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3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Şeref
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yapılan tahkikata ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Mukadder Öztekin'in yazık cevabı (7/379) 352:353

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İki oturum yapılan bu Birleşimde, 1975 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/210) (S. Sayısı : 128) üzerinde
ki görüşmelere devam olunarak;
Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı, '
bütçeleri kabul edildi.
Ankara Üniversitesi (1/213) (S. Sayısı : 136),
Ege Üniversitesi (1/216) (S. Sayısı : 137),
İstanbul Üniversitesi (1/218) (S. Sayısı : 138),
İstanbul Teknik Üniversitesi (1/219) (S. Sayısı :
139),
Hacettepe Üniversitesi (1/217) (S. Sayısı : 140),
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (1/220)
(S. Sayısı : 141),

Çukurova Üniversitesi (1/214) (S. Sayısı : 142),
Diyarbakır Üniversitesi (1/215) (S. Sayısı : 143);
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının da maddeleri
kabul olundu, tümlerinin açık oya sunulacağı bildi
rildi.
25 Şubat 1975 Sah günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 21.25'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Memduh Ekşi

Divan Üyesi
Sivas
Enver Akova

. Divan Üyesi
Kastamonu
Mehdi Keskin

II. — GELEN KÂĞITLAR
25 . 2 . 1975 Sah
Yazılı sorular
1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, işçi
emekli aylıklarıyle ilgili çalışmalar ile Bağ-Kur üye
lerine ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/437)
2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, tarım
iş yasasıyle ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma Bakanın
dan yazılı soru- önergesi (7/438)

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'
un, Dernekler Kanununa göre kapanan spor kulüp
lerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/439)
4. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Aydınlık
Dergisi ve TÖB-DER yöneticilerine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/440)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Özriirk
DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), llhami Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini

açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 11210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (1)
A) İMAR

VE İSKÂN

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ:

BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, programımız gereğince
İmar ve îslcân Bakanlığı bütçe tasarısı üzerindeki mü
zakerelere geçiyoruz. Sayın Bakan ve komisyon tem
sil edilmiş bulunmaktadırlar.
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu dikketlerinize ve oylarınıza arz etmek istiyorum. Malumunuz
olduğu üzere, henüz programımızı günlük olarak yü
rütür durumda bulunmuyoruz. Bütçe müzakerelerin
de çoklukla zaman alan husus, bakanlara yöneltilen
soruların cevaplandırılması hususu teşkil etmektedir.
Yüce Heyetiniz kabul buyurduğu takdirde, Sayın Ba
kanların görüşmelerinden sonra yöneltilecek soruların,
kısa ve yazılı olması ve bu soruların zapta okuna
rak geçirildikten sonra sayın bakanlar tarafından îçtüzüğümüzün tayin ettiği süre zarfında yazılı olarak
cevaplandırılması hususunun tasvibini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bundan böyle bakanlık bütçeleri üzerindeki so
rular Yüce Heyetinizin kabul ettiği bu usul dairesin
de yürütülecektir.
îmar ve îskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan
sayın grup sözcülerinin ve milletvekillerinin isimlerini

(1) 128 S. Sayılı basmayan 17 . 2 . 1975 tarihli
40 ncı Birleşim tutanağına eklidir,

arz ediyorum: Cumhuriyetçi Güven Partisi
Grupu
adma Rıza Polat, Millî Selâmet Partisi Grupu adına
Abdullar Bazencir, Demokratik Parti Grupu adına
İhsan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Emin Sungur, Adalet Parti Grupu adına İlhan Ersoy.
Kişisel görüşleri için söz alan sayın milletvekille
ri: İlhami Çetin, Ali Sanlı, Ünat Demir, Hasan Zen-:
gin, Cavit Erdemir, Şevki Erek, Tufan Doğan Avşargil, Remzi Yılmaz, Celâlettin Ezman, Asri Ünsür,
Faik Kırbaşlı ve Kemal Ataman'dır.
Söz Cumhuriyetçi Güven Parti Grupu adına Sa
yın Rıza Polat'ındır.
Sayın Polat buyurunuz.
C. G. P. G R U P U ADINA RIZA POLAT (Ağ
rı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Çok çeşitli sorunları ve çözüm bekleyen sayısız
problemleri mevcudolan İmar ve îskân Bakanlığının
Bütçesini görüşmekteyiz. Ayrılan kısa zaman içinde
bütün konularına ayrı ayrı değinmek mümkün olma
dığından, eleştirilerimizi hem günümüzda taşıdığı
önem bakımından, hem de Bakanlığın diğer sorun
larına değinmek fırsatını vermiş olacağından, konut
sorununa ilişkin olarak yapacağız.
Gerçekten, konut insanlar için yalnız bir barınak
yeri değil, ekonomik ve sosyal, kültürel yönden bü-;
tün toplumlar İçin temel bir unsurdur. Çünkü, konut
sorunu, arazinin temenini, imar planı ve altyapının
yapılmasını, elverişli yapı malzemesinin araştırılma
sını, çevre sağlığını, kültürel ve sosyal hizmetlerin
yerine getirilmesini öngörmektedir; bir hizmetler bü
tünü olarak düzgün yerleşme ve şehirleşme sorunu
ortaya çıkarmaktadır. Esasen konutu, .düzgün yer*
leşme ve şehirleşme sorunundan ayrı olarak düşün
mek mümkün değildir.
Bugün kalkınma yolundaki bütün ülkelerde hız
la artan nüfus, kırsal yerleşmelerdeki kötü yaşama
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koşulları ve endüstri kuruluşlarının genellikle büyük
şehirleri seçmelerinden dolayı büyük kitleler şehirsel
yerleşmelere göç etmektedirler. «Şehirleşme bunalı
mı» adı verilen bu olayın ortaya çıkardığı çevre
sağlığı, planlama, konut ve gecekondu sorunları, il
gili bütün uluslararası kuruluşları ve hükümetleri
baskısı altında tutmaktadır. Hükümetler bu baskıya
bütünüyle karşı koymak için kalkınma planlarında
ve Hükümet programlarında bu sorunlara üstün bir
yer tanımakta, kısa, orta ve uzun süreleri kapsayan
politikalar tespit ederek birbirini tamamlayan tedbir
ler almak zorunda kalmaktadırlar.
Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu ülkemiz
de de konut sorunu büyük bir önem kazanmıştır.
Ucuz konut sahibi olmanın zorlaşması, şehir çevre
lerinin gittikçe genişleyen gecekondu kuşaklariyle sa
rılmasına, şehir organizmalarının işlemez duruma
gelmesine ve çok önemli sosyal ve "ekonomik düzen
sizliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Sayın milletvekilleri, îmar ve tskân Bakanlığının
konut politikasına ilişkin görüşlerimizi arz etmeden
önce, resmî kaynakların konutla ilgili istatistiklerin
den de bazı örnekler vererek ülkemizin konut soru
nuna daha yakından değinmek istiyoruz.
Resmî kaynaklara göre, ülkemizde 1960 yılında
gecekondu sayısı 240 000, 1967'de 400 000, 1969 yı
lında da 500 OOO'e çıktığı ve tüm şehirsel nüfusun
% 25'inin gecekondularda yaşadığı, 1972'de de bu
rakamın 700 OOO'e ve bugün için de 1 milyona yak
laştığı tahmin edilmektedir. Büyük şehirlerimizde ise,
konut stokunun % 40 ilâ % 65'inin gecekondulardan
oluştuğu ve nüfusun da yarısından fazlasının gece
kondularda yaşadığı tespit edilmiştir.
İkinci Beş Yıllık Plan 1968'de mevcudolan gece
konduların 30 yılda tasfiyesi için yılda 15 000, 20 yıl
da tasfiyesi için yılda 22 500, 10 yılda tasfiyesi için
yılda 45 000 konutun yapılmasını öngörmektedir.
1968'de gecekondu sayısı 450 000'dir. Bugün de
1 milyon kabul edildiğine göre, bugün mevcut ge
cekonduların 10 yılda tasfiyesi için yılda 100 000 ko
nutun yapılmasına ihtiyaç vardır.
Yine, İkinci Beş Yıllık Planda yer alan istatistik
lerden çıkardığımız sonuca göre, gecekonduların ya
rısının İslahı, diğer yarısının 30 yılda tasfiyesi, yeni
lemeden ve sıkışıklığın giderilmesinden doğacak ya
rısının karşılanması için 1968 - 1972 yılları arasında
900 000 konuta ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.
Her yılın konut üretimi tahmini: Gerçekleşme ve
konut açığı bakımından, yine Devlet Planlama Teşki
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lâtı kaynaklarına göre, 1970 - 1974 yılları arasında
her yıl üretilmesi tahmin edilen ihtiyacın gerçekleş
me oranı % 80, her yılın konut açığı da ;% 20 ol
muştur.
Aynı kaynaklardan çıkarılan diğer önemli bir
sonuç da, konut ihtiyacı için yapılan yatırımların,
1968 - 1974 yılları arasındaki yaklaşık ortalamaya gö
re, % 95'inin özel sektör, ;% 5'inin de kamu sektö
rü tarafından karşılanmış olmasıdır.
Bu sonucun, her beş yıllık dönem içinde kalkın
ma planlarımızda öngörülen toplam konut ve yatı
rım ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi gerekirse;
İkinci Beş Yıllık Planda konut ihtiyacı 900 000, ya
tırım karşılığı ise 20 milyar Türk Lirasıdır. Özel sek
törün payı 19 milyar, kamu sektörüne düşen pay da
1 milyar Türk Lirasıdır.
Üçüncü Beş Yıllık Planda ise, konut ihtiyacı şehir
lerde 1 milyon, kırsal alanda 443 000; karşılığındaki yatırım ihtiyacı ise 44 milyar Türk Lirası olarak
saptanmış ve bunun 2 200 000 000 lirasının kamu
tarafından karşılanması Öngörülmüştür.
Ülkemizde konut yatırımlarının, toplam yatırım
hacmi içinde çok önemli bir pay aldığı, buna karşı
lık gerçekleşen konut üretiminin dar gelirli nüfusun
ihtiyaçlarına cevap vermediği, yatırımların büyük bir
çoğunlukla lüks konut yapımına harcandığı bilinen
bir gerçektir. 1950 - 1960 arasında konut, toplam ya
tırımlar içinde % 25 - % 35, 1960 - 1970 arasında
ise, % 19 - % 23'lük paylar almıştır. Konuta yatırı
lan milyonlara rağmen, üretilen konut miktarının ger
çek ihtiyacın çok altında kaldığı ve şehirlerde yığılan
düşük gelirlilerin taleplerine hiçbir şekilde cevap ver
mediği, her yılın konut açığının bir Önceki yılın açı
ğının bir önceki yılın açığına eklenmesi ve 1950'lerden bu yana gecekondu sayısının çok hızlı bir artış
göstermesinden açıkça anlaşılmaktadır.
Sayın milletvekilleri konut sorununa bu kısa ve
toplu bakışın ortaya çıkardığı gerçekler karşısında,
acaba, İmar ve İskân Bakanlığının konut politikası
nın dayandığı esaslar ve tutumu ne olmuştur?
Ülkemizde konut politikasının dayandığı esaslar,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bakanlığı 7116 sayı
lı Kuruluş Kanunu, 5 yıllık kalkınma planları ve
Hükümet programlarında ifadesini bulmaktadır. Şüp^
hesiz ki, bir ülke kendi sosyal bünyesine ve sahibolduğu ekonomik düzenine göre konut sorununa çö
züm getirmiştir. Ancak, konut sorunu o ülkenin di
ğer sorunlarına getirdiği çözüme parajel olarak, eko240 —

M. Meclisi

B : 48

nomik ve sosyal kalkınmasının bütünü içinde değer
lendirilebilir. Kısaca, o ülkede fertlerin sosyal ve
ekonomik durumu düzelmedikçe, kiralık veya mülk
olarak elverişli konutlarda oturması mümkün değil
dir.
imar ve iskân Bakanlığı, mülkiyet esasına dayalı
sosyal bünyemize ve karma ekonomi düzenimize
göre konut sorununa çözüm getirecek amaç ve he
deflerine uygun politikasını bugüne kadar Anayasaya,
Kuruluş Kanununa ve Hükümet programlarına da
yanarak, kesinlikle ve tutarlı olarak tespit edebilmiş
değildir. Bugün için Bakanlığın konut politikasının da
yandığı mevzuat, bugünkü fiilî durum karşısında
fonksiyonunu kaybetmiş ve birçok maddeleri ile iş
lemez hale gelmiş olan 775 sayılı Gecekondu Kanu
nudur. Bakanlığın konut politikasının dayandığı tek
mevzuat olması nedeni ile, kısaca değinmek gerekir
se, 1966 yılında yürürlüğe konulan bu kanunla öngö
rülen önleme, İslah ve tasviye amaçlı 3 yönlü gece
kondu politikası ile konut sorununa çözüm getirile
ceği ümidedilmiştir. Fakat karşılaşılan güçlükler ve
günlük politik nedenler karşısında, Bakanlık ve bele
diyeler bu kanunu uygulamada güçsüz ve âciz duru
ma düşmüştür. Gecekondu sorununa bir çözüm getir
mediği gibi, etken bir denetim yapılmaması sonucu
üstelik gecekonduculuk bir kâr aracı olmuştur. Bu
gün çeşitli bölgelerde kiralık gecekondu oranının
% 30 ilâ % 60 arasında değiştiği bilinen bir gerçek
tir. Bunun içindir ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı gecekondu sorununun konut sektörü içinde ele
alınmasını öngördüğü halde, bu doğru önerinin ak
sine, Bakanlık konut sorununu, gecekondu sorunu
içinde çözmek gibi hem ters, hem de içinden çıkıl
maz, güç ve başarısız bir duruma düşmüştür.
Sayın milletvekilleri, kuruluşundan bu yana geçen
17 yıllık süre açıkça göstermiştir kf; bugünkü hüvi
yeti ile Bakanlığın konut sorununa çözüm getirmesi
yüklendiği çok önemli ve çok yönlü görevleri ama
ca uygun bir şekilde gerçekleştirmesi mümkün değil
dir. Kuruluş Kanununda ve değişik yasalarda belir
tilen görevlerin yurt gerçeklerine uygun bir şekilde
yerine getirilebilmesi için, konut sorununa ilişkin ola
rak aşağıda arz edeceğimiz hususların süratli ger
çekleştirilmesinde zaruret vardır.
Bugünkü hüviyeti ile İmar ve iskân Bakanlığı,
hem programlayıcı, hem de uygulayıcı olarak görev
yapmaktadır. Tecrübeler göstermiştir ki, iki görevin
aynı kuruluş tarafından yürütülmesi çeşitli sakınca
lar doğurmakta, başarı oranını düşürmektedir. İmar
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ve iskân Bakanlığının görevi uygulayıcı olmaktan
çıkarılmalı, münhasıran programlayıcı şekle dönüş
türülmelidir. Bu hususta Bakanlık bünyesinde yıllar
dan beri yapılmakta olan hazırlıklar son safhaya
gelmiştir.
imar ve iskân Bakanlığı konut sorununa, yurt
gerçeklerine uygun çözüm getirecek bir mevzuata
sahip değildir. Bakanlıkta bu konuda geniş bir bilgi
ve tecrübe birikiminin mevcudolduğunu yakından
bilmekteyiz. Bakanlığın konut politikasının dayandı
ğı anamevzuatmm Konut Kanunu tasarısı ile Konut
Kooperatifleri Kanunu tasarısını biran önce Meclislere sevk etmesi âcil bir ihtiyaçtır.
Bakanlığın koordinasyon yetkisi olmadığı için, ko
nut sektörü içinde büyük bir yatırım gücüne sahibolan özel sektör bir yana, kamu kaynaklı konut kre
dilerinin bile konut sektörü içinde plan ve program
lara bağlanması gerçekleştirilememiştir. Konut kredi
si veren kuruluşlar arasında beraberliği sağlayacak
koordinasyon yetkisi Bakanlığa verilmelidir.
Kredi konusunda Emlâk ve Kredi Bankası konut
politikasının uygulanmasında başarılı olamamıştır.
Konut kredilerinin sosyal özelliği nedeni ile imkân
ları sınırlı olan ailelere öncelik tanınmalı, lüks konut
yapımı sınırlanmalı, kredi politikası buna göre dü
zenlenmelidir.
Bakanlığın konut piyasasında etkili bir duruma
getirilmesini zarurî görmekteyiz. Kamunun elinde ko
nut politikasını etkileyecek şekilde bir arsa stoku yok
tur. Kamu arsaları spekülâsyonu önlemede faydalı
olmadan elden çıkarılmakta, soruna, cevap vermede
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kifayetsiz kalmaktadrı. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün mevzuat ve ma
lî bakımdan güçlendirilmesi şarttır. Bu arada, konut
yapımının şekillenmesinde büyük rolü olan imar yö
netmelikleri ve denetimi konut politikasının uygulan
masında yetersiz kalmaktadır. Bu hususta verilen ka
rarlar, çoğu zaman güvensizliğe yol açan istikrarsız
bir ortam yaratmaktadır.
Bir sayın bakan zamanında çıkarılan imar yönet
meliğinin aradan bir iki ay geçmeden diğeri tarafın-.
dan iptal edilmesi, bunun en belirli örneğidir. Böyle
temel konularda . Bakanlığın istikrarlı ve tutarlı bir
politikaya sahibolması gereğini önemle belirtmek iste
riz.
Gecekonduların hukukîleştirilmesi ve tapu veril
mesi konusunda, yürürlükteki mevzuata rağmen, ço
ğu zaman sorumsuzca yapılan beyanatlara şahit ol
maktayız. Bu durum ilgili büyük bir vatandaş kitle-
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sinde şüphe ve tereddütler yaratmakta, huzursuz
luğa ve spekülâsyon yol açmaktadır.
Gecekonduların fiilî durumu ile yürürlükteki mev
zuat karşısında bakanlığın düşüncesi nedir? Bu konu
da bir hazırlığı ve çalışması var mıdır? Bakanlığın
bu durumu açıklığa kavuşturması lüzumuna inanmak
tayız.
Değerli arkadaşlarım, tahsis edilen kısa süre için
de önemli gördüğümüz konulara değinmiş bulunuyo
ruz. tmar ve İskân Bakanlığının yakın bir zaman
içinde çok önemli olan amaçlarına uygun bir yörün
geye oturtulması başlıca temennimizdir.
Bakanlık bütçesinin milletimize ve Bakanlığın de
ğerli mensuplarına hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet
çi Güven Partisi Grupu adına Millet Meclisinin sa
yın üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Polat.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Bazencir, buyurun efendim. (Alkışlar.)
M. S. P. GRUPU ADINA ABDULLAH BAZENCİR (Bingöl) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri;
1975 malî yılı tmar ve îskân Bakanlığı Bütçesi
üzerinde Millî Selâmet Partisi Meclis Grupunun gö
rüşü ve temennilerini arz ve ifade etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum.
tmar ve îskân Bakanlığı bildiğimiz veçhile 9.5.1958
tarihinde yürürlüğe girmiş olan- 7166 sayılı Kanunla
çalışmalarını yürütür. Memleketin sosyal ve ekono
mik gelişmesini, bölgesel planlan şehir ve çevre dü
zenlerini millî kalkınma planları içinde değerlendir
mek; dengeli bir yerleşimi gerçekleştirmek; yurdun
mesken meselelerini çözüme bağlamak; malzeme ve
diğer yapı ihtiyaçlarını rasyonel şekilde karşılamak,
vukuu melhuz ve umumî hayata müessir tabiî afet
lere karşı daha evvelden hazırlıklı bulunup âfetin vu
kuunda veya sonunda gerekli bütün tedbirlerin alın
masını sağlamak, bu Bakanlığın görevleri cümlesin dendir. Bu görevleri; Planlama ve tmar, Belediyeler
Teknik Hizmetler, Mesken, Yapı Malzemesi, Afet
tşleri, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, tiler Bankası ve
Arsa Ofisi Genel Müdürlükleri yerine getirmektedir
ler.
Muhterem arkadaşlarım; tmar ve tskân Bakanlı
ğının kuruluşuyla ilgili kanunun çıkmasından, bilhas
sa Bakanlığın önemli iştigal konularından birini teş
kil eden mevzuat olarak 6785 sayılı Kanunun uygu
lanması yönünden, mahallî idareler ünitesi olarak be
lediyelerle tmar ve tskân Bakanlığı arasında gerek
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idarî vesayet mercii olarak gerekse kanunun öngör
düğü bazı ilkeler bakımından sıkı bir işbirliği ve da
yanışma mevcut olması gerekir. Memleketimizde
1 700 belediye vardır; bunlar içerisinde imar uygula
ması yönünden, kendi kasabalarının imar planlarını
hakkıyle, tam bir vukufla uygulama yetenekleri ba
kımından elbette bazı farklar vardır. Büyük beledi
yeler teknik elemanları bakımından nispeten güçlük
çekmiyorlar; ama küçük belediyelerin, gerek malî im
kânlarının olmayışı, gerekse teknik elemanlara sahip
olmayışları yönünden zaman zaman birçok zorluk
larla karşılaştıkları vakidir.
Bu itibarla, Sayın Bakanlığın mümkün mertebe bu
imar planlarının uygulanmasından gerek mevzuat ba
kımından ve gerekse teknik personel yardımı bakı
mından, gerek bütçelere konan imar uygulanması öde
neğinin getirdiği imkânlar bakımından yardımcı ol
masında büyük faydalar mütalaa ediyoruz.
Şurasını da memnuniyetle tebarüz ettirmek iste
riz ki; en küçük bir kasabanın başında bulunan bele
diye reisi arkadaşımız dahi bugünün şartlarına, imar
planı fikrine yatkın hale gelmiştir. Bu, bizim için mem
nuniyetimizi muciptir.
Muhterem milletvekilleri, Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü 1164 sayılı Kanuna göre kurulmuştur. Planlı
şehirleşmenin gerçekleşmesinde, arsa fiyatlarının kon
trol edilmesinde, konut ihtiyacı duyan yurttaşlarımı
za ucuz konut sahibi olmalarında başlıca amil olan
bir kuruluştur. -Buna ilâve olarak, Arsa Genel Mü
dürlüğünün taşra teşkilâtı mutlaka kurulmalıdır. Kad
roları, unvan standartlarına ait kararnameler çıka
rılmalı, bütün kuruluşlarda olduğu gibi Arsa Ofisinin
de teknik elemanı elde tutacak maddî imkânlar mut
laka sağlanmalıdır.
Ofisin hususi mülkiyeti arsaları almada tek imkân,
kamulaştırmadır. Mevzuatımıza göre kamulaştıracağı
arazijıin önceden belli maksatlara ayrılmış olması ge
reklidir. Kuruluş kanununda gösterilen konut, sana
yi, turizm ve başka kamu hizmetleri gibi şimdi bu kı. sıtlama, Ofisin tüm bir yerleşme alanı veya gelişme
alanı kamulaştırmasını engellemektedir.
Ayrıca, arsa veya arazinin bu şekilde kullanma ga
yesine ayrıldığının belli olması, kamulaştırma bedeli
nin yükselmesine sebep olmaktadır. Yine İstimlâk Ka
nunumuzdan doğan bir aksaklığın giderilmesi istim
lâk Kanunumuzun değiştirilmesi zarureti vardır.
Filhakika, mevzuatımıza göre istimlâk edilen ara
zinin, istimlâk tarihinden itibaren 5 yıl içinde istimlâk
gayesine uygun biçimde kullanılması zorunludur. Ka242 —
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mulaştırmayı yapan idare, eğer 5 yıl içerisinde bu ar
sayı veya tarlayı araziye kamulaştırma gayesine uy
gun biçimde hizmete tahsis etmediği takdirde, bu 5 yı
lın bitiminden itibaren 1 sene içerisinde arsanın eski
maliki bulunan, - bedelini iade etmek kaydıyle - ar
sayı istirdat etmek imkânındadır. Bu takdirde, Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğünün spekülâsyonu önleyerek,
halka ucuz arsa temin ederek görevini yerine getir
mesi mümkün değildir. Çünkü, Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğümüz arsa stoku yapmak mecburiyetindedir.
Değerli arkadaşlarım, tabiî afetler konusu memle
ketimiz için ciddî bir konudur. Zaman zaman tabiî
afetler konusunda yaptığımız gayretler, çalışmalar sa
de jnemleketimize değil, yurt dışına dahi intikal et
miş, övünecek bir mevzu haline gelmiştir. Afetler
vukuu anında bir memleketin başbakanından, en kü
çük vazifelisine varıncaya kadar afetlerin yanında, ya
kınında, beraberinde olmak, onun derdine kısa zaman
da çözüm yolları bulmaya gayret etmek hakikaten
ne kadar övünsek az, ne kadar iftihar etsek az olan
hizmetlerimizin başında gelir. Bu arkadaşlarımızın
dertlerine yıllarca çare bulamazken son yıllarda böyle
sine çalışma içerisine girilmiştir.
Muhterem milletvekilleri; yurdumuzun sık sık ta
biî afetlere maruz kalması Afet tşleri Genel Müdür
lüğünün önemini bir kat daha artırmıştır. Önceden
bir tabiî afet planlamasının yapılmasını lüzumlu gör
mekteyiz. Devlet kuruluşlarıyle mahallî idarelerin
afet öncesi ve afet anı ve afet sonrası yapacağı iş
ler ve bu hususta araç ve gereçlerin nelerden ibaret
olacağının inceden inceye planlanması şarttır. Üze
rinde önemle durulacak başka bir husus da afet ma
hallerinde yapılan meskenlerin mahallî hususiyetle
re halkın sosyal yaşantılarına uygun olmamasıdır. Bi
naenaleyh, Türkiye'nin birçok bölgelerinde yapılan in
şaat boş kalmaktadır. Bu millî servet bu şekilde he
ba ve heder olup gitmektedir, vatandaşların hiçbir
işine yaramamıştır.
Seçim çevrem olan Bingöl'de 1971 şiddetli dep
remin vukuunda, imar ve iskân Bakanlığı ve genel
müdürlükleriyle ve bununla ilgili kuruluşlar, yıldırım
hızıyle bir çalışmanın içerisine girdiler. Ancak, bazı
teknik elemanların hatalarıyle yerleşim yerlerinin tes
pitinde birçok aksaklıklar olmuştur. Meselâ; vatan
daşın köyünden en az bir ve birbuçuk saat mesafe
uzaklıkta bulunan prefabrik konut yapıldığı için fe
lâketzede bu konutlara taşınamamıştır; el'an boştur
lar, doğrama ve pencçre camları tamamen kırılmış
tır. Milyonlarca para bu şekilde heba, heder olmuş
tur.
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Hal böyle iken, bu konutların maliyeti 25 000 Tl.
civarındadır. Bu meblağ üzerinden zavallı felâketzadeleri halen borçlandırmaya çalışıyorlar. Bu itibar
la tabiî afetlerin sonucu alınan tedbirlerin başarısı,
imar ve iskân Bakanlığının umumi gidişine ve afet
ler politikasına göre ancak değerlendirilebilir.
Değerli arkadaşlarım, Karlıova, Varto, Solhan,
Kığı depremlerinden örnek olarak bir nokrayı ifade
etmek isterim. Karlıova, Varto, Solhan depreminden
sonra yani 1966'da alınan geçici iskân tedbirlerinin
daimî iskâna dönüştürülmesi için, senelerden beri tah
sisatı mevcut olduğu halde inşaata başlanmaması
üzüntü vericidir; bir an evvel başlanmasını temenni
ediyoruz. Zira vatandaşlar, rakımı yüksek, kışı çok şid
detli en aşağı bir, iki metre kar kalınlığı olan bu ha
valilerde halen tahta barakalarda barınmaktadırlar.
Ehemmi mühime tercih esasını dikkate almak lâzım
dır.Muhterem arkadaşlarım, Bingöl il ve köy yollarıyle vesair noksanlıklarının ikmali için deprem fo
nundan imar iskân Bakanlığından bir defa 38, di
ğerinde 55 milyon lira Karayollarına verilmiştir, ilgi
lilerden aldığım malumata göre, bu meblağdan ancak
8 milyonun Bingöl'e sarfedildiği, diğerinin nereye sarfedildiği bilinmemektedir. Bazı rivayetlere göre; Ka
rayollarının bu parayı maksadının dışında sarfettiği
söylenmektedir, ilgili Bakanlıkça durumun tetkik edi
lerek neticenin tatminkâr bir şekilde tarafımıza bil
dirilmesini rica ediyorum.
Muhterem milletvekilleri; bir konuya daha değin ^
mek istiyorum. Geçen sene Kütahya Milletvekili çok
muhterem ilhan Ersoy beyle beraber tabiî afetler
dolayısıyle Devlete borcu olan afetzede - çoluğunu,
çocuğunu, anasını, babasını kaybetmiş yetim kalan vatandaşlarımızın bu borçlarını, esasen ödeme-gücü
bulunmayan bu vatandaşlarımızın ödeyemeyecekleri-.
ni, bu borçlarından affedilmesi için bir kanun teklifi
hazırlamıştık. Bu kanun teklifimiz, çok değerli Ba
yındırlık, imar iskân Komisyonu üyesi arkadaşları
mızın lütfüyle komisyondan müspet olarak çıkmış ve
Plan Komisyonuna intikâl etmiş durumdadır. Plan
Komisyonunun Yüce Mecliste hazır bulunan Sayın
Başkanı lütfeder, üyeleri de yardımcı bulunurlarsa çok
Sayın imar ve iskân Bakanı arkadaşımız da bizlere
iltihak ederlerse, bu afetzede kardeşlerimizin derdine
bir an önce melhem olmaya çalışmış oluruz.
Muhterem milletvekilleri, Muş'tan Bingöl'e, Karlı
ova, Varto, Solhan, Erzurum, Kığı, Erzincan, Gediz,
Âdapazarı'na, Bartın'dan Ege Bölgesine, nihayet Edir-
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ne'ye kadar ne kadar afetzede varsa bizden af kanu
nu bekliyorlar. Bu hususta arkadaşlarımızın yardım
larını bilhassa rica ediyorum. Bu borçlandırma ile il
gili af teklifimizi de bir an evvel kanunlaştırması
için, Plan Komisyonu yüce Başkanlığının da bu hu
susta yardımcı olmalarını hassaten rica ederim. Millî
Selâmet Partisi Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
larım. (M. S, P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bazencir.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın İhsan Arslan, buyurun efendim.
D. P. GRUPU ADINA İHSAN ARSLAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
1975 malî yılı îmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi
üzerinde Demokratik Parti Meclis Grupunun görüş, ve
temennilerini arz ve ifade etmek üzere huzurunuzda
bulunuyorum.
Bu Bakanlığımız 1958 yılında yürürlüğe giren
7166 sayılı Kanunla kurulmuş olup, Mesken Genel
Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Genel Müdürlüğü, Belediye Teknik Hizmet
ler Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdür
lüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası ku
ruluşlarını bünyesinde toplamıştır. Bu Bakanlığımız
görülüyor ki, çok yönlü kuruluşlarla çalışmalarını yü
rütmektedir.
Muhterem arkadaşlar, İmar ve İskân Bakanlığı
nüfusumuzun çok büyük bir kesimini ilgilendiren so
runların çözümü ile yükümlüdür. Yurdumuzda 1950'
de başlayan ekonomik kalkınma, daha çok köylerde
oturan vatandaşlarımıza tanınan kredi imkânları, mo
torlu ve teknik ziraate dayalı çiftçilik, boş arazilerin
sürülüp, geniş arazilerin ekilmesinin sağlanması, köy
lünün ürünlerinin pazar bulup değer kazanması ve ez
cümle köy ve şehir münasebetlerinin artması netice
sinde yıllardır şehrin özlemini çeken köylülerimiz
şehirlere göç etmeye başlamışlardır. O günden bu ta
rafa hızla artan nüfusumuzu da katarsak, bu akım
devam edegelmiştir. Köylerimizde motorlu ziraatın
yapılması büyük bir istihdam boşluğu yaratmış, ge
lişen hayat şartları karşısında, hele son yıllardaki pa
halılık, kırsal alandaki vatandaşlarımızı
şehirlerde
kendine kazanç yolu aramaya sevketmiştir. Çığ gibi
büyüyen kentlerin nüfusunun çoğalmasının diğer bir
nedeni de,, köylerden psikolojik sebeplerle şehire akış
tır. Bu nüfus akışının karşısında daha önceleri gerek
li tedbirler alınmadığı ve bu arada çeşitli sorunları
da beraberinde getirmiş olmalarından, medenî konut
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vasfından çok uzak, sağlık koşullarına aykırı biçim
deki yerlerde bu vatandaşlar yaşamak zorunluluğun
da kalmışlardır. Ayrıca, belli yerlerde yaşantısını sür
düremeyen kırsal alandaki vatandaşlarımız, çok nü
fuslu yörelere kaymak ve kendine iş bulmak mecbu
riyetinde kalmışlardır.
Muhterem arkadaşlar, Anayasamız «Devlet, yok
sul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun,
konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır» demekle,
devlete sosyal bir vazife yüklemiş bulunuyor. Şu ha
le göre, konut ihtiyacının insanın temel ihtiyacı ol
duğu şüphesizdir. Günümüzde gecekondu sayısı 1
milyona yaklaşmaktadır. Kentlerimizdeki nüfusun
% 40 - 65'i gecekondularda yaşamakta ve bu yerle
rin konut stokunun % 25 - 65'i gecekondulardan oluş
maktadır. Yine ülkemizdeki ailelerin % 82'si 1 - 3 oda
lı konutlarda oturmakta ve bu konutlarda oturan ai
lelerin ortalama büyüklüğü 5 - 7 kişiyi bulmaktadır.
Yani oda başına 2,52 kişi düşmektedir. Öte yandan,
kent konutlarının % 30'unun fizikî bakımdan kötü
durumda olduğu ve bunların % 57,7'sinde banyo,
% 44'ünde su, % 14,7'sinde ise elektrik olmadığı dü
şünülürse, ülkemizin barınma yoğunluğu ve koşulları
bakımından geri kalmış ülkelerden biri olduğu açık
ça görülür.
Yine bu cümleden olmak üzere, Türkiye'mizde 1
odada l'den fazla yaşayanların nüfus oranı % 42,59;
1 odada 3'ten fazla yaşayanların oranı % 22 ve bir
odada 4'ten fazla yaşayanların ise % 8,7 olduğu ista
tistik bilgilerden anlaşılmıştır.
Bunun yanında, yurdumuzun geri kalmış yörele
rinde oturan köylü vatandaşlarımızın, ne biçimdeki
konutlarda barındığını görmekte, orayı gezenlerde ıs
tırap verici bir hal olduğu görülür.
Muhterem arkadaşlar; yukarıdan beri kısaca arza
çalıştığımız, Türkiye'nin gecekondu ve konut dava
sını diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman, kamu payı
konut yapımlarında yüzde olarak Fransa'da 78, Fin
landiya'da 59 olmasına karşılık, Türkiye'de ancak 9'
dur. Konut açıklığının yüksekliğinin kiraları da yük
selteceği tabiîdir. Bu durumda konut üretimini artı
rıcı girişimlerde bulunmak zorunludur. Türkiye'de ki
ralar 1965 ve 1972 yılları arasında % 50 oranında ar
tarken, ücretler % 49'luk bir artış göstermiştir. Son *
senelerde kiraların artış hızını ücretlerin artış hızı ile
değerlendirmek çok güçtür. Misal vermek lâzım ge
lirse, kiranın aile gelirine oranı Batı Avrupa'da % 2
iken, bizim büyük şehirlerimizde % 30'un üstüne çık
maktadır. 1955 yılında kirada oturanların oranı % 36
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iken, bu oran İkinci Plan döneminde % 48'e çıkmış
tır. Yine 1955'te 267 250 olan kiracı sayısı, 1965 yı
lında 878 228'e yükselmiştir. 1955'te % 4,7'den, 1967
yılında % 21,4'e gecekondu yapımı yükselmiştir.
Hemen belirtelim ki; kiralar, dar gelirlilerin sağ
ladıkları gelir artışlarını çok çabuk eriten bir masraf
kapısıdır. Bunun için ülkemizde konut üretiminin ta
lep artışını karşılaması bugünkü koşullarda mümkün
görülmemektedir. Şehirlerimizde yaşayan ailelerin
% 68'i alt ve orta gelir grupuna girmektedirler. Bu
kesimin gelirleri kendi başlarına konut edinmelerine
imkân vermeyecek durumdadır. Yukarıda işaret ettiği
miz, Anayasamızın 49 ncu maddesinde, Devletin dü
şük gelirli gruplarına yönelik kent arsası, kiralık ve
mülk, konut üretimi etkinliğini göstermeli ve destek
lenmelidir. Onun için de bünyesine kalb ettiği Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının kuruluş amacı yetersiz
kalmamalı, sermayesi çoğaltılarak konut yapma gi
rişimini, kredi verme politikasını hızlandırmalıdır.
Muhterem arkadaşlarım, Arsa Ofisi de konut ya
pımı ile ilgili Bakanlık bünyesinde faydalı bir kuru
luştur. Ancak bugüne kadar maddî imkânsızlıklar ne
deniyle yeterli olamamıştır. Aslında kamu arsalarının
tek elden yönetimi ve arsaların aşırı fiyat artışım ön
lemek, tanzim alış ve satışlarını yapmak; konut sana
yii ve turizm bölgelerine kamu tesisleri için arazi ve
arsa sağlamak amacıyle kurulmuşsa da, bugünkü büt
çesiyle kendisinden beklenen hizmeti veremeyeceği
aşikârdır.
Hemen ilâve edelim ki, mevcut konut mevzuatı
sadece sosyal adalet ilkesine ters düşmekle kalmamak
ta, medenî bir şehircilik anlayışından çok ötesinde
uygulanmaktadır.
Şüphesiz bu sorun halkımızın, kuruluşlarımızın,
yöneticilerimizin, Parlamentomuzun kısaca Devlet ve
milletimizin bugünün ve geleceğinden çok önemli ha
yatî bir sorunudur. Bu Bakanlığımız konut politika
sına yeni bir veçhe verip, Meclislerimiz tarafından
da her bakımdan tetkik edilmelidir. Konut sorunu
nun sağlıklı bir biçimde yürütülmesi gerçekten zo
runlu hale gelmiştir.
Sırası gelmişken bu Bakanlığın içinde bulunan ku
ruluşlarında hizmet gören kıymetli teknik elemanla
rım da bugüne kadar uygulanan ücret politikası mağ
duriyetinden kurtarmak lâzım geldiği kanaati içeri
sindeyiz. Daktilosundan odacısına varıncaya kadar
yan ödemeler verilirken, bu teknik kadroya yeterince
yan ödemeler verilmemiştir. Devletimizin bünyesinde
mühim bir yeri olan - vatanımızı mamur, içinde ya
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şayanların müreffeh olacak; yurdun her tarafında
türlü afetlerle dünyası karanlık olan vatandaşlarımı
zın yüzünü güldüren - imar ve iskân Bakanlığımızın
mümtaz teknik elemanlarının hakkını vermenin artık
zamanının geldiğine inanıyoruz. Çünkü projelerin,
planların kuvveden fiile çıkarılabilmesi, bu kadrola
rın hizmet ve davranışları ile mümkündür.
Sırası gelmişken, bu Bakanlığın içindeki kuruluş
lardan birisi olan iller Bankasından kısaca söz et
mek isterim.
1 100 küsur belediyeye hizmet götüren bu müesse
senin, kuruluş ve maksatlarına varmak bakımından
muvaffak olduğu inancındayız, imar ve iskân Ba
kanlığının, bütçe görüşmeleri dolayısı ile hazırladığı
temenni notuna katıldığımızı belirtmek istiyoruz. Bu
notta temenni edilen belediyelerin, içme suyu proje
lerinin düzenlenmesi için gerekli olan halihazır ha
rita ve imar planlarını iller Bankası yaptığından, nü
fus farkı gözetilmeden, gerek nitelik, gerekse tecrübe
yönünden en uygun kuruluşun iller Bankası olması
nedeniyle, nüfusu ne olursa olsun, bütün belediyele
rin içme suyu tesislerinin iller Bankasınca ele alın
ması sağlanmalıdır.
Muhterem kardeşlerim; bilindiği gibi, konut denin
ce arsa durumundan, konut yapımına, kontrol edil
mesine ve içine oturulma izni verilmesine, plan düzen
lenmesinden, imar uygulamasına kadar geniş anlamda
belediyeler akla gelir. Gerek imar, gecekondu, kamu
laştırma yasaları gibi yasaların uygulayıcısı olarak,
gerekse tüm kamu ve özel kuruluşların konuta yer
leşme, planlamaya ait uygulamalarında katkısı ola
rak belediyelerimiz doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak konut sorununun içindedirler, işte böylece bu
kuruluşun özelliği itibariyle bütün yurttaki belediyele
rimizin kendi uygulamalarının dışında, imar ve iskân
Bakanlığı devamlı denetleyicisi olmalıdır. Belediyele
rin teknik eleman yokluğu çektiği hepinizin malumu
dur. Belediyelerimizin, hele yeni kurulan belediyele
rimizin imar planları mutlaka yapılmalıdır, imar du
rumu ele alınmayan belediyeler, imar planı uygulan
dığı zaman, zaten az olan gelirlerini, istimlâk bedel
leriyle tamamen yok etme durumu ile karşı karşıya
geldiklerinin bilinmesinde fayda vardır.
Yurdumuzun sık sık tabiî afetlere maruz kalması,
bu Genel Müdürlüğün önemini ortaya koyması ba
kımından kısa da olsa, müsaadenizle ona da değin
mek istiyorum. Bu itibarla tabiî afet planlamasının
önceden yapılmasını faydalı görmekteyiz. Afet son
rası yapacağı işleri, afet öncesi alacağı tedbirlerle dü-
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zenİemesİ ve planlaması, araç ve gereçlerin nelerden
ibaret olacağının hesaplanması gereklidir. Afet İşleri
Genel Müdürlüğüne bağlı İmalat Dairesi, afet sebe
biyle hâsıl olan. ihtiyacın temininde cidden başarılı
olmuştur. Yalnız bu daire, afet malzemesi fabrikasyo
nuna gitmenin yolunu bulmalıdır.
Afete maruz kalan yörelerimizin özelliklerine gö
re konut, konutun yanında ahır, samanlık gibi köy
lünün zarurî ihtiyaçları da yapılmalıdır. Heyelan ve
başka sebepler nedeni ile köylerin yer değiştirmeleri,
mutlaka köylünün tamamının rızası alınarak yapıl
malıdır.
Önemine binaen arz ediyorum : Seçim bölgem
Yozgat'ın Ankara hududu bitişiğinde köylünün tama
mının yer değişimine taraftar olmayışı yüzünden, Yer
köy ilçesine bağlı Aşağı Ihsangazili Köyü, 2 yıldan
beri inşaatı tamamlanan yeni evlerine taşınamıyor
lar ve Devletin yüz binlerce liraya malolan bu ev
leri nerede ise yıkılmaya, dökülmeye terkedilmiş du
rumda bulunuyor.
Sözlerimin sonuna gelmişken, Sayın Bakanımızın
dinamik ve ciddî müdahalesi ile 18.1.1975 gün ve
15122 sayılı Resmî Gazeteden, kıyı şeritlerimizin kur
tarılmış olmasını öğrenmekle, memnuniyetimizi belirt
meyi vazife biliriz. Kıyılarımızın fırsatçılardan kur
tarılmış olması ve güzelliğinin muhafaza edilmiş bu
lunması, hakikaten büyük bir vatanseverlik ve mem
leketimizin paha biçilmez servetinin devamı olduğu
nu söylemek hakşinaslık olacaktır.
Ayrıca, Sayın Bakanımızın kısa zamanda memle
ket sorunlarını karşılayacak şümullü, günün şartları
na uygun bir konut kanun tasarısını Meclislere getir
mesini beklemekteyiz.
Demokratik Parti olarak, biir Türk ailesinin ba
rındığı bu gecekondu yuvasını meydana getiren se
bepleri, gerçekçi bir görüşle değerlendiriyoruz. Dev
let köyde veya küçük kasabalarda yaşayan vatandaşa
iş, gelir ve yeterince mesken temin etmediğinden, bü
yük şehire göç eden yurttaşlarımız gecekondu deni
len yerleşme biçimini bulmuş ve uygulamıştır; gece
kondu içinde yaşayanlarla, beraber gelişen, her gün de
artan bu inşaatı durduramamıştır; yerine yenisini de
oturulacak şekilde ikame edememiştir. Gecekondu me
selesi özel şekilde ele alınmalıdır. Kendi evini yapa
na yardım prensibine dayanılarak, bu meselenin çö
zümüne çalışılmalıdır. Bugüne kadar yapılmış gece
kondulardan tapuya bağlanmasına sakıncası olma
yanlara, çevirdikleri arsaların tümü kendi adlarına tapulanmalıdır. Bütün gecekondu bölgelerine altyapı te
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sislerinin götürülmesine öncelik verilmelidir. Gece
kondu yapımı önleme bölgeleri ihdas edilmelidir.
Görüşlerimizi bu şekilde sıralarken, Meclisin muh
terem üyelerine, başta Sayın Bakan olmak üzere,
İmar ve İskân Bakanlığının sayın temsilcilerine grupumuz adına en iyi dileklerimizle saygılarımızı arz
eder, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek Sayın Baş
kana teşekkür ederim. (D. P. sıralarında alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan.
C. H. P. Grupu adına Sayın Sungur, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN
SUNGUR (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ve muhterem ilgililer;
İmar ve İskân Bakanlığı 1975 bütçesi üzerinde,
C. H. P. Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz ede
ceğim. Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım.
Sayın milletvekilleri; bütün canlılar gibi, insanoğ
lunun da barınmak, korunmak isteğiyle, yerleşme, ko
nut sahibi olma isteği, yaşamı boyunca dişini döken,
saçını ağartan ve ömrünü törpüleyen en önemli so
runlarından biri olmuştur. Hatta bazı insanların, ebe
dî dünyadaki istiratgâhı, yani mezarı dahi, yaşadığı
sürece önemli davası olmuştur.
İnsanın günlük hayatının büyük bir bölümü, işyeri
yapısı ve konut içinde veya çevresinde geçer. Bu çev
re insanlar için son derece önem taşır. «Dünyada me
kân, ahirette iman» sözü ile mealen, «önce biz binala
ra şekil veririz, sonra da binalar bize şekil verir» söz
lerinin anlamı büyüktür.
Özetle, yerleşme ve barınma olayı çok yönlü ve
birçok etkenlerin oluşturduğu toplumsal, fiziksel bir
olaydır. Bu nedenle de, İmar ve İskân Bakanlığını sa
dece bir konut ve kentleşme Bakanlığı olarak dar an
lamda görmeye imkân yoktur. Ancak, Türkiye gibi
gelişmekte olan bir ülke halkının mutluluğunda, bü
yük rolü olan konut sorunu üzerinde özellikle dur
mak istiyorum.
Anayasa; «Madde 49. — Devlet, herkesin beden ve
ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım gör
mesini sağlamakla ödevlidir.
Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri
alır.» diyor.
Sayın milletvekilleri; Anayasa, diğer yasalar ve il
gili mevzuatlar, Cumhuriyetten bu yana tarihsel ge
lişimi içinde birçok kamu kuruluşuna, Devlete, özel
likle belediyelere yetki, görev ve sorumluluk verdiği
halde, kentleşme, yerleşme ve konut sorunları, Tür-
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kiye'nin en büyük davalarından biri olarak ortada durmaktadır.
§üphe yok ki, bunda bilhassa son 25 - 30 yılda izlenen yetersiz ekonomik ve sosyal politikanın rolü büyüktür. Gelecek kuşaklar bu tutarsız politikanın cezasini, en acı ve en pahalı şekilde ödeyeceklerdir.
Gerçekten uygulama, kentsel gelişmenin düzenli
olmasını sağlayamamış, büyük şehirlerimizde nüfusun
yaklaşık olarak yarısı, sağlıklı lüks konutlarda yaşar
ken, diğer yarısı yasaların suç saymasına rağmen, dev
letin karşı tutumuna rağmen, lüks konutlu şehir mer
kezlerini saran gecekondularda barınmaktadır.
Durum Türkiye'nin diğer yerleşme noktalarında
da öğünülecek gibi değildir. 1970 sayımına göre 5,5
milyon konutun; 2,3 milyonunda mutfak, 1,5 milyonunda tuvalet, 3 milyonunda banyo, 3,3 milyonunda
elektrik ve 3,6 milyonunda su yoktur. Yeterli kanalizasyon, yol ve diğer altyapı hizmetleri yoktur. Yüzlerce aile mağarada yaşıyor; binlerce aile evcil hay
vanlarla aynı odayı paylaşıyor.
Sayırç milletvekilleri; Türkiye'de 700 000 civarında gecekondu vardır. Gecekondularını en güç şartlarda, en pahalı işçilik ödeyerek, en kötü malzeme ile
inşa eden 700 000 dar gelirli, yoksul gecekondu sahibi, bugünkü rayiçlerle, gecekondu maliyetinin dışında,
gecekondu tüccarlarına, devletin arsasını zorbalıkla,
satanlara; göz yuman görevli ile göz yumduran aracı
lara, en az 5 milyar lira haraç ve rüşvet vermişlerdir.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ama ne yazık ki, dertleri bitmemiştir bu çilekeşlerin. Elektrik
leri, yolları, kanalizasyonları, suları, okulları, ibadet
yapılan yeterince yoktur, dertleri çoktur.
Muhterem milletvekilleri, planlı kentsel gelişme
nin sağlanamayışının esas nedeni, bu konulara ayrıla
bilen ekonomik kaynakların yetersizliği de değildir.
Örneğin konut kesimine son 10 yılda 50 milyar lira
lık yatırım yapılmış olmasına karşılık, bu gerçek orta
dadır. Bazı kamu kuruluşlarının ve özel kesimin lüks
konut yatırımları, olumsuz etkileriyle ve yönleriyle
gözler önündedir. Anayasa ve diğer ilgili yasalara
rağmen, gecekondu yapımının hızla devam etmesinin,
kaçak inşaatların, sahil dahil arsa yağmacılığının se
bepleri ne idi? Kimdi gecekondu tüccarları? Kimdi,
atalarının kanı pahasına mal olan kamu topraklarını
ataların torunlarına haraç alarak satanlar? Arkadaş
lar, gözlerinizi seçim bölgelerinize çevirin lütfen; bun
ların kimler olduğunu, hangi partiye bağlı olduklarını
iyi hatırlayacaksınız.
. Sayın milletvekilleri, Anayasa ve diğer yasalara
rağmen, 1973 öncesi siyasî iktidarlar, özellikle gece-
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kondu halkını yıllarca oyalamışlar; seçimden seçime,
20 yıl süre ile işe yaramaz tantanalı merasimlerle naylon tapu dağıtmışlar; hizmetleri, seçimden seçime oy
vermeleri şartıyle vaat etmişler, gecekondu yardım" fonunu gaye dışı ve partizanca kullanmışlardır. Gecekondu halkını, «,Oy vermezseniz, gecekondunuzu yıkarız» diye tehdit ederek, âdeta onları yıllarca baskı
altında bağımlı tutmuşlardır. Ne var ki «Yalancının
mumu yatsıya kadar yanar» misali, gecekondu halkı
boş vaatçilerin, naylon tapu mucitlerinin bağımlı oy
küpü olmadığını, 1973 yılı 14 Ekiminde oy patlama*
siyle göstermiştir.
Sayın milletvekilleri, işte Türkiye'de kentleşme,
yerleşme ve konut sorunlarımızın her geçen gün çık
maza girdiği gecekondu bölgelerinde zaman zaman,
adı bilinen ve adı konamayan bulaşıcı hastalıkların
kol gezdiği bir sırada Cumhuriyet Halk Partisi Koa
lisyon Hükümeti, bütün bunlara dur diyebilmek için
şehirleşme ve konut sorunlanyle ilgili Yetki Kanunu
tasarısını, 22.6.1974 günü Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Bu tasarı ile Anayasanın öngördüğü bütün tedbir
ler alınacak, kamunun faydası önplanda düşünüle
I
cek, ülkemizdeki hızlı ve dengesiz şehirleşme sağlıklı
biçime dönüştürülecek; gecekondu alanları sosyal,
ekonomik" ve fiziksel yönlerden şehirle bütünleşerek
J acele en sağlıklı duruma getirilecek; konut koopera
tifleri asıl amaçlarına uygun şekilde yönlendirilecek;
I
yoksul ve dar gelirlilerin kolayca sağlıklı yuva sahibi
olmaları veya ucuz kirada oturmaları sağlanacak; arsa
karaborsacılarının, sömürücülerin elleri halkın yaka
sından sıyrılacak, irili ufaklı çevre belediyelerinin iş
birliği sağlanacak ve özetle, millî konut politikasının
temelleri atılacaktı.
Sayın milletvekilleri, çok yazık ki halkın mutlu
luğuna çalışacağına namusu üzerine andiçenlerden,
Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin sayın
üyeleri, halk yararına olan bu hayırlı tasarıyı Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
da 27.6.1974 günü engellediler. Cumhuriyet Halk
Partili üyelerin oylarıyle adı geçen Komisyondan ge
çen tasarı, Plan Komisyonundan Cumhuriyet Halk
Partisi ve sayın Koalisyon ortağı partinin üyelerinin
oylarıyle 28.6.1974 günü geçerek; 1974 Temmuzu
nun ilk günlerinde Millet Meclisi gündemindeki ye
rini aldı.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — 27'sinde aldı.
MEHMET EMÎN SUNGUR (Devamla) — Özür
; dilerim, bir rakam hatası olabilir.
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aynı günde iki ko- I operatiflerine altyapı hizmetleri getirilmeli, imar hak
misyonda görüşüldüğünü hatırlıyorum.
I lan belirli, plan, proje yardımı uygun şartlarla sağ
MEHMET EMİN SUNGUR (Devamla) — Olabi lanmalıdır.
Mevcut gecekondulara altyapı hizmetleri, sosyal
lir.
hizmetler, en kısa sürede götürülmeli, şehirle bütün
Komisyonlarda öncelikle görüşülmesi istenen tasa- I leşmeleri sağlanmalı; imar hakları belirli, normal şe
rı, Millet Meclisi Genel Kurulunda bilhassa en büyük
hir arsası tapuları gibi, ciddî tapu verilmelidir. Şehir
muhalefet partisinin engellemesiyle görüşülemedi. Ni- I deki kaçak ve ruhsata aykırı inşaatlar meşrulaştırılhayet ikinci yasama yılının; yanılmıyorsam, 11.2.1975
malı, iskân müsaadesi verilerek, konut veya işyeri sı
günü Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sı
kıntısı azaltılmalıdır. Şehirsel arsa ve kent toprakla
rasında, sırası geldiğinde, Hükümetin de istemesine rı yle, yapıların imar haklarından ve altyapı hizmetle
rağmen, Anayasaya aykırı olarak teşekkül ettiği bi
rinden doğan değer artışları çok fazla olduğundan,
linen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin, I bunlar ihale suretiyle satılmalı, mal sahibine tanına
çoğunluğa sahip olduğu Bütçe Plan Komisyonu Baş
cak makul, kâr haddinin fazlası, değer artışı olarak
kanının teklifi ve yine Cumhuriyet Halk Partisi dışın- I kamuya intikal ettirilmelidir.
daki partilerin sayın üyelerinin oylarıyle, maalesef
Bütün belediyelerimizin malî gücü artırılmalı,
son defa engellenerek, bu hayırlı tasarı Komisyona
imar planı, yol istikamet planları, altyapı hizmet pro
iade edildi ve şimdilik kanunlaşma şansı kalmadı. Bu
jeleri devletçe sağlanmalı, teknik personel ihtiyaçları
önemli tasarının engellenişini, bu kürsüden muhterem I
karşılanmalıdır. Gerektiğinde belediye başkan ve ilgili
halkımızın bilgi ve takdirlerine sunarken; lüks kentler
elemanları için seminerler düzenlenmelidir. Kira piya
de refah içinde yaşayan ailelerin çocukları, maddeten I
sasının arz ve talep kanunlarına göre teşekkül etme
çeşit çeşit parfüm, manen cennet - kokarken, gecekon- I
sinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Dar ve sabit ge
du bölgelerinde açık kanallarda oynaya oynaya mad
lirlilerin aylıklarının yarısından fazlasını kiraya ver
deten necaset kokan çocuklar adına, bu önemli tasa- I
mek zorunda bırakılmamaları için, acil tedbirler alın
rıyı engelleyenlere üzüntülerimi iletiyor, şiddette kını
malıdır.
yorum.
Bütün apartmanlarda bodrum katlar, her daireye
Sayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakanlığında
bir oda düşecek şekilde, sığınak haline getirilmeli,
1958 yılından bu yana, önemli çalışmalar yapılmış I
bodrum katlarda yaşamak zorunda bırakılan, soluk
olmasına rağmen, gelenekleri oturmuş, görevleri be- I
yüzlü kpıcı ve kapıcı ailesi, aparatmanın en önemli ve
1 i denmiş, hizmetleri politik baskıdan uzak bir bakan
gerekli unsuru olarak, sağlıklı bir dairesinde barındılık hüviyetini maalesef kazanamamıştır.
rılmalıdır.
Sayın milletvekilleri bazı önerilerimizi çok kısa I
Gecekondu yardım fonları öncelikle mevcut ge
olarak arz ediyorum. Şehirlerin gereğinden fazla dü- I cekonduların kanalizasyon, yol, su ve elektrik hizmet
zensiz biçimde büyümesini önlemek, konut ve arsa
lerinde kullanılmalıdır. Şehirsel arsa ve konut üreten
sorunlarına ait âdil çözümler getirmek, insan hayatı kamu kuruluşlarına, asla lüks yatırımlara gidilme
nı, yerleşme bakımından güzelleştirip, mutlulaştırmak I mek şartıyle geniş kredi imkânları sağlanmalı, bu
için, şehirsel arsa ve kent toprakları en kısa sürede hizmetleri yapan bütün kuruluşlar çok ciddî şekilde
kamulaştırılmalıdır. Kamulaştırılan şehirsel arsa ve
kontrol edilmelidir. Hisseli tapulu mülkiyet denilen,
kent topraklarının, altyapı hizmetleri getirildikten
planlı gelişmeyi zorlaştıran, çoğunlukla alıcısı yok
sonra, gereğinde; plan, proje, inşaat malzemesi ve kre
sul halkı sömürten, kent topraklarının yağmasını ko
di verilerek, yoksul ve dar gelirlilerin, gecekondu ye
laylaştıran uygulamaya mutlaka son verilmelidir.
rine, akkondu yapmaları sağlanmalıdır. Bakanlık, be
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim.
lediyeler ve diğer kamu kuruluşları halk konutları
MEHMET EMİN SUNGUR (Devamla) — Kıyı
standartlarına uygun konutlar yapmalı, ihtiyaç sahip
lardan, kumsallardan ve tabiî güzelliklerden bütün
lerine en uygun şartlarla satmalı veya kiraya verme
halkırî serbestçe yararlanabileceği sosyal tesislerin ge
lidir. Kooperatifleşme teşvik edilerek, kooperatiflerin
liştirilmesi için, kıyılar ve kumsallar üzerindeki kamu
toplu konut yapmaları sağlanmalıdır. İsteyene uygun
haklan süratle toplum yararına değerlendirilmeli ve
süre içinde konut yapma kaydıyle, imar hakları be
özel yapılar kamulaştırılmalıdır.
lirli arsa satılmalıdır. Kamulaştırılan yerlerdeki es Köylerimizin, öncelikle turistik köylerimizin imar
naf ve sanatkârlara veya yeni işyeri açacaklara ve koistikamet planları, altyapı hizmet projeleri yapılmalı,
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tahakkukuna devletçe imkân sağlanmalıdır. Köyleri
mizdeki inşaat, plan, proje işleri ve kontrol için her
ilçede yetkili fen adamları görevlendirilmelidir.
Yabancı teknik hizmet ithaline son verilmeli, zo
runlu hallerde getirilenlere de ayda 138 296 lira gibi
astronomik ücret verilmemeli, mutlaka kendi gücümü
ze dayanmalıyız.
Sayın milletvekilleri; nâzım planları dışındaki imar
planları il merkezlerindeki bakanlık yetkili büroların
da tasdik edilmeli, bürokrasi önlenmeli, tadilli imar
planı tasdikindeki yolsuzluk dedikodularına asla mey
dan verilmemelidir.
Yapı teknolojisinde, yapı malzemesinde iklim, dep
rem ve halkın eğilimi dikkate alınarak gerekli yenilik
çalışmaları yapılmalı, yılda 5 - 6 milyar lira döviz ta
sarrufu sağlayacak yüksek mukavemetli inşaat demiri
üretilmesi yoluna gidilmelidir.
Millî silâh sanayimizin her bakımdan en uygun
yerde kurulması için plan ve diğer gerekli çalışmalar
en kısa zamanda bitirilmelidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın
77 nci maddesine göre samimi yemin etmiş, bilhassa
«Halkın mutluluğuna çalışacağıma namusum üzerine
söz veririm» diye candan haykırmış ve özüne sözü
ne sadık sayın milletvekillerini en derin saygılarımla,
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adına
selâmlar, tmar ve tskân Bakanlığı Bütçesinin mille
timize hayırlı olmasını ve halkımıza mutluluk getir
mesini dilerim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungur.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhan Ersoy,
buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
A. P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kütah
ya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım;
İmar ve İskân Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi
üzerinde gruplara ayrılmış olan onbeş dakikalık çok
kısa bîr süre zarfında Adalet Partisinin görüşlerini
arz etmeye çalışacağım.
Ancak bu arada, kendilerine çok hürmet besledi
ğim, sevdiğim genç arkadaşım, C. H. P.'li sözcü ar
kadaşım politik konulara keşke değinmek talihsizli
ğini göstermeselerdi de, bendeniz konuşmamı sadece
teknik konulara inhisar ettirseydim çok iyi olacaktı.
Ama maalesef bu onbeş dakika içerisinde bir nebze
politikaya ve partizanlığa da değinmek zorunda 'kala
cağım; mazur göreceğiniz umuduyle sözlerime baş
lıyorum.
Geçen yıl bütçesinin görüşülmesi sırasında da İmar
ve tskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde partimin görüş
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lerini arz etmek bendenize nasip olmuştu. Ancak ne
büyük bir talihsizliktir ki; her kademesinde çalışa
rak yıllarca emek verdiğim bu Bakanlığın teknik bir
bünyeye sahip olduğunu daha başlangıçta belirtmiş,,
hizmetin daha iyi görülmesine yardımcı olmak niye'
tiyle görüşlerimizin daha çok yapıcı tenkit ve temen
nilere yer vermiş olmamıza rağmen; o günlerde ba
kanlık makamını işgal eden zat, her nedense lüzum
suz bir asabiyetle görüşmelerin seyrini değiştirmiş, mem
nun olmaları gereken tenkit ve temennilerimizi böy
le bir havada, büyük bir terslik içerisinde cevaplan
dırmaya çalışmışlardır. Bunu o zaman kendilerinin
gençliklerine, tecrübesizliklerine ve devlet idaresinde
ki acemiliklerine vermiş, mazur görmüştük. Bu yıl
yine, tenkit ve temennilerimizi aynı iyi niyetlerle
sunmak istiyorum.
Görüşlere hürmet etiğini, her fikirden faydalanma
olgunluğuna gittiğini ve bunun sahibi olduğunu ya
kından bildiğim şimdiki Sayın Bakandan ve kendi
sinden sonra gelecek olan bakandan, görüşlerimizi ol
gunlukla karşılayacaklarına, bunların mümkün olan
larını değerlendirme yoluna gidebileceklerine inana
rak görüşlerimi şöylece sıralamak isterim :
Arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, mühim olan ba
kan olmak değildir, bakanlığa lâyık olmaktır. Üze
rinde durduğumuz konuların hemen hepsi, -kendilerin
den evvelki Sayın Bakan zamanında yapılmış olan
icraatla ilgili oldukları için zannediyorum ki, Saym
Bakan cevap verme lüzumunu hissetmeyeceklerdir.
Saym Babüroğlu, çok yerinde bir hareketle Bakan
olduklarından bu yana, istifa etmiş bir hükümetin
Bakanı sıfatiyle, hizmeti oluruna ve normal seyrine
bırakmak yerine, gördüğümüz kadarıyle bakanlığa
gelir gelmez, bütün konuları ciddiyetle, ehemmiyetle
ve süratle ele almıştır. Kendilerine bu çalışmaları
dolayısıyle teşekkürlerimi arz ediyorum.
Geçen yıl bilgisizlik, partizanlık veya başka se
beplerle tamamen aksayan hizmetler, çok şükür yü
rütülmeye başlanmıştır. Tahrip edilmiş bir emanet
teslim aldınız Sayın Bakan. Ne .sizin, ne de sizden.
sonra, geleceklerin bu tahribatı kısa zamanda telâfi
edeceğine, gidereceğine doğrusu şimdiden söz vermek,
kanaat getirmek pek kolay olmayacaktır. Bu yüzden
- biliyorum - büyük bir sıkıntı içerisindesiniz; gayret
lerinizde ve bu sıkıntı içinden çıkmanızda size ve me
sai arkadaşlarınıza candan başarı diliyorum.
Bu arada, Sayın Bakan kusura bakmasınlar ken
dilerinden bir ricam olacak; bendeniz mümkün oldu
ğu kadar eski alıştığım terimleri kullanmaya gayret
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ediyorum, kendileri gibi yeni terimleri kullanmıyo
rum. Umarım ki, olası, bulası» gibi kelimeler kul
lanmamış olmama rağmen, % meramımı anlatabilecek
durumdayım.
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz bütçeler çe
şitli kademelerde gerekli görüşmelerden sonra Ana
yasa gereğince son olarak Yüce. Meclislere geliyor ve
geçmiş yılların muhasebesi, gelecek yılların da temen
nileri Yüce Heyetimizde yapılıyor. Her türlü teknik
incelemenin Bütçe - Karma Komisyonunda tamam
lanmasından sonra, Mecliste sadece konunun politi
kası üzerinde konuşmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda
daima böyle olmuş; bütçeler, komisyonda teknik, Ge
nel Kurullarla politik yönleriyle eleştirilmiştir; an
cak bu yıl -komisyon görüşmeleri, takip edebildiğim
kadarıyle daha bir başka olmuş, geçmiş yılların mu
hasebesinde ağırlık politikaya verilmiştir. Bunu ga
yet tabiî karşılamak gerekir, lâzım gelir muhterem
arkadaşlar. Zira; bu teknik bakanlığın kuruluşundan
bu yana, böylesine politik bir durum içerisine itildi
ği, normal işleyen melkanizmanın böylesine politika
ya alet edildiği görülmemiştir. Bu süper partizanlığın
misallerinden bir kısmı belgeleriyle
zaman zaman
açıklanmıştır. Ben, bunlara temas edecek değilim.
Esas itibariyle Bakanlıkta işe alınmalarda, terfi
lerde, nakillerde, kıstasına alıştığımız kriterlerin dışı
na çıkılarak, kanunların amir hükümleri bir tarafa
bırakılarak, yegâne şartın partili olmak, bu partinin ve
ya sayın Bakanın yakını olmak gibi bir kıstasla yer
değiştirdiğini, alınan memurlarda
daima bu şartın
arandığını, sürekli memur kadrolarına yevmiyeli ka
yırmalarla partizanların yerleştirildiğini, bu noktadan
hareketle bu teknik bakanlığa alınan elemanlarda ba
kanlık hizmetlerinin gerektirdiği vasıflar yerine baş
ka vasıfların arandığını, hatta bu maksatla zaman
zaman ilkokul veya ortaokul mezunlarına mühen
dislerden çok yevmiye ihsan buyurulduğunu; sorum
lu genel müdürler, daire başkanları bir kenara itile
rek, Batı dünyasında emsaline raslanmayan yeni ve
garip bir idare tarzı geliştirilerek, danışmanlar kana
lıyla hizmetin fiilen yürütülmek istenildiğini, perso
nel dairesinin başına getirilen bu işleri dirije ede
cek olan arkadaşımızın da bakanın felsefesine tıpatp uyduğunu, bazı memur arkadaşların maalesef iş
yaparken «Bizim partiye gelirseniz bu işiniz olur»
diyecek kadar işi ileri götürdüğünü misalleriyle arz
edecek değilim şu kısa zamanda.
ALÎ TOPUZ (istanbul) — Söyle söyle, misâl ver.
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. İLHAN ERSOY (Devamla) — Fakat bütün bun
lar bir araştırma konusu olacak, Yüce Heyete nasıl
olsa getirilecektir. (A.P. sıralarından alkışlar)
Büyük bir titizlikle ve 1571 sayılı Özel Kanunla
teşkil edilen, bazı tekel maddelerine yapılan zamdan
elde edilecek hasılattan kurulacak fonun, 1974 yılın
da hiçbir tabiî afet olmadığı halde, Cumhuriyet Halk
Partili belediyelere 41 milyon liranın üzerinde yar
dımın bu fondan yapıldığını ve bunun 24 259 000
lirasının da sadece sayın bakanın seçim bölgesi olan
3 belediyeye verildiğini; bu davranışın Bingöl'de,
Muş'ta, Varto'da ve diğer deprem bölgelerinde has
retle hizmet bekleyen afetzedeleri ne kadar hicrana,
hüsrana uğrattığını tekrar etmek istemiyorum. (A.P.
sıralarından alkışlar)
Yurdun muhtelif köşelerinde hizmet bekleyen bin
lerce afetzede çaresiz vatandaş, afet
borçlarının
Cumhuriyetin 50 nci yıl münasebetiyle affını bek
lerken; bununla ilgili olarak biraz evvel çok değerli
arkadaşımın temas buyurdukları kanun
teklifimiz
komisyonda henüz dururken; hiç de elemana ihtiyaç
olmadığı halde bu fondan 187'si işçi, 24'ü memur
unvanıyla 211 kişinin, daha doğrusu 211 görüş ya
kınlığı olan arkadaşının, sayın bakanın, işe alınma
sebebini; yan ödemelerin partizanca dağıtıldığını, ay
nı görevde 2 kişiden Halk Partisine yakın olanının
800, normal çalışan bir vatandaşın da, bir memurun
da 350 lira yan ödemeye müstehak görüldüğünü;
çok büyük bir ekseriyeti Türk-İş'e bağlı bir sendika
yı seçtikleri için toplu sözleşmeleri 4 aydan fazla bir
süre uzatılan 1 100 kadar işçinin DİSK'e geçmeleri
halinde bu titizliğin gösterilip gösterilemiyeceğinin
sebeplerini ayrı ayrı öğrenmeye kalkışacak değilim.
Ancak, buraya gelmişken şu hususa bilhassa itina
ile temas etmek istiyorum. Yeni sayın bakanımız bu
konuyu halletmişler ve burada özellikle, işçi statü
sünde çalışan bu elemanlara, sözleşmedeki açık hü
kümlere rağmen eski, yetenekli, verimli, çalışkan iş
çiler bir tarafa bırakılarak, bunların yerine partizan
ların, bakana yakın görünenlerin yirmişer lira faz
la yevmiye aldığını gören sayın bakanımız bu yeni
statüyü imzalarken, tahmin ederim ki bu aksaklık
ları gidermişlerdir.
Bu elemanların statülerinin değiştirilerek memur
statüsüne geçirilmelerine çalışılması sebeplerini de
muhterem arkadaşlarım anlayamıyoruz. 12 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname geldiği zaman uzun
uzun bu konuları görüşeceğiz. Kimin memur statü
sünde çalışan işçilerden yana olduğunu, kimin işçi-
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nin hakiki sahibi olduğunu, kimin işçiden yana. ol
duğunu, işçinin haklarını koruduğunu burada bir
defa daha işçi vatandaşlarımız da, arkadaşlarımız da
ve bütün millet de öğrenecek.
Halisane maksatlarla belediyelere yardım için
devlet bütçesine konah, imar uygulamaları giderleri
faslından 1974 yılında dağıtılan paraların partizanca,
hem de tevil götürmez bir ölçü içerisinde dağıtıldı
ğını; bilfarz 644 Adalet Partili belediyeden ancak
32'sine 4 980 000 lira, buna mukabil ondan daha
az 567 Cumhuriyet Halk Partili belediyenin 174'üne
32 belediyeye mukabil 174 belediyeye 4 milyon kü
sura mukabil 77 575 000 lira; aynı zamanda 102 De
mokratik Partili belediyeden sadece ve sadece 7 ta
nesine, o da 1 175 000 lira gibi cüz'i bir yardım ya
pıldığını, bağımsız belediyelere de Halk Partisine
meyyal olmalarına göre bir kriter öne sürülerek yar
dımda bulunulduğunu ayrı ayrı izah edecek değilim;
bunları zaten herkes, yapan da biliyor yaptıran da
biliyor, alan da biliyor muhterem arkadaşlarım.
ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Nüfusuna
göre.
İLHAN ERSOY (Devamla) — 1974 yılı içinde
zamanın bakanı tarafından ^afetler fonlarından alı
nanlar dışında, yukarıda bahsettiğimiz partizan olma
kriterleri esas alınarak 499 kişinin daha çeşitli işlere
yerleştirildiğini de .duymuş bulunuyoruz. Sayın Ba
kan herhalde bunları tahkik edecekler ve hakikî ra
kamı bizlere bildireceklerdir.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Belediyelerin nü
fuslarına göre de oranla.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz, merak ediyorsanız açar'okursunuz efendim.
İLHAN ERSOY (Devamla) — O konuları ben
deniz, efendim çok çok, zatıalinizden çok daha iyi
bilirim, İcap ederse lütfediniz, ben size dışarıda öğ
reteyim.
BAŞKAN — Sayın Ersoy lütfen görüşmenize de
vam ediniz efendim.
İLHAN ERSOY (Devamla) — Ancak şu kada
rını söylemek isterim ki, uzun uzun bunları anlat
mak, daha detaya gitmek istemiyorum.
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Anlat anlat, misal
ver.
İLHAN ERSOY (Devamla) — Kendisine veri
len, hatta verilmeyen yetkileri bu kadar kötüye kul
lanan bir bakanın, bakanlığın hudutsuz bir yetkiyi
kapsayan, konut ve şehirleşme kanun tasarısıyle ve
rilecek yetkileri, nasıl kullanacağını ve -bu kanunu
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verirken kendisine nasıl itimat edeceğimizi doğru
su bir türlü düşünemiyorum. Kaldı ki, bu kanunun
buraya getirilişi de, komisyonlarda görüşülüşü de,
hatta hazırlanışı da Anayasaya da, kanunlara da,
İçtüzüğe de, teamüllere de, hepsine de aykırıdır. Bun
ları ayrı ayrı müzakere mevzuu yapacağız, uzun
müddet vaktinizi almak istemiyorum ve bunu geti
renleri de, müdafaasını yapanları da mahcup etmek
istemiyorum şu anda muhterem arkadaşlar.
Değerli milletvekilleri, bu kanunla istenen yetki
ler yerine, gerekli görülen hususlarda mevzuatta his
sedilen boşluklar varsa, değişiklikler varsa, bunlar
doldurulabilirdi, aradan bir seneye yakın müddet
geçti. Nitekim, yeni Sayın Bakan geldiği zaman, ak-.
tif hareket ederek, bütün bu kanun boşluklarını dol
durmak için gerekli emirleri verdi, çoğunu hazırlattı;
pek yakında Parlamentoya gelecek, Yüce Heyetinizde
uzun uzun görüşülerek en mükemmel şeklini ala
caktır.
Muhterem - arkadaşlarım, söz buraya gelmişken
birkaç konuya temas etmek ve sözlerimi böylece
nihayete erdirmek istiyorum. Arsa, yapı malzemesi,
kredi, gecekondu ve afet konularını da bir bütün
halinde değerlendiren, gün geçtikçe artan konut açı
ğını kapatacak tedbirler, manzumesini beraberinde
getiren; bu yapılırken de, kamu ile özel sektörün
problemin çözümünde birlikte devreye girmesini sağ
layacak olan bir konut kanun tasarısı, derhal ha
zırlanmalı; Anayasamızın mülkiyetle ilgili ilkeleri
zedelenmeden, İmar ve İskân Bakanlığının kurulu
şundan bu yana, hazırlanıp çeşitli tarihlerde çeşitli
isimlerle Yüce Meclislere sunulan, konut kanunu
tasarılarıyla, diğer çalışmalardan da faydalanılması.
halinde, kısa zamanda hazırlanabileceğini umduğum
bu tasarı, Yüce Meclislere getirilmelidir. Toplu veya
ayrı konut yapacaklara mümkün olabilen kolaylıklar
sağlanmalı, lüzumsuz formaliteler
kaldırılmalıdır.
Yapı malzemesinin özellikle demir, çimento gibi anamalzemelerin fiyatları makul seviyelere indirilmeli, in
şaat ve tesisat malzemesi imal ve satışı desteklenme
li ve bu malzemelerin işletme vergisine tabi olmak
sızın satılması tedbirleri de getirilmelidir. Yapı mal
zemesi Genel Müdürlüğü takviye edilerek, daha ak
tif hale getirilmeli, yurdun her bölgesinde kullanı
lacak yapı malzemesi çeşit ve miktarları artırılmalı,
araştırılmalı, kalitesi düzeltilmeli ve fiyatları da dü
şürülmelidir. Geçen yıl çok acı örneklerini gördüğü
müz, yoklar listesinin kaldırılmasına itina ile çalışıl
malıdır.
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Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kaynakları ar
tırılmalı, ucuz konuta yöneltilmesi, yeni kredi kay
nakları ile takviye edilmelidir. Vatandaşa güçlük çı
kartan, yuva hasreti çekenleri kaçak yapıya teşvik
eden hükümler varsa kaldırılmalı; görevlilerin bu
anlayışa uygun, çalışmaları sağlanmalıdır. Planlama
hizmetleri ve zarurî hallerde yapılacak plan ve yö
netmelik değişiklikleri, süratle neticelendirilmelidir.
Son günlerin aktüel konusu olan kıyılar ile, bele
diye sınırları ve mücavir sahalar dışında alınacak
tedbirler, 1605 sayılı Kanunun, Medenî Kanun hü
kümlerinin ve Anayasanın teminat» altındaki, mülki
yet hakkı anlayışının amaçlarından saptırılmadan ele
alınmalı, değerlendirilmelidir.
BAŞKAN — Sayın Ersoy, bir
efendim.

