ol
maması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yerel Yönetim Bakanlığı, geçen yıl Sayın Ecevit 

Hükümeti tarafından kurulmuştur. Yerel Yönetim Ba
kanlığı, bugünkü Türkiye koşullarından ve gereksin
melerinden doğmuş bir kuruluştur. Hızlı gelişim sü
recindeki toplumumuzda, yerel yönetimlerle merkezi 
yönetim arasındaki eşgüdüm yeterince sağlanmadığın
dan, yerel yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıkla
rı büyük ve önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu 
nedenle yerel yönetim kuruluşları, halkın gereksinme
lerini karşılayamaz duruma düşmüştür. Yıllardır, be
lediye başkanlarının işlerini güçlerini bırakarak, mer
kezi yönetimden mali olanak tanımak ve birtakım 
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imkânlar tanımak için Bakanlık koridorlarını aşın-
dırlıkları hepimizin malumudur, işte, Yerel Yönetim 
Bakanlığı, belediyelerimizi ve belediye yöneticileri
mize merkezi sistemden kurtararak kendi imkânla
rıyla kendi işlerini görebilme haline getirmek için 
bütün tertipleri almış bulunmaktadır. 

Sosyo - ekonomik nedenlerle, kentlere kırsal böl
gelerden akımın çok hızlanması, sağlıksız kentleşme 
oluşumunu ortaya çıkartmıştır. Bu oluşum, berabe
rinde içinden çıkılmaz büyük sorunları getirmiştir. 
Yıllardır önlem alınmaksızın bu oluşumlara seyirci 
kalınması, her gün yeni bunalımların doğmasına ne
den olmaktadır. Yerel yönetimin kırsal kesimini oluş
turan köylerimizin, altyapı hizmetlerini yapmak ve 
ekonomik kalkınmasını sağlamak için, yine Cumhu
riyet Halk Partisi hükümetleri döneminde Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı kurulmuştu. Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanlığıyla Yerel Yönetim Bakan
lıklarının kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisinin 
halkçılık ilkesinin ve halka dönük niteliğinin olumlu 
bir sonucu olarak kurulmuştur. Yerel Yönetim Ba
kanlığının bir yıl içinde, bir yandan kuruluşunu oluş
turması, diğer yandan yerel yönetim hizmetlerini ve
rimli şekilde sürdürmesi ve merkezi yönetimle yerel 
yönetimlerin ilişkilerini yeni bir anlayışla ele alma
sı, yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki tıka-
kanıkları, kopuklukları gidererek, olumlu bir eşgüdüm 
sağlayabilmesi bu Bakanlığın kuruluşundaki isabeti 
ve Yerel Yönetim Bakanlığının yeterli ellerde oldu
ğunu gösteren kanıtlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Belediyelerimizin başlıca sorunu mali kaynak so

runudur. Belediyelerin, Belediye Gelirleri Yasasının 
biran evvel çıkması ve belediyelerimizin artık Devlete 
el açar halden kurtarılması şarttır. Bizi burada söz 
kısıtlamakla itham edenlerin, evvela halkın hizmet 
beklediği belediyelerimizi, bu dar günlerden kurtar
mak için bizimle beraber çalışmalarını istiyoruz. 

Belediyelerimizin ikinci sorunu; merkeziyetçilik
ten kurtarılmasıdır. Formaliteler, kırtasiyecilik, bele
diyelerimizi çalışamaz hale getirmiştir. 

Yerel yönetimin üçüncü sorunu; 1913'ten kalma 
Idarei Umumiye, Vilâya't Kanunuyla hâlâ yerel yö
netimin bir kanadını yönetmeye çalışmak artık çağın 
çok gerisinde kalmanın anlamına gelmektedir. 

1924 yılında çıkan Köy Kanunu ile ve bu kanu
nun getirdiği 20 lira köy salması ile köy kalkınmasını 
ve köy yönetimini idare etmek demek de anlam taşı
mamaktadır. 

1930'lardan kalma Belediye Yasası da artık çağı
mızın çok gerisinde kalmıştır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Yerel Yönetim Bakanlığının çalışmaları, kuruluş 

nedenleri ve bir yıllık icraatı konusunda aslında söy
lenecek çok söz var; ama Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak şuna inanıyoruz ki; bugün ehil ellerde 
bulunan Yerel Yönetim Bakanlığı, 1979 yılı bütçe
siyle halka daha büyük hizmetler götürebilecek im
kânlara sahip kılınmaktadır. 

Ben sözü uzatmayacağım. Yerel yönetimin yasal 
ve mali ve yönetsel sorunlarını bir yıl içinde saptamış 
olan Bakanlığın ve Hükümetin, yerel yönetimi halk
tan yana, hizmet üreten birer kuruluşlar haline geti
rileceği inancındayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 1979 yılı 
Yerel Yönetim Bakanlığı bütçesinin ülkemize, Ba
kanlığa, yerel yönetim örgütlerimize hayırlı uğurlu 
olmasını dileyerek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atmaca. 
Şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. Sayın Or

han Vural?.. Yoklar.. 
Sayın Fikret Gündoğan, buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Gelişen toplum şartlarına göre yerel yönetim ha

yatımızı yeniden düzenleme zorunluluğunu kabul et
meyen bu ülkede yaşayan hiç bir kimse olmadığı ka
nısındayım. 

Benim söyleyeceğim bir tek cümlem var onu söy
lemek için huzurunuza geldim. 

Arkadaşlarım; 
Yerel yönetimin toplumun değişmesi ve gelişmesi 

ile ahenkli olarak güçlenmesinden sanıyorum ki, Türk 
halkı çok mutlu olacak ve istifade edecektir. Bir ba
kanlık kurulmuş ve bugün yerel yönetimin merkezi 
yönetimle olan ilişkilerini düzenlemeye memur edil
miş olduğunu görüyoruz. Bu, doğru bir teşebbüs. 
Birçok bakanlıklara, birçok merkezi otoriteye bağlı 
olan yerel yönetimleri, bir merkezi otoriteye bağla
manın isabetli olduğu kanısındayım; ama ona, izin 
verirseniz mensup olduğum partinin programında da 
yazılı olduğu üzere; biz merkezi otoritelerin adem-i 
merkeziyet organları; yani yerel yönetim üzerinde 
çok ağırlıklı bir vesayet sistemi içinde değil, yerel 
yönetimlerin gelişmesini sağlayıcı bir sürece sokul
masını sağlayıcı bir rol ifa etmesini arzu ederiz ve 
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Böylece Türk halkının daha mutlu olacağı kanısın
dayız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 

Sayın İsmail ilhan, buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, akşam yemek tatilini 19,30'da ve

receğim. Ona göre Maliye Bakanlığı Bütçesi de gö
rüşülebilir; Maliye uzmanları da, Maliye Bakanı da 
hazır olsunlar efendim. İlgililere duyuruyorum. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Yerel Yönetim Bakanlığının değerli mensupları, 
sizleri saygıyla selamlarım; 

Grup sözcülerinden sonra bağımsız bir üye ola
rak, Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşlerimi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Yerel Yönetim Bakanlığı, 1978 yılı içerisindeki 
çalışmalarında özellikle üç büyük kentimizin yöneti
mine ağırlık vermiştir. Buna rağmen, Ankara'nın 
bir numaralı sorunu olan ulaşımı kolaylaştırabilmek 
için, Ankara Belediyesinin Dikimevi - Tandoğan mey
danı arasında kurduğu otobüs yolu dışında ulaşımda 
hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Dolmuş kuyrukları 
giderek uzamakta, otobüs durakları akşam üstleri 
insan kalabalığı içinde kalmaktadır. 

Ankara Belediyesinin elinde yeterli sayıda beledi
ye otobüsü olmadığından, özel otobüs yolu istenilen 
sonuca ulaşamamıştır. Ankara'da asfalt yollarda gö
rülen derin çukurlar yine kapatılamamıştır. 

Ankara Belediye Başkanının bütün iyi niyetine 
rağmen, Ankara'nın ulaşım sorununun uzun vadeli 
çözümlerle halledilebileceği dikkate alınarak metro 
yapımına önem verilmelidir. Ankara'nın ulaşım so
rununa, İstanbul'un ulaşım sorununa kitle ulaşımı 
açısından bakılınca, metro yapımının zorunlu oldu
ğu gerçeği ortaya çıkar. Bu gerçeği kabul ederek ça
lışmalara şimdiden başlamak gerekir. 

Ankara'nın giderek artan nüfusu karşısında oto
büsler yetersiz kalmıştır. " Nitekim, bir otobüsün 
4 530 kişi tarafından paylaşıldığı Başkentte, geçici ön
lemlerle meseleyi çözemeyiz. 

Ankara'nın diğer önemli problemi hava kirliliği
dir. Hava kirliliği her yıl biraz daha yoğunlaşmıştır. 
Ancak, bizim anlamadığımız nokta şudur: Hükü
met yetkilileri, hava kirliliğinin Devlet sorunu ola
rak ele alındığını, bazı önlemlere başvurulduğunu 
açıklarken, bu yıl hava kirliliğinin Ankara'da daha 
az görüldüğünü televizyon ve radyo aracılığıyla vatan
daşlarımıza bildirmekte ve âdeta vatandaşlarımızla 
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alay etmektedirler. Başbakan Yardımcısı Sayın Faruk 
Sükan'ın, hava kirliliği hususundaki gerçek dışı beya
natları üzerine, ilgili uzmanlar yaptıkları açıklamalar
da, bu yıl Başkentin kirli havasının daha da yoğun
laştığını bildirmişlerdir. Sayın Faruk Sükan, bu ko
nunun ciddi olarak halli için «Çevre Sağlığı Müste-
şarlığı»nın kurulmuş olduğunu ve Dünya Bankasının 
da bu konuda yardımda bulunmak istediğini söyle
miştir. Bu sözler, şüphesiz hava kirliliği konusunda 
şimdiye kadar söylenmiş güzel sözler zincirine bir 
halka daha eklemiştir. Ancak, hava kirliliğine yine 
hiç bir somut çözüm getirilmemiştir. Hava kirliliğin
den insanların tek tek ölmesi mi beklenmektedir?.. 
Eğer Hükümetin elindeki imkânlar Ankara'nın hava
sını değiştirmeye yetmiyorsa, o zaman, insanların sağ
lıklı yaşaması için, hava kirliliğinden ölmemesi için 
Başkenti değiştirip, havası temiz olan yeni bir Baş
kent kurmak zorundayız. 

Hava kirliliği, otobüs, dolmuş yokluğu yanında, 
su, elektrik derdi olan Ankara'da, 1978 yılı içerisin
de sık sık görülen çöp toplama aksaklıkları, hafta
larca süren kanalizasyon patlamaları, insanları hayat
larından bıktıran olaylardır. 

Belediyenin tanzim satışlarıyla ilgili çalışmaları 
başlamıştır. Uygulamanın nasıl bir sonuç vereceğini 
zaman gösterecektir. 

Türkiye Yaş Meyve ve Sezbe Komisyoncuları 
Federasyonu Genel Başkanı Recep Yaşa, belediyenin 
etkili denetim görevini yapmadığım ve yasaları yete
rince uygulamadığım söylemiştir. Recep Yaşa, «Seb
ze ve meyve satışları 1930 yılında çıkarılan bir yasa 
ile düzenlenmektedir. Gerek 1580 ve gerekse 80 sayılı 
Haller Yasası bugünün ihtiyaçlarına cevap vereme
yecek durumdadır. Bu sebeple, bu yasaların günün 
koşullarına cevap verebilecek şekilde değiştirilmesi 
şarttır» demektedir. Belediyenin yalnız hallerde de
ğil, bütün işyerlerinde fiyat kontrollerini sağlam bir 
biçimde yapabilmesi için eski yasaların mutlaka de
ğiştirilmesi gerekir. Yerel Yönetim Bakanlığı, etkin 
bir biçimde görev görebilmek için gereken maddi 
şartlan, bu yasa değişiklikleriyle hiç olmazsa bir 
ölçüde sağlayabilir. Ancak, bizi kuşkulandıran bir 
husus da şudur: Yasalara rağmen belediyelerin de
netim yapamamasıdır. 