dakikanız kaldı

İLHAN ERSOY (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. Bir iki dakika içinde bitirmeye çalışacağım efen
dim.
Bu konular değerlendirilirken, sol sloganlar değil,
memleket gerçekleriyle, kamu hakkı ve kanun hâ
kimiyeti esas alınmalıdır. Ancak bu konuda bir en
dişem vardır muhterem arkadaşlarım. O da, Büt
çe Komisyonunda bu yıl; değerli arkadaşlarım Sa
yın Başkan aracılığıyle, aktarmak istiyorum. Şu
anda İmar ve İskân Bakanlığının illere dağılmış İl
İmar Müdürlükleri içinden hiçbir tanesini «görevini
yaptı» diye burada savunabilecek bakanlık mensu
bu göremiyorum. Ben kendi döemimde, bu imar
müdürlüklerinden hiç birisinin kanunların kendile
rine verdiği görevleri yerine getirmediklerini gör
düm diyen Sayın eski Bakanın görüşlerinde bir haki
kat payı var mı bilemiyorum. Bu şartlar altında
1605 sayılı Kanunla bu imar müdürlüklerine yeni
yeni görevler verdiğimiz takdirde acaba hizmet na
sıl yürütülecektir? Bu benim için bir endişe kayna
ğıdır. Sayın Başkanım, her halde tedbirlerini almayı
düşüneceklerdir.
Yurt çapında hizmetlerini takdirle karşıladığımız
İller Bankası, politik maksatlarla hedef alınacak yer
de, bu bankanın çalışmalarında pek az da olsa ak
samalar varsa bunların giderilmesine çalışılmalıdır. Bil
farz 1605 sayılı Kanunun gerekli görmediği yerlerin
imar planlarının yapılmasından para, zaman ve tek
nik gücün sarfından kaçınılarak daha uygun, daha
lüzumlu çalışmalara yöneltilmelidir.
Altyapı hizmetleri Bakanlıkça politik çerçeveye so
kulma gayretlerine girişilmeden daha geniş ölçüde ve
yurt sathına da yaygın olarak geliştirilmelidir.
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Doğu bölgesi afetzedelerinin yarasını sarmak
üzere son günlerde Sayın Bakan tarafından girişi
len memnuniyetle karşıladığımız ciddî çalışmalar
ihmal edilmeden, hazırlanan «Termin» planına gö
re yürütülmelidir. Afetler konusunda Bakanlığın gö
revleri Kızılay Derneği başta olmak üzere diğer
kurum ve kuruluşlarla çelişmeyecek şekilde orga
nize edilmeli, geçmiş yılların müspet . tecrübelerin
den tecrübeli kadro ve elemanlarından da istifade
edilmelidir.
Afet borçlarının affı ile ilgili kanun teklifi des
teklenmeli ve bu af mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Yüzbinlerce yapıyı hukukîleştirecek bir formül bu
lunmalı, gerekirse yine sadece Cumhuriyetin 50 nci
Yılı münasebetiyle ve bir defaya mahsus olmak
üzere ve fakat kanunsuz davranışları asla teşvik teş
kil etmeyecek şekilde bir imar affı çıkarılmalıdır;
gecekonduların affı da bu meyanda düşünülmelidir.
Yıllardan beri yapılmakta olan bölge çalışmala
rı değerlendirilmeli, mücavir saha ve metropoliten
planlama çalışmaları bu esaslar uyarınca geliştiril
melidir. Şimdiye kadar 30 milyonun üzerinde har
cama yapılan, başta İstanbul - Ankara - İzmir gibi
büyük şehirlerin on yıldan beri devam eden nâzım
plan çalışmaları süratlendirilmelidir.
Planlamaya esas olan faktörlerin ön. çalışmala
rı, verilerin değişmesiyle plan çalışmalarının yeni
baştan ele alınması zorunda kalınmamalıdır. Plan
lama hizmetlerinde yabancı uzmanlar yerine, Türk
teknik elemanlarına yer verme yolundaki prensip
ciddiyetle benimsenip uygulanmalıdır. Bu konuda
Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Bütün bu hizmetlerin ve sıralamaya vakit bu
lamadığım diğerlerinin yürütülmesi için Bakanlıkta
kilit başlarına geçen yılda daimî veya geçici olarak
yerleştirilen partizanlar devreden çıkarılarak, hiz
metin yetkili ve aynı zamanda sorumlu, ehil ellere
devredilmesi yoluna süratle gidilmelidir.
Bakanlık personelinin ve belediye elemanlarının
da eğitimleri konusunda yıllarca önce başlatılan
çalışmalar ciddiyetle yürütülmelidir. Belediye Ge
lirleri Kanunu, özellikle küçük belediyelere gelir
sağlayacak; fakat esnafa, memura, işçiye belde sa
kinlerine yeni vergiler,' yeni yükler getirmeyecek şe
kilde bir an önce çıkarılmalıdır.
Yüce Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını yü
rekten dilediğim 1975 yılı Bütçesinin Sayın Baka
na, İller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası
ile bunlara bağlı kuruluşlar dahil, Bakanlığın bü-
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tün vatansever mensuplarına, bundan önceki de
ğerli hizmetlerine yenilerini katma imkânı vereceği
ümit ve temennisiyle Yüce Heyetinize Adalet Par
tisi Grupu adına saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim Saym Başkan. (A. P, sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan Er
soy.
ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan; A. P.
Grupunun sözcüsü Sayın Ersoy, konuşmasının 1 nci
bölümünde eski İmar ve İskân Bakanı olmam sıfatıyle bana yapmadığım işleri, yapmış olarak göste
rerek önemli ölçüde sataşmış bulunmaktadır.
Konuyla ilgili yazılı mâruzâtımı biraz sonra gön
dereceğim. Lütfedip dikkate almanızı rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Lütfedin gönderiniz efendim, İçtü
zük çerçevesi içinde dikkate alınacaktır.
Sayın Bakan söz istemektedirler. İmar ve İskân
Bakanı Sayın Selâhattin Babüroğlu, buyurunuz efen
dim.
İMAR İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN BA
BÜROĞLU (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1975 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerin
de yapılan eleştirileri cevaplandırmak üzere huzu
runuzda bulunuyorum.
Bilgi düzeyi yüksek, yapıcı eleştirilerin tümün
den ve eksiklerimizi ortaya koyan eleştirilerin de tü
münden ben ve mesai arkadaşlarım her birinden ay
rı istifade çıkarmak suretiyle onları değerlendirece
ğimize emin olmanızı istirham ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, İmar İskân Bakanlığı ku
rulduğu günden bu yana, nasıl bir yönetim içine gi
receği konusunda tereddütler geçirmiştir. Bu Bakan
lığın bir organizasyon ve politikalar söyleyen bir Ba
kanlık mı olması, yoksa uygulamalar mı yapan bir
Bakanlık olması yolunda yapılan tartışmalar, ben de
dahil olmak üzere, Bakanlar zinciri arasında kar topu
gibi atılagelmiştir. Ve son düzenlemelerle, son iyileş
tirmelerle Türkiye'de kariyer Bakanlık hüviyeti ka
zandırılması istenilmektedir; ancak, bu da sonuçlanamamıştır. Bütün arkadaşlarımın yakınmaları, zan
nediyorum bundan ileri gelmektedir. 1958 yılında
kurulan bu Bakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı yok
ken Türkrye*nin önemli planlamalarını yapan bir
Bakanlıktı. Şimdi de yerleşme yerlerinin fizikî plan
larını yapma görevi dolayısiyle birçok bakanlıklarla
ilişkisi olan, enteresan görevleri olan bir bakan
lıktır.
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Bazı değerli arkadaşlarımızın konut politikasın
dan ve gecekondudan yakınmaları yersiz değildir.
Türkiye'de bugüne kadar konut sektöründe, - 1971
yılı rakamını arz ediyorum - 50 milyarı aşan bir ya
tırım yapıldığı halde, konut politikasının kargaşa
sı düzeltilememiştir. Bu sadece ekonomik bir sorun
değildir. Bunun plansızlığın savunulduğu, planın pi
lâva benzetildiği dönemin de ürünü olarak, kentle
rimizin çevresinde gecekondulaşma, disiplinsiz, dü
zensiz kentleşme, düzensiz konutlaşma gibi, bir so
run yığını ile karşımıza çıkmıştır.
Değerli arkadaşlarım; gecekondulara tapu ver
me, onları bu içinde bulundukları teknik ve sağlık
koşullarına ters yaşantıdan kurtarma yolu değildir.
Hele hele 775 sayılı Yasa yürürlükte iken, bazı sayın
belediye başkanlarının dedikleri, gibi, gecekondulara
tapu vermek olanak dışıdır. Ancak, gecekondulara si
yasî partiler tapu vereceğini söylerler ve bunlar ik
tidara geldikleri zaman, gerekli yasaları hazırlamak
gücündedirler. Böylece, gecekondulara tapu verile
bilir. Ancak, gecekondulara tapu vermektense, gece
kondu yapımı sorununun meşrulaştırılması ve bir
ulusal yapı politikası, konut politikasının geliştiril
mesi, Türkiye gerçeklerine daha uygun bir yöntem
dir. Bu nedenle, benden evvelki Sayın Bakanın ha
zırlamış olduğu ve ondan evvelki, bilgi birikimini
değerlendirerek, eğer yetki tasarımız kabul edilirse,
yetki tasarısı paralelinde; Yüce meclislere yetki ta
sarısı kabul edilmezse, gerekli yasaları ayrı ayrı
hazırlama talimatını vermiş bulunuyorum. Bunları
Yüce meclislere sunarak, Türkiye'nin daha fazla ko
nut ve yerleşme yerleri kargaşasına gitmesinin ön
lenmesine çalışılacaktır.
Şunu belirtmek isterim; Üçüncü Beş Yıllık Plan
döneminde 1 222 000 konut yapılması gerekmekte
dir. Bugünkü usullerle, bugünkü yolla yapılacak olan
yatırımlar, başarılı da olsa, 150 000 kadar konut açığı
verilecektir. İşte bunun içindir ki, bütün siyasîlerin
konut politikasına başka açıdan bakma durumları var
dır.
Bu yıl 1974 ve onun devamı olan 1975 ve 1976 yı
lında 15 000 konutun İmar ve İskân Bakanlığı kana- -.
lıyle vatandaşlara yaptırılması, ya da belediyelere
yaptırılması planlanmıştır.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 15 000'e yakın konuta
ipotekli kredi verecektir. Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının ayırdığı meblâğ 630 milyon liradır. Türkiye
Emlâk Kredi Bankası ayrıca, diğer hizmet işleri için
konutla ilgili ve bankacılıkla ilgili konutlar için 230
milyon liralık yatırım yapacaktır,
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Yine konut sorununun altyapı tesisleriyle çok ya
kın ilişkisi olan îller Bankası, bu yıl 2 milyara yakın
bir yatırım planlamıştır. Ancak, finansman zorluk
ları dolayısiyle belki bu tabanı İller Bankası bulama
yacak. Ama, bütün tarihi içerisinde îller Bankası ge
leneksel, diğer sektörler arasındaki geleneksel tutu
muna uyarak, % 100'e yakın yatırımlar sağlamak su
retiyle, böylesine yüksek ve geçmiş yılların 5 - 1 0 ka
tı olan yatırımları gerçekleştirecektir. Geçtiğimiz yılda
1 400 000 000 liralık bir yatırımı gerçekleştirmiş ve
ondan evvelki, en yüksek rakamın da 500 milyonu geç
mediğini söylemekte yarar görüyorum.
Değerli arkadaşlarım, çok kısa zaman olduğu için
arkadaşlarımın değindikleri önemli sorunlara ben ay
nı ayrıntılarla cevap verecek durumda değilim. Hız
la huzurunuzdan ayrılmayı planladım; 15 dakikada
söyleyebileceğim konuların ancak stratejik kısım
larını söyleyeceğim.
Önemli bir deneme yapmaktayız; 4 000 konutu,
ayırdığımız, seçtiğimiz plana göre 100 000 nüfusun
üzerindeki illerin belediyeleri kanaliyle yaptırmak
tayız. Bu yıl, arkadaşlarım bu belediyeleri taramaktalar; % 50'si kiralık konut olarak, % 50'si mülk ko
nutu olarak yapılacaktır. Mülk konutlarının 75 000
lirasını kendi fonlarımızdan 25 000 lirasını belediye
ler, kişilerden almak suretiyle sosyal konut tipinde
70 metrekarenin üzerine taşmayan konutlar biçi
minde ve kredi sistemi de îller Bankası, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasından edindiğimiz tecrübelerle ilk
defa bir örnek model denenecektir Türkiye'de. Ba
şarılı olursa, bundan sonra belediyeler bu sorunu baş
ka ülkelerde, Batı ülkelerinde olduğu gibi üsteleyecek
ler dir.
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Değerli arkadaşlarım; bütün bu hizmetleri yü
rütürken, bürokrasiden şikâyet eden arkadaşları
mız da olmuştu. Ben bu Bakanlıkta bürokrasiden şi
kâyet etmedim, etmiyorum ve bürokrasi benim için
engel olmadı; tersine, görevlilerin çalışma hızına
ayak uyduramamaktayım. Bu yönden bir mutlu po
litikacı, mutlu bir idareci sayıyorum kendimi. Sö
zü şuraya getirmek istiyorum: Bir arkadaşımız, ya
bancı teknik uzmanların artık kullanılmamasını söy
lediler. Doğrudur. Beraber çalıştığım teknik eleman
lar, öylesine akümüle olmuşlar, öylesine dolmuşlar
ki, «Artık bizden istifade edin» diyorlar. «Artık, bi
zim kafamıza, bizim göz nurumuza, bizim bilgimize
değer verin» diyorlar. İşte bu tazyik altında kalamayarak bir genelge yayınladım ve artık Türk teknis
yenleri ve bana göre, dünyanın her yerinde teknik gö
rev yapacak kadar bilgi ile donatılmış olan Türk tek
nisyenleri, önemli sorunlar dışında kendi işlerini
kendileri yapacaklar. «Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, sorulduğu için ve kendimi
objektif davranma zorunluğunda addettiğim için ve
karşılaştırmaları da daha objektif, daha rasyonel ya
pabilmenize imkân sağlamak için bazı rakamları arz
etmek durumundayım. Hem Bütçe Karma Komisyo
nunda sordular, hem Senatoda sordular, onun için
bu rakamları söyleme durumundayım.

Âfetler konusunda, zaman zaman bu kürsüden
mâruzâtta bulunmuştum, Senatoda da maruzatta bu
lunmuştum; zamanın darlığı dolayısiyle fazla değinemeyeceğim. Ama emin olunmalıdır ki, bütün âfet
ler fonunun en rasyonel, en verimli biçimde kulla
nılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Doğu dep
rem projesi gelişmesi bitti, hattâ projelerin önemli
bir kısmı bitmiştir.

Değerli arkadaşlarım; İmar İskân Bakanlığında,
ben de dahil olmak üzere iyi bir personel politikası
uyguladığımızı iddia edemeyiz. İmar İskân Bakanlı
ğında iyi bir personel politikasının uygulanmaması
nın nedeni; Bakanlığa doğrudan doğruya bağlı olan ge
nel müdürlüklere, siyaset adamı olan politikacıların,
siyaset adamı olan bakanların, icracıların kolay mü
dahale edebilmeleridir. Ama, bunun yanında ilgili
kuruluşlar olan Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve İl
ler Bankası, bu derece erozyona uğramamıştır. İller
Bankasından 1965'te 1 300 mevcudu olan personelle
200 milyon liralık yatırım yapılıyorduysa, şimdi
3 400 personelle 2 milyar, geçen yıl 1 400 000 000'lük
bir yatırım yapılmış. Emlâk Bankasının rakamları
da böyle.

Bunun yanında, sayın Polat - zannederim - imar
uyumsuzlukları ve imar yönetmeliklerindeki uyum
suzluklardan bahsettiler. Çok haklılar. 15 gün önce
İmar Kanununun"42 nci maddesinin gereği olan îmar
Yönetmeliği, Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Bunun
gibi yasalarımızın bize emrettiği yönetmeliklerin ha
zırlanması hızla sürdürülmekte, alınmış bir emanet
daha hızlı götürülme doğrultusundadır.

Ama açıkça gerçekleri söylemek isterim. Politi
kacının kendine mahsus baskılarda kalması ve is
tihdam sorununa prim verme zorunluluğu ki, - bir
mazerettir, önemli bir mazerettir - atamalarda biraz
daha bonkör davranmayı gerektirmiş.
Şimdi müsaade ederseniz karşılaştırmayı objek
tif yapabilmek için ben 1970'den rakamlar arz ede
ceğim.
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İmar ve iskân Bakanlığının kurulduğu gün 1958
yılında 180 - 200 personelle yürütüleceği zannedil
miş - 1965 - 1970 yılı rakamlarını mertebe olarak arz
ediyorum - 670 - 700 kişiyle yönetileceği düşünülmüş
ve yürütülmüş, Birinci Erim Hükümeti zamanında
görev aldığım zaman bu rakamın 2 300 civarında ol
duğunu görmüştüm. Şimdi de rakamı 3 300 civarın
da gördüm.
Ne olmuş? 1970 yılında maaşlı olarak merkeze
131 kişi atanmış yevmiyeli olarak Bakanlık merke
zine 110 kişi atanmış, toplam 231'dir. Aynı yıl taşra
ya 82 kişi atanmış, 1970 yılındaki Sayın Bakanın ic
raatı. Kendimi de arz edeceğim.
1971 yılında maaşlı merkeze 20, yevmiyeli 66,
taşraya 56. 1972 yılında maaşlı merkeze 45, yevmi
yeli 29, taşraya 93. 1973 yılında merkeze maaşlı 200,
yevmiyeli 67, taşraya 214 kişi. 1974 yılında maaşla
merkeze 82, yevmiyeli 303, taşraya 167. 1975 yılında
maaşlı 7, yevmiyeli 20. Ancak arz edeyim bu 20 be
nim icraatımdır, daha yüksek rakamı bulacaktır ve
buldu. Ben, daha çok inşaat mühendisi, makine mü
hendisi ve mimar atadım. Çünkü atamaların konstrüksiyonuna, rengine baktığınız zaman bu tür ele
manların noksan olduğu görülüyor ve bu noksanı te
lâfi ettim ve bu arada diğer personeli de atama zo
runluluğunu duydum.
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1973 yılı C. H. P. % 21,1, A. P. % 48,4, C. G. P.
% 3,1, Bağımsız % 9,9, M. H. P. % 1,5, belli ol
mayan % 16.
Şimdi, paraların dağılımı itibariyle yüzdeler şöy
le : 1973 yılında - Zamanı değerlendirmek için hızlı
konuşuyorum, kusura bakmayın - C. H. P. % 23,
A. P. % 53, C. G. P. % 4,5, Bağımsız % 8,5, M. H. P.
% 1,3, belli olmayan belediye % 9,7. (Gürültüler)
1974 yılını arz ediyorum : Cumhuriyet Halk Par
tisi belediye adedi itibariyle % 56,1, Adalet Partisi
% 14,8, Millî Selâmet Partisi % 11,6, Demokratik
Parti % 2,2, Cumhuriyetçi Güven Partisi % 1,6, ba
ğımsızlar % 23,2. Ödeneklerin dağılımı itibariyle
Cumhuriyet Halk Partisi % 74,9, Adalet Partisi %
8,2, Millî Selâmet Partisi 0,7, Demokratik Parti 1,7,
Cumhuriyetçi Güven Partisi 1,8, Millî Hareket Par
tisi 0,1, bağımsızlar 13,6.
Şimdi, değerli arkadaşlarım bu tartışmanın...
BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu. Lütfen
tamamlayınız.
İMAR VE İSKÂN BAKANİ SELÂHATTİN
BABÜROĞLU (Devamla) — Çok değerli parlamen
ter arkadaşlarını eleştirileriyle bize yol göstermelerin
den dolayı müteşekkirim. Ben yed-i emîn Bakan ola
rak kalabildiğim sürece bütün bu sizlerin eleştirileri
ni değerlendirip, arkadaşlarıma aktaracağım ve gele
cek sayın Bakana da hazırlıklarımızla beraber, İmar
ve İskân Bakanlığının bilgi ve tecrübe birikimini dev
redeceğim.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Soru sor
mak istiyorum, Sayın Başkan.