Basit bir örnek verelim... 
BAŞKAN — Sayın İlhan, bir dakikanız kaldı; 

rica edeyim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
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Ankara Belediyesti, hava pompası bulunmayan 
benzin istasyonlarım geçici olanak kapatacağını ilan 
etmiştir. Bugün Ankara'da hava pompasının çalıştığı 
üç benzin istasyonu göstermek mümkün değildir. Çün
kü, belediye dediğini uygulayamamıştır; müeyyide 
sözde kalmıştır. 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık men
suplarına ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması
nı diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saym Akıp Aksaç; buyurunuz efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Söz hakkımı Sa
yın Feyyat'a verdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Kişi şecaat ve fazilet arz edeyim diye masunu ve
ya mağduru haksız ithama, Anayasayı ihlalle suçla
malara kalkışması, «Muhatap, kelam edenin ayna
sıdır» misali, Büyük Millet Meclisi çalışma hayatındıa 
karşılaştığım en acı ve güldürü konusuna şahit olmak
la üzüntülüyüm. Bu nedenle konuşamayacağımı arz 
ederken, gayur, kibar ve memleket konularında has
sas Sayın Bakanlık mensuplarıyla değerli Bakanımı
za başarılar diler hepinize saygılar sunarım. 

Zira, Ceza Kanunumuzda «Tağyir» vardır, «Teb
dil» vardır, «ilga» vardır; ama görevden men kim ta
rafından ihlal edilmiştir; takdirlerinize arz ediyorum... 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın Ömer Ucuzal?.. Yok. 
Sayın Hikmet Savaş vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. 
Sayın Selâhattin Çolakoğlu; buyurunuz efendim. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkanım, değerli senatörler; 

Halka demokrasi yaşantısını, olanaklarını en et
ken ve en güzel şekilde indiren, indirgeyen usul, yerel 
yönetimdir. Yerel yönetim, o bölgenin, halkının ken
di seçtiği temsilcileriyle yönetilmesini sağlar, özellik
le halka hizmetli en yakın götüren kuruluşlar belediye 
ve özel idarelerdir. Bu bakımdan, 1978 yılında Ye
rel Yönetim Bakanlığının bir Bakanlık olarak tahsisi 
son derece olumlu ve son derece iyi olmuştur. Bu 
nedenle, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık mensupları
nın özel olarak yerel yönetimlere ağırlık vermelerini 
ve onlara olanak getirmelerini diliyor ve Bütçenin hem 
Ulusumuza hem Parlamentomuza hem de Bakanlığa 
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hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Fevzi Özer vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. 
Sayın Nurhan Artemıiz vazgeçtiklerini bildirmiş

lerdir. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
Sayın İsmail Kutluk?.. Yoklar. 
Sayın Mukbil Abay vazgeçtiklerini dildirmişler-

dir. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım?., Yoklar. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, son alınan karar gereğince süreniz 

on dakikadır. Zaten Bakanlığınız yeniydi, birçok 
başarılarınızdan söz edildi; zatıâliniz ona göre takdir 
hakkınızı kullanırsınız efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

iBalk!a,nlığımla ilgili teknik bilgiler vermezden önce, 
'Bütçe üzerinde konuşan değerli senatörlerimin uya
rılarını diikikalbe alarak bazı hususları bilgilerinize arz 
etmek isit'iyonimı: 

Sayın Tüten, Yerel Yönetim Baikanhğmın kuru
luşunun gecikmekte ol'm'asım beüktmekle, Türkiye'de: 
yerel yönetim sorunlarının büyükllüğiüne, ağırlığına 
dikkatimizi çekmiştir. Kendisi eski ve tecr'üibe'li .bir 
yerel yönetici olarak, bugün yerel yönetimlere kay
nak; vermekte cimrilik, yapan siyasi partilere örnek 
olacak bir konuşma yapmıştır; 'kenidıiîsrine teşekkür 
ederim. Ancak, bir şeyi bilgilerine arz etmek isterim: 
Sanınfn «Yerel Yönetim 'Bakanlığı kurulmakla ye
rel yönetimlerin özerklikleri ve keridıine yeterlilikleri 
zedeîenüyor» şeklinde anlamadım; «Yerel Yöna'm 
Bakanlığının kurulması yeterli değil, başka şeylerin, 
de yapılması gereklidir. Çünlkü kağıt üzerinde özerk
lik olmaz. Kendi öz kaynaiklanna kavuşmam'.^, man 
li özerkliğini alamamış yerel yönetirrilere özerk deme-
n:n anlamı yoktur» şeklinde anliyorüm. Bu Bakanlı-
ğiıTn çabalarının, gayretlerinin de yerel ycnietfımteri 
'kendine yeterli yapımak anlamında bir gayret oldu
ğunu arz ederek, kendi düşüncelerine kaıtıidiğımı bir 
kere de ben teyit etmek; işitiyorum. 

Asıl üzerinde durdukları toplu taşını, Türkiye7 

ri'n taşlıca slorunlarınldan bir tanesidir. Bakanlık 
claralk bu konuya hızlı bir b:çimde Yaklaştık. Ba-
kanlıkîararası Koordinasyon Kurulu bu ay sonuna 
kadar çalışmaismı tamamlayacak ve tüm belediyele
rin gardklsidimi olan otobüs, raylı taşım sisteimlierinin; 
nasıl gerçeıkîeştirülec'eğiine karar verecektir. 
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IBu cümleden olarak Bakanlığımız Cumhuriyet 
Tarihlinde ilik, kez yerel yönettim bankası olan İller 
Bankasının 1979 yılı Priograimına 5CÛ milyon liralık 
(bir ödenek koymuştur. Eundan maksadımız, Türki-
lye'nkt otobüs yapma, montaj yapma tekniğinden ya
rarlanarak, hiç bir döviz harcamasına gerek görtmek-
sîzin Türkiye'de otobüs gereksinimini 'belediyeler ve 
Beledfryeletr Birliği yoluyla ve onların potansiyelin
den yararlanarak Türkiye "içinde imal etmek idi. Bu 
konudaki çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. 

Sayın senatörlere bilgi olarak şunu arz e'tmek 
•istenim. 

'Bugün Ankara Belediyesinin EGO'sunda, İstan
bul'un İETTsinde, İzmir'in ESOT'unda Otomarsan 
kapasitesinin üç katı kapasitede yapım ve montaj 
olanağı vardır. Ne yaz:k ki, yerıel yönetimler bugüne 
kadar kaynak yokluğundan dolayı bu olanağı kuiia-
namamışlar. B'iz, onları özendirmek bakımından 5CCi 
milyon lirayı İller Bankası Programına koyarak, İl
ler Bankasının özendiriimi ve öncülüğüyle toplu ta
şım sorununu kısa zamanda çözmeyi hedeflemi sizdir. 

Sayın Tütenin bu konuya Önem ve öncelik ver
mesi ve <bu sorunun Bakanlığımıza ait olması bakı
mından; bize düşeni yapıyor olduğumuz gün, kendi
leriyle bu kıvancı paylaşacağız umudunu taşıyorum. 

Sayın Atmaea'nın, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına yaptığı konuşmada. Bakanlığımız bir yıllık 
isüre içerisindeki gayretlerini ve çabalarını öven söz
leri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu övgü, 
bu sevgiyle yerel yönetimler sizlerin desteğini kazan
dığı sürece daha güçlü, daha olanaklı olarak, yeni Büt
çe yıllarını kutlayacaklardır, o yönden katkılarına te
şekkür ederim. 

Sayın Gündoğan'm, Sayın İlhan'ın, Sayın Fey-
iyat'ıa, Sayın Seiâhaî'tin Çolaikoğhı'nıın yerel yönetim
lerin önemine değinen ve onları güçlü yapmck için 
her türlü gayretin harcanması gereğine değinen de
ğerli sözleri bize ışık tutmuştur, çalışmalarımızda, 
gayretlerimizde bize güç katacaktır. Kendilerine say
gı ve şükranlarımı sunmak isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörlerim; 
Sizleri uzun uzun rakamlara ve şekil - biçim me

seleleriyle •zamanlarınızı alarak yormak istemiyorum. 
Kısaca örgütlenme biçimimiz hakkında iki söz arz 
etmek istiyorum. 

Yerel Yönetim Bakanlığının kuruluşuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve yüksek onaydan çıkmasından 
sonra, bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığının Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü ile İller Bankası, Bakan

lığımıza bağlanmıştır. Sayın Tüten'in endişelerini 
giderir bir biçimde, ilk davranışla yola çıktık. 
İçişleri Bakanlığının geçmaşitekd kaftı vesayetini yerel 
yönelimler üzerimden kaldırabilmek bakımından Ma
halli İdareler Genel Müdürlüğünü üçe bölerek, gü
nün koşullarına uygun yenli genel müdürlükler ihdas 
ettik. Bunlar Köy ve Belediyeler İl Özel İdareleri 
'bir genel müdürlükte, Belediyeler ayrı bir genel mü
dürlükte, Fon ve Teknik Değerlendirme Genel Mü
dürlüğü yenli kuruldu, üçüncü genel müdürlük ola
rak. Dördüncü Genel Müdürlük olarak, Eğitirn Ge
nel Müdürlüğünü kurarak, geçmişte katı vesayetin 
aracı olan mahalli idareleri, böylece çağımızın ko
şullarına uygun, özendiren, öğreten, eğiten, kaynak 
yaratan ve yerel yönetimleri kendine yeterli hale 
getiren bdr örgütlenmeye kavuşturmayı amaçladık. 

İller Bankası Bakanlığımıza bağlandıktan bugüne 
bir bünye değişimi geçirmiş, yerel yönetimlerin hız-
lı değişimine uygun bir çaba içine sokulma gayret
leri hızla üzerinde durularak çalışılmış ve inşallah 
1979 yılı İller 'Banlkası programının yüzde yüzün 
üzerinde bdr gerçekleşme sağlayacağı umuldu içeri
sinde büyük ölçüde emanet usulüyle belediyeleri
mizin kendi işlerini kendi yapmaları ve böylece kay
nak tasarrufu sağlayarak, geçmiş yıllara oranla ye
rel yönetimlere daha çok bayındırlık hizmetleri gö
türmeleri planlanmış ve buna ulaşacağımız umudunu 
huzurlarınızda arz etmek isterim. 

Gene Bakanlığımız bünyesinde bulunan, kısa adı 
(ÎLMİP) İl Mahalli İdareler Planlamasının da ye
rel yönetimlere ekonomik özendirmelere götürmek, 
halk girişimciliğini teşvik etmek, belediyelerin ken
di gereksinimi olan araç, gereçler sağlayabilmek 
'bakjhmda Belediye Birlikleri yoluyla onları eko
nomik girişimciliğe özendirmek bakımından büyük 
çabalar içinde bulunduğunu ve önümüzdeki yıllar
da bu çabalara büyük eklemeler yapacağını arz et
mek istedim. 

Kîsaca -söylemek gerekirse, 1979 yılı çabşmala-' 
nmız içinde, İLMİP yoluyla yerel olarak 40; projeyi 
destekledik ve bunlar için 82 milyar liralık kaynak 
ayırdık. Özel idareleri, başında Devletin vaüisıi bu
lunan yerel demokrasinin demokratik kuruluşu olan, 
il özel 'idarelerini halik girişimciliğine sermayedar' 
olarak ortak olarak koymakla da, devletle halk kay
naşmasını sağlamanın ve devletin desteğini halk kuru
luşlarına götürmenin yolunu denedik ve bunda da. 
başarılı olduk. Yerel yönetimlerin bu konuda Ba
kanlığımıza talepleri büyük boyutlara ulaşmış, bu ne-
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denle de 1979 yılı içeri'sinide İLMİP harc&mıaları 2C0 
milyona çıkarılmıştır, 'bununla daha çok projeyi, da
ha veıCmüi projeyi destekleyeceğimiz umudunu taşı
yoruz. 

Sayın Başkanım; 
İzinlerinizle, İller Bankasının 1979 yılı yatırım 

programından da kus 'bahsetmek isterim. 
1978 yılı içerisinde İller Bankası 5 milyar 39 mil

yon liralık, yatırım ödeneği ile 5 m'ilyar 194 milyon 
liralık, fiili bir gerçekleşme sağlam işitir. 1979 yılı içe
risindeki yatırım programımız 6 milyar 800 milyon 
'liradır. Fiili gerçekleşmemin bunun biraz daha üstün-
kle 'olacağmı 'tahmin ediyoruz. Böylece bir önceki yıla 
oranla daha çok altyapı, daha çok sosyal yapı ile 
yerel yönetimleri güçlendireceğimiz umudunu sizlere 
arz -etmeme izin vermenizi diliyorum. 

Sayın Başkanımı; 
Yerel yönetimlerin kaynak tıkanıklıkları ve kay

mak zorlukları Yüce Senatonun takdirleri içimdedir. 
Şükranla arz ötmek isterim ki, Büyük Millet Meclisi
nin, Milleit Meclisi kanadında yerel yönetimlere bü
yük olanaklar sağlayacağını umduğumuz Belediye 
Gelirler Yasası günün koşullarına uygun olarak dü
zenlenmiş biçimiyle kısa zamanda çıkarılmış ola
caktır. Yüce Heyetinizin de kabulünden sonra, yerel 
yönetimlere en büyük desteği, en 'büyük olanağı sağ
lamış olacaksınız iyimser tahminlerle yerci yönetim
lere bu Belediye Gelirleri Yasasıyla 13 - 18 milyar 
lira arasında bir öz kaynak yaratmış olacağız. Böy
lece umduğumuz daha güçlü daha üre'.ken ve ekonomi; 
ibağ.rnlsızlığınla yaklaşmış olması nadenV'e de daha öz
gür, daha özerk yerel yönetimli er yaratma olgusu siz
lerim 'himmat ve gayretleriyle .inşallah 1979 Bütçe yı
lıyla başlamış ve kısa zamanda bu noktaya varılmış 
/olacaktır, 

Say m Başkan; değerli üyeler; 
Yerel yönetimlerin hangi güçlükler içerisinde ça

lıştığını, fcüiğüne değin hangi kaynaklarım yerel yone-
ıtiimîerden saklandığını belirteibi'lmem bakımmdan bir, 
iki rakamı sıralamama izin vermenizi diliyorum. 

Beleldüyelerln 1978 yılı içerisinde kendi 'kaynak
lan dışında kamu eliyle kullandığı kaynak 13 milyar 
800 milyon liradır. Ödenmeyip, borç kaydedilen 1978 
'Bütçe yılı dolaylısıyla silinen 21,5 milyar borçları da 
'dikkate alırsak, toplam 1978 yılı içerisinde 35 m'l-
yar liralık kaynak kullanılmıştır. Bu kaynağın şura
da sıraladığım rakamların hiç birisi kendisini öz 
kaynağı değildir yerel yönetimlerin. Ama bu yıl in
şallah yakım zamanda yürürlüğe girmesini uimduğu-

musî Belddliye Gelirleri Yasasıyla Devletten aldığı 
13 milyar 800 miUyon liranın üsltüride bir geliri yerel 
yönetimlere hu Yasa 'ile öz kaymak olaıralk vermiş ola* 
mağıma kavuşacağız. ©u, 193Cı'lardan bu yana hiç bık1 

hükümetin cesaret ödemeyip, vergi almanın hüküH 
metler içim Zorluğunu düşünerek ucuz politikalar yap--
mak pahasına yerel yönetti'mleri güçslüz hıraktığımiı 
dikkate alırsanız, son EceVit Hükümı&tiimim bütün güç* 
Dükleri göze alarak yerel yönetimlleri daha giiçiü yap
mak .suretiyle kent halkına daha iyi yaşam sun!maiW:a-
ki gayret, arzu ve hizmet anlayışının bir sonucu ol
duğunu yüce takdirlerinize sunmak islterirn, Sayını 
Başkam ı!m. 

Sürenin kısalığı nedeniyle biraz da belediye bir
likleri ve sınai girişimciliği konüsıumlda kısa bir malu
mat arz etmek isterim. 

Sayım Tütenin burada çok açık ve güzel hiçimde 
belirttiği gibi, biz de yerel yönetimlilerin daha otken, 
daha üretken; 'ama kaitı vesayetten kurtulmuş, özerk 
kuruluşlar olmasını ilke olarak kabul ektiğimiz için
dir ki, belediyeleri birilikler halinde b irileşmeye ve de-
muakrasinıim Türkiye^de daha çük yaygınlaşıp, daha 
iyi işlemesine ve hizmiet etmeye özenldirdik. Böylece 
Türkiye'die belediye birliklerini oluşturduk., 

Önümüzdeki ay içerisinde; yani mart sonu itiba
rıyla Türkiye'de birliğe üye olmamış belediye 'kalma
yacaktır. Türkiye, en az 10 belediye birliğinde bütün 
belediyelerini toplamış, her belediye birl'ğ'ni bir eko-
nomik girişim olan TANSA projesine kavuşturmuş 
olacaktır. 
Türkiye'de insanların boğazına ipotek koyan.. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakanım, lüjfen bir mak
tada bağlama imkânını 'bulalım; süreniz geçti. Alı
nan karar biraz ihtilaflı, lütfen hep beraber uyalım 
ıbuna, 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devama) — Bitiriyorum Sayın E arkınım. 

Türkiye'de insanı boğazından sömürmek, insanı 
yaşamından sömürmek isteyen aracıya, tefeciye el
bette Devletin seyirci kalamayacağını takdir buyu
rursunuz. 

Bu nedenledir ki, biz yerel yönetimlerin büyük 
toptancının kölesi olan küçük esnafı da sömürmek 
pahasına, onun filesine, onun cebine, onun cüzdanı
na ipotek koymasına izin veremezdik; onun ekmeği
ne ipotek koymasına izin veremezdik. Bu nedenle de 
Bakanlık Bütçesine ayrılan fonlarla Devletin destek
lerini de yanımıza alarak Türkiye'de tüm belediyele
rin ekonomik girişimci olmalarını, tüketim piyasa-
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sında tüketiciyi korumak için rol almalarım sağla
mayı hedef seçtik ve kendi ekmeğini kendi yapan, 
bu nedenle de ekmekde sömürülmeyen yerel yöne
timler yaratabilmek için Türkiye'de tüm belediyele
rin ekmek fabrikalarına kavuşabilmeleri için fınn 
yapan bir fabrikayı 1979 yılı sonunda bitirmeyi plan
ladık, dış kredisini temin ettik, inşallah bundan böy
le aşın kâr arzuları ile ekmeksiz kalan kent, kaynak 
yetersizliği dolayısıyla suyu, elektriği kesilen, çukur
larında insan kaybolan bir kent değil, inşam mutlu 
eden kentler bulacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (CHP, MB ve Cumhurbaşka

nınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakanın kaç dakika konuştuğunu bir mahzuru yok
sa öğrenebilir miyim?.. 

BAŞKAN — 10 - 12 dakika filan konuştular 
efendim. 

Efendim, Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Yerel Yönefim Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 104 807 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yatırımları değerlendirme ve 
kredilendirme hizmetleri 36 538 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 314 285 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mensuplarına ve Milletimize hayırlı, uğurlu olsun 
efendim. 

D) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
— Gelirler Bütçesi 
BAŞKAN — Sayın üyeler Maliye Bakanlığı Büt

çesine başlıyoruz. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Sayın Komisyon?.. Hazi'*. 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın 

üyelerin isimlerini okuyorum efendim. 
Grupları adına : 
Sayın Ahmet Demir Yüce, Sayın Adnan Başer 

Kafaoğlu, Sayın Temel Kitapçı ve Sayın Selâhattin 
Çolakoğlu, (CHP Grubu olarak konuşmalarmı iki
ye bölmüşler, bir gereğini düşünün tek olarak karşı
mıza gelin. Zira süre kısalmıştır.) Sayın Suphi Ka
raman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Biz vaz geç
tik efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz; teşekkür ederim Sayın 
Karaman. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Demir 
Yüce; buyurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Vaz 
geçtik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Adnan Başer Kafaoğlu? Yoklar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Te

mel Kitapçı veya Selâhattin Çolakoğlu; hanginiz ge
leceksiniz efendim? 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Ben geliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çolakoğlu. 

CHP GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

1979 bütçesinin Senatomuzda görüşülmesinin so
nuna gelmiş bulunuyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gi
bi, bu görüşme süresi içinde de bütçe eleştirisi; tek
nik, mali ve ekonomik yönden değil de daha çok ge
nel politika yönünden ele alındı. Ne var ki, gerek büt
çenin hazırlanışı ve gerekse sunuluşu ve gerekse büyük 
oranda eleştiriler, sanki bu bütçe, sadece bir gider büt
çesi imiş gibi yaklaşımla ele alındı. Mamafih bu tarz sa
dece bu yıla özgü bir yaklaşım değildir. Şimdiye ka
dar hep böyle olmuştur. 

Gayri safi milli hâsıla, gayri safi milli hâsıla için
de vergi ve diğer gelirler nedir, tür ve dağılma ayrın
tıları nelerdir? Bu durumun ulusal ekonomideki yeri 
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ve önemi değiştirme şekil ve türü üzerinde çok az 
durulmuştur. Gayri safi milli hâsılayı artırma gere
ğini hepimiz duyarız, Bu duygu ile muhalefet ve ikti
dar olmanın ayrılığı da yoktur. Ayrılık, artırmanın 
biçim, tür ve yaklaşımı değişiktir. Bu değişiklik tar
tışılmalı ve ülkeye uygun daha iyisi sunulmalıdır. 

Ulusal alışkanlıklar ve yeteneklerden sapılarak öz 
kaynaklar unutulmuş, bırakılmış, sakat ve savurgan 
yaşantı ulusa armağan edilmişti. Ulusal ve toplumsal 
temel gereksinmeler için kurulan kamu teşebbüsleri 
geliştirilmemiş, canlı tutulmamış, özel ve kısa sürede 
zengin olma sektörüne olanak yaratabilen kaynaklat 
olarak sunulmuştur. 

Bu kuruluşlar bir taraftan da oy toplama deposu 
olarak kullanılıp siyasi iktidar olmanın dayanağı ola
rak kullanılmıştır. Bu tutum sonucu, bugün KİT'ler, 
48 milyar Türk lirası gibi bir yükü; Hazinenin, büt
çenin üzerine çökertmiştir. 

Bu yaklaşım sonucu 1975'te % 31,6, 1976'da 
% 27,9, 1977'de % 30 oranında piyasa, yani fiyat
lar yükselmiştir. 