Şimdi diğer bir konuya değinmek istiyorum.
Bunda da lütfen siyasî parti gruplarının, objektif ol
duğuma inanmalarını rica ediyorum.
Türkiye'de İmar Jskân Bakanlığı kanalıyle ka
mulaştırma ve tanzim ödenekleri şu oranlarda da
ğıtılmıştır. Siyasî partilere ait oranları vermemi yan
lış anlamayınız. Benden soruldu, Bütçe Komisyonun
da soruldu, Senatoda soruldu ve eleştirisi devam
BAŞKAN — Hayır efendim. Sorular için alın
ettiği için rakamları arz ediyorum:
mış karar var, Birleşimin başında karar aldık. Yazılı
1971 yılında belediye sayısı yönünden C. H. P.'den
gönderen arkadaşlarımızın sorularını zapta geçirece
10 belediyeye, A. P.'den 10 belediyeye C. G. P.'den 2
ğiz, Sayın Bakan İçtüzüğün tayin ettiği süre zarfında
belediyeye, bağımsızlardan 3, M. H. P. 1, belli olma
yazılı olarak cevaplandıracak.
yan 3, ceman 29 belediye.
Sayın Topuz, sizin sataşma ile ilgili gönderdiğiniz
Oran olarak; C. H. P. % 34,5; A. P. % 34,5. Ama
yazılı öneriyi inceledim. Bunların arasında münhası
paraların dağılımı değişik. C. H. P. % 21,7, A. P.
ran size izafe edilen «bilgisizlik ve acemilik» ile ilgili
% 60,6.
sözleri,
şahsınızı incitebileceği açısından sataşma ola
1972'de belediye adedi itibariyle C. H. P. % 25.
rak
kabul
ediyorum. Bunun dışındaki konuşmalar,
A. P. % 50, bağımsızlar % 25. Yatırım itibariyle
mesuliyet
deruhte
ettiğiniz dönemin tenkidi mahiye
C. H. P. i% 8,8, A. P. <% 74,7, Bağımsız % 17,1.
tindedir. Bu itibarla münhasıran bu hudutlar içerisin
(A. P. ile C. H. P. sıraları arasında gürültüler)
de kalmak kaydı ile buyurunuz. Kararım budur.
Bir tartışmaya meydan vermemek için rakamları
arz etmiyorum. Dosyalara geçmiş ve objektif olmak
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayı"
için vereceğim rakamlardır, bunlar.
milletvekilleri;
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Adalet Partisi sözcüsü Sayın Ersoy bu mikrofon
dan beni hedef alan bazı iddia ve ithamlarda bulun
mamış olsaydı 7,5 aydan fazla sorumluluğunu taşıdı
ğım îmar ve ts'kân Bakanlığı Bütçesi ile ilgili hiç bir
konuşma yapmayacaktım. Önce Sayın îmar ve tskân
Bakanı Sayın Babüroğlu'na bir teşekkürümü belirt
mek istiyorum. Bana yüklenilen «bilgisizlik, tecrübe
sizlik, partizanlık» iddialarının bir bölümünü gerçek
ten çok veciz bir şekilde burada cevaplamış oldu
Ben Bakanlıkta kuşkusuz tecrübesizdim; milletvekil
liğinde de tecrübesizdim.
Ama, milletvekilliğinde ve Bakanlıkta tecrübel:
olduğunu sanan pek çok konuşmacının, bu arada Sa
yın Ersoy'un, bu mikrofona çıktığı zaman, neler yap
tıklarını da hep beraber dikkatle ve ciddiyetle takip
etmişizdir. Sayın Ersoy, benim bilgisizliğim, tecrübe
sizliğim ve partizanlığımla ilgili sadece imalarla dolu
- onu sonra söyleriz, yeri geldiği zaman söyleriz, şu
nu yaparız bunu yaparız gibi - zihinlerde birtakım
sorular yaratabilecek; somut olarak hiç bir şeyi or
taya koyamayacak şekilde, bir tonda konuşma yap
tınız. İşe almada, terfi etmede, nakilde, yan ödeme
vermede ve sairede toplu sözleşmelerle ilgili her ko
nuda söylediklerinizi kanıtlayacak hiç bir örnek ver
mediniz.
Buna rağmen, zihinlerde birtakım kuşkular yara
tacak şekilde bu mikrofonu işgal ettiniz. «Bilgisizlik
tecrübesizlik»' nedir, müsaade ederseniz buna bir tarif
getirerek benim hakkımdaki hükmü, sayın milletve
killerinin daha kolay vermesini sağlayalım. îmar ve
İskân Bakanlığı, bugüne kadar bu Bakanlıkta görev
alan değerli eski bakanların ve o hükümetleri mey*dana getiren partilerin bir birine eklenen birtakım ça
lışmaları ile 1974 yılına kadar getirilmiş. 20 yıl için
de - takribi olarak söylüyorum - 20 taneye yakın ba
kan değişmiş, bir o kadar müsteşar değişmiş. Ama.
bütçe konuşmalarında eski yıllara ait konuşmaları dr>
dikkatle izlerseniz göreceksiniz ki, 20 yıl içinde bu
Bakanlığa Türkiye'nin ihtiyacı olan şekilde, ihtiyaçla
rını karşılayacak şekilde bir politika sağlayabilmek
bakımından, bir politika tespit etmek bakımından he
men hemen hiç bir iş yapılmamıştır.
Bu kürsüden konuşan siyasî parti sözcülerinin ge
çen seneki, evvelki seneki, 5 sene evvelki konuşma
larını çıkartalım, bu konuşmaların, birbirinin tekrarın
dan ibaret olduğunu ibretle göreceksiniz.
Bu kürsüden, hiç kimseyi suçlamak için söylemi
yorum, varsa Cumhuriyet Halk Partililerin ve benim
suçum, onu da kabullenerek söylüyorum; ama bir
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şeyi çok iyi ortaya koymamız lâzım değerli millet
vekilleri. Ben, imar ve îskân Bakanlığına Bakan ola
rak tecrübesiz geldim, milletvekili olarak tecrübesiz
jeldim; ama Türkiye'nin şehirleşme sorununu incele ye inceleye, yasaya yasaya, uygulaya uygulaya, mes
leğimde bunu ihtisas alanı seçerek çalışmış bir adam
olarak geldim ve her şeyi kendim yapacağım diye
'ddia ederek ortaya atılmadım. Cumhuriyet tarihinde
bu Bakanlığa en ehliyetli kadroyu belki ben getirdim.
Bu Bakanlığın başında danışmanlar olarak ikide bir
hafife almaya çalıştığınız, hattâ komisyonlarda «Si
yasî komiser» diye adlandırmaya çalıştığınız kişiler,
yalnız Türkiye'nin şehirleşme meselesini değil, Birleş
miş Milletlerin uzmanı olarak, geri kalmış, ileri git
miş tüm ülkelerin şehirlerine yön veren, şehirleşme
lerine yön veren çalışmalara katılmakta olan insan
lardır. Ben o insanları getirdim buraya. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ben Bakanlığı teslim aldığım zaman Zatişleri Mü
dürlüğünde gördüğüm zatın, yaptığı uygulamalarla
benden evvelki dönemde nasıl siyasî birtakım baskı
larla evrak üzerinde tahrifat yaparak birtakım insan^ra nasıl derece ve kademe ilerlemesi vermiş oldu
ğunu gördüğüm içindir ki, orayı emniyet altına al
dım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
Sayın milletvekilleri, Bakanlığın teknik personelile, uzman kadrolarının hiç birisine şahsî fikrim ola
cak veya mensup olduğum Partinin fikri olarak hiç
bir politika empoze etmedim. Hükümet programını
önümüze alarak o programın gerektirdiği hizmetleri
yapabilmek için îmar ve îskân Bakanlığının ne yap
ması lâzım geldiğini tartıştık.
Şimdi, Sayın Babüroğlu'nun biraz evvel gerçekten
saygı duyulacak bir davranışla, devraldığı kadroyu
ve devraldığı bir çalışmayı süfdürmeye çalıştığını
söylediği o çalışma, 1974 yılı içinde Bakanlığa yeni
den atanmış olan müşavirler, danışmanlar ve onlann dışında üniversiteden ve serbest olarak dışarıda
bu konuya ilgi duyan birtakım bilim adamlarından,
fiilen meseleyi yaşayan insanlardan derlenip toparla
narak bir politika haline getirilmiştir.
Şimdi, Sayın Adalet Partisi sözcüsü dışındaki
partilerin sayın sözcüleri, gerçekten altına, benim ve
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun imzasını koyabi
leceği birtakım dilekleri burada dile getirdiler.
Bütün bu söylenenler, yani «Konut Kanunu» me
selesi, «Arsa spekülâsyonunun önlenmesi»» meselesi,
«Arsa Ofisinin yaygınlaştırılması ve kuvvetlendirilme-
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si» meselesi, «Âfetlere dana etkin bir şekilde yakla
şılması» meselesi, «Belediyelerin daha etkin hale ge
tirilmesi» meselesi o Yetki Kanununun çerçevesi için
de yerini bulmaktadır.
Yetki Kanununun Anayasaya aykırılığı ve Yetki
Kanununun Meclise getirilişinde usul yanlışlıkları
olduğu şeiklindeki iddiaların da geçersiz olduğu daha
önce Bütçe - Plan Komisyonunda ve Meclis Riyase
tinde karara bağlanmış, Meclisin gündemine kadar
gelmişti.
Değerli milletvekilleri, eğer Türkiye'de şehirleşme
olayına yön vereceksek, Sayın Adalet Partisi sözcü
sünün dile getirdiği görüşler dolayısıyle Sayın Adalet
Partisi milletvekillerine ve grupuna söylüyorum, şu
kısır birtakım çekişmeleri bir tarafa bırakınız da, di
ğer siyasî partilerin de aynı görüşü belirttikleri, aym
görüşte birleştikleri, Yetki Kanununun içinde ifadesi
ni bulan şehirleşme olayını kontrol altına alacak ted
biri, siz de katılın, hep beraber alalım. Bugün Cum
huriyet Halk Partisi iktidarda değildir. Bugün...
BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ediyorum çizdi
ğim hudutların dışına çikmaymız.
ALÎ TOPUZ (Devamla) — Başüstüne efendim.
Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanın ikazına uya
rak konuşmama devam edeceğim.
Ben Bakanlıkta bulunduğum süre zarfında, Tür
kiye'de şehirleşme olayını doğru bir istikamete çevire
bilmek, arsa üzerinden aşırı kazanç sağlayanların bu*
imkânı bulmamalarını temin edecek, yıllardır gece
kondu aracılarının ve siyaset bakımından onları istis
mar edenlerin elinde esir haline gelmiş olan gecekon
du sakinlerinin huzura kavuşmalarını sağlayabilecek
ve Devletin varlığını ve etkinliğini, adaletini, kamu
yararını sağlayacak: nitelikleri çalışmaları Bakanlığın
değerli personeli ile, danışmanları ve uzmanları ile
birlikte yaptık. Konunun, benim de yabancısı olma
dığım bir konu olması nedeni ile kuşkusuz politika
tespitinde bir uzman gibi onlarla beraber de çalışrnışımdır. Benim Bakan olarak veya milletvekili olarak
tecrübesiz olduğumu söyleyerek burada bana birta
kım ithamlarda bulunma yerine; Sayın Ersoy'un, ge
tirdiğim ve şimdi Sayın Babüroğlu tarafından uygu
lanmakta olan tedbirlerin kökenine, derinine inerek
onlar karşısındaki düşüncelerini dile getirmiş olsa
idi, çok daha doğru bir hizmet yapmış olurdu, he
pinize saygılar sunarım efendim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz.
Efendim, söz sırası kişisel görüşlerini belirtmek
üzere, Sayın îlhami Çetin'de. Buyurun Sayın Çetin.
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ILHAMÎ ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Sözlerime kalkınma çabamızda önemli yeri olan
tmar ve İskân Bakanlığı gibi büyük bir kuruluş hak
kında 10 dakikalık zaman içerisinde birçok şey söy
lemenin mümkün olmayacağını belirterek başlamak
istiyorum.
İmar ve İskân Bakanlığının konusu, bir Bakanlı
ğın görev ve yetki sınırlarını aşan, ülkenin yarını ile
ilgili ve çoğu kez uzun vadeli konular olup, tüm ic
ra organını ve doğrudan doğruya iktidarı ilgilendiren
toplumun temel sorunlarıdır.
Bölge, şehir, kasaba, köylerin imarı için gerekli
planların hazırlanması ve tatbiki, yurt sathında mes
ken ihtiyaçlarını programlamak, sıhhi, sağlam, kulla
nışlı mesken inşaatı ile gecekondu sorununa son ver
mek, tabiî afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirle
ri almak; kısaca, Anayasamızın öngördüğü ilkelere
uygun olarak ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlaya
bilecek, dengeli bir yerleşme düzeni kurmak gibi çok
önemli konular bu Bakanlığın görevleri arasındadır.
Ancak, bunların içinde bize göre en önemlisi, köy kent ilişkileridir, yerleşme ve şehirleşme sorunudur.
Bu, toplumun sosyal, ekonomik gelişme süreci içe
risinde en ön safta gelen ve en önemli sırayı işgal
eden sıkıntılı bir derdidir. Bugün Ankara nüfusunun
yarısına, İstanbul nüfusunun 1/3 ine yakın-kısmının
gecekondularla çevrilmiş olduğu, küçük vilâyetleri
mizde dahi gecekondunun sorun haline geldiği gerçe
ği karşısında; bu olgu, ister şehirlerde gelişen endüst
rinin çekiciliğine, ister köylerde yetersiz yaşantının
iticiliğine bağlansın, açıkça söylemek gerekir ki, Tür
kiye'de konut meselesi halledilememiştir. Bilhassa bü
yük şehirlerimizde «sosyal mesken» ismi ile maruf,
kullanma sahası 41 metrekarelik, beşer katlı, tutulan
veri ele gelecek şekilde ehven, kapı ve çerçeveleri
itilince sökülecek kadar ihtimamsız yapılmış, sıvaları
yağmurdan dökülmüş binalarla bu büyük şehirlerin
bol gecekondularına Devlet eliyle ikinci tip gecekon
dular konmakta ve dar gelirli aileler belirli bölgeler
de toplanarak kentlerin sınır duvarlarıyle bölünmek
tedirler.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dikkatlerinize
arz ederim : Kullanma sahası 44 metrekarelik yerler
de asgarî 5 nüfuslu aile barınacak, hem de bu bina
ların % 80'i susuz, elektriksiz ve yolları asfaltsız ola
cak. Böyle de olsa, Devlet bir yönden gecekondular

— 257 —

M. Meclisi

B : 48

da yaşayan halkı ve dar gelirli yurttaşı sosyal konut
lara kavuşturma girişiminde bulunacak, arz ettiğim
daracık dairelerle aileleri kullanışsız da olsa, konut
sahibi yapmaya çalışacak, diğer yönden geri kalmış
ülkelerin özelliği olan millî gelirdeki âdil olmayan
dağılımın sonucu olarak 200 - 300 metrekarelik lüks
daireler ortaya çıkacak.
_.
Türkiye'de mülkî gelişim sosyal yönden büyük
çelişkiler meydana getirmektedir. Ülkemizin bu du
rumunu önemli bir sosyal sorun olarak dikkatlerini
ze arz etmek isterim. Kaldı ki, sosyal konut sorunu
ülkemizde önemli sayıda suiistimal konusu olarak
her gün kamuoyuna yansımaktadır. Bu konu Devletin
sistemli, yetenekli ve geçerli bir örgütü tarafından
tek elden yürütülmediği sürece büyük çıkarların belli
kimselere ve belli zümrelere aktarılmasında önemli
bir sömürü aracı olacaktır. Böylece milyonlarca, mil
yarlarca gelir menbaları belli çevrelerin çıkarına iş
leyecektir.
Saygıdeğer arkadaşlarım; bu küçük misalle gece
kondu sorunu, yerleşme sorunu bilmem kaç yılda
nasıl Önlenecek? Konunun diğer bir yönü de şudur :
Köylü - Toprak ilişkisi, köylü - su ilişkisi düzene
konmadıkça, köylü insanca yaşama imkânlarına ka
vuşturulmadıkça, köylü geleceğini düşünmeden şehire akacaktır. Yani köy, bünyesinde barındıramadığını dışarı atacaktır. Manzara hazindir, tçinde yaşa
dığımız tmyük şehirler, gün geçtikçe insan yığıntısı
haline gelmektedir. Bu insanların köydeki yaşantıla
rını da çoğu kez şehirde bulamadıkları, köye geri
dönme olanaklarını da kaybetmeleri, yer yer aile fa
cialarına sebep olmaktadır. Binlerce çocuk faciaların
kurbanları olarak insaflı vicdanlarda kanayan bir ya
ra halinde yatmaktadır.
Aziz arkadaşlarım, köyden gelen insangücü vasıf
sızdır. Bunlar, yüzyıllardır Devlet elinin uzanmadığı,
uzanamadığı yörelerimizin saf ve temiz yürekli kişi
leridir; bunlar yoksuldur, bunlar eziktir; çağımızda
gelişen dünya koşulları karşısında etkilenmekte, yeni
imkânlar aramaktadırlar. Yaşamak hakları, çalışmak
arzuları, geçim sıkıntıları zorunlu olarak bu kişileri
kentlere itmektedir. Oysa Devlet bunlara kendi yöre
lerinde cazibe merkezleri yaratarak, ülkemizin sana
yi devrimini süratle yaparak, oldukları yerde kalkın
malarını ve ihtiyaçlarını karşılamayı ön planda tut
mak zorundadır. Bu düşüncedir ki, bizim görüşümü
zü, «Kalkınma köyden başlayacaktır» temel ilkesine
bağlamıştır. İktidarlar ve hükümetler bu ilke ile ha-
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reket ettiği anda, yukarıda arz etmeye çalıştığım so
run, çözüme belki kavuşabilecektir.
Değerli arkadaşlarım, son olarak bize göre, ülke
mizin en önemli sorunlarından birine daha kısaca de
ğinmek istiyorum. Bu sorun, kıyı sorunudur.
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.
50 yıldır bu ülkede kıyılar yağma edilmiştir. Deniz
kenarındaki arsalar yolunu bulanlar tarafından ka
patılmıştır. Bu sorun, içinden çıkılmaz bir dava hali
ne getirilmiştir. İmar ve İskân Bakanlığının bu konu
üzerinde titizlikle çalıştığını biliyorum. Ancak, bu
sorunda da büyük çıkarlar yatmaktadır. Esaslı bir
şekilde, yasal ve tüzüksel müeyyideler getirilmeli, hal
kımıza denizi ve kumu kapayan ve bu deniz arsala
rının yağmasından milyonlar vuran kesimler hizaya
getirilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de enflâsyonist ha
reketler para değerini büyük ölçüde direkt etkilemek
tedir. Emlâk Kredi Bankasının 25 000 Türk lirası ya
tırmak kaydiyle toplam 100 000 lirası konut kredisi
vermesine ait son değişikliği olumlu kabul etmekle
beraber, yeterli görmüyoruz. Çünkü, daire fiyatları
nın bugünkü piyasadaki değeri en azından bunun
iki - üç katıdır. O bakımdan, konut kredilerini piyasa
değerine oranlı şekilde her yıl yeniden saptamakta
fayda vardır.
Bir fikir olarak belirtmek isterim ki, Emekli San
dığı ile Emlâk Kredi Bankası birleşerek mesken kre
disi vermeyi planlayamaz mı?
Son olarak, bütün belediyelerle ve özellikle onla
rın altyapı hizmetleriyle ilgili olan İller Bankasını ye
niden çağımızın koşullarına göre düzenlemekte fayda
görüyorum. Belediyelerle ilişkileri ve onlara yardım
ları konusunda tam yetkili hale getirmek, küçük be
lediyelere daha etkili bir şekilde yardımcı olabilmele
rini sağlayabilmek yönünden bir reorganizasyonu mutluka yapmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Çetin, bir dakikanız kaldı.
İLHAMI ÇETİN (Devamla) — Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Ali Sanlı, buyurunuz efendim.
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
Belediyeler demokrasinin temel organlarından bi
ridir. Anayasamızın esprisi ve gelişen, değişen çağı
mızın koşulları, belediyelere sosyal ve ekonomik ha
yatın olduğu kadar, demokratikleşme sürecinde de
önemli görevler tanımıştır. Ne yazık ki, ülkemizde
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demokratikleşmenin boyutlarının genişletilmesi kav
gasında, belediyelerin yönetim ve denetiminde de bir
antidemokratik gelişmeyi görmemek mümkün değil
dir.
1965 sonrası oluşan siyasal iktidarların bütünleş
tiği çıkarlarla uyumlu olarak, kent yönetimlerini de
bu uyumun köşe taşlan haline getirmek için yasalar
da değişiklikler yapmışlardır.

Gerçekte, belediyelerin siyasal iktidardan ayrılma
sı mümkün değildir ve bu kurulu düzenin parçasıdırlar.
Kent sermayesinin ve bunun çıkarlarına göre ku
rulmuş bu düzenin, devrimci bir düşünce ile halkçı
bir düzene döndürülemediği sürece sorunlar büyüye
cek ve belediyeler Don Kişot'un değirmenleri olmak
tan kurtulamayacaktır.

Aylık ve ücretlerini kendi bütçelerinden ödedik
leri teknik ve sağlık personelinin atanmaları konu
sunda sicil işlemleri dahil olmak üzere sıkı bir idarî
vesayete alınmışlardır. En önemli saydıkları teknik
personeli uygun ve yararlı bulacakları bir ücretle ça
lışma olanağından yoksundurlar. Yani, belediyeler
gerekli gördükleri personeli bulmak ve çalıştırmak
la serbest bırakılmamışlardır.

Değerli milletvekilleri, ekonomik kalkınma süre
ci ve tarımsal nüfus artışının baskısı, kentleşmeyi de
doğal olarak artırmıştır. Bu nüfus baskısı kaçınılmaz
bir şekilde barınak, okul, hastane, park, yol, su, elekt
rik, kanalizasyon ihtiyacı ve benzeri talepleri doğur
maktadır ve yoğunlaşmaktadır. Bütün bunlar arazi
kullanımı gerektirdiğinden, kent arazisi haline getir
menin yüksek bir maliyeti vardır. Ayrıca hatalı yer
leşme de tabiî olarak bu yerleşmelerin düzeltilmesi
çok zor ve pahalı olmaktadır. Buna karşılık, kent
arazisi sahibi, arsa sahibi hiçbir gayret göstermeden,
hiçbir rizikoya girmeden, toplum refahına olumlu
bir katkıda bulunmadan, tabiat vergisi bir kaynak
üzerinden, bu kaynağın kıtlığı nedeniyle kurduğu te
kele dayanarak, toplumun tümünde meydana gelen
her türlü olumlu gelişimlerden olumsuz bir gelir sağ
lamak durumundadır. Ayrıca enflasyonist baskıların,
üretim girişimlerinin riski çoğalttığı ortamlarda da
arsa spekülasyonunun hızlandırıldığı bilinen bir va
kıadır. Halkın sağlığı ile, yaşamı ile, geçimi ile bu
derece yakından ilişkili olan konut sorununun arz,
talep kanunun insafına ve özel sermaye kârlarının
tekeline bırakılmayacağı açıktır. Bu ancak, belediye
sınırları içinde ve bitişiğindeki arsaların - biraz önce
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan söz
cünün belirttiği gibi - kamulaştırılması ile ve burala
rın ancak belediyelerin planladığı bir konut yapım
düzenince kullanılması ile mümkün olur.

Bunun dışında, kendi özel yasalarında yüklendiği
görevler dışında, diğer yasa ve tüzüklerle de görev
ve sorumluluklar verilmiştir. Salt kendi /görevlerinin
çağdaş boyutları ve toplumumuzun hızlı dinamikleri
karşısında olanakları darlaşmış ve kısırlaşmış bu yö
netimlerin, diğer görev ve sorumlulukları nasıl başa
racağı konusunda hiçbir çözüm getirilmemiştir.
Belediyelerin damarlanndaki kan dolaşımı kesil
miş, köhne.bir bürokrasiye teslim edilmiştir. Gerçek
te bu iki strateji yani, siyasal iktidarın vesayetine al
ma, gerekse yeni görevler ve fonksiyonları karşılığı
olanaklar ve yetkiler tanımama, bizden önceki dönem
siyasal iktidarların halkçı olmayan siyasal tercihleri
sonucudur. En basiti, Devlet kendi memurlarıyle bir
likte belediye personelinin de aylıklarını düzenler;
fakat Devlet kendi ek personel masraflarını karşıla
yacak ek gelir kaynaklarını da beraber getirir. Dev
let yeni getirdiği yüklere karşılık, kaynak gösterme
den ve belediyeleri kendi başına bırakarak bu strateji
yi uygulamıştır.
Halkımız yaşadığı kentin sorunlarından birinci de
recede belediyeleri sorumlu tutmaktadır ve bu doğal
dır. Belediyelerin bu alanda halka karşı sınırsız so
rumlulukları vardır; bunları saymak istemiyorum.
Üstelik, Türkiye nüfusunun % 50'sini aşkın bir ke
simi, belediye örgütünün bulunduğu yerlerde otur
maktadır. Buna karşı halkı oyalayarak şikâyetleri ve
eleştirileri siyasal iktidarlardan uzaklaştırmayı amaç
layanlar, Don Kişot'un değirmenleri gibi belediyenin
çalışmamasına, bürokrasisine yöneltmeyi sağlamayı
bir ölçüde başarmışlardır.

Yapım alanları spekülatörlerin elinde kaldığı sü
rece toplum yararına değil, sermaye kârları çıkarına
göre kullanıldığı sürece, arsaların, konutların ve kira
ların baş döndürücü fiyatlara varması, gecekondu
olayının büyümesi önlenemez. Kiraların dondurul
ması ve arsaların kamulaştırılması gibi çözümler sa
dece kentdeki yaşayanların yararına değil, aynı za
manda bir ölçüde sermayenin spekülâsyondan uzak
laşarak daha verimli alanlara yönelmesinde de kat
kısı olan yöntemlerdir.
Büyük belediyelerin güçlü yapım şirketleri oluş
turması ve bunların ekonomik diğer Devlet kuruluş-
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lan gibi çalışmaları, sorunların bir ölçüde çözülme
sini sağlayacaktır. Konut sorunu kişilerin tek tek uğ
raşıp, kendi güçlerinin yettiği bir alan olmaktan çı
karılarak, toplumsal özüne ve amacına uygun bir bi
çimde ele alınmalıdır.
Anarşinin her türlüsüne karşı olan siyasal partile
rin, her şeyden önce bu yapıdaki sapmaları artıran
konut, arsa, yönetim, altyapı, gecekondu anarşisine
karşı çıkarak, bu tür bir yaklaşıma sahip olmaları
gerekir. Ne yazık ki, bir kısır döndünün iç çelişkileri
ne ateş etmekten, yanlış hedefler göstermekten ka
çınmıyorlar.
Diğer bir konu, metropol alanlarda belediye ve
diğer kuruluşların ortaklaşa hareket etmeleri soru
nudur. Kanalizasyon, içme suyu ve genel sağlık poli
tikası gibi tedbirleri metropoliten sahalarda tek bir
belediyenin yüklenmesi ve çözümlemesi olanak dışı
dır. 1580 sayılı Yasanın buna ait hükümleri çağımı
zın koşullarına uydurulmalı ve ortaklaşa hareket et
me zemini yaratılmalıdır; birleşmeyi zorunlu kılan
ve çekici kılan hükümler getirilmelidir.
Sayın Adalet Partisi sözcüsü konuşmasına başlar
ken, benim de kendisinden beklediğim gibi teknik
konuşmak istediğini, ama elinde olmayarak sözcü
müzün değinmesi nedeniyle politik birtakım tasarruf
lara girmek istediğini belirttiler ve konuşmalarının
3/4 ünü (sanıyorum) politik tasarruflar konusuna
verdiler. Teknik hizmet kesimine ise (biraz da elekt
riğin azizliği olsa gerek) süratli okuması ve elektrik
kesilmesi nedeniyle teknik konuşmasından hiç yarar
lanamadık. Bence, bizden önceki iktidarların yaptık
ları karşısında, bizim yaptığımız belki bir ölçüde bu
nun telâfisi sayılabilir. Sayın Babüroğîu'nun anlattı
ğı, belirttiği ölçülerde açıkça bir partizanlığın görül
mediği ortadadır. Ben bunu daha keskin bir biçim
de kendilerine örnek vermek için söyleyeceğim sade
ce. Bir dönemde, Adalet Partisi Gençlik Kolları Ge
nel Başkanı ve Adalet Partisi Ankara îl Başkanı, o
zamanın olağanüstü yevmiyeleriyle, 120 liranın üs
tünde ve 120 lira sanıyorum, bir dönem yaşadık; bun
ların çalıştırıldığı ve Partide görevlendirildiği bir dö
nem yaşadık. Bu dönem kapanmıştır ve bir daha açıl
mamak üzere kapanmıştır.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı.
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Muhterem arkadaşlarım, sayın üyelerden intikal
eden yazılı soruları, zapta geçmesi amacıyle okutu
yorum.
Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un sorusu :
«İmar ve İskân Bakanlığınca, hangi belediyelere,
ne miktar yardım yapılmıştır? Bu yardımlar partizan
ölçülere göre mi, adalet ve hakkaniyet esaslarına gö
re mi tevzi olunmuştur?»
BAŞKAN — Amasya Milletvekili Cahit Koçkar'ın
soruları :
«1. Amasya İli Merzifon İlçesi Akören Köyü
yıllar önce sel âfetine maruz kaldığı, köyün başka
yere nakli kararlaştırıldığı halde, bugüne kadar ger
çekleşmemiştir? Sebebi?
Karar yürürlükte ise, uygulamaya ne zaman baş
lanacağı?»
BAŞKAN — Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in
soruları :
«1. Bakanlık tarafından tahsis edilen, 5 yıldan
bu yana, tahsisi yapılan kişilerce kullanılan sosyal
meskenlerin Bakanlığa olan borçları takside bağlan
mış mıdır?
Taksitler tahsil edilmekte midir? Edilmekte ise,
Yenimahalle Karşıyakadaki sosyal meskenlere taksit
lerini ödemek için ne zaman sıra gelecektir?»
BAŞKAN — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'
un sorusu :
«İmar ve İskân Bakanlığına, bundan önceki Ba
kan tarafından âfetlerle ilgili fondan, ücretleri öden
mek üzere alındığı ve 10 tanesi İdarî İşler Dairesin
de, 11 tanesi özlük İşlerinde, 15 tanesi Belediyeler
Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünde, 5 tanesi
Hukuk Müşavirliğinde, 7 tanesi Planlama ve İmar
Genel Müdürlüğünde v.s. olmak üzere, ceman, 72'si
başka hizmetlerde çalışan, 67'si ilkokul, 33'ü ortao
kul, 66'sı lise ve ancak 21'i de yüksekokul mezunu
olduğu söylenen 187 elemandan yüksekokul mezu
nu olanlarının kaç tanesi teknik eleman, kaç tanesi
hukukçu, kaç tanesi edebiyatçı, kaç tanesi Ticarî
İlimler Akademisi mezunu veya başka okullardan
mezundur.»
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Etem Eken'in
soruları :
«1. Çorum'un içme suyu derdi ne zaman gide
rilecektir?
2. İskilip İlçesinin, yeni yapılan şehir imar pla
nının çalışmaları devam etmekte midir? Ne zaman
tasdikten çıkacaktır?
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3. Çorum ve kazaları tarafmdan kaç adet köyü
müz heyelandan, yangından naklini istemiştir? Kaç
köyümüzün iskân talebi karşılanmıştır? 1975 bütçe
nizde kaç adet köyümüzün iskân talebi karşılanacak
tır?»
BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin
Ezman'ın soruları:
«L Varto depreminde, Varto ile beraber yıkılan
Karlıova merkez ve köylerindeki geçici konutların
yerine daimî konut inşasına önümüzdeki inşaat mev
siminde başlanacak mıdır? Yoksa, Bakanlık erkânınca, her sene, bir sene sonrası için söz verilmesine
rağmen inşaat tekrar ertelenecek midir?
2. Heyelana maruz kalan Kığı, Kutluca köylü
leri 7 seneden beri 18 metre karelik barakalarda otur
maya mahkûm olmuşlardır. Bu köyde bu sene daimî
konut yapımına başlanacak mıdır?
BAŞKAN — Samsun Milletvekili îrfan Yankutan'
in soruları :
«1. Samsun İli Çarşamba İlçesinde, Ayvacık
mevkiinde heyelan sebebiyle Kabaklı köyü, 80 kilo
metre, ilçeye yakın bir çiftlikten istimlâk edilen ara
ziye yerleştirilmiş ve milyonlarca liraya malolan köy
evleri yapılmıştır. Her eve vasati 350 metre kare ara
zi verildiğinden, halen Kabaklı Köyü halkının eke
cek tarlası yoktur, mahsullerini ekecek tarlası yoktur.
Kabaklı köyünün, hayvanlarım otlatacak mer'ası yok
tur. Kabaklı köyünün, ölülerini gömeceği mezarlığı
yoktur.
Durum,- gerek köy halkı arasmda, gerekse çevre
de bir huzursuzluk kaynağı olmuştur.
İskân politikasına ters düşen bu icraatın mesulle
ri var mıdır?
2. Kabaklı köyü halkına yaşantılarını temin ede
cek arazi verilecek midir?»
BAŞKAN — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'
m sorulan :
«1. Mardin'in çorak arazilerini kuraklıktan kur
taracak ve millî gelirimize büyük katkısı olacak Nerduş; Cizre - Silopi İlçeleri arasındadır. Barajın halen
bulunduğu durum nedir ve kuvveden fiile geçmesi
için ne gibi tedbirler düşünülmüştür?
2. Mezopotamya'nın medeniyet beşiği olan ve
susuzluktan her yıl kuraklık felâketi geçiren Mardin
ovasının yeraltında büyük ölçüde su kaynakları tes
pit edilmesine rağmen, Türkiye'nin en büyük ovala
rından biri olan Mardin ovasının kuraklıktan kurtarıl
ması için ne gibi tedbirler düşünülmüştür?
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3. Üç dört kilometre mesafedeki petrol kuyula
rının meşaleleri yanarken, Cizre, îdil, Nusaybin ilçe
leri hattındaki köyler kapkaranlıktır. Bu yörede pet
rol açıktan açığa akmaktadır. Heba olan bu millî
servete ne gibi bir müdahale yapılmıştır?
4. Mardin'in, Suriye ve Irak Devletlerinin, sınır
ilçemiz olan Cizre 1965 yılı Dünya Sağlık Teşkilâ
tınca dünyanm en kirli ve pis ilçesi olarak ilân edil
miş ve başlıca nedeni kanalizasyonun olmayışına bağ
lanmıştır. ,
1974 yılında, Başbakan Yardımcısının başkanlığın
da yapılan, geri kalmış yöreler hakkındaki toplantı
da, özellikle sağlık bakımından, Cizre kanalizasyonu
nun acilen yapılmasında mutlak zaruret görülmüş
tür.
Cizre'nin iki yabancı ülke sınırı olması, mevcut
pislik nedeniyle her an sâri bir hastalığın doğabile
ceği ve Türkiye için sağlık bakımından büyük tehli
keler doğabileceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının, îmar ve İskân Bakanlığına yazıları bu
lunmaktadır. Bakanlığın, tehlike işaretini veren bu ya
zısına uyarak kanalizasyon için ne gibi işlem düşünül
mektedir?
5. Mardin'in Cizre ve Silopi ilçelerinde sayıları
binleri bulan ve halen çadırlarda ilkel yaşam içeri
sinde bulunan göçebe göçerleri toprağa bağlamak ve
her an tabiî afetlere maruz bırakmaktan kurtarmak
için tüm göçebeler için bir iskân programına girişilip
girişilmediğinin cevapları?»
BAŞKAN — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın sorusu ;.
«Afetzedelere İmar ye İskân Bakanlığınca yapı
lan evler Urfa ve kazalarında tamamİanmamış ve yı
kılmaya terk edilmiş. Bu evler ne zaman tamamlana
caktır ve felâketzedelere teslim edilecek mi? Sözlü
veya yazılı olarak cevapları.»
BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın sorulan :
«1. 1975 programınızla yurt çapında karşılıksız
dağıtılan kredi yekûnu ne kadardır? Gaziantep Vilâ
yetindeki bütün belediyelere yapılacak yardım mikta
rı kaç liradır?
2. Gaziantep İlindeki belediyelere, gecekondu ön
leme bölgelerine verilecek kredi tutarı nedir? Her be
lediye için ayn ayrı söyleyebilir misiniz?
3. Afet İşleri Genel Müdürlüğünüzde, Gaziantep
köy ve belediyelerine yapılacak yardım müracaatı ne
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olmuş? Bugüne kadar hangi köy ve belediyelerin mü
racaatı ne miktar karşılanmıştır ve Bakanlığınız ne
düşünüyor?»
BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Mehmet özgür'ün sorusu :
«Trabzon'un Çağlayan Nahiyesine bağlı iki köyün
toprak kayması ve sel felâketi nedeniyle yerlerinin
değiştirilmesine karar verilmiş ve yer seçimi de ya
pılmış bulunan 75 evin, 1975 programına alınıp alın
madığını rica ediyorum?»
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Servet Bayramoğlu'nun soruları:
«1. İstanbul'un nazım plan çalışmaları 10 yıldan
beri sürdürülmektedir.
a) Öğrendiğimize göre, «Çalışmalar sonuca bağ
lanmış; ama büro başında bulunan zatın şahsî dü
şünce ve davranışlariyle, Bakanlığın tetkik ve tasdi
kine sunularak, kamunun bilgisine sunulmak isten
memektedir» denilmektedir.
Haberin doğruluk derecesi nedir?
2. Büyük İstanbul'un limanları yetersiz duruma
geldiğinden, Sayın Bayındırlık Bakanı, 1974 yılında
Zeytinburnu'nda yapılacak limanı ihaleye çıkaracak
tı. Neden ihale edilmediğini sorduğumuzda, nazım
planın başında bulunan zatın, Zeytinburnu'nda liman
yapımını uygun görmemesi nedeniyle, İstanbul lima
nını Tekirdağ'a götürmek istediğini öğrenmiş bulu
nuyoruz. Haberin doğru olup olmadığı?
3. İstanbul hal tesisleri inşaatı, tasdikli planla
ra göre, geçmiş yıllarda ele alındığı ve hatta arsanın
kısmen istimlâki yapıldığı halde, Belediye Reisi ve
Nazım Plan Dairesi Başkanı mevcut yeri beğenme
diklerinden dolayı, Halkalı civarına götürüleceği öğ
renilmiştir.
Durumun aydınlatılması?
4. İstanbul'un ulaşım sorunu had safhaya gel
miş, bir bölgede diğer bölgeye saatlerce gidilememek
te; dolayısiyle, maddî değerleri milyonlara baliğ olan
işgücü heder olmaktadır. Bu sebeple;
a) Metro yapımı düşünülüyor mu?
Düşünülüyorsa, öncelikle hangi doğrultuda ne za
man ele alınacaktır?».
BAŞKAN — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in sorusu:
«1966 yılında vukubulan, şiddeti oranında tahri
batı da büyük olan Varto depreminin sefalete mah
kûm ettiği bu bölge halkının, senelerden beri içinde
yaşamaya ümitle mahkûm edildiği; bir Başbakanın
«bu barakalarda insanlar yaşamaz» dediği, muvakkat
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barakalardan önümüzdeki yaz sonu kurtulacağına ve
diğer tedbirlerin de gerçekleşeceğine olan inancıma Sa
yın Bakan da iştirak ediyorlar mı?»
BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır efendim.
Sayın Bakan, zapta geçen soruların cevaplarını
lütfen Başkanlığımız aracılığıyle, ilgili arkadaşlarımı
za intikal ettirmenizi rica ediyorum.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, bir
tek soru.
BAŞKAN — Bitti efendim, Genel Kurulun ka
rarı; bitti.
Efendim, bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bölümleri okutuyorum:
A)

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI

Bölüm
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Bölge metropoliten alan, şehir
imar planlarının yapılması ve
belediyelerce teknik yardımın
yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Kentsel alanlardaki konutların
düzenlenmesi ve yapı, malzeme
si standartlarının tespiti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Doğal afetlerin zararlarını önle
yici ve giderici işler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

BÜTÇESİ:
Lira

77 160 090

95 770 121

384 171 844

36 130 401

570 420

Bütçe ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır.
Meclisimizce İmar ve İskân Bakanlığının 1975 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı kabul edilmiştir. Meclisi-
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan,
rım saat yemek molası verelim.

BAŞKAN — Programımız gereğince, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza
kerelerimize başlıyoruz.
ilgili Bakanın ve komisyonun temsil edilmesini
rica ediyorum.
Bütçe üzerinde söz alan sayın grup sözcülerinin
ve milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum:
M. S. P. Grupu adına Sayın Korkut Özal, A. P.
Grupu adına Sayın Cemal Külâhlı, D. P. Grupu âdı
na Sayın Özer Ölçmen, C. H. P. Grupu adına Sayın
Orhan Üretmen, C. G. P. Grupu adına Sayın Muslin
Görentaş.
Kişisel görüşleri için söz alan sayın üyeler: Sa
yın Erdemir, Sayın Aykul, Sayın Zengin, Sayın Eken,

-•»
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Sayın Erek, Sayın Ezman, Sayın Yılmaz, Saym Kah
raman, Sayın Avşargil, Sayın Çetin, Sayın İlhan, Sa
yın Yavuzalp, Sayın Dikmen, Sayın Köylüoğlu ve
Sayın Ataman.
Hükümet temsil edilemedi mi?

miz adına, Memleketimize ve Sayın Bakanın, Bakan
lık erkânının başarılı çalışmalarına vesile olmasını
temenni ediyorum efendim.
B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
KANLIĞI BÜTÇESİ :

s

ya

BAŞKAN — Efendim, ilgili Bakandan başka her
hangi bir Hükümet üyesi var mı, yok mu; onu tes
pite çalışıyorum.
Efendim, Genel Kurulu daha fazla bekletmeye
hakkımız olmadığı gerekçesi ile, şimdi oturumu ka
patıp, saat 14,00'te açma hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Birleşime saat 14,00'te devam etmek üzere ara
veriyorum.
Kapanma Saati : 12,40

<>•»•<•
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İKtNCl OTURUM
Açılma Saati : 14,00
BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk
DİVAN ÜYELERİ : Ilhami Çetin ((Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimi nin 2 nci Oturumunu açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
B) ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR
BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam)

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon
dalar.

bura

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz.
İlgili Bakan ve Komisyon?

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın
kut özal, buyurunuz efendim.

Kor

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL — Buradayım Sayın Başkan.
BÜTÇE VE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Bura
dayım Sayın Başkan.

M. S. P. GRUPU ADİNA KORKUT ÖZAL
(Erzurum) — Muhterem Başkan, değerli üyeler;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütççsi hak
kında, Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini
arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
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Bakanlığın konuları arasına üç tane önemli ko
nu girmektedir : Enerji ve yakıt konusu; madenler
konusu ve su kaynakları konusu.
Bizlere ayrılmış olan 15 dakikalık süre içerisin
de bunların hepsini anahatlarıyle dahi incelemek ve
görüşlerimizi bildirmek mümkün olmadığı için, sa
dece enerji ve yakıt sorunu üzerinde duracak ve di. ğer konularda bir iki noktayı getirmekle iktifa ede
ceğim.
Yirminci Asrın sonuncu çeyreğine girmiş bulu
nuyoruz. 1975 senesinde dünya çapındaki gelişme
lerin de gösterdiği gibi, enerji, bütün dünya ekono
milerinde, alışılandan çok daha önemli bir yer iş
gal etmektedir. Bugün, millî gelirde yüz liralık bir ar
tışın yer alabilmesi için, ortalama beş liralık bir
enerjinin kullanılması gerektiği görülmektedir. Bü
tün ekonomilerde üretici sektör olarak bilinen sa
nayi ve tarım sektörlerinde yüksek verimliliğe geç
mek için, enerjinin daha kesif kullanılması bir za
ruret halini almıştır. Özet olarak, yüksek yoğunluk
ta bir enerji kullanmaya gitmeden, bir memleketin
gerçek manada kalkınması mümkün değildir.
Ülkemizin son yıllarda enerji alanında kaydet
miş olduğu gelişmelere anahatlarıyle bir bakarsak;
Türkiye'nin geçmişi ve geleceği içinde enerjinin ye
rini daha iyi anlamış oluruz. 1962 - 1975 ve 1987
senelerinde toplam enerji kullanmaları; 1962'de 14
milyon ton petrol eşdeğeri iken, 1975'te 30 milyon
tona çıkmış; bu ortalama, senede % 6 bir artış edi
yor. Nüfus başına enerji kullanması da, yine pet
rol eşdeğeri olarak, 1962'de 473 kilodan bugün 750
kiloya çıkmış bulunuyor. îleri memleketlerde bu ra
kamın on misline yakın bir enerji kullanıldığına bu
rada işaret etmek istiyorum.
1987 yılında, yani bundan 12 sene sonra, Türkiye'
nin bütün enerji kullanmaları 76 milyon ton petrol
eşdeğerine gidecek. Bu, ortalama % 8 bir artış ön
görmektedir. Bu enerji nereden temin edilecektir?
Türkiye'nin ekonomisini harekete geçirecek bu ener
jinin kaynaklan için, maalesef, bugüne kadar ince
lenmiş kaynaklar çok da parlak bir manzara çizmemektedir. Bugün Türkiye, 1975 senesinde, Planlama
tarafından hazırlanmış 1975 yılı kalkınma raporuna gö
re, bunun |% 23'ünü kömür ve linyitten temin etmek
tedir. Enerji ihtiyacının, '% 47'sini petrolden temin
etmektedir; '% 5'i de hidrolik ve nükleerden temin
edilmektedir; geri kalan ı% 25 ise, gayri ticarî olan
odun ve tezekten meydana gelmektedir.
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12 senelik bir perspektifte bu değerlere bakacak
olursak; kömür ve linyitin % 23 -. 24'ü aşamadığı,
bütün Elbistan, Afşin ve bilinen bütün rezervler ge
liştiğine göre, ı% 24'ü aşamayacağı; petrol ve gazın
da, ı% 47 olan bugünkü değerinden % 62'ye çıkaca
ğı, hidrolik ve nükleer imkânlarınsa, bütün ana im
kânlar geliştirilse dahi, bugünkünün 6 misline çıksa
dahi, Türkiye'nin enerji portesinde '% 9'u geçmeyece
ği ortadadır.
Bu manzara bizim politikacılarımıza, çok önemli
birtakım kararların verilmesi gerektiğini yıllardır gös
termektedir ve bugün de bu noktadayız. Politikamı
zın esası ne olmalıdır? Çok münakaşa edilen bir
husustur. Enerji politikasının ana hedefini; Memleket
ekonomisinin talep ettiği enerjiyi istenilen zaman
ve mekânda, istenen şekillerde, makul bir güvenlikte
ve millî menfaatlerle ahenk halindeki en uygun ma
liyet terkibinde temin etmektir» şeklinde tavsif ede
biliriz.
O halde, bir enerji politikasında 7 tane önemli un
sur bulunuyor. Önce, talep edilen miktarın karşılan
ması; bunun, istenilen zamanda karşılanması; isteni
len yerde karşılanması; istenilen şekilde karşılanması;
belirli bir güvenliğe ve ikmal güvenliğine sahip ol
ması; fiyat yapısının makul olması ve bütün bu 6
unsurun millî yararlarımızda uygun durumda bulun
masıdır.
Bunu nasıl temin edecek bir ekonomi? Bunun va
sıtaları nedir? Çeşitli ekonomi görüşlerinde bunun
vasıtaları değişiyor. Sosyalist ekonomilerde bunlar
merkezî bir plan sistemiyle sağlanıyor. Liberal eko
nomilerde, ise bütün politikaya anayön verici un
sur, fiyat mekanizmasıdır. Türkiye gibi, başı ve sonu
daha iyi tarif edilmemiş olan karma ekonomilerde,
nerede karma biter, nerede merkezî plan başlar, daha
tarif edilmemiş ekonomilerde de, bu, plan fiyat ve
teşvik unsurlarıyle yürütülmek isteniyor, tster merkezî
plan olsun, isterse liberal veya karma ekonomi ol
sun, asıl maksat, enerji kullanılmasının marjinal eko
nomik ve sosyal faydasının azamî kılınması olarak
nitelenebilir.
Şimdi bu politikayı Türkiye'de yıllardır izliyoruz.
Bu kürsülerde çok politikacılar, hatta kürsüleri taşa
rak kamuoyu önünde çok tartışmalara girmişlerdir.
Acaba politika başarılı olmuş mudur?
Politikanın başarılı olduğunu söylemek bir tarafa,
doğru dürüst bir enerji politikası mevcut olduğunu
dahi iddia edemeyiz. Onun neticeleri itibariyle bunu
görmek lâzımdır.
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Bugün 1975'in Türkiyesinde, modern kalkınmanın
içine girmiş Türkiye'de bakın neler görüyoruz: Elek
trik kesintileri var ve bu kesintiler en modern mana
da bütün ekonomiyi aksatıyor. Ve Sayın Bakanın Se
natoda yaptığı konuşmada da, 1975'in sonuna, hatta
1980'lere kadar bu kesintilerin kronik olarak devam
edeceği söyleniyor.
Yakıt işi bir çıkmazdadır. Türkiye'nin en önem
li bölgelerinde bugün yakıt bulunamamaktadır. Va
tandaş fevkalâde mustariptir. Önemli yatırım proje
lerimiz, ihalesinden işletmesine kadar çıkmazlar için
dedir. En önemli projelerimiz yıllardır ihale edilemez,
çeşitli nedenlerle. Yatırımlarımız aksar; işletmeye alı
nan tesisler bir türlü, devreye doğru dürüst giremez.
Felce uğramış bir teşkilât vardır Türkiye enerjisinde
bugün; felce uğratılmıştır yanlış politikalarla.
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kalmaya mahkûmdur. Bir sürü bacası tütmeyen fab
rika, kurulmuş, çalışmak üzere hazırken, devreye
giremeyen fabrika bunların sadece bir iki örneğidir.
Hâlâ bugün Türkiye'de, bundan yıllarca evvel
halledilmesi gereken konular maalesef münakaşa edil
mekte ve maalesef bu konularda bir karar, bir is
tikamet alınamamaktadır. Hâlâ bugün «Kömür mü
petrol mü?» münakaşası yapılıyor. Hâlâ bugün,
«yerli mi, ithal mi?» münakaşası yapılıyor. Türk eko
nomisi durmak üzere; hâlâ Türk ekonomisinin ener
jisinin nereden geleceği yolunda kesin bir planımız
yoktur.