Bütçe .gelir tahminleri 1974'te >% 90,6, 1975'te 
<% 107,4, 1976'da % 96,6 ve 1977'de % 88,6 oranın
da gerçekleşebilmiştir. Bu, ancak ilk defa 1978 büt
çesinde % 110,3 oranında gerçekleşebilmiştir. 

Bu tahminlerin böylece içtenlikten yoksun oluşu 
bir açıdan enflasyonu hızlandırmıştır. Bunun yanın
da gelirler bütçesini önemli biçimde sarsan ikinci ne
den, enflasyon yaratan KİT'lerin yönetim politikası
dır. KİT'ler, 1971'de 387 milyon kâr sağlamış, o za
man da haklı olarak milyarlar tutarındaki bu Devlet 
kuruluşlarının bu kadar az kâr etmesi eleştirilmişti. 
Bundan sonraki gelişmeye bir bakalım : 

Giderek politik ve ekonomik yaklaşım ve politi
kanın yanlış ve içtenlikten uzak oluşunun sonucu, 
1972'de KİT'leri 698 milyon Türk lirası zarar ettir
miş, 1973'te 1 milyar 332 milyon Türk lirası, 1974'te 
3 milyar 435 milyon Türk lirası, 1975'te 6 milyar 
873 milyon Türk lirası, 1976'da 12 milyar 162 mil
yon Türk lirası, 1977'de 30 milyar 603 milyon Türk 
lirası ve 1978'de 48 milyar Türk lirası zararla, ülke 
ekonomisine de Hazineye de çökmüş ve enflasyonu 
da bunalımı da yaratmış, devalüasyonu da getirmiş
tir. 

Tek başına bu örnek, bu oran, geçmişin nasıl yak
laşımda olduğunu, bunalımın kimin eseri olduğunu 
da göstermeye yeterlidir sanırım. 

Bu iktidar, bu durumu görebilmiş, anlamış, ulu
sal, halkçt tutumla işe girmiş, 1978 bütçesinde ortamı 
da kaçınılmaz olarak devraldığı için 1978 KİT za

rarlarına evet diyebilmiştir. Fakat, ilk defa bu 1979 
bütçesinde ulusal ve halkçı bir ekonomik yaklaşımla 
bütçe Yasasının 71 nci maddesinin 2 nci fıkrasını ge
tirmiştir. 

Şimdi kısaca bu fıkrayı okuyalım. «Kamu İktisa
di Teşebbüslerinde 440 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desi gereğince mevcut kararnamelerle verilen görev
lerden dolayı ortaya çıkan görev zararları miktarla-
rıyla İktisadi Devlet Teşekkülleri, işletme, faaliyet, 
zarar miktarları, kuruluşların genel yatırım finans
man programında saptanan miktarları aşamaz. Kâr
lar da saptanan meblağlar altında olamaz.» İşte, ilk 
kez bu bütçeyle gelir bütçesi, KİT'ler yönünden bir 
disiplin altına alınmıştır. 

Şimdi, daha önemli ve etkin olan vergi uygula
ma ve politikasına kısaca bir göz atmak istiyorum. 

Verginin gelir bütçemize yansıma oran ve şekil
leri üzerinde şimdiye kadar önemle durulmamıştır. 
Kurumlar ve Gelir Vergisini örnek olarak alalım. 
1977'de ı% 28, 1978'de ı% 38 oranında Kurumlar 
Vergisi yükselme göstermiştir. Gelir Vergisi aynı yıl
larda >% 47 ve '% 57 oranında artma göstermiştir. 
Doğal olarak bu artma incelendiğinde ve araştırıldı
ğında; örneğin, 1970 sabit fiyatları ile bunlar kıyas
landığında şu görülür: Bu artış gerçek bir artış değil, 
ancak bir görünüm artışıdır. 

Diğer yönden bütçe giderleri hızlı ve sürekli ola
rak artmaktadır. Artan giderleri gerçekçi bir biçim
de, gerçek gelirlerle karşılamak veya giderleri ora
nına indirmek; ancak ulusal, sağlam ekonomiyi yaşa
tır. 

Sanırım, muhalefetteki arkadaşlar da aynı düşün
cededirler. Ulusal düşünüyorlarsa bu konuda bizden 
ayrılmazlar. 

Gayri safi milli hâsılanın ı% 19,4'ü tasarrufa ay
rılması gerekliyken, bu ı% 15,5'e düşmüştür. Yani, 
gayri safi milli hâsılanın ancak % 15,5'i tasarruf edi
lebilmiş, 1% 851 eritilmiştir. İlk defa yine bu iktidar 
ve bu bütçeyle bu konuya ciddi eğilinmiştir. 1978 
Nisanından beri faiz oranları yükseltilerek halkımız 
tasarrufa yöneltilmiş, bankalar, yükselen tasarrufları 
yatırıma yöneltmek sorunuyla ciddi olarak karşılaş
mıştır. Şimdiye kadar bankaların tutumu, yatırımcı 
değil, tüketimci yaklaşımla olmuştur. Bankalar Ya
sasını ve düzenini hemen ele almak gereklidir. 

Birinci Beş Yıllık Planda gayri safi milli hâsıla 
içinde vergi geliri % 16 olarak hedeflenmişti, İkinci 
Beş Yıllık Planda ı% 18 olarak hedeflenmişti, Üçün
cü Beş Yıllık Planda ı% 22,7 olarak hedeflenmişti; 
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ama gerçekleşme % 14 - 15 oranında kalabilmiştir. 
Bundan daha olumsuzu vergi gelirlerinin toplumdan 
alınmasındaki çarpıklık ve adaletsizliktir. 

Vergi yükünü bugün ülkemizde hangi toplumsal 
katlar, ne oranda taşıyor? Vergi alınması olanak 
içinde ve gerekli olan katlardan vergi almıyor mu? 
Üzülerek söylemeliyim ki, şimdiye kadar vergi, ihti
sas, yaşantı katlarına göre tasnif edilmemiştir. Gelir 
bütçesinde de bu yol izlenmemiş ve açılmamıştır. Bu 
nedenle kamuoyu hangi toplumsal katın ulusal var
lıktan ne oranda yararlanıp ne oranda katkıda bulu
nuyor, bunu açıklıkla bilmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, sürenizi biliyor
sunuz. Rica edeyim efendim. 

CHU GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK
OĞLU (Devamla) — Toplamak üzereyim Sayın Baş
kan. 

Oysa, istatistik yolu ile vergiler ihtisaslara göre, 
vergi türlerine göre, uğraşı alanlarına göre dağılım 
şekil ve biçimi saptanıp açıklanmalıdır. Hiç değilse 
Maliye Bakanlığı bundan sonra bunu gerçekleştirme
lidir. 

Şu da açık bir gerçek olarak saptanmıştır ki, ül
kenin kalkınma yükü de Devletin giderini karşıla
yan gelir yükü de halkın omuzundadır; ama halk 
kitlesi, yükü taşıdığı oranda Devlet varlığından ya
rarlanamıyor. Bu çarpık ve adaletsiz bir gelir düze
nidir. 

Bu irdelemeyi biraz sürdürürsek 1970'te 534 bin 
serbest meslek ve zirai kazanç sahibi 2 milyar 247 
milyon lira vergi ödemiştir. Bu, ayda kişi başına 350 
lira eder. 1971'de 397 lira ödemede bulunmuşlardır. 
1972'de 538 lira ödemede bulunulmuş. Oysa, halk ke
siminde işçi, memur, ücretli olarak çalışanlar ayda 
600 - 700 lira gibi vergi katkısında bulunmuşlardır. 

Şimdi, kim bu düzen âdildir, iyidir, bu düzen ül
ke ekonomisini sağlıklı tutuyor diyebilir? Ülkeyi 
esenliğe çıkartmak isteyen her Türk, her parlamenter, 
ekonomimizi de, maliyemizi de esenliğe, sağlığa eriş
tirmek için ulusal gelirimizi âdil ve verimli dengede 
geliştirmek için vergi yasalarına evet demelidir. Bu 
ulusal bir görevdir. 

Saygılar sunarım. (CHP ve MBG sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çolak
oğlu. 

Sayın Kafaoğlu, buyurunuz efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun de

ğerli üyeleri, Sayın Bakan, mümtaz maliye memurları 
arkadaşlarım; huzurunuzda Cumhurbaşkanınca Se
çilmiş Üyeler Grubu adına Maliye Bakanlığı ve gelir 
bütçeleri üzerinde grubumun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Senatoyu say
gıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Bu bütçeye kadar pek çok bütçe müzakerelerin

de Yasama Meclislerinin çatısı altında, bu müzakere
leri takip etmiş bir kişi olarak başlıca müşahadem, 
Yasama Meclisi üyelerinin kamu idaresindeki aksak
lıklardan devamlı şikâyetlerini dinlemektir. 

Yıllardır bütçe müzakerelerinde, Maliye Bakanlı
ğı mensuplarına, Maliye Bakanlığına, Yasama Mecli
sinin çeşitli partilere mensup üyelerinin iltifatlarını 
esirgemediklerini devamlı şekilde müşahade etmişim
dir; ama bu bütçe döneminde, Maliye Bakanlığı hiz
metleri üzerinde eleştirme yapan kişiler, bütçe üze
rinde komisyonda ve Senatomuzda eleştirme yapan 
kişiler kamu hizmetlerinin arasında Maliye Bakanlığı 
hizmetlerinin de bozuk düzen idare tarzına ayak uy
durduğunu müşahade etmişler ve her hangi bir ilti
fatta bulunmamışlardır. Bu genel müşahademdir. 

Maliye Bakanlığının bu duruma gelmesinin sebe
bi, bilhassa istikrarsızlıktır. Bunu kısa sürede izah 
edebilmek için size basit bir örnek vereceğim. 

23 Nisan 1920'den 12 Mart'a kadar Maliye Ba
kanlığına 11 müsteşar tayin edildiği halde, 12 Mart
tan geçen şu yedi senelik sürede sekiz müsteşar tayin 
olmuştur. 

Maliye Bakanlığının Hazine Sekreterliğine, Gelir
ler Genel Müdürlüğüne, Bütçe Genel Müdürlüğüne 
tayinler de aynı durumdadır. Böyle bir idarede istik
rar, birikim, tecrübe beklemek imkânsızdır. Mali ida
rede büyük bir reform ihtiyacı vardır. 

Yine teessürle müşahade etmişimdir ki, gerek ko
misyonda gerekse bütçenin genel takdimi sırasında 
Sayın Bakanımız, mali idaredeki büyük reform ihti
yacını karşılayacak izahlarda burada bulunnmmışlar-
dır. Huzurunuzda katiyetle, hiç mübalağa etmeden 
şunu arz etmeme müsaade ediniz ki, Maliyede yapı
lacak büyük reformlar vardır ve kamu idaresi hak
kında kitap yazanlar, rapor yazanlar daima «Eğer 
kamu idaresinde düzeltme yapmak istiyorsanız, ön
celikle mali idareyi ele alın. Eğer bunu ıslah edebi
lirseniz, Devlet idaresinin yarısını ıslah etmiş olur
sunuz» derler. Bu kadar önemli bir hizmet dalı olan 
mali idarenin bugünkü durumundan muhakkak kur
tarılması lazım. Komisyonunuzun değerli raportörle-



C. Senatosu B : 40 

rinin hazırladığı raporda mali idarenin giderek 
görevlerini daha az yapar duruma nasıl geldiği 
müşahade edilmiş ve rakamlarla, istatistiklerle göste
rilmiştir. 

Maliyenin murakabe idareleri; Teftiş Kurulu, 
Hesap Uzmanları Kurulu, Bakanlar Yeminli Mura
kıpları Heyeti, kontrolörler, kontrol memurları. Hep
sinin hadiseyi incelemesi ve rapor sayısında devamlı 
bir düşme süreci görülmektedir. Bu, bu senenin ha
disesi değildir, bu yıllardan beri personel sayısı aynı 
olduğu halde, verimliliğin düştüğünü gösteren ista-
tistiki bilgilerdir. Sayın Bakanın bu konuda, mali re
form konusunda bilhassa idarenin kısa vadeli ted
birlerle değil, uzun vadeli projelerle güncel başarıları 
ortaya koymak hevesinden vazgeçerek uzun vadeli 
reformları, uzun vadeli idari ıslahatlara angaje ola-
bilmesiyle, ancak bu şekilde idareyi geliştirmek müm
kündür. Mali idaresi geliştirilmezse, plan uygulaması 
ve programa uyma sağlanamaz. Bu onun için çok 
mühimdir. 

Kısa süre içerisinde bu müşahademi arz ettikten 
sonra, Maliye Bakanlığınca bir yıldan beri uygulanan 
politika seçimlerinde gördüğüm hatalara değinmek 
istiyorum. 

Gerçekten uzun bir enflasyonist süreçten gelen 
Türk ekonomisi 1978 başında enflasyon tazyikinin 
en yüksek seviyesine geldiği bir sırada, Türkiye'de 
bir iktidar değişikliği olmuştur. Bu iktidar değişikli
ğinde yeni güç, yeni Hükümet enflasyona bir çare 
bulmak, Devlet masraflarını gerçek kaynaklarından 
finanse etmek suretiyle enflasyon hızını kesip kalkın
manın gerçek duruma, milli gelir artışının gerçek 
rakamlarla ifade edilecek bir duruma gelmesi için 
vaatlerde bulunmuştur. 

Sayın senatörler; 
Huzurunuzda itiraf ederim ki, 1978'de bu açık

lanan niyetler, hedeflenen gayelere paralel bir şekilde 
yöneltilmemiştir ve bu hedeflere ulaşılmamıştır. 1978' 
deki enflasyonist hız geçen yıllardan daha hızlı ol
muştur. 1978'de alınması vaat edilen istikrar tedbir
leri kısmen palyatif şekilde alındığı için başarısız ol
muştur ve Türk ekonomisine her hangi bir istikrar 
getirilememiştir. 

Bunun sebebi, teşhislerdeki hatalardan hareket 
etmekten doğmuştur. Zira, Türk idaresine yön ver
mek için ilk defa sol olduğu iddiasıyla bir siyasal 
partimiz hükümet kurma durumuna gelmiştir. Bu sol 
iktidarın ülkenin gereksinmelerinin ne olduğunu esas
lı şekilde teşhis edip söylediği halde, uygulayamama-
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sı, bu iktidarın bir yıllık ekonomi ve maliye politi
kalarındaki başarısızlığının başlıca nedeni olmuştur. 

Yine bütçe konuşmalarının bir kısa süresi içeri
sinde, bir kaç misalle bu başarısızlığın başlıca ne
denlerine değinmek istiyorum, 

Bilfarz, yeni iktidar «Bir vergi reformu yapaca
ğım» iddiasında bulunmuştur. Bu vergi reformu için 
hareket noktası olarak eski iktidarlar döneminde 
Gelir Vergisi Kanunundaki asgari geçim indiriminin 
asgari maaş seviyesine çıkarılması noktasından hare
ket etme durumunda kalmıştır. 

Geçmiş iktidar döneminde Milli Selâmet Partisi 
tarafından ortaya atılan bu fikir, aslında vergicilikte 
emsaline tesadüf edilmeyen bir genellemedir. Fakat, 
muhalefet süresinde Cumhuriyet Halk Partisinden 
de destek gören bu fikir, iktidara geldiği zaman mu
halefete düşen Adalet Partisinin de desteğiyle genel 
bir hata olarak herkesçe benimsenmiş bir durum ik
tisap etmiştir. îşte vergi reformunda hareket nokta
sı en az geçim indiriminin asgari ücret seviyesine 
yükselmekten doğacak vergi hâsılatı kaybım nasıl te
lafi ederim endişesinden kaynaklanmıştır. Maliye Ba
kanı faturasını istemiştir bunun ve «30 milyar lira
dır» demişlerdir. «Ben bu 30 milyar lirayı nasıl te
lafi eder, hâsılat kaybından kurtulurum, bütçemi da
ha fazla açık verme durumundan kurtarırım» nok
tasından hareket etmiştir ve bunun için de hemen 
hemen yürürlükteki bütün kanunlarda konulmuş ver
gilere zam yapmak yolunu seçmiştir. 

Halbuki, İkinci Cihan Harbi sonrasında iktidara 
gelen demokrat sol partilerin Avrupa'da uyguladık
ları politikalar, açık açık herkesçe bilinmekteydi. 
Cumhuriyet Halk Partisinin seçeceği hareket noktası 
da bu politikalar olmak lazım gelirdi. Mesela, en az 
geçim indiriminde bu politika nedir? En az geçim 
indirimi vergicilikte demode olmuş bir anlayıştır. Bu
gün vergicilerin bulduğu yeni teknikler, en az geçim 
indirimini vergi tarihine gömmüştür. Bu yeni teknik, 
(husus ile arz etmek istiyorum) düşük gelirler indi
rimi tekniğidir. 

Halbuki, Maliye Bakanlığı bu tekniğe iltifat et
memiş, en az geçim indirimi seviyesini muhafaza 
ederek, emek gelirleri için «Ben özel indirim uygula
rım» diye yeni bir fikir ortaya çıkartmıştır. Gelir Ver
gisi içerisinde emek gelirleri için ayrım yapılır; fakat 
Gelir Vergisinde emek gelirleri yalnızca maaş ve üc
retlerden ibaret değildir. Sermaye gelirleri olan, faiz, 
dıvıdent, kira gibi sermaye gelirleri dışındaki gelir
ler, emek geliri kabul edilir; yani teşebbüs gelirleri, 
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serbest meslek kazançları, maaş - ücretler gibi emek t 
geliridir. Bu inceliğe dikkat etmeden «Yalnızca ma- J 
aş ve ücretler için bir özel indirim yaparım» diye, I 
maaş ve ücretler bilfarz 2 5 - 3 0 bin lirayı vergiden I 
bağışık hale getirirken, daha düşük seviyede götürü 
serbest meslek kazanç gelirini; yahut diğer teşebbüs I 
gelirlerini vergi kazancından mahrum duruma sok- I 
muştur. Müdafaa edilecek yeri yoktur. I 

Halbuki, sol partilerin Avrupa'da geliştirdiği ye
ni fikirler, üçlü bir ayrımla bilfarz, «50 bin liraya 
kadar geliri olanlarda bu kadar bir indirim, 100 bin 
liraya kadar geliri olanlara bu kadar bir indirim, 
150 bin liraya kadar geliri olanlarda bu kadar bir i 
indirim» diye üçlü bir tasnife ve giderek azalan bir 
indirim sistemini kabul etmiştir. 

Zaten en az geçim indiriminin anlamsızlığı hepi- J 
nizce müşahade edilmektedir. 1 milyon lira kazancı 
olanın yalnızca % 60'ını vergi olarak aldıktan, ken
disine 400 bin lira kaldıktan sonra bu kişiye bir de 
en az geçim indirimi vermenin bir anlamı var mıdır? 
Demek ki, en az geçim indirimi, tarihsel bir hata
dır ve hemen her ülkede tatbik edilmiştir; fakat 
İkinci Cihan Harbi sonrasında bu indirim tarzından 
sarfınazar edilmiştir ve daha sosyal içerikli yeni bir 
indirim usulü bulunmuştur. 

En önemli husus şu ki, Maliye Vekâletinde buna 
ait tasarı da mevcuttur ve 1972 yılında hazırlanmış
tır. Böyle bir tasarı; yani Gelir Vergisinde ülkenin 
ihtiyaç duyduğu bir problemi halletme yolu bilinir
ken bu yol seçilmemiş, bilfarz tamamen «Emek ge- j 
lirlerinde istisna vereceğiz» gibi, işte bugün Meclis- J 
lerde münakaşa edilen ve üzerinde bir türlü kamuoyu [ 
ittifakı sağlanamayan yeni palyatif önlemler geti
rilmiştir. 

Bu vergi seçiminde hata yalnızca en az geçim in
dirimi hususunda olmamıştır. Maliye Bakanlığında 
hazırlanan Kırk Ambar Vergi tasarısı yerine Maliye 
Bakanlığında hazırlanmış reform tasarıları, Gelir 
Vergisi reform tasarısı, Kurumlar Vergisi reform ta
sarısı, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanu
nu reform tasarısı. Bütün bunlar mevcutken, bunlar 
ayrı ayrı, gerçekten reform damgasıyla Yasama Mec
lislerine sevk edileceğine, kırk ambar bir kanun şey 
edilmiş, bir finansman kanunu hazırlanmış ve Başba
kana da bu finansman kanununa, reform kanunudur 
diye kamuoyu önünde açıklamalar yaptırılarak, hu
zurunuza getirilmiştir. Bu gelen kanunun reformla 
bir ilişiği yoktur. Vergi reformu böyle yapılmaz. Ver
gi reformunun yolu bilinir. Maliye Bakanlığında bu

nu bilenler de vardır, bu reformu yapacak kişiler de 
vardır, fakat seçimde hatalı davramlmıştır. 

Hata yalnız vergi politikasının seçiminde olma
mıştır. İstikrar programı seçimlerinde de hatalara 
düşülmüştür. Geçen yılın bütçe müzakerelerini hatır
layınız. Bir istikrar programı geleceği, bütün Türki
ye kamuoyu tarafından bilinir hale gelmişti ve 45 
gün bekledikten sonra, KİT fiyat ayarlamaları, de
valüasyon tedbirleri gelmiştir. Dünyada böyle bir 
tedbirin emsali yoktur; 45 gün beklenen devalüasyon 
olmaz. En büyük spekülasyon imkânı sağlayan bu 
gibi tedbirler, gayet gizlilikle yürütülür ve bir gün
de uygulanır biter; ama siz bunu sürüncemede bıra
kırsanız, bundan beklediğiniz bütün faydalar, daha 
öncelikle zail olur. 

Denebilir ki, «Yeni iktidara gelmiş bir hükümet
tik, 45 günü biz istikrar tedbirinin iç ve dış finans
man kaynaklarını sağlamak için kullandık.» Böyle 
kullanılmış olsaydı, belki huzurunuzda bu tenkidi 
yapmak cesaretini bulamazdım. Öyle kullanılmamış
tır. Eski iktidardan devralınan 8,5 milyar liralık kısa 
vadeli veya vadesi gelmiş geçmiş ticari borcun kon-
solidasyonu konusunda hiç bir başarı elde edilme
den bir devalüasyon yapma yoluna gidilmiş ve bu 
devalüasyondan ne beklendiği de kolaylıkla teşhis 
edilemez. Çünkü, Türkiye bugün 8,5 milyar liralık 
yeni kaynak bulsa hepsini ödeyeceği borçlara kapa
tır. Yani, bir konsolidasyondan hareket etmeden, 
Türkiye'yi sağlıklı bir ekonomik düzene, bir istikra
ra kavuşturmanın imkân ve ihtimali yoktur. 