O kadar esnekliği az bir sistemimiz vardır ki,
küçük bir arıza üst üste binince, Türkiye karanlıkta
kalıyor. Hâlâ burada bir politikamız yoktur. «Ener
ji kritik sektör müdür, değil midir?» münakaşası bir
Fevkalâde değerli elemanlar olmasına rağmen, ' yerde bağlanmamıştır. Her gelen bakanın kişisel gö
bugün Türk enerji teşkilâtının istenilen hedefe vara rüşüne göre bu şekillenmektedir. Fiyat politikamız
bileceğini v Sayın Bakanın Senato konuşmasında bile maalesef ivicoçlar göstermektedir, belirli bir fiyat
göremedik.
politikamız yoktur. Projelerin sırası ve icraata kon
Fevkalâde yüksek cari ve sabit giderlere boğulmuş
masında net politikaları maalesef vazedememişizbir kamu düzenimiz vardır. Verilen paraların çoğun dir. «Enerji temininde yaygın mı olalım, kesif mi
luğu maalesef, bugün carî giderlere ve sabit mas
olalım?» mevzuu hâlâ münakaşa konusudur. Enerji
raflara gitmektedir; yanıcı, delici uç yoktur. Ve en
ikmalinde güvenliğimizin esasları nedir, nereye ka
son, bütün bunlara yanlış teşhisler konmaktadır. Orta
dar götürebiliriz? Bunlar da belirli değildir.
da, görünen hakikatler varken, meselâ bakanlığın ka
Muhterem Başkan ve değerli üyeler, bunların
nununun olmaması gibi; bence, sanki çok önemli ol
hepsinin halledilmesi için Türkiye'nin enerji poli
mayan bir sebepten neşet ediyormuş gibi görüşler
tikasının ekonomik, teknik, sosyal, diplomatik kriter
vardır. Aslında, önemli olan yasa değildir; önemli
lerinin çok iyi vazedilmesi lâzımdır ve buna partiler olan, mevcut yasaların içinde meseleleri halletme gü
üstü bir millî politika olarak sahip olma mecburiye
cüne sahip olmaktır.
timiz vardır.
Ben burada, bu mevzudaki görüşlerimi bir iki
Neden böyle olmuştur? Birkaç şeyle geçeceğim.
noktaya değinerek arz edeceğim. Bu meselelerde,
Rasyonel ve bilimsel tutum asla istenilen ağırlık
arz ettiğim gibi, zaman çok sınırlıdır, genel bir gö
ta yer almamış, bunun yerine, hissî ve politik tutum
rüşme yapmak için bile.
lar yer almıştır enerji politikamızda. Uzun vadeli bir
politika öngörülmemiştir. Araçları yoktur, sık sık
Finansman kaynağı için, inandığım, bugün Tür
zikzaklar yapılmıştır Türkiye'nin politikasında.
kiye'nin önünde iki ufuk vardır: Petro - Dolar kay
naklarını, petrolden kazanan büyük ülkelerin kay
Teşkilâtın kadro ve moral olarak perişanlığı bun
naklarını, Türkiye kendi enerji sektörünün finans
ların üzerine bir ağırlık daha getirmektedir. Bizzat
manında da kullanabilir. Bu yola bir an evvel gitme
Sayın Bakan Senato konuşmasında, 1975 bütçesi ya
sini ben şahsen zarurî görüyorum.
tırımlarının uygulanmasındaki endişelerini belirtmiş
Yerli ve ithal enerji üretimi mevzularında, bil
tir. En son olarak, meseleyi iyi bilen, meseleye sahip
hassa ithal enerji için iyi bir politikaya gitmek mec
olan, meselenin aşkına sahip elemanlarımız da yok de
buriyetindeyiz. Pragmatik olmamız yetmez. Türkiye'
necek kadar azalmaktadır. Politik kararların ve ter
nin uzun süre, nereden, hangi enerjiyi hangi şartlar
cihlerin yetersizliği, bunların ana sebebi olmaktadır.
la, hangi güvenlikle ve ne gibi bir fiyat yapısında
Bugün enerji politikamızı rayına oturtmaya mec
alacağını bilmesi lâzımdır. ATAŞ Rafinerisinde bu
buruz. Bunu oturtmadığımız takdirde, bu bütçe ile
gün karşılaştığımız durum, bu politikanın yoksuzlugetirdiğimiz bütün yatırımlar, özel sektörün milyar
ğunun neticesidir bence. ATAŞ Rafinerisi bugün,
larca liralık yatırımları Türkiye'de bir yerde atıl
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j dir, bu kuruluşun süratli bir şekilde, eleman bakı
mından, usuller bakımından, imkânlar bakımından
çıkmaza doğru itildiğini görmekteyiz. Uzun yıllar hiz
met verdiğim bu kuruluşun bu duruma düşmesi
I beni şahsen üzdüğü gibi, bir Türk politikacısı olarak,
I böylesine güçlü bir mekanizmanın da atıl hale gel
mesini üzüntüyle karşılıyoruz.
Bu bakımdan, Bakanlığımızın, bu kuruluşa lâyık
olduğu dinamizmi getirecek bütün yönlere gitmesi
- bunu içinde personel meselesi genel olarak mündej miçtir - ve teknik personel meselesinde, icabederse
şu Parlamentoya yeni bir ücret sisteminin de getiril
mesi dahil, meseleyi ele almasında büyük yarar görü] yorum. Aksi takdirde, DSİ ve buna benzer müesseSayın Başkan ve değerli üyeler, bunlarla ben me
| seler Türkiye'de hiçbir iş yapamaz duruma düşeseleyi bir ümitsiz manzara içinde görmüyorum. Ben
I çeklerdir.
sadece, meselenin sahipsiz kaldığını ve meselenin bir
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bugün, koyerde sahip bulduğu takdirde çözüleceğine olan I
I
nuları
itibariyle, Türkiye'nin en önemli, ileriye ba
inancımı belirtmek istiyorum. Bir örnekle bunu des
kan konularına sahiptir. Sadece bir konusuna kısateklemek isterim:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyle, .Petrol I ca değindiğimiz Bakanlığın, maden ve su kaynaklan
Ofisin, benim bildiğim, 15 senedir birleştirilmesi ko I gelişmesi mevzuları da içine alınırsa, bu Bakanlık,
benim kanaatimce, Türkiye'nin en büyük sorumlu
nusunda çok büyük laflar edilmiş, çok büyük ümit
luğunu yüklenmiş bakanlıklardan biri, belki de birinler söylenmiş; fakat hâlâ bu meselenin, organik bir
leştirmenin ötesinde fonksiyonel bir birleştirme ola I sisidir, yatırımcı bakanlık olarak.
rak bile gerçekleştirilemediği ve bugün Türk kamu
Halen bu Bakanlığın ve kuruluşlarının çeşitli
sektörünün, pertol sanayiinde bir sürü darboğaz I problemler içinde olduğunu, yakından uzaktan bili
lar içinde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun
yor ve izliyoruz.
gibi misaller daha çok artırılabilir.
Her türlü parti ve kısır düşüncenin ötesinde bu
Bakanlığın ve müesseselerinin işler, hedeflerine en
Muhterem Başkan, netice olarak Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının, petro - kimya ve Devlet Su I uygun şekilde çalışır, gereken bütün imkânlara sa
hip kuruluşlar haline getirilmesini ben millî bir görev
tşleri konusunda da, konuşmalarıma zamanın sınırla
I olarak görmekteyim ve bu meselede hepimizin her
ması içinde "iki cümleyle son vermek istiyorum.
I türlü düşüncenin ötesinde yardımcı olma mecburiyPetro - kimya mevzuu bugün, Türkiye'nin, Ba
I tini de burada ifade etmek istiyorum.
kanlığın da ilgili olduğu bir konu olarak çok büyük
Getirilmiş bütçenin bu maksada hizmet etmekten
ufuklar vaat eden bir konusudur. Maalesef, bugüne
çok uzak olduğunu da ifade ediyorum. Bu bütçe be
kadar yapılmış olan tesisler ekonomik ebatlarda
nim görebildiğim kadar, grupumuzun tespit edebilyapılmamıştır. Ben sorumlu veya suçlu aramıyorum;
I
diği kadar, meseleleri çözücü bir bütçe olmaktan
sadece görüşlerin ne kadar genişletilmesi gerektiğine
işaret ediyorum. Bu bakımdan Türkiye'nin, ekono I uzaktır. Sadece, bugünkü dar imkânların içinde ken
dine dönük, şartlara bağlı kısır bir bütçedir. Bu bamik ebatlarda petro - kimyo tesislerine gitmesi ve
gelişmelerin, sadece kamu sektörünün taşıyamayaca I kımdan biz bu bütçeyi tasvip etmiyoruz; fakat baş
ka bütçelerde de
ifade ettiğimiz
gibi, Tür
ğı yükünün çok yönlü modellerle Türkiye'deki çe
kiye
Cumhuriyeti
Devletinin
zaten
bugün
çok
şitli kalkınma hareketlerine entegre edilmesi lâzım
dır. Devlet Su tşleri hakkında da birkaç hussusa I büyük ve bakılamamış diğer meseleleri yanında,
devleti işlemez hale getirmeme sorumluluğunu da
değinmek istiyorum :
yüklenmemek için, bu bütçeye biz olumlu oy verme
Bu kuruluş Türkiye'ye çok büyük hizmetler
istikametindeyiz.
yapmış, Türk siyasî hayatına bile çok sayıda eleman
I
Çıkacak bütçenin, başta memleketimize ve ikinci
yetiştirmiş, idareciler yetiştirmiş, modern anlamda
I
planda,
Bakanlığın ilgili kuruluşlarına hayırlı istikafevkalâde güçlü bir kuruluştu; fakat son beş altı sene-

eğer, yabancı petrol şirketleriyle çalıştırılmıyorsa,
bunu gerilerde, politikanın yokluğunda aramak lâ
zımdır. Bizim inandığımız, bu gibi mevzularda Tür
kiye çok daha evvelden hazırlıklı olsaydı, bugün bu
durumlara düşülmezdi.
Türkiye'nin yakıt mevzuunda da yine aynı şekil
de bir politika geliştirmesi lâzım. Seçim bölgem ol
duğu için yakından biliyorum, Erzurum'un, kışa girdizi zaman, kömür stoku yoktur ve bugünün Erzu
rumlusu kışı nasıl geçireceğinde, devletin bir yardı
mını görememenin acısını yaşıyor. Yıllardır stok,
ulaşım politikaları konuşulmuştur; fakat mesele git
tikçe de kötüleşmektedir.
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metlerdeki hizmetlerinde başarılı imkânlar vermesini
dileyerek, Yüce Meclisi ve sizi Sayın Başkan, hürmet
le selâmlıyorum. (M.S.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Külâhlı, bu
yurunuz. (A.P. sıralarından alkışlar)
A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Adalet Partisi Grupu adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi sun
mak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
15 dakika gibi çok kısa bir süre içinde, kamu
yatırımlarının % 40'nı gerçekleştirmekle görevli olan
bu en büyük yatırımcı Bakanlığımız bütçesi hakkın
daki tenkit ve temennilerimizi satırbaşları halinde
arz etmek durumundayız.
Bu arada, daha önceki senelerde grupumuz adı
na yaptığımız tenkitlerin hâlâ geçerliliğini muhafaza
ettiğini üzülerek ifade etmek isterim.
Bakanlığın teşkilât kanunu hâlâ çıkarılamamıştır.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının 1974 uygulamasının or
talama olarak % 61,6 gibi düşük bir seviyede ger
çekleşmesi üzüntü vericidir. Fiyat artışlarına ve top
lu sözleşmelerin aşırı malî yüküne rağmen, 1974 yı
lındaki 13,5 milyar liralık yatırımın 1975 yılında 4
milyar lira artırılmış olması bizleri tatmin etmemiştir
ve 1975 yılının da yatırımlar bakımından pek ba
şarılı olamayacağı anlaşılmaktadır.
Sayın Bakan, Türkiye Kömürleri İşletmesinin,
Başkent Ankakara'da bu kış aylarında, parasını al
dıktan sonra 2 ay geçmesine rağmen kömürü va
tandaşa teslim edememesini nasıl izah ediyorsunuz?
Bu, Devletimiz için yüzkarası değil de nedir? Böyle
bir kurumun, Türkiye Elektrik Kurumu tarafından
kurulacak olan linyit santrallarına milyonlarca ton
kömürü devamlı olarak sağlamakta başarılı olacağı
na yürekten inanıyor musunuz? N
Madenlerimizin gayri safi millî hâsıladaki payı
% 2 gibi çok düşük bir seviyededir. Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Planında madencilik sektöründe or
talama hız % 15,3 olarak tespit edilmiş, 13,4 liralık
kamu kesimi, 2,9 milyar liralık özel kesim olmak
üzere, 16,3 milyar liralık yatırım
öngörülmüştür.
Planın tespit ettiği bu hedefler mutlaka gerçekleştiril
melidir.
Şimdi de, izin verirseniz, havagazı sorununa, ki
başkentin aktüel bir konusudur, kısa olarak değin
mek istiyorum.
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Hatırlayacağınız üzere, yakın tarihte Ankara Be
lediyesi havagazı tarifesini % 30 gibi fahiş bir orana
yükseltmek istemiş ve konuya ilişkin zam talebini
Enerji Bakanlığına göndermiştir. Bakanlığa gönder
miş olduğu maliyet hesaplarında havagazına ilişkin
olarak, büyük yanlışlıklar yapılmıştır. Şöyle ki; Gü
vercinlikte tesis edilen havagazr fabrikasında üretile
cek olan havagazı ile birlikte elde edilecek olan yan
ürünlerden, katran ve kükürdün ki, bu iki meta pi
yasada gayet iyi değer bulmaktadır, kıymeti, mali
yet bedelinden düşülmemesi suretiyle, tarife yüksek
gösterilmek istenmiştir.
Aynı tarife talebinde gerekçe olarak sunulan bö
lümde, belediye işçilerinin ücretlerinde yapılan son
artışlar dahi, havagazı maliyet bedeline inikas ettiril
mek istenmiştir.
Ayrıca, izmir ve İstanbul gibi, deniz seviyesinde
bulunan illerimizde, havagazı, abonenin sayacından
sadece gazolarak geçmektedir. Buna karşılık, Anka
ra'da abonelerin sayacından havagazı 120 atmosfer
basınçla geçmektedir. Abonelerin büyük ölçüde
aleyhine olan bu durum da aboneler, sayaçtan geçen
her yüz metreküp havagazında 20 metre küp de ha
vaya, havagazı tarifesi üzerinden birim fiyatı öde
mek zorunda kalmaktadır. Bu durum da maliyet he
sabında maalesef nazara alınmamak suretiyle, Bakan
lık ve havagazı aboneleri yanıltılmak istenmiştir.
Kamu hizmetinin temel niteliği olan, «Kârlılık
nazara alınmadan hizmet götürme» prensibi, bu uy
gulama ile büyük ölçüde yara almış buulunmaktadır.
Kamu hizmeti gören kuruluşların hizmetlerine işti
rakte fazla katkıda bulunanlar, birirrî başına prim ve
rilmek suretiyle teşvik edilirlerken, havagazındaki fahiş
fiyat yükseltilmesi uygulaması suretiyle bir nevi ceza
verilmesini izah tarzı da çok manidar görünmekte
dir.
Usul yönünden de malûl olan bu tarife, Elektrik
Tarifeleri Yönetmeliğinin, elektrik tarifeleriyle ilgili
bir hükümüne aften, Enerji Bakanlığının onayı alın
madan yürürlüğe konulmak istenmiştir.
Henüz kesin bir sonuca bağlanmayan bu husus,
Danıştayda, da bazı aboneler tarafından dava konu
su olmuştur.
Enerji Bakanlığının bu konu üzerinde ehemmiyet
le eğilerek, büyük bir kitleyi ilgilendiren bu temel
ihtiyaç maddesinin fiyat ayarlamasını objektif esas
lara uygun olarak halletmesini dileriz.
Sayın milletvekilleri, Ankara Belediyesinin, Tür
kiye Elektrik Kurumuna 468 milyon lira borcu bu
lunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
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Sayın milletvekilleri, şimdi petrol sorunumuza ge
I
çiyorum.
I
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki milyarı
I
aşan bir sermaye seviyesine ulaşmış, entegre bir dev
let kuruluşumuzdur. Plan emrine rağmen, Petrol Ofis I
nedense hâlâ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, I
bünyesine dahil edilememiştir. Türkiye Petrolleri I
Anonim Ortaklığı arama, üretim, taşıma ve rafinaj I
.konularına ilâveten, petrokimya, suni gübre, sıvı pet I
rol gazı gibi endüstri kollarında iştiraklere sahiptir. I
Petrol araması dışındaki faaliyetler kârlı ve başarılı I
dır. Aramada ise, harcamaya karşı kazanılacak değer, I
iktisadî bakımdan sıfır olabilmektedir, yani risklidir. I
I
Petrol sorunu, malumunuz olduğu üzere, sadece bi
I
zim değil, bütün dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan
I
ülkeleri için, son yılların en mühim sorunudur. Dün
I
yada bilinen petrol rezervleri 627 milyar varil, 10 se
I
nelik tüketim ise, 250 milyar varil olduğuna göre,
I
2000 yılına kadar, bilinen dünya rezervleri tükenecek
I
tir. Türkiye'de ise, yeni keşifler yapılmazsa, bugünkü
tempo ile 1984 yılında, 32,2 milyon ton olan rezerv
I
lerimiz kuruyacaktır. Halen ihtiyacımız olan hampetrolün 3,5 milyon tonunu, yani % 28'ini yerli ve ya
I
bancı şirketler tarafından, öz kaynaklarımızdan karşı
I
lamaktayız. Ülkemizin petrol tüketimini dahilden
I
karşılamak için, bugünkü bilgilere göre, verimi 6 bin
varil olan 26 saha veya 155 bin varil günlük bir üreti I
me ihtiyacımız vardır. 1974 yılında petrol ithali için I
1 milyar dolar ödedik. 1982 yılında 2 ilâ 2,5 milyar I
dolar ödeyeceğiz. Halen ihracatımızın % 60'ından el I
de ettiğimiz geliri petrol ithaline yatırmaktayız. Ülke I
mizde, karada ve denizde petrol aramalarına hız ver I
mek, bugünkü şartlar içinde kaçınılmazdır. Önümüz I
deki 20 yıllık sürede, tüm petrol potansiyeli hakkın I
da gerçek bir kanıya ulaşabilmek için, bugünkü nomi I
nal değerler < üzerinden 20 000 000 000 lira yatırım I
gerekmektedir. Bu itibarla, 1975 bütçesinde, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığına verilen 429 000 000 li I
ra tutarındaki petrol araştırma ödeneğini elbette ki
yetersiz bulmaktayız.
I
TEK Kanununun ilgili maddesi niçin uygulan
maz? Havagazı ve elektrik borcu konularında, Ba
kanlığın Ankara Belediyesine gösterdiği aşırı müsa
maha karşısında, içimizden sormak geliyor, Bakan
lığı, sayın Bakan, siz mi idare ediyorsunuz; yoksa,
Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay mı idare
ediyor?
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de ve hattâ petrol üreten ülkelerde petrol arama görevi vermiştik. Faaliyet, iskenderun'da başlamıştı, Ege'
ye intikal edecekti. Yunanlıların Ege'de petrol bulmasından sonra ortaya çıkan «Kıta sahanlığı» ile ilgili
uzun eleştirilerini iki hafta evvel Senatoda dinlediğimiz C. H. P. Grupu Sözcüsü sayın Topaloğlu bakınız, Enerji Bakanı olmadan bir süre önce, yine Senatomuzda, 3 . 2 . 1971 tarihinde ne diyor : «Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı arama politikasını çok pahalı olan deniz sondajlarına yöneltmekle hataya düşmüştür.» Evet, böyle diyor sayın Topaloğlu.
Eğer bugün, Ege'deki Türk haklarını birtakım teknik arama ve tesislerle tescil etmekte geciktiysek, bundan kimlerin sorumlu olduğu meydandadır.
Sayın milletvekilleri, hedef, «îthal edilecek petrol,
varil başına bir dolar ucuz mu olsun, olmasın mı?»
meselesi değil, yeterli petrolü bulmak ve hattâ petrol
ihraç eden ülke haline gelmektir. Bu-vesile ile, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1973 yılı Petrol Faali yetleri Bülteninden bazı rakamları dikkatlerinize arz
etmek istiyorum.
1973 yılında 3,5 milyon ton hampetrol üretmişiz. Bunun % 29'u kamu sektörü, % 1,2'si yerli özel
sektör, % 69,8'i yabancı özel sektör üretimidir. Diğer taraftan, beher kuyudan günde ortalama olarak
kamu sektörü 11 ton, yerli özel sektör 39 ton, yabancı şirketler 98 ton hampetrol üretmiş bulunmak
tadır. Kamu sektörü, 1973 yılına kadar 20,5 milyon
ton rezerv bulmuş, bunun 12,5 milyon tonunu üret
miş, geriye 8 milyon ton rezerv kalmıştır. Kamu
sektörünün 1 ton rezervi bulmak için yaklaşık olarak 70 liralık yatırım yaptığı buldukları 18 milyon tonunu ürettikleri ve 36 milyon ton bakiye rezervleri kaldığı, bir ton rezerv bulmak için kamu
sektörünün 70 liralık masrafına karşılık, 28 liralık
yatırım yaptıkları görülmektedir.

Petrol konusunda sayın milletvekilleri, yerli yabancı şirket kavgası yapanların ideolojik saplantılardan kendilerini kurtarmalarını, fikirlerini beyan
ederken, yukarıda arz ettiğim rakamları da dikkate
almaları gerektiğine inanıyoruz.
A. P. Grupu olarak :
1. — Petrol taşıma işlerinin tanker ve boru hat
ları olarak TPAO tekelinde kalmasını; yeni tesis
edilecek petrol rafinerilerinin millî olmasını ve ih
tiyaca göre tesislerinin tamamlanmasını; petro - kimya tesislerine sürat verilmesini; Petrol Ofisin TPAO'Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi iktidarı olarak I ya bağlanmasını; petrol arama ve endüstrisi ile ilgili
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına denizlerimiz- I teçhizatın ülkemizde imal imkânının araştırılmasını,
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mümkünse gerçekleştirilmesini; TPAO'nın önderli
ğinde, malî imkânlarımız yetmediği takdirde, arama
gücünün artırılması için dış imkânlardan yararla
nılmasını; Iran - İskenderun boru hattının realize
edilmesi için gereken gayretin gösterilmesini, Irak
boru hattında olduğu gibi gecikmede bulunulmama
sını petrol politikası olarak benimsiyor, ülke yarar
ları bakımından faydalı mütalaa ediyoruz.
Sayın Bakana bir sorumuz olacak : Yabancı özel
sektör, Kıbrıs harekâtından evvel, Bakanlık ile fiyat
anlaşmazlığında iken ve ithalâtı durdurma arefesinde iken, Kıbrıs harekâtı başlayacağı sırada nasıl
bir tavır takınmıştır?
Parlamento olarak, bunu bilmek hakkımızdır.
Eğer bir güçlük çıkardılarsa bu ortaya çıksın, yok
sa, bazı aşın solakların gayretkeşliği mi söz konusu
dur? Bu da bilinsin; «Takke düşsün, kel görünsün.»
Yüce Meclisin gücü, kötü maksatlıların, yabancı şir
ket olsun veya yerli olsun, defterlerini dürmeye ye
ter.
Sayın milletvekilleri, Türkiye bir hukuk devleti
olduğuna göre, işi devletleştirmeye zorlamak için
birtakım kararnamelere lüzum yoktur. 9/9131 sayılı
Kararnamenin gayesi nedir Sayın Bakan?.. Türk ka
nunlarına göre kurulmuş pazarlama şirketlerine ya
pılan uygulamayı, lütfen, hukuk açısından izah eder
misiniz? On bin Türkün, Türk kanunlarına göre ku
rulmuş olan Mobil Tevzi Şirketinde, BP tevzi şir
ketlerinde ve Türk petrol pazarlama şirketlerinde ça
lıştığını ve işsizlikle - sizin tutumunuz yüzünden - kar
şı karşıya kaldığını biliyor musunuz? Devletleştireçekseniz, kanun getirirsiniz, bu işler kararname ile
halledilemez.
Sayın milletvekilleri, şimdi elektirk enerjisi ko
nusundaki görüş ve eleştirilerimize geçiyorum.
25 Ekim 1970 tarih ve 1312 sayılı Kanunla kuru
lan Türkiye Elektrik Kurumu, elektrik enerjisinin
bol, ucuz ve emniyetli bir şekilde bütün yurt sathı
na yayılması için görevlidir. Kurum, bu görevi yeri
ne getirirken, kalkınma planlarında da ifade edildi
ği gibi; elektrik enerjisi üretiminde darboğaz yarat
mamak, elektrik enerjisi üretiminde öz kaynakları
mıza öncelik vermek, elektrik enerjisi üretiminde bo
zulan termikhidrolik dengeyi düzeltmek, gerekli ye
dek ünitelerin teşkiliyle, enerjinin devamlılığı ve gü
venirliliğini sağlamak ilkelerine bağlı kalacaktır.
TEK Kanunu ve bu kalkınma planları Adalet
Partisi iktidarının görüşlerini yansıtır. Bazı çevre
lerde, sanki, Türkiye'nin elektrik enerjisinin fuel - oil
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ve gaz santrallarıyle karşılanmasını isteyenler varmış
gibi bir hava yaratılmak istenir. Keban'ın temelini
biz attık; Gökçekaya'nın temelini biz attık; Aşağıfırat Projesi, Seyitömer, Tunçbilek, Soma santralleri
nin tesis ve tevsi işleri; Afşin, Elbistan Projesi A. P.
Hükümetlerinin damgasını taşır.
Fert başına elektrik üretimi, bir mânâda, medeni
yet ölçüsüdür. Dünyada fert başına tüketim 1 507 kilowat/saat ortalama olduğuna göre, Türkiye'mizde
bu 304 Kilowat/saattir. Maalesef, Bulgaristan'dan ve
Yunanistan'dan birkaç kat geride kalmış durumda
yız.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Elektrik ke
sintilerinde, millî gelir bakımından, bir kilowat/saatin
bize verdiği zarar 4,5 liradır. Gönül arzu ederdi ki,
Sayın Bakan partilerüstü bir kişi olarak, konuyu
Meclislerimiz önüne ve kamuoyu önüne objektif
esaslarla koyabilsin. Bütçe Komisyonunda ve Sena
toda ifade etmişler : «1977 ve 1978'lerde 3 - 4 saat
elektrik kesintisi olacaktır...»
Sayın Bakan, tedbirleriniz nelerdir? Zira, en pa
halı elektrik, olmayan elektriktir. Evet sayın üyeler,
en pahalı elektrik, bulunmayan elektriktir. Hidrolik
ve linyit santrallerini yetiştireceksiniz. Eğer, inşaat
süreleri bakımından yetişemiyorsanız ki, biz buna
katılmıyoruz, ister istemez fuel - oil, o da olmazsa
gaz türbinlerine gitmeye mecbursunuz..Demir, aliminyum sanayii gibi ağır sanayi kollan hariç, elektrik
fiyatının, imalât fiyatı üzerindeki payı % 5'i geçmez.
ülkeyi elektriksiz, işçileri işsiz bırakmaya ve milyar
larca liralık millî gelir kaybına sebep olmaya, ne si
zin, ne hiç kimsenin hakkı yoktur.
Hidroelektrik potansiyelimiz 70 milyar kilovvat/
saat. 1978 yılına kadar % 86'sını kullanma imkânına
kavuşacağız.
Bilinen linyit rezervlerimizi değerlendirebilirsek,
o da takriben 70 milyar kilowat/saat tutuyor, 35 - 40
yıl sonra, linyitlerimiz tükenecektir. 2 000 Yılında
200 milyar kilowat/sâat, diğer bir deyişle bugünkü
nün on üç misli bir elektrik tüketimi tahmin edildi
ğine göre, muhtemel açığımızı karşılamak için daha
şimdiden atom santrallerine yönelmemiz gerekmek
tedir. Bugüne kadar 25 - 30 milyar civarında olan
elektrik sektörü yatırımlarını, önümüzdeki 25 yılda,
bugünkü fiyatlarla 200 milyar liraya çıkartmak mec
buriyetiyle karşı karşıya bulunmaktayız.
Personel Kanunu, teknik dairelerimizi perişan et
miştir. Bunun neticesi olarak, teknik dairelerimiz bü-
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yük oranda tecrübeli elemanlarını kaybetmiş ve ka
zanılan milyarlık tecrübeler de, ayrılan elemanlarla
beraber heder olup gitmiştir.
Yanödeme uygulamasında, emniyet mensupları,
Subay ve assubaylar, hâkim ve savcılar gibi müsteh
lik sınıflar düşünülmüş; bunların yan ödemesini kar
şılayacak bütün büyük tesisleri kuracak olan müs
tahsil teknik personel, nedense ihmal edilmiştir.
Bu konuda yapılan hata, gafletin de ötesindedir.
Zira, kalkınmanın ve sanayileşmenin temeli, teknik
elemandır.
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Yanödemelerle ilgili, «personel teminindeki güçlük» maddesi
nin, yeteri kadar ücret verilerek halledilmesiyle, Ke
ban ve benzeri büyük tesislerde tecrübe kazanan ele
manları kamu kesiminde muhafaza etmek ve ayrı
lanları bir ölçüde tekrar kazanmak mümkündür.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, süreniz doldu efen
dim, lütfen tamamlayınız.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, şimdi de Cumhuriyet Halk
Partisinin, bugünün elektrik sıkıntısında büyük rolü
olan talihsiz görüşlerini Sayın Topaloğlu'ndan din
leyelim :
Cumhuriyet Senatosu 36 ncı Birleşim; 3.2.1971
tarih, sayfa 403'de bakınız Topaloğlu ne diyor : «... Zi
ra, ihtiyaç tahminlerinin yüksek tutulması, gayretle
atıl kapasite yaratmaktadır. Bu ise kaynak israfıdır»
Ve devam ediyor; «Elektrik ihtiyacı sürekli olarak
arttığına göre, birkaç yıl fazla kapasite ile çalışılsa
bile, bir süre sonra bu kapasite tamamen kullanıla
bilecektir. Böyle bir görüş ilk nazarda kabul edilse
bile, her yıl, 6 - 7 yılda iki katına çıkan elektrik ener
jisi kesiminde bunun anlamı, milyarları birkaç yıl
atıl bırakmak olur. Bu da bir israftır» diyor Sayın
Topaloğlu.
işte, Cumhuriyet Halk Partili Sayın Topaloğlu,
Cumhuriyet Halk Partisinin bu fikirleriyle bu ko
nuşmayı yaptıktan 40 gün sonra Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı olmuştur.
Türkiye'nin bugünkü elektrik sıkıntısının sebebi,
bu çarpık fikirlerin hükümet politikası olarak benimsenmesindendir. Cumhuriyet Halk Partisinin
her zaman müşahade ettiğimiz dar ve kısır görüşlerindendir.
1950 - 1960 arasında Demokrat Partinin dev
eserlerine, «Bunlar seçim yatırımıdır. Barajlar o ka
-
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dar fazla ve fuzulî yapıldı ki, elektrik suya veriliyor.
Sarıyra Barajının dibini tarla fareleri oymuş» diyen
sakim zihniyet, 1971'lerde, ülkenin kalkınması ve
sanayileşmesi için gerekli olan, A. P.'nin dev eser
leri, bölge hidrolik ve termik santralleri karşısında,
«atıl kapasite; israf» diye karşımıza çıkıyor.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, lütfen bitiriniz, sü
renizi aştınız efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkan.
Bugünkü yoklukların, kuyrukların ve anarşinin
yaratıcısı olan C. H. P., elektrik kesintisinin de te
melinde yine C. H. P. ve onun ideolojik saplantılarla
malul dar ve kısır görüşleri yatar.
Tevfik fleri'nin Yassıada'da söyledikleri bir sözü
hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum Sayın
Başkan.
Rahmetli; «Allah, memleketi C, H. P.'nin muha
lefetinden korusun» demişti.
Yedi aylık icraatlarıyle, nasıl hükümet ettiklerini
ve memleketi nasıl, «yoklar, kuyruklar» ülkesi ha
line getirdiklerini gördük. Biz de diyoruz ki; Allah,
memleketi C. H. P.'nin ve Ecevit sollarının iktidarın
dan ve şerrinden korusun.
A. P. Grupu adına saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külâhlı.
Demokratik Parti; Grupu adına Sayın Özer Ölç
men, buyurunuz efendim.
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bütçesi üzerindeki De
mokratik Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzdayım.
Geçen yıl başlayan dünya enerji krizinin etkisini
sürdürmesi ve bu krizin Türkiye'ye yankılarının de
vam etmekte olması, bu Bakanlığın bütçesinin ülke
miz açısından önemini artırmaktadır.
Bugün bu kürsüden, yıllardan beri arz ettiğimiz
hususların birçoğunu tekrarlayacağımızın endişe ve
üzüntüsünü taşıyorum. Hatta çoğu teşhislerde, bugü
ne kadar olduğu gibi, bütün siyasî partilerin birle
şeceğini de biliyorum. Meselâ: Hidrolik enerji kay
naklarımızın ••% 90'nm atıl durumda oluşu. Meselâ:
Köy elektrifikasyonunun çok yavaş gittiği. Köyleri
mizin % 90'nın elektrik ışığından mahrum bulun
duğu. Meselâ: Deniz ve karada petrol arama işlem
lerine öncelik ve ağırlık verilmesi. Meselâ: Maden
lerimizin, gayri safi millî hâsılamızdaki yerinin % 2'
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nin altında oluşu; gibi hususları bütün sözcü arka
daşlarım, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da söy
lediler veya söyleyeceklerdir.
Önemli olan, işaret olunan, temenni olunan bu
hususların ne kadarının gerçekleştirilebildiğidir.
Burada, Parlamentoda, icrayı denetim görevi ken
disini hissettirmelidir.
Sayın milletvekilleri, bu açıdaki bakıldığında, bü
tün Türkiye'de her gün birkaç saatlik elektrik kısıt
lamalarının konulduğu, santrallerin birbiri ardına arı
za yaptığı şu günlerde, Enerji Bakanlığı bütçesinin
görüşülmesini şanslılık saymaya imkân yoktur.
Türkiye'nin büyük ümitler bağladığı, yıllarca ge
cikmiş bulunan Keban merasimle işletmeye açılmış;
daha açış nutuklarının sedaları kulaklardan silinme
den, ilk etapta öngörülen 4 türbinden 3'nün arıza ha
beri duyulmuş bulunmaktadır. Türbinlerin, arızala
rının giderilmesi için İtalya'ya yollanıldığı öğrenildi.
Halihazırda çalışan tek türbin de tam takatla çalış
tığı takdirde salınım yapıp, sargıları yaktığı için, maa
lesef düşük takatle çalıştırılmaktadır. Öte yandan,
ikinci etap için öngörülen 4 türbinlik ünitenin ihalesi
dahi yapılmamış durumdadır. Avrupa fabrikaları yıl
larca sipariş alamayacak kadar doludur. Bu haber
lerle içimiz kararırken, arkasından, diğer santrallerin
arıza haberleri'peşpeşe gelmektedir. Halkın aklına is
ter istemez, sabotaj ihtimalleri, sualleri gelmektedir.
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türbinlerinden elde edilmektedir. Beheri 100 ton Fu
el - Oil harcayan 7 adet türbin ürettiği enerji ile,
ancak alüminyum kısmı, o da dörtte bir kapasiteli
üretimle çalışabilmektedir. Bu sebeple, Türkiye'nin
yıllık alüminyum ihtiyacı olan 60 bin tonun ancak 15
bin tonu karşılanabilmekte ve geri kalanı ithal edil-.
mektedir. Yine, enerji darlığı nedeniyle, elektroliz ha-;
li henüz devreye girememiştir. Bunun Etibank'a yük
lediği yıllık zarar 250 - 300 milyon Türk Lirası ci-:
varındadır. Ayrıca, tesislerin tevsii işlemlerine de ener
ji sıkıntısı yüzünden geçilememektedir. Anahatlariy-:
le arza çalıştığım Seydişehir'in durumu, maalesef, bir
çok sanayi kuruluşumuz için de geçerli olmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki enerji tüketil
minin yarıya yakınının petrolden üretilen enerjiye da
yanması ve bunun ancak dörtte birinin ülkemiz top
raklarından çıkartılması; öte yandan, 6 - 7 misli ar
tan petrol fiyatları, enerji sorununda ağırlık nokta
sını petrol aramalarına kaydırmış bulunmaktadır. Bu
yılki tüketimimizin 10 milyon tona yakınını ithal et
mek zorundayız. Her ne kadar Irak ve Libya ile arı
laşma ve satıcı garantileri temin edilmiş ise de, eri
mekte olan işçi dövizi rezervlerimizin buna daha kaç
yıl dayanabileceği de ortadadır.

Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki konuşmasın
da, «günde 3 - 4 saatlik elektrik kısıtlamalarının
önümüzdeki yıllarda daha da kaçınılmaz olduğunu
beyan ediyor. Fert başına yılda düşen enerji tüketi
mimiz 300 - 350 kilovat/saat tutmaktadır. Zaten bu
rakam dünya ortalamasının beşte biri civarında; Yu
nanistan ve Bulgaristan'ınkinin çok altındadır. 1 ki
lovat saatlik enerji kısıtlamasının sanayiimize zara
rı 5 Türk Lirası civarında hesaplanmaktadır. Bu kı
sıtlamaların, gelişme sancıları içerisindeki sanayiimi
ze ve millî gelirimize bindirdiği zararlar milyarları
buluyor. Bu konuda daha belirgin olabilmek için Sey
dişehir Alüminyum tesislerini bir örnek olarak ver
mek isterim.

Petrol aramaları için, Sayın Bakana göre, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına 400 küsur milyon
lira tahsisat ayrılmış bulunmaktadır: Yunanistan'ın
bir Taşoz adası sondajları için 11 milyon Türk Lira
sı harcadığını düşünürsek, bu meblâğın yetersizliği
daha iyi anlaşılacaktır.
Geçen yılki bütçe görüşmelerindeki bir maruzatı
mı burada tekrarlamak mecburiyetindeyim. Deniz
araştırmalarında çok geç kalınmıştır. Buna, zamanın
Bakanı Sayın Kayra - zabıtlardan okuduğum, verdi
ği cevapta - Yunanistan'ın, kıta sahanlığı kavramını,
bizim anlayışımıza göre esas itibariyle kabul ettiğini
bildirmiş ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının
mevcut bir gemi ile ilk istikşaf! faaliyete geçmiş bu
lunduğunu ve Haziran ayında, yabancı bir firmadan
kiraladığı bir gemi ile daha büyük sismik ve manye
tik etütler yapacağını beyan etmişti.

İşletmeye açılmış olan bu tesislerin enerji prob
lemi henüz halledilebilmiş değildir. Bu yüzden, tesis
lerin alüminyum kısmı dörtte bir verimle çalışmak
tadır. Türkiye Elektrik Kurumu; Seyitömer'den en-„
terkonnekte sisteme bağlamayı, önce 1974 Ekimine,
bilâhara 1975 Ocağına'talik ettiği halde, bunu hâlâ
gerçekleştirememiştir. Bu yüzden fabrikanın enerji
si, pahalı bir kaynak olan Fuel - Oil ile çalışan gaz

Aradan geçen 9 ay içinde, Donanmamızın Çandarlı Gemisinin bir haftalık bir jeopolitik seyrinin
dışında hiç bir sismik ve manyetik etüt yapılama
mış ve bir de Norveç gemisi, âdeta Türk kamuoyu
ve Devletiyle alay edercesine ve her gün basını ve
radyoları işgal ederekten, âdeta köşe kapmaca oyna
mıştır. Nihayet, aylar sonra, bu yabancı şirkete ve
kaptana söz geçirilemeyeceği anlaşılmış gibi görünü-
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yor ki, resmî ağızlar, «Tazminat davasından» söz et
meye başladılar. Burada akla bazı sualler gelmekte
dir :
Bu nevi etütleri Japonya, Almanya, Belçika ve Ingiliz firmalarının da yaptığı bilindiğine göre, niçin
alternatifler aranmamıştır? Yapılan mukavelede, kap
tanın ve şirketin keyfine göre hareket edecek kapılar
niçin bırakılmıştır? Politik baskılar mevzuu bahis ol
duysa, neden karşı tedbirler alınmamıştır?
Son durumda, etütleri yapılacak âletlerin dışarıya
sipariş edildiği ve Haziran 1975'e kadar geleceğini
ve burada bir gemiye monte edileceğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bildiğimiz kadarıyle, bu tip gemilerin bir
konstrüksiyonu vardır. İnşallah bu deneme de, bize,
bir yıl kaybına sebebiyet vermez.
Sayın milletvekilleri, açıklığa kavuşmasına ihti
yaç duyulan bir diğer konu da, Türkiye'nin, 15 ba
tılı devlet ile birlikte kurucuları arasına katıldığı,.
Enerji Ajansı konusudur.
Petrol tüketen ülkelerin, üretici ülkelere karşı men
faatlerini korumak, petrol dolarlarını tekrardan ülke
lerine cezbedebilmek için Amerika, Japonya gibi dev
lerin de bulunduğu bu kulübe Türkiye'nin de dahil
olmasının yarar ve zararları tartışılmaktadır.
Konu ile en fazla ilgisi olması gereken Enerji Ba
kanlığı, Türkiye'nin, Enerji Ajansına dahil olması
karşısında, («mütalaasının ve onayının»1 alınmadığını1
ileri sürmektedir. Bu, çok garip bir çelişkidir. Sayın
Bakandan, Bakanlığının bu konudaki görüşünü lüt
fetmesini rica ediyorum.
Libya gibi, Irak gibi dost petrol üreten ülkeler
le ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştığımız şu günlerde,
Enerji Ajansına girişimizin ters bir tutum olabilmesi
ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır.
Irak Boru Hattı nihayet Meclislerden geçti; fa
kat geçmiş hükümetin bunu niçin bir yıl beklettiği
hâlâ anlaşılamadı.
Iran Doğalgaz Boru Hattı da bir başka yılan hi
kâyesine dönüşmüştür. Komşumuz ve CENTO ve
RCD ortağımız iran'ın, Zenginleştikten sonra, yadellerden dostlar aramasını garipsiyoruz.
Petrol ve kömür rezervlerinin sınırlı oluşu, dün
yayı, enerji konusunda nükleer çahşmaları yoğunlaş
tırmaya icbar etmiştir. Bir çok ülke, 5 ve 10 yıllık
kademeler içinde nükleer enerji santralleri vasıtasıyle,
enerji taleplerinin % 50'sini bu kaynaktan sağlamayı
hedeflemişlerdir. Bizde ise, bu konu henüz teşkilât
lanma safhasında görünmektedir. Her ne kadar, geç
miş Başbakan yardımcısı, 2 sene içinde nükleer ener
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ji santralinin işleyeceğini, işlemeye başlayacağını ifa
de etmişse de, yetkililer, 10 seneden evvel bu santralin
faaliyete geçemeyeceğini beyan etmektedirler. 10 yıl
sonra tamamlanacağı bildirilen 600 megavatlık sant
ralin, 10 yıl sonrasının ihtiyaçları için çok yetersiz
olacağı ortadadır. Hele, hammadde olarak, uranyum
yataklarına sahip olduğumuz da hesaba katılırsa,
nükleer enerjiye daha fazla ağırlık vermemiz gereği
daha iyi anlaşılacaktır.
Hidrolik kaynaklarımızın % 90'ının âtıl durum
da olduğunu söylemiştik. Artık bir tekerleme haline
gelen, Karakaya, Aslantaş, Oymapınar projeleri için
yine söyleyeceğiz, yine uyarmalarda bulunacağız.
Yıllardır, bu isimler bu kürsülerden, enerji bütçelerin
de tekrarlanır. Ne yazık ki, yıllardır da icraatta bir
santimlik dahi ilerleme görülemez.
Öte yandan, devletin, teknik eleman yokluğu ve
sıkıntısını da gözönünde tutmak gerekiyor. Devlet
Su İşlerinde, neredeyse, proje hazırlayıp, kontrol ve
inşa edecek teknik eleman kalmamış durumdadır.
Geçmiş iktidarlar, bir tanesi 657 sayılı Kanunla, öbü
rü de 12 sayılı Kararname ile tecrübeli teknik perso
neli küstürmüşler ve kamu sektöründen ayrılmaya
âdeta zorlamışlardır. Bu projelerin gerçekleşebilmesi
için, müstakbel hükümetlerin, teknik ve sağlık perso
neli için ayrı bir statü hazırlamaları gereğine inanı
yoruz.
Sayın milletvekilleri, kaba hatları ile çizmeye ça
lıştığımız bu tablo, Türkiye'nin millî enerji politika
sında bir koordinasyon eksikliğini açıkça ortaya koy
maktadır. Çeşitli kaynaklar için, çeşitli kuruluşlar,
birbirleriyle koordone edilmemiş bir biçimde çaba
harcamaktadırlar. Bu çabalar ne kadar iyi niyetli
olursa olsun, tüm enerji politikası açısından rantabl
olmaktan uzaktır ve kaynak, emek ve zaman israfı
na sebebiyet vermektedir. Bu açıdan, tezeğimizden
uranyumumuza kadar, kaynaklarımızı optimal bir
kullanım düzeyine sokacak bir koordinasyon teşkilâ
tını gerekli görmekteyiz.
Madenlerimize de kısaca değinmek istiyorum.
Bazı gelişmekte olan ülkeler dış ticaret açıklarını,
madenlerini işleyip, ihraç ederek kaparken, bizde ma
denciliğin gayri safi millî hâsılamızdaki yerinin f%
1,5 oluşu, acı bir gerçektir. Aliminyumun durumunu
arz ettim. Karadeniz Bakır Kompleksi, 700 milyon
Türk Liralık bir sermaye açığı içinde, çalışamamakta
dır. Bugünkü bir gazete haberinden, koka çevrilecek
taşkömürü ithali için 2 milyar Türk Lirası gerektiği
ni öğreniyoruz. Rezerv tespiti, çıkartma, işleme saf-
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halan ile madenciliğimiz çok yavaş bir tempo içinde
görünmektedir.
Sulama projeleri de aynı yavaşlık içindedir. Bü
yük Konya Ovası Sulama Projesi, 1960'dan beri 1969
dan beri, âdeta durmuş gibidir; Konya ovasının cüzi
bir bölümü, hâlâ, Abdülhamit devrinde yaptırılmış
kanallarla sulanabilmektedir.
Büyük Menderes Havzası Projesi de aynı durum
dadır. Topraklar çoralklanmaya terk edilmiş durum
dadır.
Fırat - Dicle Projesi için, 20 yıllık bir perspektif
görüntüsü içinde ihmal devam etmektedir.
Bu yıl, buğdaydan şekere kadar, temel tarım mad
delerimizi bile dövizle ithal zorunda kaldığımız düşü
nülürse, sulama projelerinin önemi daha iyi anlaşıla
caktır.
Son bir nokta olarak, elektromekanik sanayiinin
kurulması hakkında da görüşlerimizi arz etmek isti
yorum.
Bir rapora, göre, 1987 yılında 350 milyar Türk Li
ralık elektrik teçhizatına ihtiyacımız olacağı anlaşıl
maktadır. Gerek Ortak Pazarın rekabet şartları, ge
rekse dış ticaret ödemeleri dengesi, bu sanayiin hiç
olmazsa bir kısmının Türkiye'de kurulmasını zorunlu
kılmaktadır.
Gönül isterdi ki, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu gibi, Elektrik ve Makine Mühendisle
ri Odaları gibi, Sanayi Odaları gibi kuruluşlarımız bu
konular üzerine eğilsinler ve bu sanayiin nasıl, ne bi
çimde rantabl ve optimal olarak kurulması gereği
üzerinde dursunlar.
Dün dinlediğimiz Elektrik Mühendisleri Odası
Başkanı, maalesef, devletleştirmekten başka hiç bir
konuda beyanda bulunmadı.
Üzüntümüz, meslek odalarının, kendi meslekî ko
nularının dışında ve alâkaları olmayan konularda
mesai sarf etmelerine rağmen, memleketin millî ko
nularına, kendi meslekî konularına eğilmemeleridir.
Muhterem milletvekilleri, satırbaşları halinde, 15
dalkika içine sığmasına imkân olmayan konuları,
grupum adına arz etmeye çalıştım.
Dinlediğinizden dolayı, grupum ve şahsım adına.
saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Üret
men. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
C. H P. GRUPU ADINA ORHAN ÜRETMEN
(Balıkesir) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri;
-
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Ülkemizin, ekonomik yönden kendi kendini yöne
tebilecek bağımsız ve uygar bir düzeye ulaşabilmesi,
ancak, sorunlarını gerçekçi bir açıdan çözebilmesiyle mümkündür. Bunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının büyük görevleri ve büyük sorumlulukla
rı vardır.
Bilindiği gibi, gerçek bir özgürlük, ancak, tam
ekonomik bir bağımsızlıkla mümkündür. Genel ola
rak, ekonomik bağımsızlığa kavuşmuş ülkeler, her
türlü kaynaklarını bilinçli olarak işleten toplumlar
dır. Onun için, özellikle doğal kaynaklarımızın ül
ke yararına değerlendirilmesi, Türkiye'nin ekono
mik yönden kalkınmasına doğrudan katkısı;
1. Petrol,
2. Enerji ve doğal kaynaklarından yeteri kadar
yararlanma,
3. Kendi insangücüne bağlı bir enerji politika
sı izlemesiyle mümkün olacaktır.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, enerji üreti
minin % 45'ini petrol, % 28'ini kömür, % 27'sini de"
hidrolik sularımızdan sağladığını düşünürsek, pet
rolün Türk ekonomisi içinde önemi ne kadar mü
himdir, ortaya çıkar.
Değerli milletvekilleri, ülkemizin üretime dönük
gelişmesinin temel yatırımını Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı, Devlet Su işleri, Maden Tetkik
Arama Enstitüsü, Etibank gibi büyük kuruluşlar
oluşturacaktır. Bu kuruluşların, ülkemizin kalkın
masında, ülke gerçeklerine dönük, en bilinçli, en iyi
ve en ekonomik yolları arayıp bulmaları gerekmek
tedir. Bu kuruluşlar için dinamizm kaçınılmazdır. Fa
kat maalesef bu kuruluşlarda bütün bunlar gerçek
leşmemiştir.
Değerli milletvekilleri, şimdi eleştirilerimizi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerine çevire
lim.
1 Ocak 1974 World Oil istatistiklerine göre, dün
yada ispatlanmış petrol rezervleri yaklaşık olarak
628 milyar varildir. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde
250 milyar varil petrol tüketecek bir dünya, 2000
yılında rezervleri tüketecektir.
Şimdi, ülkemiz için çıkış ve iktisadî hürriyet yol
larının neler olduğunu saptayalım.
1970 yılında başlayan ve 1972 yılında bütün ağırlığiyle kendini hissettiren dünya petrol krezinin
ülkemizin ekonomisi üzerinde güçlü etkisi olmuş
tur. Gelişmekte olan sanayimizin ve bunun temel
elemanı oları enerji ihtiyacının büyük boşluklar mey
dana getirmesi önemli sorunlar yaratmıştır,
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Petrol üretici ülkeler, doğal kaynaklarının ziya
desiyle zorlandığını ve bunların kısa sürede tüketil
mesini önlemek üzere titizlikle korumak ve kullan
mak gerektiğini anlamış durumdadırlar. Bunun ya
nında, Arap ülkelerinin, ulusal silâh olarak kullan
madaki kararlı tutumları, dünya ekonomisine bağlı
olarak, ülkemizi de ciddî olarak ekonomik sorun
larla karşı karşıya getirmiştir. Bugün genel koşullar,
bizi, millî kuruluşumuz olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı üzerinde önemle ve özellikle durma
mız gerekliliğine zorlamaktadır.
Ülkemizin petrol durumuna göz atacak olursak,
1975 yılında iç tüketim 15 milyon ton, buna karşılık
yerli üretim 3 , 5 - 4 milyon ton civarında kalacaktır.
Bu neticede, % 75 üretim açığı sonucu doğmakta
dır. Ülke ihtiyacının yılda en az % 10 artacağı düşü
nülürse, giderek her yıl için 1,5-2 milyon ton ithalât
fazlası gerekecektir. 1975 yılı içinde 1 200 000 000 do
lar dolayında olan ithalât artığı karşılığı, 10 yıl sonun
da 2,5 milyar doları bulacaktır. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının ne ölçüde ağır bir sorumluluk ve
görevle yüklü bulunduğunu bu durum belirtir.
Değerli milletvekilleri, oysa TPAO, geçmiş yıllar
daki kişisel çıkarlar uğruna içine sokulduğu ortam
ların etkisinden bir türlü kurtulamamıştır; beklenen
silkinmeyi yapamamıştır. Son günlerde basınımızı
da meşgul eden önemli iç çekişmelere sahne olduğunu,
anagörevinin ötesinde kişisel sorunların deprasyonel
düzeye eriştiğini esefle görüyoruz. Oysa, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı, kuşku götürmeyen, yetiş
kin teknik kadroya dayalı, ileri derecedeki ulus
lararası petrol şirketleri ile rahatlıkla boy ölçüşebi
lecek çizgide olan potansiyelinin fadalı ölçüde kul
lanılmadığını, giderek yetişkin personelin azaldığı
ve bu gidişle yakın gelecekte teknik eleman sorunu
ile de karşı karşıya kalınacağını gözden uzak tut
mamalıyız.
Değerli milletvekilleri, personel kadrosunun gi
derek gelişmesine karşı, tecrübe ve yetenek isteyen ele
man temininde tutucu bir tutum içinde olduğu, özel
likle jeolog, jeofizikçi bir mühendis alımında ile
riye bağlı gelişmelere hazırlanmakta yavaş davranıldığını önemle hatırlatırız.
Arama kadrosu, rutin işlerden zaman ayırmak ve
değerlendirme çalışmalarına gereği şekilde eğilmek
olanağından yoksun. 1975 yılı içinde 100 bin metre
civarında planlanan sondaj metrajı, 1974'de % 25
civarında fazlalık göstermesine karşılık, aktüel petrol
sorununun çözümü çerçevesi içinde gülünçtür. Bu
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gün artık, temini güç ve uzun zamana bağlı olan son
daj kulesi ve malzeme ihtiyacının öncesi yıllarda dü
şünülmesi gerekirdi. Daha çok zaman kaybına ta
hammülümüz yoktur. Yakın gelecekte bu millî ku
ruluşumuzun, yapması gereken yüksek düzeyli ça
lışmaya acilen hazırlanması ve siparişlerini şimdi
den yapması gerekmektedir.
Değerli milletvekilleri, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının petrol istihsali, yeni keşfedilen sahalara
rağmen, Yeniköy, Sancak, Oyuktaş, Adıyaman, Deveçatağı gibi bölgeler, çok cüzi artışlar göstermekte
dir. Bu sahaların verimi süratle düşmektedir. Bu da,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ciddî istih
sal aksaklıklarının izlenimini vermektedir. Nitekim,
1975 yılında, 1974 istihsaline göre artış beklenmemek
tedir. Ayrıca, geçecek zaman süreci içinde de, bu
günkü petrol sahalarının giderek tükeneceği de ta
biîdir. Yeni keşifler yapılmalıdır ve bu tempo ile üre
time devam edildiğinde, Türkiye'deki kaynaklar 1984
yılında kuruyacaktır. Çünkü, 32,2 milyon ton rezerv
vardır; 3,5 milyon ton yıllık üretim yapılmaktadır.
Ancak, şu anda gözlenen durum bu görüntüden çok
uzaktadır. Ülkemize kâr amacı ile gelmiş olan pet
rol şirketleri ile bunların paralelindeki yerli yaban
cı kuruluşlar, bir kenara bırakılırsa, çözümlenmesi
söz konusu olan bu mesele, millî kuruluşumuzun,
TPAO'nın aramacı personeli üzerinde yoğunlaşmak
tadır. TPAO bu sebeple özenle korunmalı ve gelişti
rilmelidir.
Millî kuruluş TPAO'nun daha da güçlü ve kuv
vetli hale getirilmesi konusunda ortaya atılan gö
rüşlere ilâveten, geçmiş aksaklıkların bir daha teker
rürüne mani olacak şu görüşlerimize de önem veril
mesi gerekecektir :
Değerli milletvekilleri; 1954 senesinden 1971 se
nesine kadar Türkiye'de 64 adet yabancı firma pet
rol aramıştır. Halen bunlardan 12 tanesi Türkiye'de
faal durumdadır. Bu 12 firmanın içinden sadece ak
tif olarak Shell Şirketi çalışmaktadır. Bulgur Dağı
ve Şelmo'da bulunan Mobil'in kuyuları ve 12 şirketin
derhal millileştirilmesi gerekmektedir.
Sayın A. P. sözcüsü Külâhlı, buradan, yabancı şir
ketlerin bir avukatı gibi, yabancı şirketleri savunmak
tadır. 1984 senesinde bitecek olan petrolü burada
• savunur ve arkasından bu 12 tane firma bu petrol sa
halarını kapatmıştır, burada çalışmamaktadırlar. An
cak, buraya gelecek olan yabancı şirketlere bu yerle
ri satarak menfaat sağlayacak olan bu şirketlerin der
hal Türkiye'den kovulmaları gerekmektedir.
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ETEM EKEN (Çorum) — Külâhlı ile beraber.
BAŞKAN — Efendim, ona zatiâliniz de dahil et
sek nasıl olur? Razı olur musunuz?
Rica ederim, birbirimizi inciten sözler söyleme
yelim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) - - Doğal kaynak
lara sahip çıkıyor?
BAŞKAN — O ayrı mesele efendim, o ayrı mese
le bir de, bu salonu, bu çatının mehabetine yakış
mayan sözler sarf etmek ayrı mesele. İkisini lütfen ayı
rabilelim.
ORHAN ÜRETEN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, 1975 Türkiye'sine getirilecek yeni bir petrol
kanunu, muğlâk değil, anlaşılır olmalıdır. Basit ve öz
olarak yeniden ele alınmalıdır. Bunun için de şu anabaşlıklar işlehmelidir.
Türkiye, denizleri dahil, tek ve bütün bir arama
ruhsatıdır. Bu ruhsatın sahibi, devlet adına, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı olmalıdır; kimseye ruh
sat veremez; ancak, kendisi ile özel anlaşmalar ya
pan yabancı şirketlerle Türk Devletinin menfaati
ne uygun bir işbirliği yürüterek ancak, Türkiye'nin
petrollerini değerlendirme yönüne gidebilir.
Değerli milletvekilleri, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının, yeni şartlarda, dışarıda bir arama hesa
bı bulunması ilgililerce teklif edilmiştir; fakat bunu
Maliye ve geçmiş hükümetler kabul etmemiştir. Po
litikacılarımız gibi, milliyetçilerimiz, petrol ekonomi
si ve petrol politikası konusunda eğitilmelidirler.
Türk ekonomisini buna göre değerlendirmelidirler.
Sonuç olarak, ülkemiz içte, karar ve deniz saha
larını büyük bir hızla, kendi imkânları ve iyi düşü
nerek anlaşmalar sağlamış yabancı şirketler aracılığı
ile değerlendirilirken; dışta, daha fazla gecikmeden, her
türlü fırsata sarılarak arama ve üretime gitmeyi sağ
lamalıdırlar.
Değerli milletvekilleri, zamanın çok kısa olması
dolayısıyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığın
dan sonra sizlere DSİ konusunda birkaç söz söyle
mek istiyorum.
Devlet Su İşleri, kanunlarça öngörüldüğü gibi,
enerji ve sulama işlerinde işbirliğine zorunlu oldu
ğu kuruluşlarla ilişkilerini de gözden geçirmelidir.
Enerji ve sulama işlerinde planlama, projelendir
me, yatırım ve yapım ile işletme görevlerinin bu ku
ruluşlar arasında dağılımının yararlı ve zararlı ta
raflarının bilinmesi, herhalde daha iyi bir düzenleme
ye gidilmesi gerekecektir.
Değerli milletvekilleri, DSİ Genel Müdürlüğü
18 . 12 . 1953 tarihinde kabul edilen 6200 sayılı Ka
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nunla kurulmuş yatırımcı bir kuruluştur. Taşkın,
sele karşı koruyucu yapılan yapmak, sulama yapıla
rı kurmak, bataklıklar kurutmak, enerji üretmek,
içme suyu, kanalizasyon projelerini onaylamak, akar
sularda onarım yapmak, gereğinde ulaşıma elverişli
hale getirmek.
Değerli milletvekilleri, Devlet Su İşleri, 1974 yılı
4 miryarlık bütçesi ile, Türkiye'nin en büyük yatırımcı
kuruluşudur. 22 yıldan bu yana görev veren, büyük
bir teknolojinin biriktirdiği DSl'de çok değerli tek
nik elemanlar yetişmiş ve bir çoğu da kime hizmet
ettiği anlaşılmayan bir politika ile kaçırılmıştır.
Bugün Devlet Su İşleri, ne yazıktır ki, kendisinden
beklenen planlamaları yetiştiremeyen, projeleri, ya
pamayan, inşaatlarının kontrolüne yetişemeyen ve bu
görevleri yüksek ücretler ödeyerek yabancı, ya da
yerli özel firmalara yaptıran bir duruma düşürül
müştür.
,
En büyük yatırımcı devlet kuruluşunun bu duru
ma gelmesinde başlıca iki önemli etken vardır :
1. Personel Kanunu.
2. İşbirliği yapması gereken, beklenen kuruluş
larla görev çatışması.
Değerli milletvekilleri, akarsularımız, petrol ve ka
tı yakıtlara kıyaslandığında, bitmesi tükenmesi ol
mayan, doğal enerji kaynaklarımızdır. Bugün % 6,2'
sini kullanabildiğimiz Türkiye hidrolik potansiyeli^
nin, 1988 yılına kadar tamamlanacak barajlarla % 86'
sının kullanılması tasarlanmaktadır. DSİ'nin, içinde
bulunduğu koşullarla bu tasarıyı gerçekleştirmesini
beklemek aşırı iyimserlik olur. Kısa zamanda DSİ tek
nik personel gereksinimi karşılanmadığında, tasarla
nan, 40'a yakın büyük projenin yerli ve yabancı özel
firmalara yaptırılması zorunluğu doğacaktır ve bel
ki de, yaratılmak istenen ortam budur.
Orta büyüklükte bir proje, yerli özel firmaya hazırlattırıldığında, DSİ maliyetinin en az üç katı olmak
tadır. Yabancı bir firmaya hazırlatıldığında, beş mis
li olmaktadır. Örneğin, 'Kızılırmak üzerindeki Altınkaya Barajı fizibilite projelerinin bir yabancı firma
ya 20 milyon Türk Lirasına ihalesi düşünülürken,
DSİ'ce yapılması kararlaştırılmış ve bu proje 5 mil
yon Türk Lirasına ulaşmıştır. Yetkililer, bu projenin,
şimdiye kadar DSİ ya da firmalarca hazırlanan bü
tün projelerden daha iyi nitelikte olduğunu belirt
mektedir.
Değerli milletvekilleri, hidroelektrik santrallerinin
yapımı ve zorunlu durumları da, yardımcı diğer kay
naklardan enerji üretimi, 3200 sayılı Kanunla DSl'ye
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görev olarak verilmiştir. 1312 sayılı Kanunla kuru
lan TEK ise, üretimi hazır hale getirilmiş hidroelek
trik santralleri işletmek, termik nükleer ve gaz sant
ralleri kurmak ve işletmekle görevlendirilmiştir.
Bu şekilde ayrıtlanmış olmasına rağmen, bu iki
kuruluş arasında bazı' sürtüşmeler ortaya çıkmıştır.
Dünyanın her ülkesinde bir hidrolik proje bütün ola
rak ele alınır. Bir hidrolik santral yapımında yapı
kısmının ayrı, teçhizat kısmının ayrı projelendirilme
si düşünülemez. Böyle bir projelendirme, ilgili mes
lek elemanlarının oluşturduğu bir grup tarafından yü
rütülür DSt bugüne kadar, 20 kadar hidroelektrik
santral inşa etmiştir. Hepsi de işletmede olan bu sant
raller enterkonnekte sistemin güvenilir ve en önemli
üretim kaynaklarıdır.
Değerli . milletvekilleri, hidroelektrik santralleri,
işletme TEK tarafından devralındığmdan bu yana, ge
rek enerji, gerek sulama yönünden aksamalar ortaya
çıkmıştır. Üretim, hidro elektrik santralini işletmede,
büyük ölçüde, rezervuar işletmeciliği bilgisi de gerek
mektedir. Hidroelektrik santraller genel olarak, bik
santraller olarak kullanıldığında maksimum düşülerde
verimli olurlar; termik santraller ise baz santral ola
rak kullanılırlar. Birkaç yıldır, baraj gölleri, bu görü
şe uymayan biçimde israf edilmişlerdir; Gökçekaya,
Sarıyar, Demirköprü, Kemer gibi birçok baraj güleri
enerji üretilemeyecek bir düzeye düşürülmüşlerdir.
Ayrıca, çok amaçlı inşa edilmiş barajların yalnız
enerji için düzensiz kullanılması, sulama mevsiminde
birçok barajın sulama görevini yerine getirememesine
neden olmaktadır.
Bu nedenlerle, hidroelektrik santralleri işletilmele
rinin yine eskisi gibi DSİ tarafından yürütülmesinde
yarar bulunmaktadır. İşletme sırasında baraj gövdesin
de, zemininde, diğer tesislerinde çıkacak aksaklıkların
ve onarım işlerinin, işlemlerinin, zamanında görülme
si ve yapılmasına böylece olanak sağlanacaktır.
BAŞKAN — Sayın Üretmen, bir dakikanız kaldı
efendim.
ORHAN ÜRETMEN (Devamla) — Bağlıyorum
sayın Başkanım.
Değerli milletvekilleri, DSt konusunda söylenecek
çok söz vardır. Bu konuyu, bu eleştirmeyi, zamanın
kısalığından dolayı yapamayacağım. Bu arada Etibanka geçmek istiyorum.
Etibank da Türkye'nin en büyük kuruluşlarından
biridir. Etibankın bugünkü düzeyde, 20 milyar liralık
bir sermayesi bulunmaktadır. Ne yazık ki, büyük ku
ruluşları olan Karadeniz Bakırları, Türk Civa, Çinkur,
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Kumaş gibi büyük müesseselerin bulunması, bu fir
madan her sene devlet sırtına milyarlarca ziyan getir
mektedir. Etibankın bir senelik kârı 150 milyon civa
rındadır. Bunun 100 milyonu sadece bankacılıktan...
20 milyara karşılık, 50 milyon lira kâr getirilmekte
dir.
Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlarken şuna de
ğinmek isterim. Bugün Türkiye'deki bütün kuruluşlar,
yapılan bütün büyük tesisler, ne Adalet Partisinin, ne
geçmiş bütün hükümetlerin damgasını taşımaz. Bun
lar ancak, Türk milletinin genel müdürlerinin, teknik
elemanının, işçisinin, müsteşarının damgasını taşır.
Bütün bu tesisler Adalet Partisinin damgasını taşı
maz. Bunu böyle bilmelidirler.
İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Ecevİt Hüküme
tinin iktidarından ve şerrinden korusun.
ORHAN ÜRETMEN (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım...
Alınma... Alınma.
BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin;
müdahale etmeyin efendim, müdahale etmeyin.
ORHAN ÜRETMEN (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, «Sayın Ecevit Hükümetinin iktidarından ve
şerrinden korusun» diyen sayın milletvekiline şu şekil
de cevap vermek istiyorum : Türk Parlamentosunda
hassaten grup sözcülerinin bu türlü terbiye yoksun
larına ve siyasî nezaketten uzak olanlara, böyle güçle
re karşı çıktığı takdirde bu ülke, bu memleket, an
cak, kalkınacaktır.
Hepinizi grupum adına saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Üretmen.
Sayın Cahit Kayra; efendim, bir tezkere göndere
rek, Demokratik Parti konuşmacısının, Ege'de araştır
ma yapacak gemi konusunda yapılan anlaşmada nok
sanlar bulunduğunu iddia ederek, vakıalara uymayan
ve Hükümete ve Bakan olarak size kusur izafe eden
bir konuşma yaptığını iddia ederek 70 nci maddeye gö
re söz istiyorsunuz.
Sorumluluk taşıyan kişilere kusur izafe edilmiş ol
masını sataşma olarak kabul etmek mümkün değildir.
Aksi tâdkirde, sorumluluk taşıyan hiçbir kişiyi ten
kit etmek, eleştirmek imkânını bulamayız.
Bunu sataşma olarak kabul edemiyorum efendim.
CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, bu*
rada iki söz söylemek istiyorum.
BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim? Başka
hakkınız yok.
CAHİT KAYRA (Ankara) — Yalnız, bazı gerçek
leri burada açıklamak.,,
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BAŞKAN — Hayır, direniyorsanız, söz hakkınız
olup olmadığını Genel Kurulun hakemliğine baş vur
mak suretiyle...
DOĞAN ARASLI (Kars) — Kimin direndiğini
tespit için direnin.
BAŞKAN — Sayın Kayra, İçtüzüğümüzde böyle
bir şey yok. Direniyorsanız, lütfedin, belirtin.
CAHİT KAYRA (Ankara) — Direniyorum efen
dim.
BAŞKAN — Efendim, sayın Kayra, arz ettiğim
gerekçe ile, sataşmadan, söz talebinde bulunmaktadır.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim.
Sayın Külâhlı, buyurun efendim. Sizin de bir mâ
ruzâtınız vardı.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Cumhuriyet Halk
Partisinin sayın SJZCÜSÜ benim konuşmamı eleştirir
ken, «yabancı petrol şirketlerinin avukatı gibi konuş
tuğumu» söylediler.
Bunu, sataşma olarak kabul ettim.
BAŞKAN — Efendim, herhalde bu sözünüzü, yani,
avukatlık amacıyle mi, savunma amacıyle mi, lütfen
ayakta ifade buyurur musunuz?
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Savunma ba
kımından söyledim sayın Başkan.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bunu ben, gerek
grupum, gerekse şahsım bakımından sataşma olarak
kabul ediyorum. Eğer sözlerini geri alırlarsa vazgeçi
yorum; almadıkları tadkirde söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, şarta bağlı bir şey olmaz
sayın Külâhlı. Direniyorsanız oya sunacağım.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, di
reniyorum.
BAŞKAN — Efendim, sayın Külâhlı, sataşmadan
söz istemektedirler.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun sayın Külâhlı. (A. P. sıralarından alkış
lar.)
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Teknik bir Bakanlığın bütçesi görüşülürken, böyle
teknik bir konuda bana, benim konuşmamı değerlen
diren arkadaşıma, «Yabancı petrol şirketlerinin avuka
tı gibi»..
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Gibisi fazla.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — ... tabirini kul
landığı için huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde
kaldım. Özür dilerim.
-
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Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin imkânları mah
duttur. Petrol konusunu eleştirdim huzurunuzda ve
şunu da ifade ettim, konuşmamda: Türkiye'nin petrol
imkânlarının değerlendirilebilmesi için, bütçemize 429
milyon liralık ödenek konmuş. Halbuki, petrol re
zervlerimizin de değerlendirilebilmesi için, önümüzdeki
20 senelik bir süre içinde, bugünkü değerler üzerinden,
20 milyar liralık bir yatırım yapmaya mecburuz. Ni
çin bunu yapamıyoruz? Bütçemizin imkânları meydan
dadır. Petrol politikası, bugün artık her türlü tartış
manın ötesinde, rayına oturmuştur. Bugün artık, me
selâ, taşıma gibi, meselâ, boru hattı gibi; meselâ rafi
neri gibi, riskli olmayan konularda, petro - kimya
konusunda ve diğer konularda elbette ki, özel teşeb
büs olsun, anonim ortaklık olsun, millî kuruluşlarımız
öncelik almıştır ve almaktadır. Ama, arama konusun
da, maalesef, bütçe imkânlarımızın kıt oluşu dolayısıyle, kâfi miktarda ödeneği ayırmaktan mahrumuz.
Değerli arkadaşlarım, bir kuyu açıyorsunuz, bunun
bedeli 2,5 ilâ 10 milyon lira tutuyor. Sayın Hüdai Oral
arkadaşım bilir, biz bu konuyu, Millet Meclisi Petrol
Araştırma Komisyonu olarak sahaları gezmek suretiy
le, rafinerileri dolaşmak suretiyle ve yabancı, yerli pet
rol uzmanlarını, Araştırma Komisyonu üyeleri olarak
dinlemek suretiyle uzun boylu etüt ettik. 2,5 ilâ 10 mil
yon liraya bir kuyu açıyorsunuz, içinden hiçbir şey
çıkmayabiliyor. Deniz aramalarına girecek olursak, ki
girmemiz hakikaten arzu edilir, bunun değeri beş mis
li ve on misli fazla bir bedele maruz kalıyor.
Sevgili arkadaşlarım, nasıl yapacağız petrol değer
lendirme işini? Deniz aramalrına nasıl yetişeceğiz?
İşte o zaman karşımıza, ister istemez, bunları yeraltın
da bekletmek suretiyle, zenginleşinceye kadar beklet
mek suretiyle atıl bırakmak yerine, eğer imkân bula
bilirsek elbette ki, iktidara gelen hükümetler, yabancı
kaynaklardan kredi suretiyle veya başka bir suretle ve
yahut Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının önderli
ğinde birtakım ortaklıklar kurmak suretiyle bu kaynak
ları değerlendirmek yoluna gitmek mecburiyeti çıkı
yor.
Türkiyen'in durumu meydandadır sevgili arkadaş^
larım. Benim ortaya koyduğum görüş budur. Şimdi,
benim bu görüşüme itiraz eden arkadaşım, kaynağını
göstersin, nasıl yapacağımızı göstersin? İşte, bütçe or
tada, benim konuşmama, kalkmış, «Yabancı petrol şir
ketlerinin avukatı gibi konuştu» diyor.
Müsaade ederseniz, ben de aynı üslûp içinde sizin
konuşmanızı değerlendireyim mi? Aynı üslûp içinde
cevap...
277 —
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ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Buyurun, bu
yurun.
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, müsaade
edin efendim. Rica ederim Sayın Üretmen, rica edi
yorum efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, ben 1965'ten beri Parlamentoda bulunuyo
rum, sevgili arkadaşlarım, ben de, avukat değilim,
mühendisim.
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Ben de pet
rolü deliyorum.
'
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Ben de dağ
başlarında direk dike dike, tel çeke çeke bu memle
ketin köyünü, kasabasını nurlandırmak için 12 sene
müddetle emek vermiş bir arkadaşınız. (C. H. P. sı
ralarından «Doğru, doğru» sesleri.) Sevgili arkada
şım, bizler Adalet Partilisi, M. S. P.'lisi, Demokratik
Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, Milliyetçi bir
cepheyiz; bunu iyi bilin. Sizler, geçen gün burada
Deniz Baykal söyledi... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.)
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, ri
ca ederim.
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Deniz Bay
kal söyledi; solun karşısına da bizler Türk milliyetçileri
olarak boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Asıl sizler, işte
bu solun, işte bu anarşistlerin, işte bu affettiğiniz
Marksistlerin avukatlarısınız. Allah belânızı versin.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Allah se
nin belânı versin.
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Terbiyesiz.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Terbiye
siz adam. (C. H. P. ve A. P. sıralarından ayağa kalk
malar, karşılıklı tartışmalar.)
BAŞKAN — Sayın Üretmen, Sayın Külâhlı, Sa
yın Külâhlı rica ediyorum. Lütfen; rica ediyorum
efendim, lütfen yerlerinize oturun.. Sayın Ensarioğlu,
Sayın Ensarioğlu... Lütfen... Yöneticilerden rica edi
yorum, arkadaşlarınızı teskin ediniz.
SELÇUK ERVERDl (Erzurum) — Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun.
SELÇUK ERVERDl (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi sözcüsü tarafından...
BAŞKAN — Sözcü olarak konuşmadı efendim,
şahsı adına konuştu.
SELÇUK ERVERDl (Erzurum) — Şahsı adına
konuşan kişi, Halk Partisini, Marksistlerin, anarşist
lerin hamisi olarak gösterdi. Kendilerinin milliyetçi
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cephe olduğunu, kendileri dışındakileri de bir nevi
milliyetsiz olarak ifade etti. Bu grupumuza sataşma
dır; sataşmadan dolayı söz istiyorum.
BAŞKAN — Kararımı bildireceğim efendim. Bir
leşim içinde, kararımı bildireceğim.
Sayın Altmışyedioğlu, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu adına, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
1975 malî yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı bütçesi üzerinde C. G. P. Grupunun görüş ve
temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum.
Enerji ve onun unsurlarından biri olan petrol ve
elektrik enerjisi konuları bugün yalnız ülkemizde de
ğil, bütün dünyada en başta gelen sorunlar arasında
yer almaktadır. Enerji konusunun sağlam ve güve
nilir bir şekilde çözümlemesi, ileri bir sanayi toplu
mu haline gelmenin gereği, millî bağımsızlığımızın da
vazgeçilmez şartıdır.
Türkiye'de bugün enerji çeşitleri olarak linyit,
taşkömürü,,petrol ürünleri ve hidrolik enerjisi kulla
nılmaktadır. Ticarî mahiyette enerji kaynağı olmayan
odun ve tezek de, toplum enerji üretiminde önemli
yer tutmaktadır. Ticarî mahiyette enerji kaynağı ol
mayan odun ve tezek, ısıtma aracı olarak kullanıl
makta, enerji kaynaklarının kullanılmasını azaltmak
tadır. '
Enerji kaynakları içinde petrol ürünleri çok önem
li yer tutmakta ve bu kaynağın payı yıldan yıla art
maktadır. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisi üreti
minde petrolün payı '% 39,8'dir. Keban Barajının dev
reye girmiş olduğu bugünlerde bu oran daha da ar
tacaktır. Hampetrol ihtiyacımızın % 65'inden fazlası
ithal edilmektedir. Fiyatlardaki artışlar sebebiyle,
Türkiye, dışarıya 900 milyon dolar civarında, küçüm
senmeyecek bir meblağ ödemek zorunluğunda kal
mıştır. Yeni rezervler bulunmadığı takdirde, mevcut
petrol rezervlerimizin 1982'ye doğru tükenmeye baş
layacağı ve ihtiyacın ithal ile karşılanacağı hesaplan
maktadır. Bu gerçekler karşısında, bu büyük soruna
her sorunun üstünde önem verilmesinde zorunluluk
vardır. Yeni rezervlerin bulunması için, hiçbir feda
kârlıktan kaçınmamak, millî çıkarlarımızın önplan
da tutulması için en iyi araştırmalar yapılmalıdır.
Millî petrol şirketlerimiz her yönü ile güçlendi
rilmelidir. Millî kaynaklarımızı en verimli şekilde de
ğerlendirecek, dışa bağımlı olmaktan kurtulma inv
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kânlarım sağlayacak bir çalışmanın içine süratle gir
meliyiz.
Millî ekonomimiz ve millî savunmamız bakımın
dan, tam bir güven içinde" bulunabilmek için, depo
lama, stok yapma gibi tedbirleri ihmal etmemeliyiz.
Sayın mületvpkilleri, Cumhuriyetçi Güven Parti
si, petrol davasını millî bir dava sayar. Programında,
petrol araması, çıkarması, tasfiyesi faaliyetleri ile, bo
ru hatlarının ve petro - kimya sanayiinin Devlet ke
simi içinde yer alması esasını benimsemiştir. Yaban
cı petrol şirketlerinin, daha önce aldıkları ruhsatla
ra dayanarak, yapacakları faaliyetle, iyi niyetin ge
rektirdiği tarzda ve süratle çalışmalarını istiyor ve bu
şekilde çalışmayan yabancı şirketlerin ruhsatlarının, hu
kuk kurallarına uygun olarak geri alınmasının zaru
rî olduğuna inanıyoruz.
Grupumuz, sermayesi Devlete ait, millî petrol ku
ruluşumuzun, petrol arama, çıkarma ve tasfiye faali
yetlerini sınırlayan kanun hükümlerinin kaldırılması
nı, bu kuruluşların millî menfaatlerimize uygun şe
kilde gelişmesinin başlıca şartı olarak kabul eder.
Petrol artık, milletlerarası alanda açıktan açığa
bir dış politika silâhı olarak kullanılmaktadır. Son yı
lın olayları, petrolün, büyük devletlerin, Avrupa ül
kelerinin, Japonya'nın, dış politikalarını, özellikle
Ortadoğu politikalarını etkileyen başlıca faktörler
den biri olduğunu ortaya koymuştur.
Bu durumda Türkiye'nin, enerji ve enerji kay
nakları konusunun bir bütün halinde ele alıp, kısa,
orta ve uzun vadeli politikasının çok dikkatle tespit
edilmesi gereğine inanıyoruz.
Millî ekonomi bakımından taşkömürü, linyit, su,
petrol, odun ve tezek gibi enerji kaynakları arasında
en faydalı dağılım sağlanmalıdır. Enerji kaynağı ola
rak, su kaynaklarımızın daha iyi ve daha çabuk de
ğerlendirilmesi için alınması gerekli tedbirler acilen
planlanmalıdır. Millî kaynaklarımızı süratle değer
lendirip, enerji bakımından dışa muhtaç olmaktan
kurtulmalıyız. Nükleer enerji ve üzerinde birçok
ülkelerin araştırmalar ve denemeler yaptıkları başka
enerji kaynakları açısından, Türkiye'nin çağın dışında
ve gerisinde kalmaması için, Yüce Meclisimiz bu ko
nu üzerine dikkatle eğilmek lüzumunu hissetmelidir.
Sayın milletvekilleri; yurdumuz büyük yeraltı
zenginliklerine sahiptir. Ancak, bu zenginliklere, bizim,
yeterince sahip çıktığımız söylenemez. Hiçbir dö
nemde hükümetler tatminkâr bir politikaya girme
mişlerdir. Konunun önemi ile ilgili tutarlı bir çalış
ma yapılmamıştır. Türkiye'de bugüne kadar maden
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potansiyelinin ciddî ve ilmî bir envanterinin yapıl
mamış olduğu inancındayız.
Tüm enerji kaynaklarını ve yeraltı ürünlerini içi
ne alan, kısa, orta ve uzun dönemleri kapsayacak
bir politikanın gecikilmeden tespit edilerek uygu
lamaya geçilmesinde büyük zorunluk vardır.
Devlef Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi,
geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da, arzu edilen ge
lişmeyi gösterememiştir. Türkiye'de nüfusun % 68'
inin köylerde yaşadığı, kasaba halkının önemli bir
kısmının da ziraatle uğraştığı, ziraî ürünlerden elde
edilen gelirin, millî gelirimiz ve ihracat gelirimiz içe
risindeki büyük nispeti dikkate alındığı takdirde,
toprak ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesinin
ne derece önemli olduğu meydana çıkmaktadır. Zi
raî üretimin artışında en önemli unsur olan sulama,
taşkın ve erozyonu önleme, bataklıkların kurutul
ması, hidro - elektrik tesislerinin inşası, içme ve su
lama suyu temini gibi, Türkiye'nin yıllardan beri
halledilemeyen büyük problemlerini halletme yolun
da müspet adımlar atabilmek, başlıca görevimiz ol
malıdır.
Devlet Su İşleri bütçesine, vermekte olduğumuz
önemden çok daha fazlasını vermediğimiz takdirde,
bu hizmetlerin yapılmasına imkân görmüyorum.
Fakirlik, çorak, verimsiz Doğu Anadolu, Orta
Anadolu topraklarında sabah akşam, soğuk sıcak
demeden bir lokma ekmek için çalışan köylümüzün
alınyazısı değildir. Her yıl bütçe kanunları müna
sebetiyle köylünün yanında olduğunu iddia edenler
kalkınmanın köyden başlayacağını seçim meydanla
rında, beyannamelerinde beyan eden Cumhuriyet Halk
Partisi hayat pahalılığının yükünü fakir Türk köy
lüsünün omuzuna yüklemiştir.
Köylüden yana olduğunu iddia eden Sayın Ecevit,
ziraî üretimin artmasına sebep olan, başta traktör
olmak üzere, ziraî âletleri, mücadele ilâçlarını, to
humu ve bilhassa gübreyi çok pahalılandırmıştır. Ara
cının, tefecinin, vurguncunun kaldırılacağını ilân
eder sayın C. H. P. liler stokçuluğa, mal darlığına,
aracılığa, tefeciliğe büyük vurgunculuğa sebep ol
muşsunuzdur. Bir gün olsun fakir Türk köylüsü
nün su derdini, sulamasını, elektriğini ve yolunu
düşünmemişsinizdir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin petrol bakımın
dan ümit verici olan bütün bölgelerinde petrol ara
ma işine önem verirken, bir yandan da, denizlerde
ki arama işlemlerine hız verilmelidir. İlk defa A. P. C. G. P. ortak Hükümeti zamanında Bakanlar Ku-
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rulunca Ege ve Karadeniz'de petrol araması yapıl
ması kararlaştırılmıştır.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, ilk açık
deniz arama ruhsatları A. P. - C. G. P. ortak Hü
kümeti zamanında verilmiştir. Bu adım önemli bir
adımdır. Kıta sahanlığı konusu bundan sonra önem
kazanmıştır. Bu konunun, Ege Denizinden, her iki
milletin, refahı için birlikte yararlanması gerekirken,
Türkiye ile Yunanistan arasında, her iki ülkenin hak
ve menfaatlerinin korunması gerekirken, müzakere
ler çıkmaza girmiştir. Türkiye'nin gösterdiği iyi ni
yetli çabalar karşılık görmemiştir. Bu anlaşmazlık
eğer çözülmüş olsa idi, her iki ülke arasındaki mü
nasebetler çok iyi duruma girmiş olurdu.
Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyecektir.
Hükümetin bu konudaki kararlı beyanlarından duy
duğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Norveç
gemisinin anlaşmayı ihlâli üzerine, yeni teknik im
kânlar aranması yolunda girişilen teşebbüslerin biran
önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Dost ve düşman
önünde, Türkiye, hakkının hiçbir zaman fazlasını
istememiştir. Fakat hiçbir zaman da, hakkını çiğnetmeyecektir.
Sayın Başkanım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesi üzerinde C. G. P. Grupunun görüşle
rini arz etmiş bulunuyorum.
1975 malî yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı bütçesinin yüce milletimize, Bakanlığa, Bakanlık
mensuplarına hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
söz istemiştir; Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri;
Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ile
selâmlarım.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin bilgisine sunmaya
belki gerek yoktur; fakat bir mantık teselsülünü teminen, bir değerlendirme ile açıklamalara girişmek
yerinde olacaktır.
Kesinlikle gördüğümüz kadarına göre, 1975 1985 dönemi, enerji üretim ve enerji tüketim kalıp
larında, çok büyük değişmelerin vukubulacağı bir
dönem oluyor. Bu dönemin başlangıcı, isterseniz,
1973 yılında başlayan ve 1974'te oldukça büyük bo
yutlara ulaşan petrol fiyatı ve petrol krizi olabilir;
eğer istenirse, bu, bilim ve teknolojideki büyük
aşamalar olabilir; eğer istenirse, dünya ekonomisin
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deki büyük dalgalanmalar olabilir. Hangi açıdan ba
karsak bakalım, 1975 ve 1985 seneleri içinde enerji
üretim ve tüketim kalıplarında çok dikkat çekici de
ğişmeler olacaktır. Bu değişmelere karşı Türkiye'nin
rolü nedir, görevleri nelerdir, bunlar üzerinde kısa
ca maruzatta bulunmaya çalışacağım.
Birkaç örnek üzerinde fikri tespit etmek belki
kolaylık verici olur. Öğrendiğime göre, petrol so
runundan kaynağını alan bir enerji üretim paterni
halen vukubuîmakta. Fransa'nın yepyeni 55 nük
leer santral kuracağını bu hususu kesinlikle kara
ra bağladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde,
Almanya'da 25 nükleer santral kurulacaktır. Aynı
şekilde İtalya'da 25 nükleer santral
kurulacaktır.
Fransa'da 31 tane güneş enerjisinden ısınma için ya
rarlanma fabrikası - artık bunlara fabrika diyelim meydana getirilecektir. Bütün bunlar, şimdiye ka
dar alıştığımız, bildiğimiz enerji üretim ve tüketim
kalıplarında büyük değişmeler olacağını gösterir.
Böyle bir oluşum içinde Türkiye'nin, açıkça gö
rüleceği gibi, Üçüncü Beş Yıllık Planda hazırlandığı
gibi bir enerji planlamasıyle yürümesi olanaksızdır,
buna imkân yoktur. Yepyeni bir enerji planlamasına
ihtiyacımız olduğu açıktır. Burada, kendi doğal
kaynaklarımızın ve kendi insangücümüzün, mühen
dislerimizin, her türlü teknik elemanımızın katkısı
nın çok büyük olacağı, ilim ve araştırma adamları
mızın çok ilginç çözümler getireceği, benim için
kuşkusuzdur. Ancak, büyük bir enerji planlaması
olayı karşısındayız. Bunu ancak elbirliği ile gerçek
leştirmek kabil olabilir. Akla akarsular geliyor, ak
la, boğaz akıntısından, ilerideki bir dönemde enerji
üretebilmek için yararlanmak geliyor, akla her şey
den önce belki, enerji israfının önlenmesi geliyor.
Bütün bunları düşünmek ve en iyi çözümlere ulaş
mak mecburiyetindeyiz.
Bu arada, âcil bir tedbir olarak - ki sayın Külâhlı,
«Tedbirler nelerdir?» demişti, izinleriyle buna kısım
kısım değineceğim - bir tarife reformunun zorunluğu
ortaya çıkıyor. Elektrik enerjisi tarifesi, her halde bir
reform geçirmek zorundadır. Böyle bir reform bize,
enerjiyi fazla kullanmamak, israf etmemek ve bunu
optimum dengelere doğru itmek konusunda bir araç
görevi ifa edecektir.
Aynı şekilde, köy elektriklendirilmesi konusunda,
dünya literatüründe rastlanan yepyeni teknolojilere
önemle eğilmek zorundayız. Halkımızın bu kadar bü
yük bir kısmı karanlıkta oturduğu bir sürece, kırsal
çevrenin elektriklendirilmesi konusunu gerçek boyut-
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larıyle ele almak ve bu hususta katkılarda bulunmak
mecburiyetindeyiz. Ancak, bunlar tek başına ele alına
cak ve tartışılabilecek konular değildir. Takdir buyurulacağı gibi, bunun kalkınma çabalarımızla, sanayileş
me atılımlarımızla, uyumlu ve koordone bir şekilde yö
netilmesi gerekir.
Sayın Korkut Özal, Bakanlığın bir kuruluş kanu
nu bulunmayışını mazeret olarak kullanma eğiliminin
varlığından bahsetti.
Bu husustaki görüşlere katılırım. Bakanlığın kuru
luş kanununun bulunmaması gerçekten bir mazeret de
ğildir. Bugünkü yasalar çerçevesinde yapılacak işler
vardır. Hükümetler bunları yapabildikleri veya yapa
madıkları kadar, Yüce Parlamentoya karşı sorumlu
durlar. Ne var ki, yasaların bir kısmı oldukça eski
miştir, ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte değildir. Bir
örnek vereyim; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın, örneğin, Siirt Belediyesindeki otobüs tarifesini
tasdik etmekle meşgul olması, gerçekten, enerji politikasıyle uğraşmasına ne kadar katkıda bulunur, ne ka
dar buna engel olur? Bu, ciddî bir sorundur. Başka
bir deyimle, Bakanlığın görevleri ve kuruluşu hakkında
bir kanun çıkacak olursa - ki bu hususta biraz sonra
maruzatta bulunacağım - gayet tabiî, daha etken çalış
ma imkânlarını elde edebilecektir. Sadece bu kanunun
bulunmayışı, işaret edildiği gibi, bir mazeret değildir;
ama bir etken olarak değeri küçümsenemez.
Petro - dolar adı verilen ve petrol üreticisi ülkeler
de biriktiği anlaşılan malî kaynaklar, anlaşıldığı kada
rına göre, çeşitli yayınlarda gördüğümüze göre, 60
milyar dolar raddesine erişmiştir 1974 yılında. Bunun
1980 yılında, bir tahmine göre, 250 milyon dolar rad
desinde olacağı anlaşılıyor, yığmalı olarak. Petro - do
larlardan yararlanmak konusunda muhtelif ülkelerin,
muhtelif ülkeler gruplarının çeşitli niyetleri, düşünce
leri vardır. Benim Yüce Meclise arz etmek isteyeceğim
husus yalnız bir tanedir. O da şu; petro - dolarlar,
ba^ka memleketlerin istifadesi için bir köşeye istif
edilmiş beklemekte değildir. Çoğunluğunu Arap ülkele
rinin teşkil ettiği dolar sahibi ülkeler, bunları, kendi
lerinin siyasal, ekonomik, askeri amaçları için ve çok
büyük ölçüde iki taraflı ilişkilerde kullanmak niyetin
dedirler. Bu anlamda Türkiye'nin, petro - dolarlar
dan, yahut Arap ülkelerinde biriken malî kaynaklar
dan yararlanamayacağını söylemiyorum. Tamamen ak
sine, burada bir olanak vardır: Libya ile ilişkilerimiz
de bunun elle tutulur bir örneğini gördük.
Türkiye Petrolleri ve Petrol Ofisinin birleşmesi so
rununa sayın milletvekilleri değindiler. Topluca, bu hu
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sustaki düşünceleri bir araya getirmek ve bir defa za
manınızı almak istiyorum. O da şudur; Türkiye Pet
rolleriyle Petrol Ofisinin birleştirilmesi yolunda mese
leyi çözmeye kalkışmamız, elbette ki yanıltıcı olacak
tır. Senatoda arz ettiğim gibi, af finizi dileyerek, Yüce
Meclise de arzda bulunmak istiyorum. Önemli olan,
bu iki kuruluşun birleşmesi değil, petrol sorununu bir
bütün halinde, bir sistem halinde işleyebilecek bir tutarlığa ulaştırmaktır. Böyle bir düşünüş içinde iki ku
ruluşun birleşmesinden daha öteye, bir yönetim altına
konulmasından daha öteye, iki kuruluş halinde yaşa
maya devam edecekleri anlaşılıyor, yani işlerin icabı
onu gösteriyor. Petrol sorununa, ulusal düzeyde bir
sistem manzarası getirmek gerekecektir. İki kuruluşun birleştirilmesi, belki bizi umduğumuz hedeflere
ulaşmak yolunda kısa bir aşamaya bırakacak, orada
kalabileceğiz.
Sayın Başkanım, ne kadar zamanım var acaba?
BAŞKAN — Efendim 15 dakikadır süreler, 9 daki
kasını kullandınız.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL (Devamla) — Teşekkür ederim sayın
Başkanım,
Petro - kimya alanındaki yatırımımız sayın Özal
tarafından tavsif edildi; büyük ufuklar vaat eden bir
yatırım alanıdır.

Ben bir aşama daha ileri gitmek istiyorum.
Üçüncü Beş Yıllık Plan - bildiğiniz gibi hepimiz bir
plan belgesini okumak durumundayız, okuyabiliriz ve
değerlendirebiliriz - aşağı yukarı ikinci petro - kim
ya kompleksi üzerine kurulmuş gibidir kendi alanın
da. Bu nedenle, ikinci petro - kimya kompleksiyle
alakalı çalışmaları en kısa zamanda sonuçlandırmak
mecburiyetindeyiz. Bu da yetmeyebilir. Hayırlı bir
haber olarak niteliyebilirsiniz, Yüce Meclis böyle
kabul edebilir, o düşünceyle arz ediyorum; üçüncü
petro - kimya kompleksini petrol alanında ve diğer
alanlarda işbirliği yaptığımız Libya ile birlikte göı türmek üzere bir çalışmanın içindeyiz.
DSÎ'nin bütçesinin yetersizliği yolundaki görüş
lere katılmamak mümkün değildir. Bu böyledir.
DSİ'ye bugün için öngörülen yaklaşık 6,5 milyar lira
raddesindeki kaynak o kadar yetersizdir ki, bir ge
rekler manzumesi gözönüne alındığında, belki, yap
mamız lâzım gelen şeyler 18 milyar lira raddesinde
çıkacaktır. Ancak, Yüce Meclisin bildiği gibi, DSİ'ye
18 milyar lira kaynak tahsisi bir kalkınma planlaması
anlayışı içinde imkân dahilinde bulunamamış olsa
gerektir: Yoksa, bu örgütün çalışmalarının yeterliliği
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elemanlarının bu husustaki etütleri yapıp yapmama
sı meselesi değil. Görünüşe göre, sadece kaynak tah
sis edebilme meselesi..
Sayın Cemal Külahlının, başkentte iki aydan beri
kömür verilemediğine dair beyanlarını dikkatle not
ettim. Ümit ve temenni ederim ki, arkadaşlarım da
aynı şekilde hareket etmişlerdir. Benim arz edece
ğim şey sadece şudur :
Başkenti bir yana bırakalım. Önemi olduğunu
inkâr edemem, kimse edemez, ancak Doğu illerimiz
de, Güney illerimizde, Kuzey illerimizde bu kömür
sıkıntısı bir gerçektir. Başkentin bir özelliği olduğu
kabul edilirse dahi, durum değişmiyor. Ben kendi
hesabıma, görev ifa ettiğim bir sırada, iki aydan beri
parasını yatırdığı halde kömür alamamış vatandaşın
yüzüne bakmaktaki sıkıntıyı dile getirmek istiyorum.
Vatandaşın yüzüne bakacak halde bulamadım kendi
mi. Bir mazeret olarak arz etmeye ne niyetim var
dır, ne haddimdir. Şunu belirtmek mecburiyetinde
yim: Başkentte olsun, diğer kentlerimizde olsun, kö
mür parasını yetirdiği halde kömür alamayan vatan
daşların bu dramı, yaklaşık olarak - içinde yaşadı
ğım için biliyorum - en az yirmi yıllıktır. Belirli iki
yıl, o da havalar iyi gittiği için, sıkıntı bir parça az
hissedildi. Ama ben şunu söylemek istiyorum; bu
durum benim, sayın Külâhlı'nın bu yoldaki beyan
larına katılmadığım manasına değildir. İnşallah bun
dan sonra, kurulacak hükümetler, ben üzerime dü
şen kadarını yapabilirim, yapacağım, bundan sonra
kurulacak hükümetlerin, kömür sıkıntısını gelecek se
ne, bir dahaki sene, belki birkaç sene içinde çözebile
ceklerine inanıyorum.
Havagazı sorunu, aşağı yukarı, değerinin üzerin
de Bakanlığı işgal eder oldu. Bu Bakanlığın, biraz
önce sayın milletvekillerinin belirttiği gibi, çeşitli so
rumlulukları ve görevleri vardır, bunları yerine geti
rebilmenin sıkıntısı içindedir; bu sorunu uzun boylu
konuştuk. Açıkça arz etmek istiyorum, her gün ko
nuştuk. Memnuniyetle ifade edebileceğim bir tek
husus - ki bu memnuniyeti mucip idi ise eğer - bu
gün veya yarın havagazı konusunu Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının bir kararı haline getirip,
Ankara Valiliğine bildirmek imkânını elde edeceğiz.
Ankara Belediyesine, Türkiye Elektrik Kurumu
Kanununun 28 nci maddesinin uygulanması, takdir
'edersiniz önemli bir sorundur. Ankara Belediyesi,
öyle görünüyor, ellerindeki bilgiler onlar, 2,5 mil
yar civarında yatırımı olduğunu söyler. Bunlar ayrı
bir araştırma konusudur. Türkiye Elektrik Kurumu
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Kanununun 28 nci maddesi gereğince tesis edilmiş
olan bir işlem vardır. Bu, tesislerin devralınması yo
lunda, ancak Yüce Meclis tarafından, bundan kısa
bir süre önce kabul edilmiş bir başka kanun vardır;
Kamu kesiminin malî borç ve alacaklarının takas ve
mahsubuna imkân veren bir kanun; zannediyorum,
20 gün kadar önce Yüce Meclis tarafından kabul
edildi.
Bu Kanun, her kanun gibi, idarenin uyması lâ
zım gelen bir metni ifade eder. Binaenaleyh, Ankare Belediyesi, ya da başka belediyeler olsun, Türkiye
Elektrik Kürumüyle hesaplaşmalarında, Yüce Mecli
sin kabul etmiş olduğu Kanuna uyumluluk sağla
makla mükelleftirler ve Enerji ve Tabiî kaynaklar
Bakanlığı bu noktada istisna değildir.
Sayın Başkan, yabancı petrol şirketlerinin Türki
ye'deki performansryle alâkalı değerlendirmeler ne
15 dakikaya, ne başka bir zaman sığabilir. Bunlardan,
herhangi birimiz, öyle zannediyorum ki, aylarca sü
recek bir çalışmayı yapmaksızın, gerçekçi, dürüst bir
takım sonuçlara varamayız. Biraz önce dile getiril
diği gibi, sayın Halk Partisi Sözcüsünün dile getirdi
ği gibi, bu yabancı şirketlerden bize bugün için ya
rarlı olanlar vardır, çok fazla yararlı olmayanlar
vardır; öyle diyelim.
Bunun bir önemli alanı, bildiğiniz gibi dağıtım
dır. Biz, Türkiye'de kamu kesimi olarak, Türk
kuruluşları olarak diyelim isterseniz, tasfiye kapa
sitesinin yaklaşık olarak % 70'ine sahibiz. Buna kar
şılık, kendi pazarımızda, kendi kuruluşlarımızın pa
zar payı % 30 dur. Bizim, akaryakıtı dağıtmak ve
pazarlamak için uzun boylu yabancı sermayeye, ya
bancı teknik bilgiye ihtiyacımız olduğu kanısında de
ğilim. Kanunlar çerçevesinde hareket ederler ve ka
nunlar çerçevesinde biz de mükellefiyetlerimizi yeri
ne getiririz.
BAŞKAN — Süreniz doldu sayın Bakan, lütfen
tamamlayınız.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIK (Devamla) — Ne var ki, kamu kesimininin % 70 tasfiye kapasitesine sahip olmasına
rağmen, kendi pazarında % 30 boyutunda kalması,
belki Yüce Meclis tarafından da sempati ile karşılan
mayabilir. Dolayısıyle, kamu kuruluşlarının Türk
pazarındaki hisselerini büyütmeleri için gerekli yasal
ve idarî tedbirlerin alınması gerekir.
Kıbrıs Harekâtı konusunda yabancı şirketler ne
'yaptılar?
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz tamamlandı,
lütfen son cümlelerinizle bitiriniz efendim.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL (Devamla) — Başüstüne efendim.
Bu Harekât sırasında, yabancı petrol şirketleri,
«muvakkat» kaydıyle ithalâtta bulunmuşlardır.
Kararnamenin amacı nedir?
Kararnamelerin
amacı, fuel - Oü'i istikrar fonuna tabi tutup, alabil
diğine keyfe mayeşâ dalgalanmasına mani olmaktır,
bir.
Çok önemli bir sanayi hammaddesi olan naftayı
bu fiyat dalgalanmalarından çıkarmaktır, iki.
Türkiye'nin ithal etmekte olduğu hampetrol fi
yatlarının üstünde bir fiyatla ithalât yapılamayaca
ğını belirlemektir, üç.
Bunların devletleştirmeyle ilgisi, takdir buyurulacağı gibi, yoktur. Eğer, devletleştirme kararı alı
nırsa, önerildiği gibi, bunun yasal ve parlamenter
usullere uygun olarak kuralları ortaya
konulur;
ancak bu, birtakım zorunluluklar karşısında dahi,
bu yola gidilmeyeceği manâsına gelmeyebilir. Her
hangi birimiz, hangi partiye mensup olursak olalım,
birden bu yolu tutmak zorunda kalabiliriz.
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« Karma Komisyonunda, Yüce Senatoda söyledim ve
j şu anda Yüce Heyetinize arz etmek isterim. Bu
mümkün değildir. Bu ödeneği bugün başarılı bir
şekilde 200 milyon lira kadar daha artırıp kullana
bileceğimizi anlıyorum.
Norveç gemisi kiralanmıştır. Kaptanın ve şirke
tin, keyfince hareket edebileceği bir sözleşme söz
konusu değildir. Bu sözleşme Türkiye Petrollerinin
tayin edebileceği her yerde petrol aranması müsait,
onu emreden bir anlaşmadır. Buna rağmen bazı geI Üşmeler - şimdi zamanınızı almağa hakkım yok sonucu biz geminin görev yerine gitmesini 2 defa
bildirdik, gitmeyince yapacağımız şey mukavelesini
feshetmekti. Bu hususta daha önce Yüce Meclise
arzda bulundum.

i

j
]
Sayın Başkan, nükleer santraller konusunda baş
i
lıca iki yaklaşım olduğu anlaşılıyor:
Bir tanesi, yerli kaynaklarımızı tüketelim; kö
mür, su vesaire; sonra, nükleer santralere geçeriz.
I
Ya da şimdiden atom çağına girmek.
!