Bu istikrarın temel şartı, dışarıya lüzumsuz yere, 
bilmem uydurma DÇM'lerle, bilmem nelerle borç
lanılmış, 8,5 milyar liralık ticari borcun ille de kon
solide edilmesidir. Konsolide edilmesi demek, devlet
le bu borçların alacaklarının bulunduğu ülkelerin 
devletlerinin alacaklılara borçlarını ödemesi, bizim 
o devletlere borçlu olmamız demektir. Bu yapılma
dan Türkiye'nin bir mali istikrar programına kendi
sini hazırlamış gibi, diğer iç tedbirleri uygulama
sında mahzâ isabet yoktur. 

Sayın senatörler; 
Kısa sürede bir de bu seneki bütçe gelirleri tah

minleri üzerine kısaca değinmek istiyorum. 
Denilmektedir ki, gelir bütçesi gerekçesinde, Kar

ma Komisyonumuzun raporunda, «Geçen yıl bütçe 
gelirleri şu oranda arttı, bu sene de bu oranda arta
cak, bütçe gelirlerimiz şu seviyede olacak.» 

Sayın senatörler; 
Geçen yıl artan bütçe gelirleri, geçen yılki enf

lasyonun tazyikiyle artmıştır. Yani yüzde 55'i bulan 
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bir enflasyon olmuştur, bütçe gelirleri de yüzde 48 
artmıştır; olabilir. Aslında, enflasyon olmayan ülke
lerde, bütçe gelirleri ille de gelir artışının 1,2'si kadar, 
gelir vergi katsayısı dediğimiz ölçüde artar, bu ilmi 
bir şeydir. Fakat Türkiye'de genellikle vergi geliri 
bunun üzerinde artar. Bilfarz 1,4 hatta bazı yıllarda 
gelire nazaran 1,5 arttığı da; bilfarz milli gelir yüzde 
7 artıyorsa, bütçe gelirinin 8,4 arttığı, yani yüzde 1,2 
arttığı yıllar olduğu gibi, % 9,3 arttığı yıllar da ol
muştur. Bunun sebebi, Türkiye'de gelirlerin tarım sek
törü dışında kalan ticari sektör, sanayi sektörü, hiz
met sektörü gelirlerinden alınması, tarım sektörünün 
genellikle vergi vermemesindendir; bir. 

İkincisi; Türkiye giderek monotize olan, yani pa
ranın daha çok toplum çevreleri içerisinde süreç ka
zandığı bir toplum olmaktadır. Yani trampa ekono
misinden kurtulmakta. Türkiye, sanayileştikçe gide
rek para ekonomisine dönüşmektedir ve bu sebeple 
Türkiye'de dünya ülkelerinin bulduğu 1,2 rakamı, 
1,3 veya 1,4 olmaktadır. Geçen yıl gayri safi milli 
hâsılanın yüzde 3 - 3 , 5 civarında arttığı burada ifade 
edilmiştir. Buna göre, eğer 1979 yılında hiç enflas
yon olmasa, 1979'da hedeflenen gelir artışı da yüzde 
5,6 olacak diye planda konmuş, bu gerçekleşirse Tür
kiye'deki vergi gelirleri de yüzde 7 civarında artar. 

BAŞKAN — Sayın Kafaoğlu, acaba toparlama 
imkânı var mı? Biliyoruz, sizin için dar bir süredir 
bunlar, ama biz de çok dar süre içerisinde kaldık, 
lütfederseniz, ağır ağır toparlayınız efendim. 

CUMHURBAKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — He
men toparlayayım efendim. 

Sayın senatörler; 
Özetle söylemek istediğim nokta şudur ki, 1979 

bütçe gelirleri eğer enflasyon bu hızını kesmezse ger
çekleşmez. Eğer bunun gerçekleşeceğini ifade ediyor
sak, şimdiden 1979 yılının da aynı enflasyonist eko
nomik düzen içerisinde oluşacağını kabul etmemiz 
gerekir. Bu bütçe gelirlerini kabul ederken, kendimi
zi buna inandırmamız lazım. Bu enflasyon olmazsa 
bu gelir tahakkuk etmez. Eğer bu gelirlere rey veri
yorsak biz, böyle bir enflasyonist düzen istiyoruz an
lamını taşımaktadır bizim buradaki tasarrufumuz ve 
Hükümetin sorumluluğuna iştirakimiz. 

Sayın Başkan, bütçe konuşmalarının kısa süresi 
içerisinde gayet titizlikle uyguladığınız kaideleri ihlâl 
etmek istemiyorum, başka fırsatlarda söylemek iste
diklerimi arz etmek üzere tekrar huzurunuzu inşallah 
işgal ederim. 

} Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 
i BAŞKAN — Çok sağolun, teşekkür ederim efen-
I dim. Yarın tümü üzerinde tahmin ederim bir saate 
{ doğru gidiş görülüyor, temayül öyle efendim. Tahmin 
I ediyorum sayın üyelere bu imkân verilecektir. 

Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar tamam-
I lanmıştır. Şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
I isimlerini okuyorum. 

Sayın Orhan Vural, Sayın Fikret Gündoğan, Sa-
I yın îsmail İlhan, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Hikmet 
I Savaş, Sayın Selahattin Çolakoğlu, Sayın Fevzi Özer, 
j Sayın Nurhan Artemiz, Sayın İskender Cenap Ege, 
I Sayın Ucuzal, Sayın Mukbil Abay, Sayın Mehmet 
I Feyyat, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sayın Ali Oğuz, 
I Sayın Veli Uyar. 

Sayın Orhan Vural... Yoklar. 
I Sayın Fikret Gündoğan... Vazgeçtiler. 
I Sayın İsmail İlhan; buyurunuz. 
I Sayın üyeler, 19.30'dan evvel bir şeye bağlayabil-
I menin gayreti içerisindeyiz. Bu itibarla hepinizin yar-
I dımcı olacağına güvenerek, Başkanlığınız izin verir-
I seniz yürütüyor sorunu. 

Buyurunuz Sayın İlhan, sizden de aynı rica içe
risinde söz veriyorum, teşekkür ederim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Süreyi aştığımı gör-
I dünüz mü Sayın Başkan? Bir seferinde burada süre 
I aşmış değilim. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Maliye Bakanlığının değerli mensuplan; 

I Sizlere saygılar sunarım. 
Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir üye ola

rak Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi di-
I le getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Ve bu söz, 

1979 bütçesi üzerindeki son sözüm olacaktır. 
I Sayın senatörler; 
I Grup temsilcileri söz alışlarından sonra, bu yüce 
I kürsüden bir de bağımsızın sesini duyurmak için de-
I vamlı olarak söz aldım. Dokuz gün içinde 33 konuş-
I ma yaptım. Ve bağımsızın da burada, Mecliste tem-
I sil edildiğini gösterdim, Bununla gurur duyuyorum, 
I iftihar ediyorum. 

Şimdi, yazdığım konuşmanın bazı parçalarını oku-
j mak suretiyle huzurunuzdan ayrılacağım. 

Sayın Maliye Bakanı bütçeyi sunuş konuşmasın-
J da, «Kemerleri sıkma, derlenip toparlanmadan» bah

settiler. Sayın Bakanın 1979 yılında öngördüğü bu 
i önlemin çok etkin bir biçimde daha 1974'lerde alın

ması gerekirdi. 1978 yılının başında, EceVit Hüküme-
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tinin hemen kemerleri sıkma ve derlenip toparlan- 1 
mayı içimizde yaratmasını beklemiştik. Ne var ki, 
1978 yılı boyunca Hükümet yardımı dışarıda aramış
tır. 

Türkiye'de 1978 yılı içinde önemli yatırımların 
gerçekleşme oranı yüzde 18,5 olmuştur. Müteahhit- i 
lerin Devletten olan alacakları 10 milyar 400 milyon 
TL. sim aşmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu'da ele i 
alman yatırımlar, çimento ve diğer anamaddelerin I 
yokluğu sebebiyle sürdürülememiştir. Bu suretle bü
tün Türkiye'de 199 önemli yatırım askıda kalmıştır. 
İşsizlerin artmasına yol açmıştır. I 

1978 yılında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin za- I 
rarı 50 milyar liraya ulaşmıştır. I 

Sayın Başkanım sadece satır başlarını okuyorum: 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD ta
rafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 1978 I 
yılında >% 70 oranında fiyat artışı olmuştur. Bu I 
OECD ülkeleri arasında en yüksek artıştır. 14 önem
li yatırımdan bahsetmeyeceğim o konuyu atlıyorum, j 

Maliye Bakanı Devlet memurlarına biran önce 
yeterli geçimi sağlayacak maaş vermelidir. Vergi Ka
nununda yapılacak özel indirim yolu ile ve katsayının 
artırılmasıyla biran önce harekete geçirerek memu
ru düşmüş olduğu bu çaresizlikten kurtarmalıdır. 

Toplu sözleşmelerle milyarların dağıtıldığı işçi ke-
siminden sesini çıkaramayan memur kesimine geç- | 
mek zorundayız, yoksa Devlet hizmetini görecek ka
liteli memuru bulamayacak duruma düşeceğiz. Me
mura layık olduğu itibar ancak mali imkânlarla sağ
lanabilir. j 

Hükümetimiz de layık olduğu itibara ancak IMF' 
nin ekonomimizi çökertici tekliflerine «hayır» demek
le ulaşabilecektir. Türk halkı kendi itibariyle oynan
masına razı değildir. Kemerleri sıkacağız, derlenip 
toparlanacağız, ama yabancı ekonomik güçlere ku
ruluşlara boyun eğmeyeceğiz. 

Orta Doğuda, İslâm ülkelerinde yeni pazarların 
bulunmuş olması memnuniyet vericidir. Bütün gücü
müzle ihraç maddelerimizin kalitesini, miktarını yük
selterek bu ülkelere dayanacağız. Yeni bir ekonomik 
mücadele vereceğiz. Tek kurtuluş yolumuz, kendi im
kânlarımıza dayanmaktır. Türkiye tarihin hiç bir 
döneminde yabancı ülkelerin yardımlarıyla kalkın
mamıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Saym Akıp Aksaç? Vazgeçtiler. 
Sayın Raif Eriş? Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat? Vazgeçtiler. 

Saym Selahattin Çolakoğlu? Vazgeçtiler. 
Sayın Fevzi Özer? Yoklar. 
Sayın Nurhan Artemiz? Yoklar. 
Sayın İskender Cenap Ege? Yoklar. 
Sayın Ömer Ucuzal? Yoklar. 
Saym Mukbil Abay? Vazgeçtiler. 
Sayın Hikmet Savaş? Vazgeçtiler. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip? Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz? Yoklar. 
Sayın Veli Uyar? Vazgeçtiler. 
Saym Bakan böylece söz sırası zatıâlinize geldi 

efendim. 
Sayın üyeler; Maliye Bakanlığı bütçesinin ve bu

günkü programın bitirilinceye kadar devamını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Bir süre önce Yüce Senatoya 1979 mali yılı Büt
çesini sunmuştum. Bugün de bu bütçe içinde yer alan 
Maliye Bakanlığı bütçesi ile ilgiü olarak sizlere bazı 
açıklamalarda bulunmak ve aynı zamanda biraz önce 
söz alarak eleştirilerde bulunan sayın senatörlerin bu 
eleştirileri konusundaki görüşlerimi sunmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1978 yılma Türkiye'nin çok güç koşullar içinde 

girdiğini hepimiz biliyoruz. Bu güçlükler, özellikle 
ekonomik alanda yoğunlaşmış bulunuyordu ve bu 
nedenle o yılın başında işbaşına gelen Hükümetimi
zin görevi her şeyden önce ekonomimizde çok hızlı 
bir biçimde gözlenen kötüye gidişi durdurmak ve bu
nu giderek olumlu bir gelişme sürecine dönüştürmek 
şeklinde ortaya çıkmıştı. 1978 mali yılı Bütçesi işte 
bu anlayış içinde hazırlandı ve yine bu çerçeve için
de uygulamaya konuldu. 