Bu hususta bilgi, tecrübe kazanma; bunu dene
yen memleketler vardır. Hindistan, bundan 15 yıl
önce denemeye kalktığı zaman bazı yazarların, dü
şünürlerin gözünde istihza mevzuu olmuştu; fakat
Hindistan'ın aldığı neticeler Yüce Meclisin malumu
dur. Şimdi, istihza edilmesi lâzım gelen kimselerin
hangi tarafta oldukları daha iyi anlaşılıyor. Bu söz
lerle şunu demek istiyorum : Nükleer çağa girişte,
önce yerli kaynaklarımızı, kömürlerimizi tüketelim,
ondan sonra nükleer çağa bakarız şeklindeki bir
davranış, bir değerlendirme yanlış oîur kanısındayım.
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. Lüt
fen bitiriniz, sürenizi aştınız çünkü.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL (Devamla) — Hemen bitireceğim efen
dim.
Sayın Ölçmen santrallerdeki arızaların sabotajla
ilgili olup olmadığını sordu.
Bizim bir defa, iki defa, üç defa yaptırdığımız in
celemeler, sabotaj] olmadığını gösterir. Elimizdeki
raporlar, sabotaja ihtimal olmadığını gösteriyor. Bu
nu arz etmek istedim.
Türkiye Petrollerinin 429 milyon liralık petrol
arama ödeneğini kabule şayan bulamadığımı, Bütçe
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Sayın Başkan, «Karakaya, Arslantaş, Oymapınar
barajları hep söylenir; fakat yapılmaz» şeklinde bir
tenkide muhatap oldum. Belki bu tenkit gerçekçidir;
fakat evrak üzerinde incelendiği zaman bunun çok
fazla haklı bir tenkit olmadığı anlaşılıyor. Karakaya
barajını Haziran ayına kadar ihale etmiş olmamız
gerekecektir. Bütün çalışmalar bu istikamettedir.
Sayın Başkan 3 cümle söylememe izin verirse
niz, onları söyleyeyim, tamamlayacağım.
BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, tamamlayınız.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ERHAN IŞIL (Devamla) — Sabrınızı suiistimal et
tiğim için beni hoşgörün.

Birincisi, daha önce 1974 yılı bütçesi münasebe
tiyle sayın Mustafa Parlar tarafından ileri sürülen,
bütçe sırasında ileri sürülen bir görüştür; Türkiye
Enerji Enstitüsünün kurulması mevzuu. Bu hususta
yaptığımız çalışmalar böyle bir gereğin çok yerin
de olduğunu ortaya koydu. Bu yolda hazırladığımız
; kanun tasarısı bakanlıklara gönderildi. Kısa zamanda,
Bakanlar Kuruluna gelecek hale ulaşacaktır.
Petrol Kanununda derhal değiştirilmesi
lâzım
' gelen maddeler olduğu açıkça görülüyor. Özellikle
i son gelişmelerin ışığı altında bu hususta yaptığımız
hazırlıklar sona ermiştir. Aynı şekilde Petrol kaı nunu tasarısını bakanlıklara, görüşlerini almak üze
re göndereceğim.
Bakanlığın Kuruluş ve Görevleri hakkında ka
nun tasarısı aynı durumdadır.
Doğal kaynaklar için, bunlara isterseniz Mazı
Dağındaki fosfat yatakları deyin, volfram, Kırka'daki bor tuzlan veya yepyeni bir tuz üretici kuruluş;
bütün bunlar için çalışmaları -bugünkü koşullar -al-
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tında ne kadar kabilse o kadar hızlı yürütmeye ça
lışıyoruz.
Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Yüce Mec
lise saygılar sunarım. Zamanınızı aldığım için hoş
görürsünüz artık.
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sualimiz var Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Sualleri yazılı göndereceksiniz efen
dim.
Teşekkür ederim sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, birleşimin başında bulun
madığınız için tekrar ediyorum. Birleşimin başında,
soruların yazılı olarak Banşkanlığa intikal ettirilme
sini ve Bakanın da, İçtüzükteki belirli süre zarfında,
yazılı olarak cevap vermesini Genel Kurul karar
altına aldı efendim.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, sa
yın Bakanın ne konuşacağını bilmeden daha başta
soruyu, yazılı olarak sormak mecburiyeti ile kısıt
lamak İçtüzüğün hangi maddesiyle kondu?
BAŞKAN — Şimdi yine yazıp, intikal ettirebilir
siniz sorunuzu efendim; zaman var.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, ifa
de edeyim ki, sayın Bakanın burada ne konuşacağını
bilmeden, yazılı olarak nasıl sual sorabiliriz? Genel
Kurulda sual sorma hakkını kısıtlama İçtüzüğün
hangi maddesine göredir? Öbür bakanlık başlayabi
lir. Genel Kurulun kararı deyip İçtüzüğü çiğneye
mezsiniz.
BAŞKAN — İçtüzüğün tayin ettiği süre zarfın
da yazılı olarak cevap...
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Bakana sual
sorma hakkına sahibiz Sayın Başkan. Olmaz böyle
şey. Görüşmeler sonunda Bakana sual sorma hakkı
mız var.
BAŞKAN — Efendim benimle bunun münakaşa
sını yapmayınız, Genel Kurulun kararıdır diyorum
beyefendi.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Genel Kurul kararı
deyip İçtüzüğü çiğneyemezsiniz.
BAŞKAN — İçtüzük çiğnenmiyor efendim. As
lında İçtüzüğün bu konudaki sual müessesesi, bir
takım siyasî hedeflere matuf değil efendim, bir mü
lahaza hakkında bilgi almak içindir. Lütfen tüzüğü
okuyunuz.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bu mülâhaza kar
şısında..,.
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar almış
tır, bu şekilde icra edilecektir.
-
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NECATİ AKSOY (Urfa) — Verilecek suale gö
re reyimi kullanacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sorabilirsiniz yazılı olarak efendim.
Sayın Erdemir, buyurunuz efendim.
HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi hak
kındaki kişisel görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. Ül
kemizde, enerji sıkıntısının ileri bir dereceye ulaştığı
ve ufukların bu yönden karardığı bir dönemde, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesini görüşmek
teyiz. Enerji ve hammadde sorunu, dünyanın ve bil
hassa memleketimizin başlıca sorunu bulunmaktadır.
Geçmişte memleketimizde enerji ve tabiî kaynaklar
politikası sahasında yapılan tartışmaları hatırlamak
ta, büyük fayda vardır kanısındayım. Bu tartışmalar
ve hatta tartışma olmaktan da ötede, baskılar, dai
ma dar, tek yönlü, ümit kırıcı siyasal görüşlerle, dokt
rinci sol görüşlerle yapıla gelmiş ve bugün yaratılan
bu ortamın, bu sıkıntılı dönemin başlıca ve hatta baş
sorumlusu olmuşlardır.
Bilgiden, akıldan, gerçeklerden, memleket menfaatlarından çok uzak, kasıtlı tartışmalarla, kısır çe
kişmelerle, Türkiyemiz, bugünkü korkunç enerji sı
kıntısına, uçurumuna bilerek itilmiştir. Ülkemiz sana
yileşmede sıçrama noktasında bulunduğu bir sırada,
sanayileşme hamlemizin en elverişli anında^ sanayimiz
bu en büyük tehlike, enerji sıkıntısı ile baş başa bı
rakılmıştır. Bu, beynelmilel komünizmin emir ve tak
tiklerinden birisiydi. Maalesef muvaffak olmuşlar ve
yukarıda belirttiğimiz gibi, sanayimiz en başarılı anın
da, sıçrama antnda enerji sıkıntısıyle karşı karşıya
bırakılmıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin de,
enerji sıkıntısından şikâyetçi olduğunu görmek, biz
leri hayrete düşürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin geçmişte neyi müdafaa ettiği ve hatta bugün de
neyin savunucusu olduğu, - zabıtlarda ve birçok tar
tışma zemininde geçen sözlerle - apaçık ortadadır.
Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hem suçlu...
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Hem güçlü.
BAŞKAN — Sayın Üretmen, rica ediyorum. De
min de siz sebep oldunuz birtakım çatışmalara beye
fendi. Rica ediyorum.
HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — Hem
güçlü tavırları takınmaktadır. Enerji sıkıntısından şi
kâyete hakkı olmayanların başında mutlaka Cumhu
riyet Kalk Partisi gelir.
284
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HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Morison'dan
bahset, Morison'dan.
HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — Bu
konuda geçmişte zaman zaman çıkışlar yapmış, ener
ji politikası tartışmalarında daima Cumhuriyet Halk
Partisinin sözcülüğünü yapmış olan Sayın İhsan Topaloğlu'nun, Adalet Partisi iktidarı devrindeki enerji
projelerinin ve yatırımlarının, atıl kapasite olduğu,
bunun israf olduğu yolundaki iddia ve sözleri zabıt
larda saklıdır. 12 Mart 1971 tarihinden sonra, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sorumluluğunu üze
rine alan Sayın İhsan Topaloğlu, atıl kapasite ve is
raf gibi peşin fikirleriyle, malesef, pek çok projenin
geri bırakılmasına ve bu alanda gereksiz bir durak
lamaya sebep olmuştur. Devlet idaresinde, ileri gö
rüşten mahrum bulunan, peşin fikirlere
saplanmış
olanlar, 1971 senesinde, 1977 - 1978 yıllarına kadar,
mevcut ve inşa halindeki tesislerle elektrik sıkıntısı
olmayacaktır diyenler, memleketimizi maalesef 1974
yılında çok büyük bir elektrik sıkıntısının içine it
mişlerdir. Artık Türkiye bu konuda kritik bir nokta
da bulunmaktadır; hiçbir peşin fikir ve görüşe, dog
matik fikirlere saplanmadan ilme, bilgiye ve cesare
te dayanan kararlar alınması zamanı gelmiş ve geç
miştir.
Memleket menfaatlarına uygun akılcı bir enerji
politikası izlenmesi şarttır. Enerji sıkıntısı sebebiyle
sanayimizin uğradığı çok büyük zararlar gözönüne
alınırsa elektriğin her yol ile üretilmesinin zarurî ol
duğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu aynı
zamanda memleket menfaatlarının bir gereğidir.
" Değerli milletvekilleri, köy elektrifikasyonu konu
sunda da ilgililer imkânların ötesinde bir gayret ve
arzu içindedirler. Yalnız, yeni imkânlar ve kaynaklar
yaratılarak köy elektrifikasyonunun
hızlandırılması
gerektiği kanısındayım. Köy katılım paylarının kal
dırılması hakkındaki Adalet Partisi tarafından veril
miş bulunan kanun teklifinin Hükümetçe de benim
senerek kanunlaşması mutlaka sağlanmalıdır. Bugün,
maliyetlerin artması sebebiyle artık birçok küçük,
fakir dağ ve orman köylerinin büyük rakam tutan
katılım paylarını temin etmeleri imkânsîzlaşmış bu
lunmaktadır. Hatta bu hal büyücek diyebileceğimiz
köyler için dahi varittir.
Mevcut enerji sıkıntısında köy
elektrifikasyonu
için küçük sulardan elektrik üretimi yaratılmasının
da düşünülecek bir yol olduğu kanısındayım. Bu ko

O : 2

nuda şunu belirtmek isterim; köy elektrifikasyonu
bakımı ve onarımı çok zaman sahipsiz
kalmakta,
elektriğe kavuşarak sevinen köylerimiz uzun müddet
mevcut tesislerinden istifade edemez bir duruma düş
mekte, bakım ve onarım uzun zaman yapılamamak
tadır. Bu hususun kesin bir sistem ve çözüme bağ
lanması şarttır.
Değerli milletvekilleri, tarımsal üretimin büyük
bir önem arz ettiği, bir karış topraktan en iyi isti
fade etmek gerektiği şu dönemde sulamanın önemi
kat kat, artmaktadır. Bu itibarla sulama imkânları
sağlayacak, taşkınları önleyecek ve hattâ elektrik
üretimi temin edecek olan Tavşanlı projesinin, di
ğer ismiyle Kayaboğazı,
bütün hazırlıkları ikmal
edilmiş durumdadır.
Son olarak, MTA tarafından 1 2 . 2 . 1 9 7 5 tari
hinde baraj sahasında ekonomik bir değer ifade eden
madenler olmadığı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı Maden Dairesine bildirilmiştir. Uzun zamandır böl
ge halkını meşgul eden bu barajın 1975 icra prog
ramına alınmasını ilgililerden bilhassa istirham edi
yoruz. Bu suretle çok geniş bir saha sulanarak böl
ge halkına mutluluk ve refah getirecek ve her sene
büyük zarar veren taşkınlar da önlenmiş olacaktır.
Değerli milletvekilleri, Adalet Partisinin muhte
şem eserleri karşısında Cumhuriyet Halk Partisi
nin telâşını bir bakıma hoş görüyoruz. Çünkü, bu
eserler bu vatana o şekilde hâk edilmiş ve çakılmış
tır ki, ebediyete kadar Adalet Partisinin eserleri ola
rak kalacaktır. Bunu silmeye kimsenin gücü yetme
yecektir.
Değerli milletvekilleri, burada sözlerime son ve
rir Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bakanlığı bütçesinin
milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, memleke
timize katkısının bol olmasını temenni ederim.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir.
Buyurun Sayın Aykul.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Ülkemizin en başta gelen sorunu, zenginlik ve
doğal kaynaklarımızın halkımızın yararına kullanıl
masıdır. Bu kaynaklar iç ve dış sömürülerin etkisin
den kurtarılmalıdır, yerimsiz ve % 7 - % 8'lik bir
kalkınma hızı ile kalkınma olanaksızdır. Kalkınmamızın
en geçerli yolu halkçı bir anlayış içinde zenginlik
kaynaklarımızı işletmek olacaktır. Şimdiye kadar çar
çur edilen hammadde ve zenginlik kaynaklarımızı
çok planlı ve dikkatli kullanmak mecburiyetindeyiz,
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Yoksulluğun sıkıntılarını biz çok çektik. Bunu gelecek
kuşaklara da çektirmemeliyiz.
Bugün üretici olan köylümüzün başta gelen ihtitiyacı; Devlet Su İşlerinden istediği
sulama suyu
sorunudur. Su kaynakları bakımından en zengin fa
kat, su kaynaklarını değerlendirmede en geri kalmış
bri ülke olarak görüyoruz Türkye'yi.
Akarsuların
büyük bir kısmı da ağaların arazilerini sulamaktadır.
Artık toprak ağalarının arazilerini sulamaktan Türk
köylüsüne sıra bir türlü getirilememiştir. Sistemli bir
şekilde köylüye sıranın ne zaman geleceği de belli
değildir. Bozuk su düzeni ile kalkınmamız gerekli
hizmetin, halkımıza gerekli hizmetin götürülemeye
ceği artık anlaşılmıştır. Büyük akarsuları, yeraltı su
ları ve küçük yerüstü sularından yeterince yararlan
ma yolları, iyi bir tarama ile ele alınmalı ve çabuk
laştırılmalar. Tarımsal üretimi artırmanın ,gelecek
sanayi kesimi için hammadde bulmanın en çıkar yo
lu tarım sektörüdür. Bunun için Devlet Su işlerine
düşen görevin büyüklüğü ve önemi ortada durmak
tadır. Büyük sorumluluk taşıyan Devlet Su İşleriyle
ilgili yatırımlar hızlandırılmalıdır. Bir örnekle çalış
maları karşılaştırdığımız zaman çok gerilerde kaldı
ğımız bir kez daha anlaşılacaktır. Türkiye'de toplam
tarım arazisinin i% 7,l'i sulandığı halde, İtalya'da %
20,1'i ve Yunanistan'da % 18,5'i sulanmaktadır. Bizde
ise bu çok geri kalmıştır. Uzun yıllar iş başında bu
lunan Adalet Partisinin Türk halkını, Türk köylü
sünü getirmiş olduğu noktayı burada belirlemek ve
halka dönük hizmetleri kimin yapma anlayışı içeri
sinde olduğunu bir kez daha açıklamak mecburiyetin
deyiz.
ALİ
yapıldı.

ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hepsi 6 senede

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, siz müda
hale etmeyiniz, sükûneti bozmayınız.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Biz de ise, etüt
yapılıyor, rapor hazırlanıyor, bölgesi yatsın, bölge
sinden gelmedi, İsparta'ya git, Antalya'ya git, An
kara'ya git gibi usuller uygulanmaktadır. Artık belir
li siyasî çevrelerin nüfus ve etkisinden bu hizmetleri
kurtarılmalı ve bu biçim uygulamalara bir son veril
melidir. Bölgelerarası, illerarası kalkınma durumları
dikkate alınarak hizmet götürülmelidir. Devlet Su İş
lerinde işlerin içinden, parlamenter olarak biz çıka
madıktan sonra, vatandaşın halini siz takdir ediniz.
Devlet Su İşlerinin kalkınmada öncelikli yörelere yö
neleceği ve dengeli kalkınma esaslarına yer vereceği
güvenimizi korumaktayız.
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Yaptığımız geziler sonucu edindiğimiz bilgilere ve
yapılan işlere göre, yatırımlardan bazı illerin köyleri
en iyi şekilde yararlandığı halde, bazılarına götürülen
hizmetin yetersiz olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bilhas
sa geçmiş dönemlerde ileri seviyede partizanca uygu
lamalarla yatırımlar amacından saptırılmıştır. Devlet
Su İşleri bu fakir milletin ayırdığı ödeneklerin yerli
yerine kullanılması tedbirlerini almalıdır.
Bilhassa taşrada çalışan personel ile, halk arasın
daki yaklaşım, hizmet götürme anlayışı düzeltilmeli,
geliştirilmelidir. Bölgelerin dışında ve yalnız müdür
lük bulunan illerin durumu dikkate alınarak ayrıca
lık yapılmamalıdır.
Kızılırmak vadisinin
sulamasına bugüne kadar
Devlet Su İşlerinin el atmaması büyük üzüntü yarat
maktadır. Kızılırmak suyu tuzludur diye engelleme
yapılmıştır. Halbuki, özel sektör Kızdırmaktan binler
ce dönüm araziyi sulamaktadır. Üretici, sulama be
deli olarak su şirketlerine ürünlerinin veya gelirleri
nin yarısını vermektedir. Bu vadide büyük bir mik
tar arazinin sulanması mümkündür. Devletin bu işe
el atmasıyle çeltik ve pancar gibi kültür bitkilerinin el
de edilmesi sağlanacak ve böylece millî ekonomiye
katıkısı
büyük olacaktır. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Topraklarımıza belâ olan, sürükle
diği taşlarla, kumlarla yeni çöller yaratan, köylüyü
mahveden taşkın derelerin ıslâhına önem verilmeli
ve ani olarak meydana gelen sel felâketlerinden hal
kımız ve topraklarımız korunmalıdır.
Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdür
lüğü ile işbirliği yapılarak küçük akarsu kaynakları
nın ve akarsuların değerlendirilmesi, küçük tip ba
rajlarla gölet yapılmasına yer verilmesi ve bu hiz
metlerin yaygınlaştırılması yararlı olacaktır.
Sayın milletvekilleri, yeter seviyede elektrik üre
timine kavuşabilmemiz için, akarsu kaynaklarımızın
daha iyi değerlendirilmesine hız verilmelidir. Bir ör
nekle bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım.
Elektrik üretimi için su kaynaklarının değerlen
dirme oranı Fransa'da % 65, Yugoslavya'da % 11,
Türkiye'de ise % 3'tür; 90 milyon kilowatt/saattir.
İşin üzücü olan yanı, bu kaynakların bizde, şimdiye
kadar % 3'nün değerlendirilmiş olmasıdır. Adalet
Partisi, aslında bunun hesabını vermesi gerekirken,
7 aylık Cumhuriyet Halk Partsinin yarım Hükümeti
ne hesap sormaktadır. (A. P. sıralarından gülüşmeler)
Gülüyorsunuz tabiî, yaptıklarınız ortada duruyor ve
gülüyorsunuz.
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum konuşma
nıza devam buyurun.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Köylerimiz elek
triğe kavuşturulabilmesi için sürdürülen çalışmaları
memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, köylerin bir an
önce elektriğe kavuşturulması için katılım payı so
rununa daha iyi bir sistem getirilmelidir. Bir köy
katılım payı için 15 bin lira toplamış, bankaya yatır
mış, para bankada beklemekte; bu para- 20 bine çık
mazsa köyünüzü programa alamayız deniliyor. Bu
kadar katılım payı hazırlayan köylü, bunun geriye
kalanını da zaten hazırlayacaktı. Bu şekil köyler
programa alınmalıdır. Çok fakir olan ve özellikle
Adalet Partisi döneminde büyük bir ihmale uğrayan
orman içi köylerine gereken kolaylık gösterilmelidir.
Sayın milletvekilleri, yeraltı zenginlik kaynakları
mızın, ki, bilhassa yabancı petrol tröstleri ve kartelleriyle işbirliği yapan yerli zenginler ve bilhassa
Adalet Partisinin uygulamaya koymuş olduğu Teş
vik Tedbirleri Kanunu ile en büyük yeraltı zenginlik
kaynağımız olan petrollerimizin ne hale getirildiğine
bir göz atalım.
Yeraltı zenginlik
kaynaklarımızın en önemlisi
petroldür. Dünya üzerindeki 7 büyükler veya «7 kar
deşler» isimli petrol kartelleri, gelişmemiş ve az ge
lişmiş ülkeler üzerindeki egemenlik baskısını sürdür
mektedir.
BAŞKAN — Sayın Aykul, süreniz doldu efen
dim, lütfen tamamlayın.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Ülkemiz petrol
leriyle ilgili olarak ilk karar, 1954'te
Amerika'nın
büyükçe bir kentinde, bir akşam rengarenk ışıkların
altında verilen yemekte alınmıştır,
yemekte alınan
bir karardır. Bu yemeği verenler, «7 Kardeş» adı ile
anılan dünyanın en güçlü petrol kartelleridir. Bu ka
rarın sonucunda, Türkiye'de çıkarılan Petrol Kanu
nu ile 1956 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 7 arama belgesi verilmişken, yabancı şirketler
75 arama belgesine sahip olmuşlardır. Bu dev şir
ketlerin Türkiye'de başlatmış oldukları çahşmalariyle yerli petrol üretimine büyük bir darbe indirilmiş,
Türk petrolleri, yerli zengin işbirlikçileriyle Amerika
şirketlerinin eline düşürülmüştür.
BAŞKAN — Efendim, sürenizi aştınız, lütfen bi
tiriniz.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Tamam efen
dim, tamamlıyorum.
BAŞKAN — Tamam diyorsunuz, devam ediyor
sunuz efendim, lütfen bitiriniz, son cümleyle efendim.

25 . 2 . 1975

O : 2

OSMAN AYKUL (Devamla) — Hatta bizim aç
tığımız kuyuların 8 - 10 metre yakınında petrol, kuyu
ları açarak petrollerimize hâkim olmuşlardır. Verim
li değil diye kapatılan kuyuların durumu ise yürek
ler acısıdır.
Burada sözlerimi toparlıyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Toparlamayın da bitiriniz efendim.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Türkiye'de toprak
ların en büyük gıdası gübredir; fakat biz bunu tezek
olarak yakmaktayız. Gübrenin tezek olarak yakılma
sı da önlenmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır.
Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüsü arka
daşımız dediler ki; «Efendim, Ecevit Hükümeti za
manında köylere bir hizmet götürülmedi.»
Sayın Güven Partisi, ya hafızasını kaybetmiş ve
yahut da renk körlüğüne uğramıştır. Çünkü, Cumhu
riyet Halk Partisinin yarım Hükümeti
zamanında,
(A. P. sıralarından gülüşmeler) EceVit Hükümeti za
manında köylerimize gönderilen ödeneklerin, mikta
rı % 97 artırılmıştır.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Rakam baş
ka, yapılan iş başka.
OSMAN AYKUL (Devamla) — 1973 bütçesinde
bu ödeneğin miktarı...
BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ediyorum. Yani
sözünüzü kesmek istemiyorum efendim, rica ediyo
rum.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Bu ödeneğin
miktarı 2,5 milyar iken 5 milyara çıkarılmıştır. İşte
Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer «Cepheci Partile
rin»1 arasındaki
halkçılık yönünden fark budur.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı...
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Siz özünüzü
kaybetmişsiniz.
- OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim?
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin
ülkemize, ulusumuza ve Bakanlık görevlilerine yararlı
olmasını diler Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Efendim, Başkanlığa intikal eden soruları okutu
yorum, zapta geçirilmesi amacıyle okutuyorum efen
dim.
Tokat Milletvekili Sayın Ali Şevki Erek'in soruiarını okutuyorum.
«1. Program, proje ve ihale yüzünden 1975 1976 ve 1977 yıllarında elektrik verilmiş veya verile-
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cek Tokat köy, kasaba ve bucaklarının isimleri, bir
plan ve liste halinde nelerdir?
2. Zile ve Çekerek havzasında kurulacak olan
Alsancak barajının bilcümle kapasitesi ve takribi ma
liyeti nedir? Etüt, proje safhası bitmemiş midir? İn
şaatın başlayacağı ve bitirileceği tarihler tespit edil
miş midir, edilmişse tarihler nedir?
3. Tokat'ın Zile kazası arazisinin sulanması için
yeraltı sularından istifade çalışmaları hangi safha
dadır? Bu çalışmalarla, yeraltı sularıyle Zile kazası
ve köylerinin sulama suyu ihtiyacı ne nispette gide
rilecektir?
4. Niksar kazası Köklüce - Fatlı - projesinin iha
lesi yapılmış mıdır? Yapım çalışmalarına başlayış ta
rihi söylenebilir mi?
5. Çamlıbel ovası drenaj ve sulama projesi Ahin
Sulusaray barajı ve sulaması, Bedirkale barajı ve
sulaması projeleri tamamlanıp planlamaya verilmiş
midir? İnşaaya başlayış tarihleri belli midir? Şimdi
ye kadar kaç kuyu açılmıştır veya açılacaktır?
6. Dar taş barajı projesi halen ne safhadadır?
Yapım çalışmaları başlayış tarihi belli midir?»'
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa
Parlar'a ait somları okutuyorum efendim :
«1. Ülkemizde elektrik enerjisi arzında çeşitli
bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kuruluşlarının, bele
diyelerin ve bazı özel şirketlerin sorumlu bulunması
veya üretimde bulunmaları, büyük güçlükler yarat
makta ve önemli israfın meydana gelmesine sebep ol
maktadır.
Bu sorunun çözümü için Bakanlık tarafından bir
çalışma yapılmış .mıdır? Yapılmış ise bulgular nedir
ve ne gibi öneriler getirilmiş ve getirelecektir?
2. Enerji kesintilerinin artması, pek çok önemli
elektrik santraîlarmın Ambarlı, Seyitömer, Gökçekaya
ve Keban gibi dev tesislerin arızalanmış olmasına bağ
lanmaktadır. Bu arızaların teknik sebepleri araştırılır
ken işletme teknolojisinin şartlarına uyulmadığı iddi
aları da önemli bir ağırlık taşımaktadır; bu doğru mu
dur?
1971 yılından itibaren yavaşlayan yatırımların ka
pasite artışında beklenen ve planlanan seviyeye çıkılmaması sonucu mevcut santralların çoğunda nor
mal bakım ve revizyon yapılmamış olmaması da bu
günkü kısıtlamaya sebep olmuştur. Bu doğru ise 1975
bütçenizle meydana gelmiş bulunan açığı kapatmamız
mümkün müdür?
3. — Bakanlığın daha üst düzeyde yatırım yapa
bilmesi amacıyle kaynak yaratmak için, yeni imkân
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lar araştırılmakta mıdır? Bakanlığa bağlı kuruluşla
rın yatırım seviyelerinin artırılması için bilinen kay
nakların dışında kaynaklar bulunması ve bunların da
ha hızlı yatırımlar için kullanılması olanakları var mı
dır?
4. — Karadeniz Bakır Kompleksinin zarar etti
ği ve 6 bin üzerinde vatandaşın hissedarı olduğu ku
ruluşun, hisse karşılığında hiç temettü ödemediği ve hat
ta Hazinenin bu hisseler karşılığı «Barış Tahvili» ver
mesi ve Bakır Kompleksinin tamamen Devlet yöne
timine geçmesi önerildiği şayiaları vardır. Bu iddia
lar doğru mudur? Büyük ümitlerle kurulan bu tesis
lerin işletilmesinin ıslahı için düşünceleriniz nelerdir?
5. — Bakır Kompleksinin tam kapasite ile üreti
mine önemli katkısı olacak Rize - Çayeli Madenköyü
bakır madenlerinin işletilmesi için Bakanlığa sunulan
bir proje yürütülmemiş, teklif reddolunmuş, yerine
yeni bir teklif getirilmemiştir.
Ekonomimize zarar veren bu işlemler yapılmış mı
dır? Bakanlığın, bu projenin 5'ürütülmesi hakkındaki
görüşleri nelerdir?»
BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Abdullah
Bazencir'in sorusunu okutuyorum :
«Bingöl'e elektrik enerjisinin Keban'dan verilmesi
işi 1972 yılında ihale suretiyle müteahhide verildiği
halde, şimdiye kadar bu işte herhangi bir çalışma ya
pılmamıştır. Bu talihsiz vilâyet ne zamana kadar bek
leyecektir?»
BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın îlhami Çetitı'in sorularını okutuyorum efendim :
«1. — Zile - Çekerek arazisi üzerinde kurulması
planlanan Alsancak barajının akibeti ne safhadadır?
2. — Çekerek ırmağı üzerinde kurulu Çekerek ka
sabasının susuzluğu, muhtelif vesilelerle Bakanlığa ile
tilmiştir. Çekerek ırmağından ve mıntıkanın yeraltı
sularından bu kasabayı istifade ettirmek mümkün ola
cak mıdır? Bu yolda j/apılmış çalışmalar var mıdır?
Varsa ne safhadadır.
3. — Yine Yozgat'ta kurulması 1964'te planlanan
ve bugüne kadar müspet safhaya dönüşmeyen Uzun
lu ve Gelingünlü barajlarının akibeti ne safhadadır?»
BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Kerem Şa
hincin sorularını okutuyorum :
«Keban barajından istihsal olunan elektrik ener
jisinden, Ağrı ve havalisi istifade edecek midir? Ede
cekse, bunun için bir plan ve proje yapılmış mıdır ve
hangi tarihte tahakkuk ettirilecektir?»
BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Yasin Bozkurt'un sorularını okutuyorum ;
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BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Etem
«1. — Alabalık regülatörü ile ilgili, su hakları me- J
Eken'in sorularını okutuyorum :
selesi halledilmiş midir? Halledilmemiş ise hangi saf
«,1. Kızılırmak vadi sulamalarına ne zaman önem
hadadır?
verilecektir?
2. — Kars'ta yapılması düşünülen Asbuğa, Bay
a) Kızılırmak suyunun tuzlu olduğu ^hâlâ iddia
burt ve Mezra sulama barajları için çalışmalar yapıl
edilecek midir?
makta mıdır?
b) Kızılırmak üzerinde özel teşebbüslerce yapı
3. — İğdır ovası sulaması için Bakanlığınızın dü
lan regülatör ve beton bentlerle sulama yapıldığı çel
şüncesi nedir?»
tik, pancar, ayçiçeği yetiştirildiği Devlet Su İşlerinin
BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Cavit
yetkililerince bilinmekte midir?
Erdemir'in sorularını okutuyorum :
c) Yüzbinlerce dönümlük arazinin sulanmasının
«Binlerce dönüm araziyi sulayacak olan Tavşanlı
millî servetimize büyük katkısının olacağı şüphesiz
projesinin, Kaya Boğazı barajı, bütün hazırlıkları ta
dir. Ufak çalışmalar hariç, büyük bir proje ile Çankırı
mamlanmıştır. Son olarak Maden Tetkik Arama Ge*
ve Çorum arası Kızılırmak vadisindeki 500 bin dönüm
nel Müdürlüğünce 12.2.1975 tarih ve 7/180 - 3981
arazinin sulanmasında fayda mülahaza edilmiyor mu?
sayılı yazı ile baraj sahasında ekonomik kıymet ifa
de eden maden olmadığı Enerji ve Tabiî Kaynak
2. 1975 yılı bütçesiyle Çorum ve kazalarının kaç
lar Bakanlığı Maden Dairesine bildirilmiştir.
adet köyünün elektrik etüt projesi yapılacaktır? Kaç
Bu durum muvacehesinde aşağıdaki sorularımın I adet köyümüz icra programına alınmıştır? Köy kat
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.
I kısını yatıran ve ilk taksidini ödeyen kaç köyümüz
vardır?»
1. Tavşanlı projesinin 1974 İcra Programında ol
BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Ünat Deduğu halde yapılmadığı iddia edilmektedir. 1974 tcra
mir'in sorularını okutuyorum :
Programında idi ise, 1974 senesinde niye başlanılma
«1. TRT'nin ve bazı boş lâf teşekküllerinin, sin
mış ve yapılmamıştır?
I
sice usullerle, Keban gibi, Van gölünden sonra 2 nci
2. Tarımsal üretim bakımından memleketimize I
göl olan dev eseri yapanları kötülemek maksadıyle
büyük katkı ve faydalan olacak ve 1975 programına
yaptıkları sözlere katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız
alınmasında mutlak zaruret olan Tavşanlı projesi,
niçin bir açıklama yapmıyorsunuz?»
- Kayaboğazı barajı - 1975 tcra Programına alınmış
BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Meh
mıdır?' Alındı ise, tesise ne zaman başlanacaktır?
met
Özkaya'nın sorularını okutuyorum :
Alınmadı ise, sebepleri nelerdir?»
I
«1. — Nizip'te yapılmak istenen ve projesi yapı
BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet
lan Hancağız barajının yapılması ne sebeple erte
Altmışyedioğlu'nun sorularını okutuyorum :
lendi?
«Köylerimizde hayvanların su içmelerine yarayan
70 hektar çatlamış toprakları sulayarak canlandı
göletler, ne YSE ne de Toprak - Su tarafından vazi
racak olan bu baraj 1975 yılında programa alındı mı
femiz değil diye temizlenmemektedir. Acaba bu gölet
ve ne zaman programa almayı düşünüyorsunuz?
lerin temizlenmesi DSt'nin görevi midir?»
2. — Yapılacak olan Hancağız barajını, su ye
BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Nurettin
tişmediği seneler Fırat'tan takviye etmeyi düşünü
Yılmaz'ın sorularını okutuyorum :
yor musunuz?
«1. Suriye ve Irak sınırlarında buıu
3. — Gaziantep merkez, kaza ve köylerindeki su
in Cizre ve Silopi ilçelerimizin yıllardır tehir edilen
lamayla ilgili 1975 yılı tahsisat gideriniz ne kadar
elektrik enerjisinin kesin olarak 1975 yılı içerisinde
dır? Her işyeri için ayrı ayrı cevabınız mümkün mü?
verilip verilmeyeceğinin bildirilmesi.
I
4. — Gaziantep hudutları dahilinde yapılması dü
2. Sınır boyundaki yabancı ülkelerin köyleri bile
şünülen Aşağı Fırat Havzası barajının projesi tamam
ışıl ışıl yanarken, sınırdaki bu ilçelerimizin ihtiyaçla
landı mı? İlk etütlerini yaptırdığınız ilk çalışmalar
rının halen dizelle karşılanması ve arızalar nedeni ile olumlu sonuçlar verdi mi?
karanlıkta bırakılması karşısında, sınır boylarındaki I
Verdiyse Gaziantep'te kaç köy veya kaç dönüm
ilçeler ve hatta köylerimizin elektriğe kavuşturulması arazi sulanacaktır?»
için, millî haysiyetimizin korunması bakımından, Ba
BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş'in soruları :
kanlığın ne düşündüğünün ve bir hazırlık içinde bu
«Gaziantep ili Yavuzeli ve Araban ilçeleri ovaları
lunup, bulunmadığının bildirilmesini arz ederim.»
J nı sulamak için her iki ilçede de baraj yapımına mü-
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sait su vardır, jeolojik durumları da müsaittir. Bu
BAŞKAN — Sayın Orhan Senemoğlu'nun soru
ilçelerde baraj yapımı konusu daha önceki hükümet lan :
ler tarafından ele alınmış ve gerekli etütleri de yap
«Bilindiği gibi, Keban barajı yapımı çalışmalarına
tırılmış idi.
1963 senesinde başlanmış ve işbu baraj 1974 yılı Ey
Bakanlığınızın bu konuda çalışmaları var mıdır? lül ayından beri enerji üretmeye başlamıştır.
Sonuç hakkında bilgi verir misiniz?
Keban barajının rezerv alanında kalan ve Elâzığ,
Yok ise, yeniden çalışmaların yapılması uygun ol
Tunceli, Erzincan, Malatya ve Sivas illeri sınırları içe
maz mı?»
risinde bulunan 240 civarında köy, mahalle, mezra
BAŞKAN — Sayın Mehmet Emin Sungur'un so
gibi yerleşim alanı su altında kalmaktadır.
ruları :
40 bin nüfusun mülkü, baraj suları altında kal
«1. — İstanbul ili Şile ilçesinin Ağva nahiyesin- j
masına rağmen, 1967 yılından beri yapılmakta olan
de, Kâğıthane ve Alibeyköy belediyelerindeki su bas
kamulaştırma işlemi henüz sonuçlanmamıştır. Arazi
kınlarının önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır;
si sulara gömülen, evleri yıkılan, mezarları dahi sular
ne gibi tedbirler alınacaktır?
altında kalan vatandaşlarımızın alacak hakları yıl
2. — İstanbul ilinin enerji, kömür ve su proble
larca ödenmemiştir. İlk defa 1974 yılı bütçesinden
minin çözümlenmesi için alman tedbirler nelerdir?
Ecevit Hükümetince yaklaşık olarak 500 milyon TL.,
3. — Dünya petrol fiyatlarının yükselme ihtima
köylülerimizin mülkiyet hakkı ödenmiştir. Halen top
line karşı ne gibi tedbirler alınacaktır?
rakları sulara gömülen köylülerimizin Devletten 850
Memleketimizde petrol fiyatlarının ve ara ürünle
milyon lira alacağı bulunmaktadır. Boğaz Köprüsü
rinin fiyatlarında bir artış söz konusu mudur?»
,
nün 2 milyara yaklaşan kamulaştırma borcu, Dev
BAŞKAN — Sayın Cemal Cebeci'nin sorusu :
letçe 2 ayda ödenmiştir. Keban barajının tamamı 2
«Devlet Su İşleri, Aşağı Fırat ovası sulama proje
milyar tutan kamulaştırma borcu, 8 yıldan beri hak
si hangi sene başlayabilecektir?»
sahiplerine tamamen ödenememiştir. Vatandaşlarımı
BAŞKAN — Sayın Hasan Buz'un soruları :
zın mülkiyet hakkının karşılığı olan alacaklarının da
«1975 yılı yakacak planlamasında, 1974 yılında
ha ne kadar sürede ödeneceğinin açıklanmasını rica
karşılaşılan aksama ve sıkıntılarla karşılaşılmaması
ederim.»
için tedbirler alınmış mıdır?
Yetersizlikler ve sorumluların ihmalleri var mıdır?
BAŞKAN — Sayın Ahmet Haşim Benli'nin so
Enerji sistemimizde son yıllarda vukubulan arıza ruları :
ların sebepleri nelerdir? Santralların arıza yapmasın
«1. — TKİ Kurumundaki makine parkının % 50'
da, işletme mi, inşaat ve montaj mı yer almaktadır?
lik kısmı yedek parçasızlıktan 3 - 4 senedir yatmak
Arızaların tahkiki bu yönden yapılmakta mıdır?
tadır. İstihsale tesir eden bu durumun ortadan kalk
ATAŞ Rafinerisinde üretilen petrol ürünleri fiması için ne tedbir düşünülüyor?
yatlamasında kullanılan indirim oranı 1974 Şubatın
2. — 1966 senesinde kömür olmadığı nedeni ile ka
dan sonra kaç defa değiştirilmiştir?
patılan ve daha sonra kura yolu ile bir madenciye
Bu oranın değişmesinden dolayı hampetrol ithal
devredilen TKİ Değirmisaz işletmesinden günde 300
eden Mobil ve BP'ye 1974 yılı içinde ne kadar fazla
ton kömür çıkarılmaktadır. Durumun yerinde tetkiki
para ödenmiştir? Bu ödemenin sorumluları kimlerdir?
düşünülmekte midir?
Ege'de petrol aramasında 1970 ve 1971 yılları
3. — Diğer kapanmış sahalar dururken öncelikle
içinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca Ba
Değirmisaz işletmesinin kuraya tabi tutulmasının se
kanlığınıza bir müracaat yapılmış mıdır? Bu müraca
bebi nedir?»
at üzerinde ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Karakaya ve Karababa barajlarının inşaatına ne
BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz'ın soruları :
zaman başlanacaktır? İlk planlardan gecikme var mı
«1. — Tahtaköprü Baraj inşaatında son yıllarda
dır?»
•
büyük gecikmeler olmuştur. Şimdiye kadar çoktan
BAŞKAN — Sayın Osman Ceran'ın sorusu :
hizmete geçmesi lâzımdı. Bugüne kadar gecikmesinin
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, Kırık sebebi nedir?
kale Keskin yöresinde Kızılırmak üzerinde kurulacak
2. — Baraj inşaatının bir an evvel bitirilerek Has
Kapulukaya sulama barajının ne zaman başlatılaca
sa ve Kırıkhan ovalarının sulama suyuna kavuşturu
ğının yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.» | labilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
-
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3. — Bu baraj inşaatına bugüne kadar harcanan
meblâğ senelere göre ne kadardır? İnşaatın tamam
lanarak hizmete girebilmesi için ne kadar paraya ihti
yaç vardır?»
BAŞKAN — Sayın Doğan Arash'nın soruları :
«,1. — Kars'ın Posof ilçesindeki linyit kömürü ile
ilgili Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır? Böy
le bir çalışma yoksa yapılması düşünülüyor mu?
2. — Kars'ın elektrik enerjisi ile yakından ilgili
Çıldır Hidroelektrik Santralının yapımı ne zaman so
nuçlanacaktır? Gecikmeye neden olan unsur ve olay
lar nelerdir?
3. — Şenkaya - Balkaya kömürlerinin Kars - Er
zurum arasında kurulacak bir termik sanfralda değer
lendirilmesi düşünülüyor mu?
4. — Araş nehrinin ıslahı ve sulama düzeninin ku
rulması çalışmaları hangi düzeydedir?»
BAŞKAN — Sayın Atillâ Atilâ'nın soruları :
«1. — Elâzığ Uluova'nın sulanması,
a) İhalesi yapılmış mıdır?
b) Yapılmamış ise 1975 yılı içinde yapılacak mı?
2. — a) Kanal kaç kilometredir? 1975 yılında
ne kadarı yapılacaktır?
b) Bu sulama kaç hektar araziyi sulayacak ve ne
kadar çiftçi ailesi faydalanacaktır?
3. — Kanal hattının, önce belirli olan noktadan
ayrı bir hatta alınması düşünülmüş müdür?»
BAŞKAN — Sayın Hasan Zengin'in soruları :
«1. — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ile TARİŞ,
Egebank ve Bağcılar Bankası arasında çiftçilere akar
yakıt kredi verilmesi hususunda anlaşma yapılmıştır.
Manisa ilinde çiftçilere verilen akaryakıt fişleri te
fecilerin eline düşmektedir. 245 kuruşa çiftçiye intikal
ettirilen kredi, çiftçi tarafından litresinin karşılığında
takriben 190 kuruş alınarak Petrol Ofisi bayilerine fiş
ler devredilmektedir. Petrol Ofisinin yapmış olduğu
anlaşmalarla tefecilik hortlatılmaktadır.
Kredi ihtiyacı karşılanamayan çiftçi yok pahasına
fişleri satarak kendini kurtarmaya çalışırken, batmak
tadır. Bazı bayiler milyonlar vurmaktadır. Akaryakıt
kredisinin çiftçiye daha faydalı olması için ne düşü
nüyorsunuz?
2. — Türkiye'mizin yeraltı kaynakları çok zengin
dir. Yılda madenleri araştırma ve işletme için sarfedilen para ne kadardır?
İşletilen madenlerden millî gelire katkı yüzde kaç
tır?
Millî gelire katkı yeterli midir? Artırılması husu
sunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
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3. — a) Kömür tevziinden halk çok şikâyetçi
dir. Bu hususta ne düşünülmektedir? Özel şahısların
çıkarttığı ve sattığı kömür fiyatları ile Garp linyitle
rinin ton fiyatı çok farklıdır. Bu nasıl dengelenip, fi
yat istikrarı nasıl sağlanacaktır? Bu hususta alınacak
tedbirler üzerinde çalışmanız var mıdır? Nasıl.halle
dilecektir?
b) Manisa'da Soma ilçemiz, kömür hazinesi üze
rinde bulunduğu halde diğer ilçelerimiz gibi kömür
sıkıntısı çekmektedir. Bu hususta ne düşünülüyor ve
şikâyetlerin giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünü
yorsunuz?
4. — Orman köylerinin çok fakir olduğu malum
dur. Bu köylerin yol, su ve elektrik hizmetlerinin ya
pımında köy katılım paylarının orman ürünlerinden
elde edilen paralarla karşılanması uygun olacaktır.
Bu hususta bir çalışma var mıdır?»
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özer
Ölçmen siz de soru gönderiyorsunuz, yalnız diyorsu
nuz ki; «.Bakana tevcih ettiğim aşağıdaki soruların
Grupumuzun reyini tayin etmek bakımından hemen
şimdi şifahî olarak cevaplandırılmasını» diyorsunuz.
Sayın Oral'ın itirazı 'üzerine de arz etmiştim, as
lında sorulan sorulara burada heman cevap vermek
veya vermemek hakkı bakanlarda vardı,. biliyorsunuz.
Bu hakkı Genel Kurul istimal etti, bu husus bir karara
bağlandı; ayrıca bu rey açısından da geçerli bir şey de
ğil. Çünkü Demokratik Parti Grupunun da bütçe ile
ilgili oyu belli. Tümü üzerinde oyunu izhar etti, aynı
işleme tabi tutuyorum efendim, sizin sorularınızı da.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tümü üzerinde bel
li; ama her bakanlıkta belli değil Sayın Başkan.
BAŞKAN — O gruplarla ilgili bir mesele efen
dim, o bizimle ilgili bir mesele değil, soru ile ilgili
bir mesele değil.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ayrıca Sayın Baka
nın İçtüzük bakımından müddetinin kısıtlı olduğu bel
li. Tevcih edilen suallerin bir kısmına da cevap ver
mek imkânını bulamazdı belki. Bu bakımdan Sayın
Bakanın...
BAŞKAN — Efendim o müddeti de Genel Kurul
kısıtladı.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Geçen yıllarda 20
dakika idi ama?
BAŞKAN — Efendim onu düşünüyorsunuz, ama
şu programın gerçekleşmesi için de zaman ayarlama
lını hiç hesap etmiyor musunuz? Bakınız soruların
okunması...
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Geçen yıllarda 20
dakika konuşulduğu halde ve sualler de şifahî ola-
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rak tevcih edilip cevâplar verildiği halde bu bütçe bu
Meclisten geçmişti.
BAŞKAN — Ama ayrılan gün bu kadar kısa de
ğildi Sayın Ölçmen, hafızanızı tazeleyiniz lütfen. Ya
pacağım başka işlem yoktur efendim.
Buyurun soruyu okuyun efendim.
Konya Milletvekili Sayın Özer Ölçmen'in soru
lan :
«1. — Enerji Ajansı hakkında Bakanlığın görüşü
var mıdır, yok mudur?
2. — Ege manyetik ve sismik araştırmaları için
özel konstüriksiyonlu gemimiz mevcut mudur?»
BAŞKAN — Efendim sorular bitmiştir.
Sayın Bakan, zabıtlara da geçen bu soruların ce
vaplarını İçtüzüğün belirttiği süre zarfında Meclis
Başkanlığına bildireceksiniz.
Sayın Erverdi, siz grupunuza vaki sataşma nedeni
ile söz istemiştiniz. Söylenen sözler arasında, «anar
şistlerin avukatlığı» kelimesi Meclisin de kararının
bir gereği olarak sataşma telâkki edilmiştir. Size bu
bakımdan söz veriyorum, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVERDİ
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Evvelâ bize konuşma imkânını veren Sayın Baş
kana teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum.
Adalet Partisinin görüşlerini yansıtan...
BAŞKAN — Sayın Erverdi, bir dakikanızı rica
edebilir miyim? Sizden özellikle istirham ediyorum.
Bu söz verme, sizin de bildiğiniz gibi, bir sataşma
üzerine vaki olmuştu. Sonra en önde bulunmanız ne
deniyle müzakere esnasındaki psikolojiyi de yakinen
takip ettiniz. Bunları dikkate alarak yeni bir sataş
maya meydan verilmemesini özellikle rica ediyorum.
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Telkinleriniz
istikametinde konuşacağım, teşekkür ederim uyarı
larınız için.
Adalet Partisi Grupu adına burada konuşan ar
kadaşımız, konuşurken, hiç gereği de bulunmazken;
ama önceden hazırladığı ve Adalet Partisi Grupundan alkış toplayacağını tahmin ettiği bir şeyle sözünü
bitirdi. «Allah Halk Partisinin şerrinden muhafaza
etsin» diye.
Yerimden, acaba sataşma sebebi ile söz isteyeyim
mi, istemeyeyim mi diye düşünüp; «Kem söz, geç
mez akçe sahibinindir» öylece kah versin dedim.
Şimdi ben de kalkar, «Elbette ki her türlü ser
den Allah bu memleketi muhafaza etsin, bunda müt
tefikiz; ama Halk Partisinden şer gelmez; «Allah
Adalet Partisinin hayrından korusun» dersem, bu her
halde bir iyi davranış olmaz.