1978 yıhnın sonuçlarını tümü ile değerlendirdiği
miz zaman gördüğümüz gerçek şudur ki, ekonomide 
kötüye gidiş yer yer kontrol altına alınmış, olmakla 
birlikte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemiz enf
lasyon ve ödemeler dengesi alanında yine ciddi so
runlarla karşı karşıya bulunuyor. Yine bu nedenledir 
ki, 1979 mali yılı Bütçesini de sunuş konuşmamda 
arz ettiğim gibi bu iki sorunu göz önünde tutarak 
hazırlamak yoluna gitmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu çerçeve içinde Maliye Bakanlığı 1978 yılı için

de kamu harcamaları alanında gelirleri elden geldiği 
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ölçüde artırmaya dönük ve harcamalarda da savur
ganlığı önlemeyi amaçlayan bir politika oluşturmak 
ve bunu uygulamak çabası 'içinde oldu. Bu çabanın 
sonucu olarak 1978 yılı bütçesinin şimdi ilk tahmin
lere göre daha küçük bir açıkla kapanacağını söyle
yebilecek durumdayız. 

1977 yılında bütçe açıklarının konsolide bütçe 
olarak 35 milyarı aştığı düşünülecek olursa, öyle sa
nıyorum ki, 1978 yılı bütçesinin 10 milyar dolayın
da bir açıkla kapanmış olması başarı olarak nitelen
dirilebilir. Bunun yanında 1978 yılında uyguladığımız 
politikaların ikinci amacı, eldeki kaynakların tümü 
ile üretime ve verimliliği artıracak yönde kullanıl
ması olmuştur. 

Banka kredileri alanında bu amaca dönük düzen
lemeler yaptık. Yine o amaçla ilgili olarak tasar
rufu artıracak önlemler üzerinde durduk. Bunların 
da sonuçlarının tümü ile başarılı olduğunu söyleme
nin olanak içinde olduğu kanısındayım; çünkü bir yıl 
içinde vadeli tasarruflarda % 30 artan bir yükseliş 
gerçekleşmiş bulunuyor ve bunun yanında banka 
kredilerinin daha geniş bir tabana yayılması ve daha 
üretken alana yöneltilmesi konusundaki çalışmalar da 
şimdi artık sonuçları alınabilecek bir noktaya gelmiş 
bulunuyor. 

Dışa dönük alanda ise; Maliye Bakanlığının geri
de bıraktığımız yıl içindeki çalışmaları geçmiş dö
nemde uygulanan politikalar sonucunda oluşan kısa 
vadeli borçların konsolide edilmesi, daha uzun bir 
ödeme planına bağlanması ve yeni kaynak aranması 
amaçlarına dönüktür. Bunda da oldukça ileri bir aşa
maya gelmiş olduğumuzu şimdi söyleyebilecek du
rumdayız. Çünkü özellikle son üç yıl içinde oluşan ve 
ekonomimizi ağır bir baskı altına almış olan kısa va
deli borçların bir milyar doları aşan bir k'smı Eko
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü içinde oluşturan 
bir anlaşma ile şimdi ertelenmiş bulunuyor. 

Bankacılık sistemini oluşturan ve üç milyarı aşan 
bir borç bölümü ise bütün yıl devam eden çalışma
lar sonunda şimdi artık tamamlanma noktasına yak
laşmış bulunuyor. 

Taze kaynak bulma konusundaki gayretlerimiz 
ise; yıl içinde 680 milyon dolarlık program kredisi 
ve nakdi kredi sağlanması buna ek olarak da 1 mil
yar 300 milyon dolarlık bir proje finansmanı olana
ğının ekonomimizin hizmetine konulması şeklinde 
sonuçlanmıştır. 

Öyle sanıyorum ki, geride bıraktığımız dönemde 
düğümlenen sorunlar ve bunların beraberinde getir
diği güçlükler, dış âlemdeki güçlükler göz önünde 

I tutulacak olursa, bunu da başarılı olarak görmek için 
nedenler bulunabilir. 

1979 yılında Maliye Bakanlığı olarak işte bu yön-
I lerdeki çalışmalarımızı sürdürmek kararındayız, de

ğerli arkadaşlarım. Bu çalışmaları sürdürürken üze-
I rinde duracağımız en önemli konulardan biri, vergi 

kanunlarında öngördüğümüz; fakat Haziran ayı baş
larından biri Millet Meclisi gündeminde yer aldığı 

I halde çeşitli engellemelerle bugüne kadar yasalaşma-
I sı önlenmiş olan tasarının yasalaştırılması olacaktır. 
I Biz bunu Türkiye'de vergi gelirlerinin artırılması açı-
I smdan olduğu kadar, adaletli bir vergi düzeninin ger

çekleştirilmesi açısından da kaçınılmaz bir ihtiyaç 
olarak görüyoruz. 

I Maliye Bakanlığı, bu tasarının yasalaştınlmasıyla 
ilgili çalışmalar Hükümet düzeyinde sürdürülürken, 

j Bakanlık örgütünü bu amaca dönük olarak geliştir-
j me çabalarını başlatmış ve yürütmüştür. 

I Biraz önce burada konuşan Sayın arkadaşımız 
Kafaoğlu, «Maliye Bakanlığında bu açıdan geçmiş-

I le karşılaştırılacak olursa her hangi bir gelişmeden 
söz edilemeyeceğini...» sanıyorum ki ifade etmek is
tedi. Öyle sanıyorum ki, kendisinin bu gözlemi, biraz 

I geçmişle ilgili bir ön yargıdan kaynaklanmaktadır. 

Olaylar Türkiye'de her alanda olduğu gibi, yö
netim alanında da geçmişte bırakılan noktalarda dur
muyor değerli arkadaşlarım. Her kuruluş kendi için
de kendine düşen hizmeti yerine getirmek için bir 
çaba harcamaktadır, Maliye Bakanlığında da şimdi
ye kadar bu alanda harcanmakta olan çabalar, 1978 
yılından itibaren artırılarak sürdürülmüştür. Bir ör
nek olarak üzerinde durulduğu için ben de arz et-

I mek isterim : 

Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ve Kon
trolörler grupları ilk defadır ki, 1978 yılı içinde bir 
birine uyumlu bir çalışma programı içinde görev gör-

I mek durumuna gelmişler ve böyle bir yaklaşımın 
sonuçları da bu kurulların çalışmalarında elde edilen 

I neticelerde kendini ortaya koymuştur : 

I 1977 yılında örnek olarak arz ediyorum; Hesap 
I Uzmanları Kurulunun incelediği beyannamelerin top

lamı 5534 iken, bu 1978 yılında 7 546'ya yükselmiş
tir, o yıl içinde incelenen matrah toplamı 7 milyar 

I iken, bu yıl incelenen matrah toplamı bunu aşarak 
8 milyarı bulmuş. Bundan daha önemli olarak bu
lunan matrah farkı ise 1977 yılında 2 milyar 300 mil
yon lira iken, 1978 yılında 7 milyar 588 milyon liraya 

I yükselmiştir. Böyle bir gelişme Teftiş Kurulunun ça-
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lışmalarında, ayrıca kontrolörler gruplarının çalışma
larında da gözlenmektedir. 

Vergi kanunlarında öngörülen değişikliğe gelince 
değerli arkadaşlarım; biz Hükümet olarak hiç bir 
zaman bugün Millet Meclisi gündeminde bulunan ta
sarının istediğimiz anlamda, ya da Türkiye'nin bu
gün ulaştığı düzeyde olması gereken anlamda bir re
form tasarısı olduğunu iddia etmedik. Tam aksine ola
rak, özellikle ben, bu tasarının vergi kanunlarında kök
lü değişikliği öngören bir değişiklik tasarısı olduğunu 
belirtmeye çalıştım. 

Çünkü değerli arkadaşlarım; Türkiye'de vergi re
formundan söz edebilmek için Mali Denge Vergisi
nin uygulanmasına son vermek gerekmektedir. Yine 
Türkiye'de vergi reformundan söz edebilmek için 
etkinliği giderek kaybolmuş olan bir sürü küçük ver
ginin ortadan kaldırılması gerekmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden bir ricada bu
lunacağım; Genel Kurul gerçekten bir süre tanıdı, 
10'ar dakika ile bağladı. Maliye Bakanlığının bütçe
sinin bu süreye sığmayacağını ve evvela bilenlerden 
biriyim. Ne kadar gayret etseniz siz bitiremezsiniz, 
ne kadar gayret etseniz daha fazla da süre veremeye
ceğim. Onun için lütfedin sizin bütçenizi biran evvel 
bitirelim, hemen bunu oylayıp bitirdikten sonra di
ğer maddelere geçeceğiz, zira size aittir, ne kadar er
ken biterse sizin yararınıza olduğunu lütfen kabul 
ediyorsunuz. Yardımını onun için bekliyorum. Te
şekkür ederim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOÖLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, hemen 
toplayacağım. 

Nihayet Türkiye'de yine bir vergi reformundan 
söz edebilmek için katma değer vergisi sistemine geç
mek gerekmektedir. Ne yazık ki, Maliye Bakanlığın
da geçmişte başlanan bu yöndeki çalışmalar sonra
dan ara verildiği için bugün bu çalışmaların toplu
ca bir değerlendirmesini yaparak vergi konusundaki 
değişiklikleri böyle bir noktaya yükseltmek olanağı 
elde edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sözlerime şunu eklemek istiyorum; bütün bun

lara rağmen Maliye Bakanlığında gerek vergi yöne
timinin, gerekse vergi denetiminin ve aynı zamanda 
vergi yargısının iyileştirilmesi için yasalar bekleme
den de çalışmalar sürdürülmektedir; yıl içinde açılan 
vergi daireleri ve vergi denetiminin geliştirilmesi su
retiyle şimdiden söyleyebilirim ki, 1979 yılında daha 
iyi neticeleri beklemek durumundayız. 

Bütçe müzakerelerinde her zaman bir açık tartış
ması olmuştur ve bu açığın âdeta bir artırma konusu 
yapıldığına tanık olunmuştur. Burada bu kez bunu 
da gözlemek durumunda kaldık. Başlangıçta söyle
diklerimi bir kere daha arz ederek demek isterim ki, 
bu bütçe gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmış; gerek 
gelirler açısından, gerekse giderler açısından daima 
bu düşünce egemen olarak hazırlanmış bir bütçedir. 
Bu nedenle, ileriye dönük tahminlerin sonradan orta
ya çıkacak sonuçlarla büyük ölçüde aynı düzeyde 
olacağını umuyoruz ve bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde bu kısa süre 

içinde sizlere arz edeceklerim bundan ibarettir. Ko
nuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı 
saygılarımı sunuyor, ayrıca teşekkürlerimi ifade edi
yorum. (CHP, MB Grubu ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz 
Sayın Bakan. 

Sayın üyeler; 
1979 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 887 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet bütçesinin düzenlen
mesi, uygulanması ve dene
timi 139 139 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Vergi politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk, 
tahsil ve takibi 3 512 742 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

113 Devlet harcama ve Devlet mu
hasebesi hizmetlerinin yürütül
mesi 589 627 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Devlet mallarının satın alın
ması, yönetimi ve elden çıka
rılmasına ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 922 396 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Hazine politikası ve genel eko
nomi politikasının Maliyeye 
ilişkin yönlerinin hazırlanma
sı ve yürütülmesi 142 051000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Devlet hukuk danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetlerinin 
yürütülmesi 134 359 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 16 310 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

920 İktisadi transferler ve yardım
lar 28 771 001 000 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1979 Bütçe Yılı için Maliye Bakanı tarafından 
değerlendirilmek ve dağıtılmak üzere teşekkül ettiri
len fondan 250 000 000 TL. nın Bütçenin 920 prog

ram, 01 altprogram, 3 ödenek türü, 103 faaliyet türü 
kodu ve 900 - 920 harcama kalemine aktarılarak 
yükseköğrenim kredisi isteğinde bulunan öğrencilere 
verilecek kredi karşılığı olarak Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisi ko
nusunda ilke kararı alınmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Abdulah Emre İleri 

ve 
arkadaşları 

BAŞKAN 
efendim? 

Komisyon katılıyor mu bu önergeye 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan; 

Karma Bütçe Plan Komisyonunda bu amaçla 
500 000 000 lira ilave edildi. Kaldı ki, hem gider ar
tırıcı niteliği var, hem de yatırımlardan transferlere 
dönüşme gibi bir teklif oluyor ki, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Büyük mahzur görüyorsunuz, katıl
mıyorsunuz. 

Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan; 

Aynı nedenle Hükümet de katılmak olanağını 
bulamıyor. Zaten bu bölümdeki ödenek toplamı 1978 
yılma göre önemli ölçüde artırılmıştır. Bugünkü büt
çe olanakları çerçevesi içinde bunu yeterli görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın üyeler; Ko
misyon ve Hükümet bu önergeye katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi aynı bölümü okutuyorum. 

Bölüm Lira 

920 İktisadi transferler ve yar
dımlar 28 771 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 Mali transferler 99 721 319 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

940 Sosyal transferler 9 160 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 22 210 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın üyeler; bu bütçeye başlarken, Bütçe Kanun 

Tasarısının birinci maddesini okutmuştuk. 1 nci mad
de gereğince bağlı (A) cetvelindeki tüm teşekkülle
rin bütçelerini görüştük ve şu ana kadar görüştüğü
müz (A) cetveli ile ilgili bütçelerdir. 

Şimdi 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum, Bütçe 
Kanun Tasarısını oylarınıza sunacağım : 

1979 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRtNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için, bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan öde
neklerden % 5 kesinti yapıldıktan sonra, (Milli Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan ödeneklerle di
ğer dairelerin yatırım ödenekleri ve katma bütçeli 
idarelerin yatırımlarına tekabül eden Hazine yardım
ları hariç (397 309 338 950) lira ödenek verilmiştir. 

% 5 kesinti aynı ilkelere göre katma bütçeli ida
reler ödenekleri içinde uygulanır. 

BAŞKAN — Görüşülüp karara bağlanan (A) işa
retli cetvelle birlikte 1 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
Biliyorsunuz, aldığımız karar gereğince maddele

re geçinceye kadar önergeler verilirdi. Şu ana kadar 
gelen önergeler alınmış ve maddelere geçildiği için 
önerge verme imkânı da kalmamıştır. 

2 nci maddeyi de okutuyorum efendim. 
Gelir Bütçesi : 
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (372 309 338 950) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetvelin bölümleri
ni okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 327 100 000000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 36 457 637 950 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve fonlar 8 751 701 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 2 nci maddeyi okunan (B) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugünkü Program da biraz evvel aldığınız karar 
gereğince şu anda bitmiştir. 

Ancak, bir gün sonraki bütçenin bir gün evvelki 
program bittiği takdirde öne alınması, kararınız ge
reğidir. Şimdi biz Birleşimi kapatacağız ve kararı
nız gereğince yarım saat sonra açılacak. Açıldığı za
man, geri kalan yarınki programın birinci kısmından 
görüşülmeye başlanacaktır. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
Bendeniz, saat 20.15'te toplanmak üzere Oturu

mu kapatıyorum efendim. 
Kapanma Saati : 19.45 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saaıli : 20ı20 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Biîgin (Bingöî), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimin 5 nci Oturumunu açıyorum. 

Sayın üyeler, 
Danışma Kurulumuzun kabul etmiş olduğu ka

rarın 2 nci maddesinde, aynen şöyle yazılıdır : 
«Görüşmeler programlanan saatlerden önce biter

se, bir sonraki bütçenin görüşülmesine başlanması..» 
Bir sonraki bütçenin başlanmasına denilmektedir. 
Halbuki, yarınki programımız bütçeler değil, Bütçe
nin tümü üzerindeki maddelerin; yani umumi Bütçe
nin maddelerinin görüşülmesidir. 

Bu itibarla, bu hükme göre yarınki Bütçe progra
mını bugüne almak mümkün değildir. 

İkinci husus; Daha önceki Oturumda alınmış olan 
karar şudur: Maliye Bakanlığı Bütçesinin bitimine ka
dar görüşmelerin uzatılması şeklindedir. Alınan ka
rar budur. Ancak, maddelere geçilmesi Programı ya
rın olduğu için, bu Programı bugüne almak mümkün 

değildir, biraz evvel izah ettiğim gibi. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. 
fkincisi : Bugüne; yani maddeler üzerinde görü

şülmesine dair bir karar da alınmamış olduğu için, 
Bütçenin 1 nci ve 2 nci maddesi üzerindeki oylama
nın yarın yapılması lazım gelmektedir. 

Bu itibarla yarın saat 10'da programı (CHP sıra
larından gürültüler.) 

FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. O dediğin şeyler yapıldı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kapata
mazsınız. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tatbik etmek üzere, Birleşimi ka
patıyorum. (CHP sıralarından şiddetli gürültüler.) 

Kapanma Saati : 20.25 

V I I . — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize Hine bağlı bazı ilçelerin yol ve köprü 
sorunları ile Rize limanı inşaatına dair soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı Şeraf ettin Elçi'n in yazılı ce
vabı. (7/1037) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı oiarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 17.1.1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili Derepazan Bucağı şehiriçı ne zaman 

bitirilecektir? 

2. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa - Başköy, Çamlıhem-
şin - Aydar, Rize merkez Andon ılıca turistik yolla
rı ne zaman bitirilecektir? 

3. Rize - İspir Hd. kesimi (99 Km.) yolu Doğu 
illeri ile en kısa bağlantı sağlayan önemli bir yoldur, 
ne zaman bitirilecektir? 

4. Rize ili Pazar ilçesi Hemsin bucağının 8 Km.' 
lik yolu Pazar - Hemsin (Ortaköy) projesi ne zaman 
bitirilecektir? 

5. Rize - Kalkandere yolu ile yol ayr. Çamh-
hemşin yolu ıslahı ve asfaltlanması ne zaman yapıla
caktır? 

6. Çayeli - Kaptanpaşa yolunun onarımı ve ıslahı 
ile asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 

7. Çayeli - Büyükköy yolunun onarımı ve ısla
hı ve asfaltlanması ne zaman yapılacaktır. 

8. Rize ili geçişi ne zaman bitirilecektir? 
9. Pazar ilçesi ve Hemsin bucağı şehir geçişleri 

ne zaman yapılacaktır? 
10. Çayeli ve Pazar ilçelerinden transit yolu şe

hir içinden geçmektedir. Bu yollar ne zaman sahil
den geçirilecektir? 
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1L Rize - Çayeli yolunda Aşıklar Köprüsü ne za
man yapılacaktır? 

12. Rize limanı ne zaman bitirilecektir? 
Yukarıda 12 kalemde belirttiğim işler için ayrı 

ayrı belirtilmek üzere 1979 Bütçesinde ne miktar öde
nek ayrılmıştır? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 

Ankara 8.2.1979 
A.P.K.D. Bşk. Pl. Md. 
Sayı : A - 08/10/103 

Konu : Rize Senatörü Talât Doğan'm 
Önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.1.1979 tarih 17605-7052-7/1037 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazınız ile alınan Cumhuriyet Senatosu Rize 

Üyesi Talât Doğan'm Bakanlığımıza yönelttiği, Rize 

İline bağlı ilçelerin yol ve köprü sorunları ile Rize 
Limanı İnşaatına ait yazılı soru önergesi Bakanlığı
mızca incelenmiş, Rize Limanı ile ilgili soru yanıtı aşa
ğıda verilmiştir. 

Karayolları ve köprüleri içeren sorular ise en kısa 
sürede yanıtlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şerafettin Elçi 
Bayındırlık Bakam 

Bakanlığımız Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü
nün 1978 yılı Yatırım Programı TARIM SEKTÖRÜ'-
nde 38 milyon 500 bin TL. proje bedeli ile yeralmış 
bulunan Rize Balıkçı Barınağı Tevsii ve Mendirek 
Uzatılması işi, iş programına göre yürütülmekte olup, 
proje 1980 yılında tamamlanacaktır. Projenin 1979 
yılı yatırım ödeneği 14 milyon TL.'dir. 

« • k 
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1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen 
(S. Sayısı : 872) 

Oylaman Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphii Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldık 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sambrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin, 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 99 

Reddedenler : 37 

ÇeMnserier : <—• 

Oya katılmayanlar : 48 

Açı'k üyediM'er : — 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'öt Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip KaramuUaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmi Loğla 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arikan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri! Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseylin Öztürk 
Muhittin Taylian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduigami Demirkol 

UŞAK 
Ahmöt Tahtakılıç 
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YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaidı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderliogîu 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyaıt Baykara 

Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Reıisoğlü 

(Reddedenler) 

İ. Sıtkı Yırcalı 
BOLU 

Orhan Ataullah Çalış 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

(Oya Kat 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreiioğiu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP; 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

— 4 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

MARDİN 
Sait Melımetoğlu 

ılmay anlar) 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Süleyman Tuncel 

KAHR A M ANMAK AŞ 
Adnan Karaküçük 

1 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokcğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

106 — 

N.Kemal Şenıtürfd 

Halil Tunç 

Şerif Tüten 

Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkaiy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Ririnoioğlu: 

URFA 
Hasan Onail 
A Ati Od 11 V^A di l 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NİĞDE 
Ergun Özkan (î.) 

SAKARYA 
Osman Saiihcğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Töker 
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1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayışa : 874) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet S un ay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Hayrı Öner 
Kemâl Sarıiibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çeîik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergürı Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıçalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul öden ter : 
Reddedenler 

Çekimserler 

184 
149 

101 
47 

1 

Oya 'katılmayanlar ; 35 

Açı;k üyelikler : — 

(Kabul 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Şebip Karamu'llaoğiu 
ÇANAKKALE 

îmadettin Elmas 
ÇORUM 

Abdullah Ercan 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğiu 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

Edenler) 
İZMİR 

Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğîu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Be>ti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet AH Arükan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahıtii Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullaih Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürfc 
Muhittin Tayları 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulganii Demiirikol 

UŞAK 
Ahmet Talhtakınç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

— 407 — 



C. Senatosu B : 40 10 . 2 . 1979 O : 5 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mühstin Batur 
Zeyiyat Baykara 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevl 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köketf 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Kemal Cantürjkj 

Fahri Çöken 

Hilmi Fırat 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatünoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

Adnan Başer Kafaşoğlu 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
H. Kemaî Şentlürfc! 

(Reddedenler) 

i İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 

İ
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlıı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

(Çekinser 
VAN 

Ferid Melen 
(Oya Katılmayanlar) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Haydar Tunçkanat (1. A.) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünal'dı (Bşk.V.) 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğiu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

M. 
ELAZIĞ 

Cahit Dalokav 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Güîcügil 

İSTANBUL, 
Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

| MANİSA 
I Oral Karaosmanoğlu 
1 Ruhi Tunakan 

Halil Tunç 

Şerif Tüten 

Nermin Abadan Unat 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan OraÜ 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çelebi 

NİĞDE 
Ergü'n Özkan (î.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kafa 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
Metin Tdker 
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