25 . 2 . 1975

O : 2

Sustuk. İkinci defa bizim sözcü ile ittifak halinde
olmadıkları bir konuda tekrar tartışma açıldı. Arka
daşımız tavzih etti, dedi ki; «Sizin fikirleriniz bu, bun
ları savunduğunuz için, avukat gibi tabirini kullan
dım» dedi. Sayın Başkan da sataşma olmadığı cihet
le söz vermedi; ama çoğunluğa sunuldu; çoğunluğun
sataşma görmesi sebebiyle de kürsüye çıktı. Burada
kendi görüşünü iyi bir avukat gibi savunamadığı ci
hetle acze düştü, bakın ne dedi; «Efendim, eğer biz
kendi yeraltı servetlerimizi değerlendirmeye kalkar
sak, her birisi için 2,5 milyon liradan 10 milyon lira
ya kadar maliyeti olan kuyulardan çok kez bir şey de
çıkmıyor. E, o zaman boş yere 10 milyon lira harca
mış duruma düşeriz. Zaten fukara milletiz, binaen
aleyh, bu şeyleri işleyecek imkânlarımız da yok».
Bu mantığa tutunursak; en fukara milletiz, ma
denlerimizi işleyemiyoruz, birtakım hamiyetli, zengin
firmalara, çok uluslu şirketlere bunları devredelim,
işlesinler. Çok fukara milletiz, denizlerimizde çokça
balık var, ama biz lâyıkı veçhile tutamıyoruz, bunu
tutacaklara havale edelim, yerüstü servetlerimizden
de dilediğimiz ölçüler içerisinde istifade edemiyoruz,
bunları da onlara verelim» gibi bir mantığa müncer
olacak, hem de sakat bir mantığa müncer olacak şeyi
buradan arkadaşımız söyledi.
Demin ifade ettiğim gibi, iyi avukat da olmama
sının, fikirlerini savunacak haklı nedenlerinin de esa
sen bulunmamasının yüzünden acze düşünce bu se
fer tecavüze ve taarruza başladı.
«Biz milliyetçiyiz». Biz, sizin anladığınız bu ma
nada milliyetçi değiliz. Biz, memleketin yeraltı ve yer
üstü servetlerinin birtakım başka memleketlere peş
keş çekilmesine ve bu peşkeş çekilişte bizim fukaralı
ğımızın gösterilmesinden yana olan milliyetçilikle bir
likte değiliz. Bu türlü milliyetçilik size mübarek olsun.
(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.)
Bir şey daha söyledi, kendi" milliyetçiliğe iştirak
ederler mi, etmezler mi bilmiyorum; biz öyle milli
yetçiyiz ki...
BAŞKAN — Sayın Erverdi, lütfen hududu geçiyor
sunuz. Belirttim efendim, lütfediniz.
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Peki Sayın
Başkan.
Muhterem arkadaşlar, şimdi bu ne sağlar; bu söy
leyene ne sağlar; ona alkış tutan partisine ne sağlar?
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sana ne
sağlar?
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bizim milli
yetçilik görüşümüzü söyledik, bununla birlik değilse-
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niz halkın hakemliğine başvururuz. Bizim kimseden
milliyetçilik fermanı almaya ihtiyacımız yok. Biz, dav
ranışlarımızı vicdanımızda değerlendirerek, memleke
tin yararına olduğuna inandığımız, doğru bulduğumuz
şeyleri yapmakta kimseden ne yardım istiyoruz, ne
de destek istiyoruz; ne de engel olmak isterlerse önü
müze, gücümüz, demokratik yasalar içerisinde yettiği
sürece, engel de tanımayacağız.
İnerken bir şey daha söyledi, «Allah belânızı ver
sin». Ben demeyeceğim. Ben, Halk Partisinin tercü
manı olarak, Adalet Partisi de çok partili hayatın te
mel rükünlerinden birisi, Allah sizi ıslah etsin deyip,.
saygılar sunacağım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, gö
rüşlerimi yanlış intikal ettirdi.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, böyle bir şey yok
efendim. Ben kabul etmiyorum.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim, görüş
lerim yanlış intikal ettirildi.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, böyle bir şey yok
efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim, görüş
lerimi...
BAŞKAN — Efendim, siz kendi millî anlayışını
zı ortaya koydunuz, Sayın Erverdi kendi millî anla
yışlarını ortaya koydu, niçin ısrar ediyorsunuz?..
(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «.Bravo» sesleri.)
Bunda bir şey yok, rica ediyorum.
Alkışa da gerek yok efendim, ben alkışlanacak bir
şey yapmadım ki.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım
biz, zengin firmalara Devletin millî kaynakları peş
keş çekilsin demedik.
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B) ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR
BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
Lira
101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
12 379 252
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Maden ve enerji kaynaklarının iş
letilmesinin sağlanması
704 197 095
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
300 137 390
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S.
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (1)
BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1975 yılı katma bütçesinin maddelerine geçilmesi
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci maddeyi okutu
yorum efendim.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe
Kanunu tasarısı
Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (6 481 439 000)
lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim.
Bölüm
Lira

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin
bölümlerine ve bu Bakanlık bütçesine bağlı Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü bütçelerinin maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri
459 377 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
103 Makine - teçhizat satınalınması 581 078 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. >
111 İşletme ve onarım
305 865 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bakanlık bütçesinin bölümlerini okutuyorum efen
dim.

(1) 144 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.

BAŞKAN — Efendim, demediniz, gayet tabiî
böyle bir şey söylemediniz." Gayet tabiî söyleyeı—
emezsiniz de.
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112 Büyük su işleri
4 046 124 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
113 Küçük su işleri
533 971 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
114 Yardımcı tesis yapımı ve hizmet
leri
29 464 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
115 Tamamlanamayan yapımların ik
mali
156 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler
369 560 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2.
nün gelirleri,
üzere, (6 481
BAŞKAN
Gelir
Türü

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
439 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
— Bağlı cetveli okutuyorum efendim.
Lira

2 Vergi dışı gelirler
194 927 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 Özel gelirler
6 286 512 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da
devam olunur.
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1975 malî yılında
uygulanmaz.
3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve
endüstri suyu temini maksadıyle girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde
gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yar
dımlardan temin olunan proje kredileri için, 1975 yı
lında uygulanmaz.
1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan
ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1975 malî yılında
uygulanmaz.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilmesine za
ruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant,
yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sü
ratle sağlanması amacıyle hava alanları inşa, ıslah
ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt
boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü bütçesine konulan
ödenekten lüzumlu
görülecek miktarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları büt-
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BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunu
çelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projeleri *
yorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
ne aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yap
edilmiştir.
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır efen
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak mik
dim.
tarın, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne
3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı
devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
yetkilidir.
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul
lisi : 1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sa
edilmiştir.
yısı : 145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (1)
8 nci maddeyi okutuyorum.
BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
1975 katma bütçesinin maddelerine geçilmesini oy
mu tüzel kişileri ve kamu yararına hizmet eden der
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etme
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
yenler... Kabul edilmiştir.
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro elektrik santralı ve diğer su. kaynaklarının geliş
1 nci maddeyi okutuyorum.
tirilmesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe
temel sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler ze
Kanunu tasarısı
min mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deney
ler, su çimento analizleri ve model deneyleri yap
Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne
tırılması amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (11 575 413)
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) lira ödenek verilmiştir.
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel
BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum efendim.
projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği
Bölüm
Lira
ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin
(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
101 Genel yönetim ve destek hizmet
rekli harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan ke
leri
6 633 754
sin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili
BAŞKAN — Kabul edenler...
projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye ak
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hak
Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
ların verilmesi, kontrol ve dene
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde
tim hizmetleri
4 014 150
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
edilmiştir.

Kabul

9 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
10 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
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112 Akaryakıt tevziinin planlanması
ve akaryakıt istikrar fonu hiz
metleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

527 703

399 806

(7) 145 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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1 nci maddeyi kabul
buyurduğunuz cetveliyle
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Petrol işleri Genel Müdürlüğünün
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
(11 575 413) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum.
Gelir
Türü
Lira
2

Vergi dışı gelirler
15 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 Özel gelirler
11 560 413
.BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi kabul buyurduğunuz cetveli ile birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce
1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza
sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzım ge
lenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B)
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgili program, altprogram, faaliyet veya proje
lerine ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi
oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edil
miştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde
,
yürürlüğe girer.
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul
etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır.
Bu suretle bu bütçe de Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Bütçenin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına, çalışma
larında hayırlı hizmetler getirmesini Meclisimiz adı
na temenni ediyorum efendim.
C)

KÖY

İŞLERİ VE
BAKANLIĞI

KOOPERATİFLER
BÜTÇESİ

a) Toprak ve İskân
İsleri Genel
Müdürlüğü
Bütçesi
BAŞKAN — Programımız gereğince Köy İşleri
Bakanlığının bütçe tasarısı üzerindeki müzakerelere
geçiyoruz.
Köy İşleri Bakanı ve Komisyon yerlerini almış
lardır.
Bu bütçe tasarısı üzerinde; M. S. P. Grupu adına
Sayın Kahraman, D. P. Grupu adına Sayın Değer,
C. G. P. Grupu adına Sayın Tosyalı, A. P. Grupu
adına Sayın Keskin, C. H. P. Grupu adına Sayın Ünver söz almışlardır.
Kişisel görüşleri için söz alan sayın milletvekil
leri; Sayın Yücel, Sayın Değerli, Sayın İlcin, Sayın
Zengin, Sayın Eken, Sayın Erdemir, Sayın
Erek,
Sayın Avşargil, Sayın Demir, Sayın Yılmaz, Sayın
Çetin, Sayın İlhan, Sayın Yavuzalp, Sayın Övet,
Sayın Uysal, Sayın Birer, Sayın Ünsür, Sayın Ata
man ve Sayın Utku.
Söz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına
Sayın
Halit Kahraman'ın. Buyurunuz efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA HALİT KAHRAMAN
(Diyar'bakır) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri;
1975 malî yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı bütçesi hakkında, Millî Selâmet Partisi Grupu
adına görüşlerimizi arz etmek üzere yüksek huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, köyler Türk toplumu
nun en mühim yerleşme üniteleridir.
Nüfusumuzun
% 70'i bu ünitelerde yaşar. Köy ve köylü kalkındırılmadıkça ve köylüye insanca yaşama şartları temin
edilmedikçe, Türkiye'de kalkınmadan bahsedilemez.
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Bundan dolayıdır ki, Millî Selâmet Partisi olarak,
köyün ve köylünün sosyal ve ekonomik bakımdan
kalkınmasına öncelik vermekteyiz.
Kalkınmanın ilk unsuru, altyapı hizmetleridir. Bu
hizmetlerin lâyıkı veçhile halledildiğini iddia etmek
de güçtür. Kaldı ki, bu hizmetlerin yanında bölgelerarasındaki dengesizliği giderici gayretler de çok zayıf
tır. Bu durum muhterem heyetinizin malumudur.
Hizmetlerin adil şekilde dağılımını önleyen en mü
him faktörlerden biri de, bundan evvelki Hükümet
döneminde yapılan partizan tayinlerdir. Bu iki hu
şusun Hükümetçe süratle ele alınarak halledileceğine
ve programdaki mevcut aksaklıkların giderileceğine
inanıyoruz.
Bölgelerarasındaki dengesizlikten başka, bölgeler
içinde de dengesizlik mevcuttur. Program tespitlerin
de en geri ve şartları en müşkül yerler, ilk önce düşü
nülmesi gerekirken, böyle ypılmıyor. Faaliyeti daha
fazla görünmesine ittiba edilen, daha kolay şartlar
daki işler ele alınıyor.
Bir misal vermek gerekiyorsa; Diyarbakır'ın Hani
kazasının Neribi köyleri, Mardin'in Mazıdağı, İdil ve
Midyat köylerinin suları 10 ile 25 kilometre uzaklık
tan sırtta taşındığı halde ve bunların ilk defa ele alın
ması gerekli olduğu halde, bunlar yerine ovadaki ve
kolay şartlardaki yerler tercih ediliyor.
Sayın milletvekilleri, köy elektrifikasyonu için ka
bul edilen katılım payını, geçimini temin edemeyen
köylüden istemek, onu olduğu durumda kalmağa
mahkûm etmektir. Esasen katılım payı verse dahi, ki
fayetsiz olan teşekküllerde, işlerin ele alınması müm
kün olmamaktadır. Geri kalmış kısımlarda kamu hiz
metlerini ifa etmekte teşekküllerin kesafeti, diğer kı
sımlardan da çok azdır. Meselâ; doğuda 18 ilin köy
elektrifikasyonuna sadece bir bölge bakar. Başka yer
lerde 2, hatta 1 ilin işine bir bölge bakar.
Sayın milletvekilleri; ova köylerinin en mühim me
seleleri ziraattır. Ziraatin ise teknik bir şekilde yürü
tülmesi bugün için zarurîdir. Bu bakımdan toprakla
rın gübreleme yönünden tahlile tabi tutulmasında
köylüye yardımcı olunmalıdır. Belki başka bölgeler
de gübre için 'toprak tahlili yapılıyorsa da, hâlâ az ge
lişmiş bölgelerde bu durum tahakkuk ettirilmemiştir.
Meselâ Diyarbakır'da bu duruma önem verilmelidir.
Ayrıca büyük sulamaların yanı başında, bilhassa kü
çük sulamalara da daha büyük hız verilmelidir. Bu
maksatla dalgalı arazilerde gölet seferberliğine gidil
mesi, hatta bazı yerlerde kendi imkânı ile gölet yap
mak isteyen kimselere kontrollü kredinin ve gerekli
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teknik yardımın sağlanması lâzımdır. Özel idareler ve
belediyelerce bir tek kişiye kiraya verilen büyük su
kaynaklarının, projelendirilip daha geniş halk kitle
sinin istifadesine arz edilmesi, daha geniş kitleye re
fah sağlamak bakımından zarurîdir. Meselâ Hazro,
Silvan, Barkuş, Madrabı suları gibi geri kalmış böl
gelerde sulama projelerinin tanzimi, teknik eleman
ların bu bölgelerde çalıştırılabilmesine bağlıdır. Mev
cut şartlarda, bu bölgelere teknik eleman temininde
büyük müşkülât olduğu ve bu elemanların temin edil
mediği bir vakıadır. Bu bakımdan, bunlara gerekli
sosyal ve maddî imkânların sağlanması zarurîdir.
Sayın milletvekilleri, bilhassa Doğu ve Güneydoğu
Anadolun'un dağ köylerinin ziraat arazileri yoktur.
Geçimi hayvancılık, bağcılık ve kavakçılığa istinat
eder. Yolsuzluk sebebiyle mahsulünü kıymetlenclirememektedir. Okulsuzdur. Sağlık ocağı yokluğu sebe
biyle de ani vakalarda vatandaş kendi kaderi ile başbaşa terk edilmektedir.
Bu köylerin ı'ktisaden kalkındırılması, orman köy
lerinin kalkınması için düşünülen tedbirlerin tümün
den istifade ettirilmesi yine mümkündür. Orman köy
leri kalkınma fonuna ait, 12 Ağustos 1974. gün ve
7/8650 sayılı Kararnameden, - ki ucuz fiyatla ekmeklik
ihtiyaçlarının karşılanması gibi, yukarıda bahsedilen
fonlardan - Diyarbakır, Urfa, Mardin gibi illerimizin
dağ köyleri istifade ettirilmemektedir. Bunların da
programa alınması lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, madenciliğimizin rezervlerinm çoğu, Türkiyemizde dağ köyleri civarındadır. Bu
hizmete gerekli hızın verilmesiyle, iş sahalarının ge
nişletilmesi suretiyle bunların kalkınması sağlanmalı
dır. Gerekli madencilik kredilerinin de bir an önce
sağlanması ve akabinde madencilik bankasının kurul
ması zarurîdir.
Kooperatifçilik ve şirketçilik daha şümullü bir şe
kilde ele alınmalı ve buralara gerekli iktisadî canlı
lığın verilmesine gayret sarf edilmelidir.
Sayın arkadaşlar, ziraî mücadele mevzuu, başka
bakanlıkların faaliyetleri içinde olmakla beraber,
köyü yakından ilgilendirdiğinden, bir temennimizi bu
rada zikretmekte fayda mülâhaza ediyoruz. Ziraî
mücadele uçakları, yeteri kadar stabilize pist yapıl
madığından, bu uçaklar yağışlı havalarda ot mücade
lesini yapamamaktadırlar. Bu hususa bilhassa Güney
doğu bölgeleri büyük ihtiyaç hissetmektedir. Bu hu
susun teminine önem verilmelidir.
Ayrıyeten destekleme alımı yapan ve fiyat istikra
rında büyük rol oynayan Fisko Birlik, Çüko Birlik,
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Tariş gibi kooperatiflerin yaptığı faaliyet, büyük çap
ta ticarî faaliyet olmakta ve memleket iktisadiyatını
yakından ilgilendirmektedir.
Bu sene pamuk ve fındık alımında görülen aksak
lıkların ve yağ meselesindeki sakatlığın tekerrür etti
rilmemesi için, bu kooperatiflerin Ticaret Bakanlığı
bünyesine yeniden alınması zarurîdir.
Sayın milletvekilleri, hayvancılıkla geçinen birçok
Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı, göçebe halinde
yaşamakta ve bir yerde yerleşmek istediği halde, Hü
kümetçe kendilerine gerekli alâka gösterilmemekte'dir.
Bu mevzu üzerinde gereken hassasiyetin gösterilmesi
ni Sayın Hükümetimizden istirham ediyoruz.
Sayın arkadaşlar, topraksız köylüye toprak imkâ :
nı veya sanayi 'kolunda iş imkânı temini, Hüküme
tin hasta gelen vazifelerindendir. Toprak dağıtımın
da ve istimlâk işlerinde hiç bir ferdin mağdur edil
memesi lâzımdır. 20 yıl vade ile mal istimlâki gayri
âdildir. İstimlâk bedelinin mal sahibine bir 'defada
ödenmesi, ve köylüye 20 yıl vade ile verilmesi daha
âdil ve doğru bir sistemdir.
Bütçede personel masrafları ve umumî giderler,
yatırım hacmine nazaran çok fazladır. Bu masraflar
la çok daha büyük yatırıma gitmek gerekir.
1975 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki maruzatımız bu kadardır.
Millî
Selâmet Partisi Grupu adına milletimize hayırlı ve
uğurlu olması dileği ile, hepinizi saygıyle selâmlarım.
(M. S. P., D. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan De
ğer, buyurunuz efendim.
D. P. GRUPU ADINA HASAN DEĞER (Di
yarbakır) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1975 malî
yılı bütçesi üzerinde, Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış
bulunuyorum.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Türkiye'de
tabana yaygın hizmetlerin, toplumun kalkınabilmesi
ve öncelikle köy meselelerinin bütün vecibeleriyle so
rumluluğunu üzerinde taşıyan önemli bakanlıklardan
biridir. Özellikle köylünün özlemini gidermek ve alt
yapı sorunlarına çare aramak amacıyle 2 3 . 1 2 . 1 9 6 3
tarihinde, 4951 sayılı Kanunla kurulan bu Bakanlığa,
Kooperatifler Genel Müdürlüğünün ilâvesiyle, ismi
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı olarak değişti
rilmiştir.
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Kooperatifçilik, bilhassa sosyal güçlüklerin daha
etkili olduğu dönemlerde, bu güçlüklerden kurtulma
önerilerinin arasında özenle sayılmıştır.
Bakanlık,
nüfusumuzun 25 milyonunun yaşamını sürdürdüğü
köylerimizi hızla kalkındırmayı görev sayar. Köyleri
mizin meselelerine en kısa zamanda çareler aramak
ve bunları halletmek için kurulmuştur.
Demokratik Parti Türkiye'nin kalkınmasını temel
hedef sayar. Zira, Türkiye'de köy ve köylü sorunla
rı çözülmeden, muasır medeniyet seviyesine yüksel
me idealimiz de gerçekleşemez. Ancak, ağırlığımızı
bu temel hedef üzerinde birleştirip ciddî ve planlı ça
lışma yapmak suretiyle, en büyük milliyetçi Atatürk'
ün söylediği gibi, Türk köylüsü milletin efendiliğine
manen ve maddeten yükselmiş olacaktır.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo.
HASAN
DEĞER (Devamla) — Bu Bakanlığa
başka açıdan bakmak, onda yurt kalkınmasının temel
sorunlarını bulmak ve tahlil etmek, o değeri izafe et
mek gerekir. Gerçekten yurdumuzun hızlı ve dengeli
bir şekilde kalkınmasında, köy ve köylü sorunları bü
yük bir yer işgal eder.
Bir devletin varlığı, o devletin köylüsünün kalkınmasıyle mümkün olacaktır. Köylümüzün henüz sar
nıç suyu içmekten kurtulmadığını ve aynı zamanda,
mağaralarda ilkel hayat sürdürdüklerini müşahede et
mekteyiz.
Muhterem milletvekilleri, yurdumuzda bölgelerarası dengesizliği azaltmak üzere, uzun yıllar ihmal edil
miş bulunan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, özel
likle kamu yatırımlarına ağırlık verilmeye başlan
mıştır. Bu yatırımlarda her yıl artışlar olmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde öncesine göre ar
tan yatırım hacmine karşın, bu yatırımları gerçek
leştirmekle görevli teknik personel durumunda, nite
lik ve nicelik yönünden, aynı oranda artış sağlanama
mıştır. Bunun nedeni de, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki yaşama koşulları henüz makul bir düzeye
getirilmemiş olması ve bu
bölgelerimizde çalışma
şartlarının zorluğu, sosyal olanaklarının yetersizliği
dir. Bu olumsuz şartlar karşısında, Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizi teknik personel için çekici kılacak
tedbirler de mevcut değildir. Hal böyle iken, artan
yatırım hacminin tam kapasite ile realize edilmesi de
mümkün olmamakta ve bölgenin kalkınma hızı is
tenen düzeye ulaşmamaktadır. Mevcut bu durum kar
şısında, mahrumiyet bölgelerimizin teknik personel
için çekici duruma getirilmesi bakımından, ekonomik
tedbir alınması zorunludur. Örneğin, Batıda veyahut
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yurdun mahrumiyet bölgesi olmayan kesimleriyle,
Doğu ve Güneydoğu'da çalışan teknik personel aynı
ücretle çalıştığı takdirde, bu durum sürüp gidecektir.
Oysaki, bölgelerimiz için ayrıca çekici bir mahrumi
yet ödeneği ve bazı sosyal imkânlar tanınması, teknik
personeli, koşulları zor da olsa, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'ya çekilebilir. Konunun önemi karşısında,
bu hususa âcil tedbirler getirilmesi gerekmektedir. Ba
kanlık, 1964 yılında 438 milyon lira ile işe başlarken,
az para ile çok iş düsturundan hareket etmiştir. 1975
malî yılı bütçesi ise, 4 827 767 672 liraya yükselmiş
olduğu halde, çok para ile az iş yapılmakta olduğu
görülmektedir. Örneğin; 438 milyon lira ile işe başla
yan ve 2 milyar lira sonuca varan ikinci Beş Yıllık
Kalkınma Planıyle 17 500 Km.'lik köy yolu yapıl
dığı halde, 1975 malî yılında 4 828 000 000 liraya yük
seliş kaydetmiş bulunan bütçeye Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planı döneminde ise, 9 845 Km.'lik köy
yolu planlanmıştır. Böylece 5 yıl içinde % 30 bir dü
şüş kaydetmiş olması esef vericidir. Ancak, maddele
ri değerlendirmek amacıyle, toplum yararına açıklık
getirilmelidir.
Ayrıca siyasî mülâhazalardan uzak kalıp il ve il
çe merkezlerine bağlı köyler için, il ve ilçe merkez
lerinde birer köy kooperatifi, öte yandan il ve ilçe
lere bağlı bucak müdürlüklerinde de keza belediye
bulunan köylerde de birer köy kooperatifinin kurul
masına ve bu bucak müdürlüğüne bağlı köylerin koo
peratifine bağlanmasına öncelik verilmelidir. Demok
ratik Parti olarak, köylerimizin kooperatifleşme muh
tariyetine kavuşmalarını yararlı görüyoruz. Zira, 40
bin köy kooperatifi yerine, 2 bin köy kooperatifinin
kurulmasında fayda vardır. Bu bakımdan, Bakanlık
ça gerek kredi, araç ve gereç, gerekse kurulacak fab
rika tesislerinin kontrolunda kolaylık sağlanacaktır.
Bu ölçüler içinde kurulacak köy kooperatiflerinin te
sisi ile köylünün ortak pazarlaşmadan da faydalan
ması mümkün olacaktır.
Muhterem milletvekilleri, YSE Genel Müdürlüğü
nün çalışmalarını kapsayan altyapı hizmetlerini müs
pet görüyoruz. Daha hızlı ve daha dengeli çalışmala
ra önem verilmesini öneriyor ve görmek istiyoruz.
Bu arada bazı önemli noktalara da işaret etmek
istiyoruz. Asılolan münferit, kılçık köy yolları değil
dir. Büyük grup köy yollarına öncelik verilmeli ve
özellikle yol yapımına dağ köylerinden, içme suyu
getirilmesine de ova köylerinden başlanmasına önem
verilmelidir. Zira, dağ köylerinin nasıl olsa içecek
suyu var, fakat yolu yoktur; Ova köylerinin ise yolu
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var, içme suyu yoktur. Bunun aksini iddia edenler,
sayı ve kilometreyi kaydetmekten, sayıklamaktan öte
ye gidemezler. Gerçek de budur. Esasen 1968 yılında
yapılan uzun vadeli plana göre köy yollarının 15 yıl
da, köy içme suyunun ise 10 yılda tamamlanması ön
görüldüğü halde, aradan geçen 7 yılın hizmetlerini
değerlendirirsek, daha 1 5 - 2 0 yıllık bir zamana ih
tiyaç vardır. Bu ölçüler içinde yapılan hizmet deği
şikliği de gözden kaçmamaktadır. Oysa Doğuda 5 ay
çalışılır, Batıda ise 12 ay çalışılır. İşte Doğu ile Batı
arasındaki fark açıklık kazanmıştır. Çünkü Doğunun
kaderi ezelden beri böyle başlamış böyle gider. Bu
dengesizlik ne zamana kadar sürüp gidecektir? Bunu
merak ediyoruz.
Biz diyoruz ki, Doğu'da 5 ay çalışılıyorsa, bu 5
ayda ağırlığı Doğuya aktarmak, 7 ay da Batıya aktar
mak lâzımdır. Bu suretle altyapı meseleleri hem sü
rat kazanmış olur, hem de dengesizlik giderilmiş olur.
Bu cümleden olarak çok cüzî bir miktar grup köy
yollarının yapımı ile ilgili, iki ilçeyi birbirine bağla
yan ve yıllardan beri üzerinde durulmuş olan bu yol
lar birleştirilmekle yüzden fazla köy bu yoldan ya
rarlanacaktır. Yol güzergâhında bulunan birçok il ve
ilçeler de bu olanaklardan yararlanacaktır. Lice - Zengesorlar köyünün Genç - Yolçatı köyüne bağlayabil
mek için 7 kilometrelik yolun yapılması gereklidir.
Mevzubahis ilçeler arasındaki yol grup köyleri birbiri
ne bağlayacaktır. Bu hususta Köy İşleri Bakanı Sa
yın Mustafa- Ok'a geçen sene durum detaylı olarak
arz edildi. Konu ehemmiyetine binaen hemen ek prog
rama alınmak suretiyle karar istihsal edildi. Yapımı
na başlanmak üzere öncelikle 23 . 8 . 1974 gün ve
6580 sayılı yazılı emirleriyle Diyarbakır 12 nci Bölge
Müdürlüğüne bildirildiği halde, her nedense adı ge
çen yola başlanmadı. Bundan dolayı Sayın Mustafa
Ok'a teşekkür etmeyi borç bilirim. Temennim bu em
rin gerçek bulmasıdır.
Muhterem milletvekilleri, siyasî yatırım ve kayır
malar mülâhazasıyle Bakanlığın devlet anlayışına bir
likte göz atalım :
12 Mart muhtırasıyle kurulan Hükümetin Köy İş
leri Bakanı Cevdet Aykan'ın bu Bakanlığın Koope
ratifçilik Genel Müdürlüğüne getirdiği, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Duran Tarak
lı bu Bakanlıkta başlayan mezhepçilik ve aşırı solcu
ların iş başına getirilmesi hareketi maalesef halen de
vam etmektedir. Duran Taraklı 1971 yılından 1973
Ağustos ayına kadarki Genel Müdürlük döneminde;
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1. — Devlet imânlarını kendi politik amaçlarına
alet edecek şekilde ve mezhepçilik ayrıcalığı yaparak
kooperatiflere yardımlar tahsis etmesinin müfettiş raporlarıyle sapit olması üzerinde, Ağustos 1973 tarihin
de Genel Müdürlük görevinden alınmıştır.
2. — Hakkında düzenlenen fezleke,
zamanın
Bakanının onayı ile Bakanlık Disiplin Kuruluna in
tikal ettirilerek kendisi hakkında adlî işlem yapılması
için gerekli karar alınmak maksadıyle Bakanlık Disip
lin Kurulu Komisyonuna intikal ettirilmiştir.
3. — Duran Taraklı'nın da himayesi ile Devlet pro
jelerini kooperatif çilere para ile satan ve o zamanın
Proje Dairesi Başkanı Kâzım Demirer için müfettiş
raporunda derhal görevinden alınması ve hiçbir çekilde idarî görevde bulundurulmaması kaydı bulunmak
tadır ve bu şahıs hakkında kanunî işlerrf yapılması
için düzenlenen teftiş raporu Bakanlık Disiplin Ku
ruluna intikal ettirilmiştir.
4. — Samsun C. H. P. listesinde bulunup, millet
vekili seçilmeyen Ahmet Altun'u, Köy - Kooperatif
Genel Başkanlığı ile Fisko Genel Müdürlüğüne ata
mıştır. Bütün bu atamalar dolayısıyle birliklerin gö
revi, sadece belli partizanlara gayri meşru kazanç te
min olmuştur. Bir misal verelim :
Çuko - Birlik'in, kendi ortaklarından 675 kuru
şa pamuk alması için taban fiyatı ilân edildi. Çuko Birlik'in ortaklarının pamuklarını bu fiyattan satın
alabilmesi için gerekli para hesap edilerek Maliye Ba
kanlığınca kredi açıldı. Bir ay sonra Devletçe açılan
kredi bittiği halde Çuko - Birlik'in ortaklarına ait pa
mukların henüz yarısı bile satm alınmamış idi. Bu
nun üzerine konu gazetelere intikal etti. Adalet Par
tisinden 10 senatör konuyu yerinde tetkik ederek, tes
pit ettikleri durumu Köy İşleri Bakanı İsmail Hakkı
Aydınoğlu'na bildirdiler. Bunun üzerine Bakan, Müs
teşar Muavini Hüseyin Yeğin'i Adana'ya göndererek,
durumu tetkik ve tahkik etmesini istedi. Müsteşar Mua
vininin tespit ettiği durum şöyle idi :
Dünya piyasasında, pamuk çok olduğu için, pi
yasa fiyatı 300 - 330 arasında bulunuyordu. Çuko Birlik'in Genel Müdürü izzet Bey Güney Anadolu
çiftçisiyle Suriye'den kaçak olarak 300 - 330 civa
rında temin edilen pamukları, Çuko - Birlik ortakla
rından birkaç kişi eliyle 675 Kuruş fiyatla Çuko Birlik'e satmaktadırlar. Böylece açılan kredi bittiği
halde, birlik ortaklarının pamukları satın alınmamış
tır. Böyle bir suiistimal tespit edilmiş olmasına rağ
men, suçluları Duran Taraklı ve Çuko - Birlik Genel
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Başkanı hakkında kanunî işlem yapmaya Köy İşleri
Bakanı cesaret etmemiştir. Bunun yerine Çuko - Bir
lik için yeniden Devlet kredisi sağlanmıştır.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Değer.
-HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan.
5. — Kooperatifçilik işlerini yürütmek için ku
rulan 4 genel müdür, Duran Taraklı'nın kendilerine
yaptığı baskı üzerine bir ara direnişe geçtiler. Du
ran Taraklı, bu 4 genel müdüre istediği her şeyi yaptıramayınca bir evrakla bu 4 genel müdürlüğün yetki
lerini kendisi üzerine almak istedi. Bunu da şöyle
yaptı :
Dört genel müdürlük ile müsteşar muavini ara
sında, yani kendisi arasında, koordinasyonu temin
etmek için Kooperatifçilik Sekreterliği namı altında
bir makam kurdu. 15 . 11 . 1974 tarihli bir onayla,
4 genel müdürlüğün yetkisinin kooperatifçilik sekre
terliğine devrini sağlıyordu. Bu onayı, eski Bakana
imzalatmış idi. 15 . 11 . 1974 tarihi, Cumhuriyet Halk
Partisi - Millî Selâmet Partisi Hükümetinin son gü
nüne ait tarih idi. Yalnız şu var ki, bu onayı yazan
daktilo, onayın 2 ve .3 ncü nüshalarına 21 . 11 . 1974
günü ile Duran Taraklı'nın rumuzunu kaydetmiş; bu
nun üzerine 4 genel müdür, durumu Bakan İsmail Hak
kı Aydınoğlu'na intikal ettirdiler :
a) Onayın ne zaman alındığı hususunu,
b) 21 . 11 . 1974 tarihinde alınmış ise, kendisinin
imzalaması gerektiğini bildirdiler ve
c) Yok, eğer 21 . 11 . 1974 tarihinde yazılmış ise,
bu onayın 1 5 . 1 1 . 1974 tarihi atılarak eski bakana im
za ettirilmesinin sahte evrak tanzimi olduğunu ve ka
nunî işlem yapılmasını istediler.
Yapılan soruşturma neticesinde, onayın 21.11.1974
tarihinde hazırlandığı ve fakat yeni Bakana imza et
tirilemeyeceği düşünülerek geçmiş tarih ile eski Ba
kana imza ettirildiği tespit edilmiştir. Fakat çekilme
si yönünden Duran Taraklı hakkında Bakan bir iş
lem yapamadı. Sadece onayı iptal etmiştir.
Zavallı köylü pamuklarını satmak için kıvranıp
dururken ve köyde istif etmekten başka çare bula
madan, ortaklık şirketi kurulur ve bu yola teşebbüs
edilir.
Bu vesile ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının 1975 malı yılı bütçesinin, huzur ve refah ge
tirmesi ve köylülerimizin hizmetinde başarıya ulaş
ması dileğiyle hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan
diler, Grupum adına saygılar sunarım. (D. P. sıra
larından alkışlar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım,
en fazla minnet ve şükran duyduğumuz, köylümüze
hizmet getiren Köy tşleri Bakanlığının mümtaz men
supları; Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adma he
pinize saygı, sevgi ve selâmlarımı sunarak sözlerime
başlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grupu olarak köy ve köylü kalkın
ması hakkındaki temel inanç ve prensiplerimizi önce
likle arz edeceğim :
1. — Köy ve köylü, millî varlığımızın, millî gü
cümüzün ve millî savunmamızın temel unsurudur.
2. — Köylü en fazla hizmet edilmeye, sevilmeye,
sayılmaya ve minnettar olunmaya lâyık, Allah'ın
yarattığı en yüce varlıktır.
3. — Köye ve köylüye hizmet etmek ve bunlarla
beraber olmak Allah'a, millete ve insanlığa hizmet
tir. Allah ile, millet ile ve insanlık ile beraber olmak
tır.
4. — Köy ve köylü kalkınmasını millî kalkınma
mızın temeli ve başlangıcı sayıyoruz. Köy kalkınma
sının sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve refahı bü
yüttüğüne, tabana yaydığına ve karşılığının daha
kısa zamanda gelebileceğine inanıyoruz.
5. — Köyü ve köylüyü öncelikle ve süratle refa
ha, mutluluğa ve insanca yaşamaya, yükseltmeye ve
yüceltmeye çalışmak başlıca gayemizdir.
6. — Millî kalkınmayı ve köy kalkınmasını, va
tan ve millet bütünlüğümüzü, hür demokratik Türki
ye Cumhuriyeti rejimimizi, hürriyet ve istiklâlimizi
ebediyen muhafaza ve müdafaa ederek, milletimizin
fertleri arasında ırk, dil, din, mezhep ve bölge, köy
ve şehir farkı ve ayrılığı yaratmadan birbirimizi se
verek sayarak birlik halinde yapmak emelindeyiz.
7. — Millî kalkınmayı ve köy kalkınmasını millî,
dinî ve tarihî birliğimize, kültürümüze, ahlâk, örf ve
âdetimize ve ananevi değerlerimize istinat ettirmek
azmindeyiz.
8. — Kalkınma uygulamasında vatanımızın bölge
leri, illeri, ilçeleri ve köyleri arasında kalkınmışlık,
geri kalmışlık; milletimizin meslek grupları ve fertleri
arasında zenginlik, fakirlik farkı, dengesizliği ve ada
letsizliği yaratmadan; çağdaş sosyal, kültürel ve eko
nomik adalete fırsat ve imkân eşitliğine uygun bir
uygulama yapmak azmindeyiz.
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Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; şimdi de
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, köyü ve
köylüyü süratle ve öncelikle kalkındırmak, refaha
kavuşturmak suretiyle köylünün geri kalmışlık ve
fakirlik makûs talihini yenmek için neler yapmamız
lâzım geldiğini arz edeceğim. Bunlar yapıldığı tak
dirde köylümüz ve köylümüz kalkınabilir.
Bu arz edeceğim hususlar sırasıyle şunlardır :
Köyün temel altyapı hizmetleri ve köylünün te
mel ihtiyaçları olan köy yolu, köy elektriği, köy in
sanına, hayvanına ve tarlasına suyu köye okulu ve
öğretmeni, köye cami ve imamı her şeyden önce, en
kısa zamanda getirmek lâzımdır.
Köye yolu, elektriği ve suyu getirmede en fazla
önem ve önceliğin de, bugüne kadar en fazla ihmal
edilen ve fakir bırakılan, iş, gelir ve geçim imkânı
olmayan ve yapımı daha zor, daha pahalı, daha çok
zaman alıcı olan, içinde 10 milyon insanı barındıran,
15 bin adet orman ve dağ köylüsüne ve köyüne ver
mek lâzımdır. Parlamento olarak, hükümetler olarak,
milletvekilleri olarak aslî vazifemiz budur arkadaş
lar. Biz vatan sathının en az 1/3'nü, nüfusumuzun
en az 1/3'nü unutmuş vaziyetteyiz. 10 milyon orman
köylüsü, 15 bin adet orman köyü perişan vaziyette.
Ziraatle ve hayvancılıkla uğraşan köylünün, üre
timini ve gelirini artırmak ve geçimini sağlamak
lâzımdır. Bu maksatla, köylünün ve çiftçinin ziraatte, hayvancılıkta, ormancılıkta ve balıkçılıkta kullan
dığı, başta traktör, her nevi vasıta, makine, aletler
ile fennî gübre, ziraî mücadele ilâçları, kaliteli to
hum, fidan ve damızlık süt ve et hayvanları, tarla
suyu, ziraî kredi olmak üzere diğer bütün ziraî üre
tim ihtiyaçlarının, ihtiyaç duyulan ve istenilen zaman
da, yerde bolca, ucuzca ve kolayca temin edilmesi lâ
zımdır.
Köylüyü ve ziraati kuraklık ve susuzluk gibi ha
va şartlarına tabi olmaktan kurtarmak ve ziraî veri
mini artırmak lâzımdır. Bu maksatla, Topraksu
faaliyetlerine daha büyük önem, öncelik ve ödenek
vermek lâzımdır. Köylünün ürettiği mahsulün kali
tesini ve standardını yükseltmek lâzımdır. Köylünün
ürettiği mahsulün depolaması, muhafazası, nakli, da
ğıtımı ve pazarlamasının kolay ve ucuz olması ve
mahsulün değeri fiyatına satılmasının temin edilme
si lâzımdır. Köylünün ve çiftçinin ürettiği mahsulün
ve malın maliyetinin düşmesi lâzımdır. Buranın al
tını çiziyorum : Köylünün ürettiği mahsulün maliye
tini düşürmek lâzımdır; köylüyü refaha kavuşturmak
için. Aksi takdirde, köylü, kendine sağlanmayan im-
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Sayın arkadaşlarım...
kânlarla boşuna çalışıyor, bacağındaki pantolunun I
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Siz düşürün fi
20 yamasını 18'e indiremiyor. Bu maksatla, başta fen
yatları.
nî gübre, traktör ve mücadele ilâçları olmak üzere,
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Niçin bu kadar kızı
bütün ziraî üretim girdilerinin mutlaka ucuzlatılması
yorsunuz?
lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Özkök, müdahale etmeyiniz
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ziraî üre I
lütfen.
tim mahsullerinin maliyetinin ucuzlatılmasına söz
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın arkadaş
gelmişken, bir hususu üzülerek, esefle belirtmek isti
larım, köy kalkınmasının tahakkuku için alınması lâyorum.
I zım gelen tedbirlere devam ediyorum; söz atarsanız
Evet, o da şu; köye iyilik ve hizmet yapacağım
çanağınıza çok su iner Sayın Tığlı.
diye, seçim kazanıp iktidara gelen Sayın Ecevit ve
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, mukabele etmeyiniz
Cumhuriyet Halk Partisinin, 10 aylık iktidarı sonun
I lütfen.
da istifa etmiş olmasına rağmen, Hükümetten gider
HASAN TOSYALI (Devamla) — Köylüyü kal
ayak, başta fennî gübre, ziraî mücadele ilâçları ve
kındırmak ve refaha ulaştırmak için, köylünün işini
traktör olmak üzere, yaptığı % 100 ile, % 300 gibi
kolaylaştırmak ve yaptığı işi kısa zamanda ucuza yap
çok fazla ve ağır zamlar, bilcümle ziraî ürünlerin mali
masını temin etmek lâzımdır. Bu maksatla ziraî üre
yetinin artmasına ve üretiminin azalmasına sebep ol
tim sahalarında tarım sanayii kurmak, makine ve ora
muştur.
ya fennî ziraati götürmek lâzımdır.
NECATİ AKSOY (Urfa) — Siz niye ucuzlatmı
yorsunuz?
Köylünün boş zamanını değerlendirmek lâzım
dır. Bu maksatla, köylerimizde millî ve mahallî de
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Ecevit'in
ğer taşıyan el sanatlarını geliştirmek, köylünün millî,
fennî gübre fiyatlarını % 350 artırmış olması, trak
dinî ve meslekî eğitimini artırmak lâzımdır. Bu mak
törü bulunamaz, alınamaz ve çok pahalı yapması,
satla da köylerdeki her nevi okul ve öğretmen eksikköylü ve çiftçimize ve halkımıza en büyük kötülük
I ligini süratle gidererek köy ve şehir okulları eğitim
ve büyük darbe olmuştur. Sayın Ecevit'in bu fena ic
I şartları dengesizliğini ve haksızlığını gidermek, köy
raatı neticesi.,.
I çocuklarına da şehir çocukları gibi aynı şekil ve şart
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Düşürün, siz
içinde eğitim yapma, yetişme fırsatı sağlanması lâdüşürün.
I zımdır. Bunlar sağlanmadan köy kalkınmasını ger
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, söz hak
çekleştirmeye imkân yoktur.
kına saygılı olunuz, tenkide mütehammil olunuz
I
Köylünün ve ziraî faaliyetinin sosyal ve ekonomik
efendim. Bu kürsüde söz hakkı var beyefendi, rica
güvenliğini sağlamak lâzımdır. Bu maksatla köylü
ediyorum.
müzü de içine alan genel sağlık sigortası, işsizlik si
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan,
gortası ve ziraî sigorta sistemini kısa zamanda uygu
hepsine saygım var, ama niye kendileri düşürmüyor lamak lâzımdır ve buna gayret edeceğiz.
lar?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu sene ve I
Köylümüzün ve çiftçimizin ürettiği her nevi zi
gelecek yıllar gıda maddelerinin azlığına, yokluğuna,
raî, hayvan ve orman mahsullerini, bu yerlerde kuru
umumî hayat pahalılığının daha fazla artmasına, zi
lacak çeşitli atelyelerde değerlendirerek bu mahsulle
raî ihracatımızın azalmasına, işsizliğe, fakirliğe, enf
ri yarı mamul ve mamul hale getirmek suretiyle üretlasyona sebep olmuştur' ve olacaktır da daha çok. I tikleri malları yerinde değerlendirmek lâzımdır. Bu
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Niye bize bu kadar kı I sayede köyümüz ve çiftçimiz yüzyıllardan beri vatan
zıyorsun?
I edindiği, gelir ve geçim sağladığı yerlerinde refah ve
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Ecevit'in, I mutluluk içinde yaşar. Bu sayede gelecekte en büyük
sosyal ve ekonomik mesele olan dahili göç, gecekonfennî gübreye bu kadar çok zam yapmakla köylü
I
du ve işsizlik, kaynağında önlenmiş olur.
müzü, çiftçimizi ezen, üretimini ve gelirini azaltan
Köylü ve çiftçilerimizin ürettiği mahsulün değer
icraatı neticesinde, bu sene ve gelecek yıllar, her ne I
fiyatına satılması temin edilmelidir. Bu maksatla
vi hububat ve pirinç üretimi azalacak, sebze ve mey
ve üretimi azalacak memleketimiz, insanı ve hayva I Devletçe, kooperatiflerce ve hür özel teşebbüslerce
J satın alınacak ziraî mahsullerin destekleme alım finı ile aç kalacaktır, siz de aç kalacaksınız.
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yatlarının taban fiyatları bu ziraî mahsuller ekilme
den evvel ilân edilmelidir ki köylü baskına uğramasın
sonra.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Şimdiye kadar hiç
görüldü mü?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Destekleme
alımları için lüzumlu olan ödenek ve imkânlar eşit
şartlar içinde ziraî mahsullerin alıcısı olanlara, Dev
let, kooperatif, hür özelteşebbüse sağlanmalıdır.
Dağ ve orman köylerinden işgücü hariç, köy yo
lu, köy içme suyu, köy elektriği yapımı için asla ve
kıta katılım payı alınmamalıdır. Bu Devlet, yüzyıl
lar boyunca bu dağ ve orman köylerine hangi hiz
meti getirdi de karşılığında, para karşılığı yol yapı
yor?
OSMAN AYKUL (Burdur) — 98 milyon lira
gönderdi Halk Partisi.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi için, Türkiye Cumhuriyetleri
Hükümetleri için, Türk Devlet idarecileri için üzü
cü bir şey olmalıdır.
Sayın milletvekilleri, buraya kadar köyümüzü ve
köylümüzü kalkındırmamız için gerekli olan düşün
celerimizi arz ettim.
Teşkilât hepimizce malumdur. Teşkilâtın hizmet
lerine göre kadro olmadığından, kadroya göre tayin
edilecek eleman bulunmadığından Köy işleri Bakan
lığının bugünkü teşkilâtıyle vazifelerini arzu ettiği
miz gibi yapacağına emin değilim. Onun için Teşki
lât Kanununun yenilenmesini ve teşkilâta göre kadro
kadroya göre, merkez ve iller teşkilatındaki her ka
demeye yeterince eleman tayin edilmesini rica ediyo
rum.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Yeni
düzen değişikliği diyorsun.
BAŞKAN — Sayın Mutlu rica ediyorum.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, Bakanlığın çok daha fazla başarılı olabilmesi
için alınması lâzım gelen tedbirleri de şu şekilde sıra
lıyorum :
1. — Mutlak suretle teşkilâttaki miktara göre
kadro verilmelidir;
2. — Kadroya göre, muhakkak eleman verilmeli
böylece noksanlar tamamlanmalıdır.
Bakanlığın genel müdürlüklerine ve genel müdür
lüklerin de merkez ve dış teşkilâtında çalışan per
soneli için yeterli kadro Verilmesi ve kadroların idarî
ve teknik ehliyeti yüksek elemanlarla doldurulması
lâzım. Bu elemanların, personelin; kadro, kademe,
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derece ve intibaklarındaki bozuklukların ve maddî
sıkıntılarının ve haksızlıklarının giderilmesi lâzımdır.
Teknik personele - ki yalnız bu Bakanlıkta değil, bü
tün bakanlıklarda aynı, bilhassa bu Bakanlıkta diye
biliriz, çünkü, kırsal alanda köyle baş başa çalışıyor
teknik personele - iki senede bir terfi imkânı mutla
ka sağlanmalıdır ki, köye hizmet gidebilsin, köye tek
nik eleman gidebilsin; köye hizmet götürecek, bu Ba
kanlığın değerli elemanları gidebilsin. Teknikerlerin
8 nci derece f nci kademeden, mühendislerin 8'e 3 ten,
yüksek mühendislerin 7'ye 3'ten başlatılması, tavan
tahdidinin kaldırılması, mutlaka şantiye zammının ve
rilmesi gerekir; kaldırılmış olan şantiye zammının.
Sen köylüklerde, dağ başında gece gündüz çalış, şan
tiye zammı alma!... Böyle şey olmaz, şantiye zammı
verilmeli. Bunu Sayın Bakandan bekliyoruz.
Başarı göstermiş, iyi sicil almış teknik personelin,
kadroda bekletilmeksizin, - verildi, verilmedi, tayin
oldu olmadı diye bekletilmeksizin - ilgili bakanın ona
yı ile, terfi ettirilerek üst derecelere terfi ettirilmesi
mutlaka sağlanmalıdır. Böylece, Bakanlık içerisinde
bir hizmet yarışı mümkün olabilir.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, o sığmaz, o sayfaya
efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Hayır efendim,
hepsini söylemeyeceğim.
Birinci ilâ dördüncü derece kadrolarının Bakanın
onayı ile verilebilmesinin imkânı sağlanmalı ve böyle
ce Maliye Bakanlığının yarattığı, Personel Dairesinin
yarattığı müşküller önlenmelidir.
Bakanlık merkez ve dış teşkilâtında çalışan perso
nelin işçi memur ayırımının iyi belirlenmesi gerekir.
Daktilo memuru ve hukuk işleri müdürünün işçi gö
rünmesi gibi acaip şeylere son verilmeli.
Merkezde ve dışarıdaki mühim daire başkanlarına,
bölge müdürlerine, bilhassa YSE -il müdürlerine tatmin
edici ayrı bir tazminat verilmelidir. YSE müdürü 1400
lira alırken, düz mühendis, onun iki misli tazminat alır
sa, il YSE müdürü bulmaya imkân yok. Mesuliyeti var,
idarî ve...
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bitiriniz efen
dim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim.
Mühendislerin yan ödemeleri hizmet yıllarıyle
mütenasip olarak arttığı halde, teknikerlerinki artmamaktadır. Teknikerlerinkinin de, hizmet yıllarıy
le mütenasip olarak artmasının temin edilmesi lâzım.
Huzursuzluk var, hoşnutsuzluk var, homurtu var, ada
letsizlik var.
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Sevgili arkadaşlarım, hizmetlerin mükemmel ola
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında her kade |
bilmesi, imkânlar kadar, o hizmeti yürütecek ehliyetli
meye göre, kadro yok ve noksan. Bunlarla bu Bakan
kadroların işbaşında olmasına bağlıdır, önümüzdeki
lığın işleri...
yıl bu hizmetleri vatandaşa götürecek kadro nedir ve
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sizin de sürenizi aş
ne değildir? Sayın Ecevit Hükümeti, kendinden son
manız hoşnutsuzluk yaratıyor yalnız, rica ederim. Lüt
raki hükümetlere nasıl bir kadro devretmiştir? Bütçe
fen bir cümle ile bitiriniz efendim.
üzerinde konuşurken bu nokta üzerinde önemle dur
HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam efen
mak zarureti vardır.
dim, izninize teşekkür ederim. Son cümlemle bitiriyo
rum efendim.
1974 yılı bu Bakanlık için talihsiz bir yıl oldu.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; üzülerek
Ecevit Hükümetine gelinceye kadar Bakanlık, feda
ve esefle beyan ederim ki, hiçbir bakan, kendi ba
kâr elemanlarıyle «Köylüye hizmet ve tarafsızlık»
kanlığını, genel müdürlüklerini, kendi siyasî sol ideo
parolası ile faaliyet gösteriyordu. Bu gerçek, Cumhu
lojisinin karargâhı yapmamalı.
riyet Halk Partisi sayın sözcülerinin bile eski Meclis
zabıtlarındaki sözleriyle sapittir. Fakat, 1974'te Cum
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bu da nereden çıktı?
huriyet Halk Partili militanlar, uzman ve ehliyetli ele
BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim
manlara
tercih edildi. Maksatlı tayinlerle Cumhuriyet
Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu dileklerimle, I Halk Partisi militanlarına ekmek kapıları açıldı; mev
kiler, makamlar, mansıplar dağıtıldı. Böylece, koca
Köy işleri Bakanlığımız bütçesinin, bütün vatan sat
\
bir hizmet yılı, memur, amir tayini ile heba edildi, hiz
hına, aziz milletimize ve Köy İşleri Bakanlığı mensup
metler
büyük ölçüde aksadı. Cumhuriyet Halk Partisi
larına hayırlı olmasını diler, yaptıkları hizmetlere
nin
bu
tutumu yüzünden, olan yine Anadolu köylüsüköylüm adına candan minnet ve şükranlarımı suna
I ne oldu. Hatta, hizmetlerin aksaması sonucunu örtbas
rım.
Teşekkür ederim. (C. G. P. ve M. S. P. sıraların [ etmek ve gizlemek için bölge müdürlerine talimatlar
I verilip, yapılan işlere ait rakamlar büyütülmüş, yapıl
dan alkışlar.)
mayan birçok yol getirilmeyen birçok içme suyu ikmal
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
edilmiş gibi gösterilmiştir.
Sayın Mehdi Keskin, Adalet Partisi Grupu adına;
buyurunuz efendim.
A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek
üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Köyü medenî imkânlara kavuşturmak, yol, su,
elektrik yapmak, arazileri ıslah etmek ve sulama faa
liyetleriyle daha verimli hale getirmeyi; hâsılı, köye
ait altyapı hizmetlerini kalkınmamız için son derece
de önemli bulmaktayız.
Bizim iktidarda bulunduğumuz dönem içinde bu
hizmetler süratle artırılmıştır. Adalet Partisi iktidarı
zamanında, o zamana kadar yapılan hizmetlerin üstün
de iş görüldüğü rakamlarla sabittir.
Sayın milletvekilleri, 1973 seçimlerinden sonra
yol, su, elektrik hizmetleri için köylüden alınan katı
lım paylarının kaldırılması, işini gücünü bırakıp ce
binden masraf yaparak köyü için uğraşan fedakâr köy
muhtarlarına maaş bağlanması konularında Adalet
Partisi olarak Meclise sunduğumuz kanun tekliflerimiz,
maalesef Cumhuriyet Halk Partisinin devri iktidarın
da kanunlaşamamıştır;
-
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Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit Hükümetiyle
bütün Devlet kuruluşlarında başlayan tahribat ve
Cumhuriyet Halk Partililere makam dağıtma furya
sına, Köy İşleri Bakanlığında YSE Genel Müdürlü
ğünden başlanmıştır. Bu Genel Müdürlüğe getirilen
zat, Sayın Bakan Mustafa Ok'un arka çıkması ve güç
vermesiyle, kanun ve nizam tanımayan cüretkâr bir
tutum içinde YSE Genel Müdürlüğünü Cumhuriyet
Halk Partisi teşkilâtı haline getirmiştir. Bir örnek veriyorum:
Genel Müdür, bölge müdürleriyle yaptığı resmî
bir toplantıda; Türkiye'de artık safların belli oldu
ğunu, tarafların belli olduğunu, tarafsızlığa, bağım
sızlığa, kendi tabiriyle boşverdiğini, bir kavganın ve
rildiğini, bu kavgada kendinden yana, kendi safında
olanlara her türlü imkân ve yardımı yapacağını, si
yaset de yapacağını söylemekten çekinmemiştir.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —

[ Doğru söylemiş.
BAŞKAN — Sayın Mutlu, rica ediyorum efendim,
ikinci ikazım zatıâlinize.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bu durum bir
şeyi gösteriyor: Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti,
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yol, su, elektrik bekleyen köylümüzün hizmetinde ol
ması gereken bir makamı, sırf Cumhuriyet Halk Par
tisi militanıdır diyerek kanun, nizam ve hizmet anla
yışı taşımayan bir zata teslim etmiştir. Ancak bu za
tın, yukarda naklettiğim sözleri üzerinedir ki, Cum
huriyet Savcılığınca takibat açılmış ve görevinden
alınmak mecburiyeti doğmuştur. Fakat bu takibat
dolayısıyle adalet makamlarınca Bakanlıktan istenen
bilgilerin hâlâ gönderilmediğini duymaktayız. Eğer,
doğru ise, sabık Genel Müdür, hâlâ korunmak isten
mektedir. Bu hususu, Sayın Bakanın dikkatine önem
le sunarız. Sayıh Bakan, kendilerine takdim ettiğimiz
Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunu iyi tanımalıdır.
Yılların emeği ile kurulmuş, saat gibi çalışan, köy
lümüze hizmet eden bir müesseseyi ve yetişmiş ehli
yetli kadroları insafsızca tahribeden bir Genel Müdü
rü, Cumhuriyet Halk Partili Bakan Sayın Mustafa
Ok, Hükümetten gitmesinden bir gün evvel, mükte
sebi olan 6 ncı derece ile değil de 1 nci derece kad
ro maaşla başka bir göreve tayin etmekte sakınca
görmemiştir. Üstelik Hükümetin istifa etmiş olması
na rağmen, YSE Genel Müdürlüğüne, gümrükten mal
kaçırır gibi, asaleten tayin yapmadan da gitmemiştir.
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CELAL ÜNVER (Malatya) — Siz 25 sene yaptı
nız.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, bir başka partizanlık ve adam kayırma örne
ği; Sayın Mustafa Ok, kooperatiflerle ilgili Genel Mü
dürlüğe de bir tayin yapmıştır. Tayin edilen zat, koo
peratifçilikten anlamayan, uzman olmayan bir kişi
dir. Tek meziyeti, Cumhuriyet Halk Partili Çalışma
Bakanının kayınpederi oluşudur.
Bir örnek daha veriyorum; Sayın Mustafa Ok,
Zeytin Birliğinin seçimle gelmiş Genel Müdürü ile
Yönetim Kurulu üyelerini görevlerinden almış, yer
lerine eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle
Cumhuriyet Halk Partilileri, kanunsuz olarak tayinle,
getirmiştir. Bunu, Sayın Ok, Bütçe Komisyonunda iti
raf etmiştir.

Sayın milletvekilleri, Ecevit Hükümetinin bu Ba
kanlıktaki partizanlığı Genel Müdürle bitmez. Şimdi
birkaç örnek daha vermek istiyorum.
YSE Genel Müdür Muavinliğine bir başka Cum
huriyet Halk Partisi militanı getirilmiştir. Fakat bu
zat mühendis değildir. Harp Okulundan atılmıştır.
Bakan Sayın Ok'la kısa bir kader arkadaşlığı vardır.
Genel Müdür Muavini olarak kendisine harcırah ta
hakkuk ettirip, resmen çıktığı seyahatinde, Trabzon
Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe kongrelerine katıl
mıştır. Belirttiğimiz bu noktalar hakkında Sayın Ba
kana yöneltilen bir soru halen cevaplandırılmamış
tır. Sayın Bakandan bu zat hakkında ne gibi bir ka
nunî işlemin yapıldığım soruyoruz.

Bir başka örnek; Van YSE Bölge Müdürlüğüne
getirilen zat da mühendis değildir. 3 sendika başkam
bu müdür hakkında Sayın Ecevit'e yazılı bir müra
caatta bulunuyor ve diyor ki, «Bölge Müdürü işçiye
küfretmekte, yevmiyesini delmekte ve çağ dışı hare
ketle işçiye tokat atarak dövmektedir. Öğretmenlik
yaptığı zamanlarda talebelerinin kulaklarını kestiği
anlaşılmıştır ve 6 ay da Bakırköy'de yatmıştır.» 3 iş
çi sendikası böyle yazmış Sayın Ecevit'e ve mühen
dis de olmayan bu kişi görevine devam ettirilmiş
tir.
Sayın milletvekilleri, Ecevit Hükümetinin parti
zanlığı, adam kayırması sayılamayacak kadar çok
tur. Ben sadece birkaç örnek verdim. Böylece Cum
huriyet Halk Partisinin uzmanlığa saygı göstermedi
ği, mühendislerin yapabilecekleri hizmetleri, mühendis
olmayan parti militanlarına teslim ettiği görülmüş
tür. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisinin kilit nokta
larına oturttuğu partizan amirler görevlerini partici
liklerine alet etmişlerdir. Bu uygulamaya da bir iki
örnek vermekle yetineceğim.

Bir diğer örnek; YSE Konya Bölge Müdürlüğüne
getirilen kişi Devletin resmî arabasiyle Konya'dan
Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi büyük kongresi
ne gelmek cüretini göstermiştir. Sayın Bakandan bu
Bölge Müdürü hakkında da yapılan kanunî işlemin
ne olduğunu soruyoruz. Çünkü, Köy İşleri Bakanlığı
nın vasıtaları; köylere doktor, ilâç, teknisyen, okul
malzemesi iletilmesinde, hastaların şehre indirilmesin
de, yolların yapılmasında, içmesuyu, elektrik hizmeti
götürülmesinde kullandır. Cumhuriyet Halk Partisi
kongrelerine partizan müdürleri taşımak için kulla
nılamaz. Günahtır bunlar günah.
I

Görevini Cumhuriyet Halk Partisi için kullanan
ve Sayın Bakan Ok'tan güç alan YSE Genel Müdü
rü, kendisinin aday olduğu Sivas İl Genel Meclisi
nin Cumhuriyet Halk Partili bir üyesi için, Bölge Mü
dürüne talimat vermiştir. Bunda Cumhuriyet Halk
Partili Encümen üyesinin işi için «Para ise para, kad
ro ise kadro», her şeyi verebileceğini, yeter ki, bu za-~
tın işinin olmasını imzasıyle bildirmiştir.
Bir diğer örnek; mevzuatımıza göre bir kooperati
fe verilen ilk kredi kullanılıp yatırıma dönüşmeden
ikinci defa kredi verilemez. Bu yolda talepte bulu
nan bütün kooperatiflerin talepleri reddedilir. Fakat
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Cumhuriyet' Halk Partisinin Gümrük ve Tekel Baka
nı Sayın Mahmut Türkmenoğlu'nun kooperatifi olan
Bademler Kooperatifine, birinci krediyi kullanıp da
yatırıma dönüştürmeden kanuna aykırı olarak ikinci
defa 1 milyon lira kredi verilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından beklenen dü
zen, özlenen düzen, getirilecek olan düzen, ahbapla
rın, hısım akrabaların, partililerin işine yarayan bir
düzen midir?
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sizde var, o sizde...
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, köy yolları, içmesuları hizmetleri, programları
valilerin koordinatörlüğünde YSE teşkilâtı ve il ge
nel meclisi tarafından hazırlanarak karara bağlan
makta ve Bakanlığın onayına sunulmaktaydı. Bir sü
re önce YSE Genel Müdürlüğü YSE müdürlüklerine
verdiği talimatla bu uygulamaya son verilmesini ve
yıllık programların doğrudan doğruya YSE müdür
lüklerince hazırlanarak, tasdiki için Genel Müdürlü
ğe gönderilmesini istemiştir. Valiler bu programları
uygulayan kişilerdir. İl genel meclisi üyeleri illerde
halkın temsilcileridirler. Onların halkın arzu ve istek
leri demek olan mütalâalarını bir tarafa bırakama
yız.
Bu sebeple, YSE Genel Müdürlüğünün bu tatbi
katına katılmıyoruz. Bu uygulamayı İl İdaresi Kanu
nuna da aykırı buluyoruz, Sayın Bakanın dikkatini
çekiyoruz.
Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili Sa
yın Bakanı zamanında YSE İşçileri Sendikası ile ya
pılan toplu sözleşme de kâğıtta kalmıştır. Sayın Mus
tafa Ok işçilerin sözleşme ile sağladıkları fark ücret
lerini dahi ödemeden çekilip gitmiştir. İşte işçiden ya
na Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Cumhuriyet
Halk Partisi iktidarı ne halktan yana, ne işçiden ya
nadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sadece Cum
huriyet Halk Partililerden yanadır.
Sayın milletvekilleri, biraz da kooperatif konusuna
temas etmek istiyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi durmadan kooperatif
şampiyonluğu yapmak ister. Sanki Türkiye'de kendi
lerine kadar kooperatifçilik yokmuş gibi, sanki koo
peratifçiliği hep kendileri biliyormuş gibi. Türkiye'
de kooperatifçiliğin tarihi Cumhuriyetle başlar. En
büyük önem de Adalet Partisi zamanında verilmiş
tir. Türkiye'deki bütün dev kooperatifler ve birlikler
gerçek gücünü Adalet Partisi iktidarı zamanında bul
muştur veya Adalet Partisi iktidarının eserleridir.
Cumhuriyet Halk Partisi kooperatifçiliği sadece is
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tismar etmiştir, partizanlığa alet etmiştir. Kanunlarda
kooperatiflerde siyaset yapılmayacağı bildirilmiştir.
Yoksa, kanunlar yönetimde siyasî hüviyeti olanların
bulunmasını engellemiş değildir.
Buna rağmen, Ecevit Hükümetince tarım satış
kooperatiflerinin anamukavelesi değiştirilmiş, parti
lerin icra organlarında vazifeli il genel meclisi üyele
rinin, partili belediye başkanlarının kooperatif yöneti
mine katılması yasaklanmıştır. Bu karar Anayasa ile
teminat altındaki vatandaşın iktisadî faaliyetini, koope
ratif faaliyetini yok etmektir. Ayrıca hemen hemen
tamamına yakın denecek kadar çok tarım satış koo
peratifinin yönetim kuruluna sebepsiz yere işten el
çektirilmiştir. Köy İşleri Bakanlığındaki partizanlık
seçimle iş başına gelen kooperatiflerde de kendini
göstermiş, seçimle yönetim kuruluna gelen üyelerin
yerine Cumhuriyet Halk Partililer tayinle getirilmiş
tir. Bunun örneklerini biraz önce verdim.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin
pamuk politikası, pamuk üreticilerini büyük zarara
uğrattığı gibi, Tarım Satış Kooperatiflerini ve birlik
lerini de tam bir çıkmaza sokmuş bulunuyor. Kara
kış gelmiş olmasına rağmen, halen kooperatiflerin
önünde kuyrukta bekleyen pamuk müstahsillerinin
görülmesi yürekler acısıdır. Geçen yıl pamuk üretici
si çiğitli pamuğunu 1 0 - 1 1 liradan satarken Cumhu
riyet Halk Partili sayın sözcüler bu fiyatın az oldu
ğunu iddia ediyorlardı. Bunu söyleyenler bu yıl için
pamuğa 5 - 6 lira değer biçtiler ve pamuk üreticisini
kooperatif kapılarında beklemeye mahkûm ettiler.
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — 8 lira.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — 10 - 11 lira de
ğil, kooperatifler destekleme alımlarını kötü şart
larda yapmaya zorlanmış, fiyatlar maliyetin bile al
tına düşmüştür. Sümerbankın ve tüccarın piyasaya
girmesi şartları ve imkânları ortadan kaldırılmıştır.
Türk pamukçuluğu ihracat imkânlarından mahrum
edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin pamuk poli
tikası bekleme gücü olmayan ve gerçek himayeye
muhtaç bulunan küçük çiftçileri ezmiş, aracıyı ve te
feciyi vikaye etmiştir. Böylece ak günler vaatcileri
ak pamuğu bir dert haline getirmişlerdir.
Sevgili arkadaşlarım, pancar kooperatifleri ve pan
car çiftçisi de istirap içindedir. Sayın Ecevit Hükü
meti pancarı ottan, samandan daha değersiz hale ge
tirmiştir. Bugün saman 100 kuruş, ot 250 kuruş, pan
car ise 40 kuruştur. Taban fiyat şampiyonluğu yapan
Sayın Ecevit'in pancar çiftçisine muhabbeti işte bu
dur.
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Bu durumda köylü hayvanına ot yerine pancar
yedirecek, bu da gelecek yılın şeker üretimini düşüre
cektir. Bir tek şeker fabrikası temeli atmayan, bir
gram şeker üretmeyen, bu yıl memleketi şeker yok
luğuna düşüren Cumhuriyet Halk Partisi, gelecek yı
lımızı da tehlikeye atmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan, köylümüz için, Sayın Ecevit'in
gübreye yaptığı % 300 zam, başlı başına bir sıkıntı
ve ıstırap kaynağı olmuştur. Bu yıl birçok köylü yurt
taş gübre kullanamamış, birçoğu da pek az bir mik
tar kullanabilmiştir. Çünkü 3 misli zammın altından
kalkamamıştır. Bunun sonucu olarak önümüzdeki yıl
hasatta verim azalacak, mahsul azalacak, saman aza
lacak, köylü vatandaş daha büyük bir sıkıntıya gire
cektir. Bütün bunlar Sayın Ecevit Hükümetinin kötü
miraslarıdır.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Keskin.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
Partisi iktidarı köylünün bütün unsurlarına akıl al
maz zamlar yapmıştır. Akaryakıt, traktör, gübre, ta
rım ilâçları zamları, köylüyü, içinden çıkılmaz dert
lerle karşı karşıya getirmiştir. Bütün bir yaz köylü,
tarım ilâçlarım karaborsadan temin edebilmek için
çabalamıştır.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin
köylüye kredi politikasına bir örnek vermekle ye
tineceğim.
Sayın Ecevit 5 Şubat 1974 günü Meclis kürsüsün
de, artık köylünün kredi olarak 500 lira değil, 500 bin
liralar, milyonlar alabileceğini söylüyordu. Bu ölçüsüz
sözlere Adalet Partili milletvekillerinin gülmesi üze
rine de aynen şöyle demiştir: «Şimdi gülüyorsunuz.
Bir aya, iki aya kalmadan göreceksiniz.» Millet Mec
lisi Tutanak Dergisi Cilt 1, sayfa 503.
Bir ay değil, iki ay değil, aylarca sonra bile Türk
köylüsünün 500 bin liralar, milyonlar aldığını gören
olmadı. Sayın Ecevit'in bu ölçüsüz konuşmaları kar
şısında Adalet Partisi milletvekillerinin gülüşmekte
ne kadar haklı oldukları meydana çıktı. Nerede 500
bin liralık, milyonluk krediler: nerede kefilsiz, kefa
letsiz, ipoteksiz krediler; nerede akgünler?
Sayın milletvekilleri,
BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. Tamamlayı
nız.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bitirdim Sayın
Başkanım.
1974 yılında Köy İşleri Bakanlığı Türk köylüsüne
hizmet için değil, Cumhuriyet Halk Partisine hizmet
için kullanılmıştır. 1974, Türk köylüsünün hizmet gör
düğü yıl değil, ıstırap duyduğu yıl olmuştur.
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Sözlerimi şöyle bitiriyorum: 1974, Türkiye'de
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olduğu yıldır.
Şimdi millet huzurunda soruyorum: Şu mübarek
memlekette çaktığınız bir çivi var mı; taş üstüne koy
duğunuz bir taşı gösterebilir misiniz; bir temele vur
duğunuz kazma var mı? Siz ancak Adalet Partisi ik
tidarının millete kazandırdığı dev eserlerin kurdele
lerini kesersiniz. Devrinizde zamdan, pahalılıktan,
yokluktan, çileden, ıstıraptan başka bir şey göstere
mezsiniz. 10 aylık Hükümet döneminizin vebalini
ebediyyen taşıyacaksınız.
BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen bitiriniz.
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sözlerimin so
nunda, bütçenin memleketimize, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığının her kademedeki memur ve
işçilerine hayırlı olmasını Tanrıdan dilerim.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.)
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Seçime gidecek yü
rek varsa, haydi seçime.
BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli, rica ediyorum.
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkanım,
sordu, ben de...
BAŞKAN — Siz de hep bu sözü itiyat edindiniz.
Bu, 3 ncü defa oluyor, «Haydi seçime, haydi seçime»
diyorsunuz.
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Seçimden başka
kurtuluş yolu yok Sayın Başkan.
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Ünver, buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL ÜNVER (Ma
latya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri;
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1975 malî
yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına eleştirilerde bulunmak ve görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuzdayım.
Bu Bakanlık 25 . 12 . 1963 tarihinde bizzat rahmet
li lönü'nün gördüğü lüzum ve ihtiyaç üzerine kurul
muştur. Başlangıçta çeşitli çevrelerce kuruluşunun ten
kit edilmiş olmasına rağmen, bugün Bakanlığın lüzum
ve zaruretine herkesin inanmış olması ayrı bir övünç
vesilesidir.
Geçmişe dönüp suçlu aramanın bir fayda getirme
yeceği kanaatini muhafaza ederek, nüfusun % 68'ini
oluşturan Türk köylüsünün yılların ihmaline maruz
bırakıldığını belirtirken, köyün yapısal durumunu yan
sıtan gerçekleri ve görüntüleri, «yıllar boyu köylüden
neler aldık, ona ne verdik* halen köylü ne durumda-
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dır?» Bütün bunları acı bir tablo halinde Yüce Heyeti
nize sunmak isterim.
Nüfusumuzun yaklaşık 26 milyonu köylerde yaşa
maktadır. Her yıl köydeki nüfus % 4,5 gibi hızlı bir
tempo ile artmaktadır. Artan bu nüfusun % 2'si şe
hirlere akın etmekte, geri kalan % 2,5'i de köyde kal
makta, böylece dar gelirine her yıl yeni ortaklar çık
maktadır. Bunun doğal sonucu olarak göç başlamakta:
Köylerden kentlere, kentlerden de dış ülkelere uzanan
bir göç...
Kentlere gelenlerin sayısı 3 milyondan fazla olup,
onlar da gecekondularda oturmaktadır.
Millî gelirin % 30'u tarım sektöründen köylünün
emeği ile oluşur, ihracat dövizimizin % 80'i yine köy
lü emeğinin sonucudur. İşçi dövizimizin % 70'i köy
den gidenlerin eli ile sağlanmaktadır. Bunun ötesin
de vatan savunması söz konusu olduğu zaman «gel as
kere» deriz, vazifeye çağırırız, yaptığı alışverişte «ver
İşletme Vergisini» deriz, aynen şehirdeki vatandaşlar
gibi vergi alırız. Arazisinden, binasından «ver Bina
Vergisi» diyerek aynen şehirlerdeki gibi vergisini alı
rız. Buna karşılık, altını çizerek arz ediyorum, köye
yol yapılırken, su getirilirken ve elektrik verilirken
«haydi köylü efendi, su kanallarını sen açacaksın»
diyerek sevimsiz olan bir katkıda bulunmaya davet
ederiz. Çağdaş bir toplumda vatandaşa böyle bir kül
fet yükletilmemelidir.

Son istatistik verilere göre köylerimizin <fc> 50'si
yolsuz, % 40'ı susuz, % 97'si elektriksizdir. Anayasa
mız, «iktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir
yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.»
diyor. Buna rağmen ülkemizde, emek ile yemek, mih
net ile nimet maalesef ters orantılıdır.

Görülüyor ki, devlet Hazinesinin köylünün emeği
ve alınteri sonucu bir hayli kabarmakta olmasına rağ
men, köylünün bu kasadan aldığı pay zikredilemiyecek kadra azdır. Bu Bakanlığa bütçeden ayrılan öde
neğin, genel bütçeye oranı % 4 civarındadır. Yıllar
ca aldığımıza karşı köylüye verebildiğimiz millî gelir
payı yılda ortalama 1 500 lirayı geçmez.

Bu nedenlerle, köydeki tarım arazisine yapısal bir
değişikliğin yapılmasında zorunluluk vardır. Bunun
adı da «Toprak Reformu» dur. Toprak reformu, de
mokratik düzen ve kural olarak Anayasamızın öngör
düğü düzen içinde gerçekleştirilmelidir.
Sayın milletvekilleri, orman köylerinde yaşayan
yedi milyonu aşkın vatandaşımız kendi kaderlerine
terk edilmiş durumdadır. Eşecek toprağı, çalışacak
fabrikası yoktur. Her yıl orman köyleri için bütçeye
konması öngörülen 50 milyon lira bugüne kadar büt
çeye konulmamıştır. Bakanlığın en önemli görevlerin
den biri YSE Genel Müdürlüğünde toplanmıştır.

Köydeki eğitim durumu ise, köy nüfusunun % 60'ı
okuryazar değildir. Bu oran kadın nüfusunda % 84,
erkek nüfusunda % 38'dir. 6015 köy okul ve öğret
menden tamamen yoksundur. 3748 köyde geçici bina
larda öğretim yapılmaktadır. Daha önce yapılan
okulları yıkık ve harap vaziyettedir. Köylerde 84 öğ
renciye bir öğretmen düşmekte, oysaki şehirlerde, 40
öğrenciye bir öğretmen, kolejlerde 18 öğrenciye bir
öğretmen düşmektedir. % 70'i erkek, % 26'sı kız ol
mak üzere okuma özlemi içinde bulunan köy çocuk
larından ancak % 2,5'i yüksek öğrenim yapabilmek
tedir. Eğer bugün bu Mecliste nüfusun % 68'ini teş
kil eden köylünün temsilcisi iktidarda değilse, bunun
gerçek nedenini arz ettiğim rakamlarda aramak ge
rekir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınabilmesi
ancak köy ve köylünün kalkınmasına bağlıdır. Kal
kınmanın köylüden başlaması gerektiğini temel ilke
kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi; Hükümette or
tak olduğu kısa dönemde verilen taban fiyatlar ve des
tekleme alımları ile köylümüzün emeği ve alınteri de
ğerlendirilmiştir. Köylerimizi medenî seviyede, asga
rî yaşama olanaklarına sahip kılmak ve köylüyü ulu
sal ekonomimize katkıda bulunabilecek bir unsur ha
line getirmek görevi birinci derecede Köy İşleri Bakanlığınındır. Bu Bakanlık, altyapı hizmetlerinde uy
gulayacağı ve köye yönelen tüm hizmetlerde de koor
dinatör olarak en ağır görevle yükümlüdür. Köy ve
köylü denince ilk akla gelen 2 unsur vardır. Bunlar
dan biri insan, diğeri de topraktır. 1 199 116 çiftçi
ailesi topraksızdır. Bir milyona yakın köylünün de
pek az toprağı vardır. Toprağı olmayan köylüyü ger
çekte köylü saymak olanaksızdır. O itibarla, köy so
runlarını objektif kriterlere göre sıralamak gerekirse,
birinci sırayı toprak sorunu teşkil eder.

Bu bakanlık, 35 877 köye, 65 277 kırsal yerleşim
birimine hitap etmektedir. 166 055 kilometre olan köy
yol ağından ancak 85 bin kilometresi yapılmış, 77 bin
kilometresi henüz yapılmamıştır. Devlet Planlama Teş
kilâtının hazırladığı plan hedeflerine göre köy yolları
ancak 50 yılda tamamlanacaktır. Bakanlığın 1968 yı
lında hazırladığı vadeli plana göre köy yol ağının
4 ncü 5 Yıllık Plan dönemi sonu olan 1982 yılında
tamamlanacağı saptanmıştır. Ancak, kışın hastasını
20 - 25 kilometre insan veya hayvan sırtında doktoru
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olan kente daha yedi yıl taşımaya köylünün tahammü
lü kalmamıştır. Bu nedenle, köy yolları için 1975 yılı
malî bütçesine konan 1 484 665 000 lirayı son derece
de yetersiz bulduğumuzu arz etmek isterim.
Aya gidildiği bu çağda 65 277 yerleşim biriminden
19 163*ü henüz içmesuyundan yoksundur. Üçüncü Beş
Yıllık Plan dönemi sonu olan 1977 yılında, tüm köy
lerimizin içmesuyuna kavuşturulacağının planlanmış
olmasını şükranla karşılıyoruz. Ancak bu hizmet ala
nı için ayrılan 1 400 000' 000 liralık ödeneği de kifa
yetsiz bulmaktayız.
Köylerin elektriğe kavuşturulması için yapılan ça
lışmalar ve ayrılan sembolik mahiyetteki ödenek son
derece yetersizdir. Enterkonnekte sistemin dışında
kalan 12 bin köy, doğal kaynaklardan faydalanılarak
elektriğe kavuşturulmalıdır.
Sayın milletvekilleri, güçlü ve yetişmiş bir teknik
eleman kadrosuna sahip Topraksu Genel Müdür
lüğünün hazırlamış olduğu yatırım projesleri için 1975
malî yılı bütçesine konan 1 268 989 970 liralık ödene
ği yetersiz bulmakta ve yadırgamaktayız. Mevcut sula
ma potansiyelimizin % 60'ı yeni yatırımlar beklemek
tedir. 3 milyon hektar arazide kuraklık başlamış ve
drenaj ıslahına ihtiyaç vardır. 25 milyon hektarlık
ziraat arazisinin 18 milyon hektarında değişik şiddet
te erozyon vardır.
Planlı devrede toprak ve su kaynakları en önemli
gelişme sahalarından biri kabul edilmiştir. Maalesef
bizde sulama sahalarında teknolojinin gerekli kıldığı
tedbirler alınmadığı için; su israfı, toprakların çorak
laşması ve verim düşmesi konusunda ciddî endişeler
ortaya çıkarmıştır.
Pevlet. Su İşleri tarafından yapılan depolama tesis
lerindeki sulama şebekelerinin noksanlığı nedeni ile
sulama randımanı % 48'dir. Oysa ki, küçük su tesis
lerinde bu randıman % 80'dir. Çiftçimiz küçük su
lamaya kurtarıcı gözü ile bakmaktadır. Devlet Su İşle
rinin 1962 yılından 1974 yılma kadar suladığı arazi
miktarı 653 bin hektar, Topraksu'nun 450 bin hek
tardan fazladır. Buna mukabil cazibe ile sulamada
her hektarın maliyeti Topraksu'da 7 500 lira, Dev
let Su İşlerinde 1 hektar arazinin sulama masrafı 30
bin liradır ki; Topraksu'nun 4 mislidir.
Böylece Topraksu Genel Müdürlüğünün sula
madaki önemini birkaç rakamla ortaya koymuş bu
lunuyorum.
Sayın milletvekilleri, kooperatifçilik konusundaki
görüşlerimizi kısaca arz ediyorum.
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Ülkemizde bölgeler arası sosyo - ekonomik denge
yi gerçekleştirmek, ulusal planlarda öngörülen hedef
lere ve üretim planlarına uygun şekilde kooperatif
yatırımlarını yönlendirmek, özendirmek ve desteklemek
suretiyle üretiminin artırılmasını ve değerlendirilme
sini sağlamak, bu yolla halkın gelir ve yaşama düze
yini yükseltmek, yaratılan tasarrufları yeni yatırım
alanlarına yönelterek istihdam olanakları sağlayacak
biçimde üreticinin yatırım gücünü artırmak, böylece ge
lişen ekonomik düzeyde köy kentlerin oluşumuna ze
min hazırlamak ve bütün bunları özgür ve demokra
tik bir ortam içinde gerçekleştirmek, kooperatif mo
deline yaklaşımda öncelikle dikkate aldığımız ilkeler
dir.
Kooperatifçilikle ilgili mevzuattaki dağınıklığın gi
derilmesi amacı ile tarım ve tarım dışı kooperatifler
tek bîr kanun çatısı altında toplanmalı ve hizmetin
basan ile yürütülebilmesi için fonksiyonel bir örgüt
geliştirilmelidir. Bu yasama yılı içinde kooperatiflerle
ilgili bir yetki kanunu behemehal çıkarılmalıdır.
Kredi adaletini sağlamak için Kooperatifler Ban
kası vakit geçirilmeden kurulmalıdır. Kırsal alanda
mevcut ekonomik potansiyeli geliştirmek ve güçlendir
mek, köylüyü aracı ve tefecinin ağından kurtarmak,
yöresel her çeşit doğal kaynağı ve küçük tasarrufları
değerlendirmek, başta tarımsal ürünler olmak üzere
her çeşit üretim kapasitesini artırmak, üretim için mo
dern girdilerin sağlanmasında veya yapımında üretim
den sanayie ve pazarlamaya kadar çalışmaların bütün
aşamalarında halka dönük bir uygulamaya geçmek ve
bu amaçlarla kırsal nüfusu halk sektörü içinde örgüt
lemek, Sayın Bakanın ve Bakanlığın temel görevi ol
malıdır.
Cumhuriyet Halk Partisinin ülke kalkınmasında
büyük önem. ve ağırlık verdiği halk sektörü, kamu
sektörü ile özel sektörün yanı sıra özgür ve demok
ratik biçimde gelişecek bîr üçüncü sektörü tanımla
maktadır.
Halk sektörü sayesinde halkımızın siyasal yönetim
de olduğu gibi, ekonomik yönetimde de etkinliği ve
ağırlığı artmış olacak ve demokrasimiz yeni boyut
lara kavuşmuş bulunacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın
sonuna gelmiş bulunuyorum. Ekonomik ve sosyal kal
kınma yolunda karşılaşılan güçlükleri ve dengesizlikle
ri gidermek, toplumumuzu bu çelişki ve gayri insanî
görüntüden süratle kurtarmak, insanca yaşama olana
ğı sağlamak, insanın insanı ezemediği özgür bir top
lum yapısını demokratik yollardan gerçekleştirmek
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Cumhuriyet Halk Partisinin temel politikasıdır. An
cak o zaman Büyük Atatürk'ün, «Köylü efendimizdir» sözü gerçeklik ve geçerlilik kazanmış olacaktır.
Bu inançla, Yüce Meclisin Başkan ve sayın üyele
rine, Bakanlığın güzide mensuplarına Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına saygılarımı sunuyorum. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı söz istemiş
lerdir, buyurun sayın Aydınoğlu.
Efendim, süre 15 dakikadır.
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI
İ. HAKKI AYDINOĞLU — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri;
Bakanlığımızın 1975 malî yılı Bütçe tasarısının gö
rüşülmesi dolayısiyle gerek grupları adına, gerekse
şahısları adına söz alarak, Bakanlığımız bütçesi ve
Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili olarak görüş, dü
şünce ve önerilerini belirten arkadaşlarıma içtenlikle
teşekkür etmek isterim.
Bu görüş, düşünüş ve öneriler Bakanlığımca bü
yük bir titizlikle değerlendirilecek ve uygulamada
bize ışık tutucu rehber prensipler olacaktır, rehber
öneriler olacaktır.
Ayrıca, Bakanlığımız 1975 Bütçesini huzurunu
za getirip, olgunlaştırarak ve geliştirerek getiren Büt
çe Komisyonunun Sayın Başkan ve üyelerine ayrıca
teşekkürü bir borç bilmekteyim ve Yüce Meclisin
Sayın Başkan ve sayın üyelerine Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı personeli adına saygılar sunarım.
Sayın Başkan, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının başlıca görevi dört ana nokta etrafında
toplanabilir.
Birincisi : Kırsal alana altyapı yatırımlarının götürülmesiyle ilgili birinci derecede sorumlu örgütü
müz olan Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü ve bu
Genel Müdürlüğün fonksiyonları içerisinde bulunan
faaliyetler.
İkincisi : Tarımsal kaynakları
değerlendirerek
tarımsal üretimi artırmak-ve tarımda verimliliği yük
seltmekle birinci derecede ilgili bulunan Topraksu
Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlüğün bünye
si içerisinde bulunan faaliyetler.
Üçüncüsü : Kırsal alanda yerleşim ve fiziksel
planlamayı yapan iskân ve fiziksel yerleşimi düzenle
yen Toprak İskân Genel Müdürlüğü ve bu müdürlü
ğün görevleri içinde bulunan faaliyetlerimiz.
Dördüncüsü : Kooperatifler ve kooperatif örgüt
leriyle ilgili olan faaliyetlerimiz etrafında toplanabilir,
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iBu konuşmamda genellikle ayrıntılara girmeksizin
bu dört anabaşlık altında toplandığımız Bakanlığımız
faaliyetlerinin anasorunlarını ve darboğazlarını dile ge
tirmekle yetineceğim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri,
Yol Su Elektrik Teşkilâtımız genellikle kırsal alana,
nüfusumuzun % 65 ile % 68'inin yaşadığı ve 22 mil
yona hitap eden altyapı yatırımlarını götürmekle gö
revlidir. Bu Teşkilâtımızı üç anabaşlık altında ince
leyecek olursak:
Köy yollarının yapım, bakım ve onarımı;
Köye sağlıklı ve yeterli içmesuyu getirilmesi, aynı
zamanda yeni TEK Kanunuyla birlikte doğrudan
doğruya Bakanlığımızın görevi olmaktan çıkıp, enterkonnekte sistemle ilgili, sadece enterkonnekte sis
temle ilgili olmayan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki
akarsu potansiyelinden istifade ederek, enterkonnek
te sistemle çok geç ve çok uzun bir zaman devresi içe
risinde getirilebilecek olan elektrik enerjisini köyle
rimize ulaştırmak etrafında toplanabilir.
Yol Su Elektrik Teşkilâtımızın başlıca darboğazı,
gerekli ödeneklerin, yeterli ödeneklerin hizmet yap
ma kapasitesi oldukça yüksek olduğu halde gerekli
araç ve gereçlerin, gerekli ödeneklerin istediğimiz
miktarda olamaması etrafında toplanmaktadır. Şu
nu içtenlikle ifade etmek gerekir ki, Yol, Su, Elektrik
ve Topraksu Teşkilâtının makine parkı % 60'ı ile
eskimiş bulunmaktadır. Bakanlığımız 1,5 milyarlık
bir proje ile bu makine parkını yenileme çalışmaları
içindedir. Konu buraya gelmişken Yüce Meclisin
sayın üyelerine bir konuyu iletmekte büyük fayda
mülâhaza etmekteyim. Devlet Su İşleri, Devlet Ka
rayolları, Yol, Su Elektrik Teşkilâtı üçünü bir arada
mütalâa ettiğimiz, yargılandırdığımız takdirde aşağı
yukarı 3,5 milyar liralık bir makine parkı projesi,
makine parkını yenileme projesi ile karşı karşıya bu
lunduğumuz halde, bu 3 teşkilât, makine parkının
yenilenmesi için üçünün oluşturduğu imkânlar böyle
bir sanayinin Türkiye'de kurulmasını optimal düzey
de olanaklı hale getirmiş bulunduğu halde, maalesef
her 3 teşkilâtın bu makine parkı ithal araç ve gereç
leriyle temin edilegelmektedir. Hattâ, konu bir nok
tada da daha ileriye gitmiş ve Türkiye ekonomisi
yönünden belli başlı sakıncalar yaratacak bir düzeye
ulaşmış bulunmaktadır, O da, vaktiyle 1950 li, 1960
lı yıllar da kullandığımız ödeme devreleri son derece
kısa, faiz nispetleri yüksek, furnisör kredileri dedi
ğimiz kredilerle, bu makine parkının yenilenmesine
girişilmiş olması noktasıdır. Yüce Meclisin bu önem-
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İi noktaya özellikle dikkatini çekmek isterim. Türki
ye'de bu 3 teşkilâtın makine parkının yenilenmesi,
Türkiye'de böyle bir sanayinin kurulmasını optimal
seviyede olanaklı hale getirecek bir düzeye ulaşması
dır. Bu itibarla bunun ulusal ekonomimiz için bü
yük çapta bir sorun olduğunu ifade etmek isterim.
Diğer önemli bir konumuz, teknik ayrıntılara
girmeyeceğimi ifade etmiştim, Yol Su Elektrik Teş
kilâtımızın bugünkü anasorunu bu odak nokta et
rafında toplanabilir. Doğrudan doğruya tarımsal
verimi artırmak ve tarımsal üretimi artırmakla ilgili
olan ve köylümüze ve çiftçimize sağladığı yararlar
doğrudan doğruya kısa bir sürede sonucunu göster
mekte ve gebelik müddetleri son derece düşük olan
yatırımlardan ibaret olan Topraksu yatırımlarımız
da da başlıca sorun; bu yatırımlar için sarf edilen bü
yük meblâğların geriye ödemelerinin bugüne kadar
belli bir sisteme kavuşturulamamış, oluşturulamamış
olması noktasında toplanmaktadır.
Sayın Başkan, Anglo Sakson ekonomilerinde ver
gilemenin önemli prensiplerinden bir tanesi iktidar
prensibi ise, onun kadar ve hattâ ondan da daha önem
li prensiplerden bir tanesi; faydalanma prensibi, ya
rarlanma prensibi dediğimiz Benefit Principal'la ifa
de ettikleri kamu yatırımlarının ve kamu hizmetleri
nin belli gruplara sağladığı yararların ölçülebildiği,
hesaplanabildiği ahvalde kamu hizmet ve yatırımla
rının bu yükünün bundan faydalananlara yansıtılma
sı noktasında toplanmaktadır.
Karayolları maliyesinde en sık şekilde kullanılan
bu uygulamanın bu ilkenin yurdumuzda da artık uy
gulanma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Aksi takdir
de, potansiyel olarak 12,5 milyon hektar, bugünkü
olanaklar içerisinde sulanabilecek olarak 8,5 milyon
hektar, kısa bir sürede de özellikle Dünya Bankası
raporlarında da durulduğu gibi kısa bir devrede su
lanarak tarımsal üretimi artırmada büyük bir katkısı
olabilecek toprak miktarı da 5,5 milyon hektar bulun
duğuna göre, bütün bu genişlikteki bir araziyi sula
maya götürebilmek için bugünkü Devlet yatırımların
dan medet beklenildiği takdirde köyümüzün ve çift
çimizin daha uzun yıllar toprağına sulama getirilme
si için beklemesi sorunu ile karşı karşıya kalacağız.
Eğer Topraksu yatırımlarının geri dönmesi bundan
faydalananlarca temin edilecek olursa, bu önümüz
deki birinci hedefi teşkil edecek olan 5,5 milyon hek
tarı süratle sulamak ve sulama ile Türk tarımında
bir yeşil devrimi gerçekleştirmek olanaklı hale gele
cektir. Ayrıca Devlet Su Işlerince yapılan büyük

25 . İ . 1975

Ö : %

sulama barajlarının drenaj ve doğrudan doğruya tar
lalara tarımsal üretimi artıracak şekilde akıtılması,
Topraksu Teşkilâtınca yapılması gereken önemli
bir hizmet dalıdır. Devlet Su işlerinin anabarajları
ve büyük sulama projelerini gerçekleştirdikten sonra,
bunların tarlalara götürülmesinde Topraksu Teş
kilâtının fonksiyonunun artırılması, sorumluluğunun
artırılması, tarımsal verimliliğinin hızlandırılması ba
kımından büyük bir önem taşımaktadır.
Ayrıca yüzey suların da Toprak Su Teşkilâtımızın
bir diğer sorunu da; yüzey sularının Türkiye tarımı
bakımından temin ettiği, sağladığı büyük bir potan
siyeldir. Sadece yapılan çalışmalar şunu göstermiş
tir ki, Trakya bölgesinde bin gölet inşa edilmesi, ya
pılması ve bütün Trakya ovasının, arazisinin sulanabilmesinin olanaklı olacağını yapılan araştırmalar gös
termiştir. Bu da Topraksu yatırımlarının doğrudan
doğruya tarımsal verimi artıran yatırımlar olmak iti
bariyle, kısa zamanda piyasaya mal arzına müncer
olan ve bu itibarla da enflâsyonel etkileri son derece
az olan yatırımlar olduğu noktasına bir defa daha
parmak basmak isterim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üyele
ri; kırsal alanda yerleşimi, iskânı ve fiziksel plan
lamayı yapan Toprak îskân Teşkilâtımız, bugüne
değin 22 milyon döneme yakın araziyi, 1947 yılın
dan bu yana köylümüze dağıtmış, 36 milyon dönüm
mera, kışlak ve yaylakları da köylerimize tahsis et
miş bulunmaktadır. Bu çalışmasını Toprak Refor
mu Müsteşarlığının da kurulmasından sonra, ikili bir
şekilde yürütmekte ve aynı zamanda da Hazine ara
zilerinin kiralanmasıyle uğraşmaktadır.
Bakanlığımızın diğer önemli bir faaliyet dalı,
kooperatifler ve kooperatifçilikle ilgilidir. Geliştiril
diği takdirde, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğını bir nevi ikinci Sanayi Bakanlığına dönüştürülebi
lecek olan kooperatifler sorunu üzerinde özellikle dur^
mak istiyorum.
Kooperatifçilik, Türkiye'de orijinal bir uygulama
ya girmek üzeredir. Vaktiyle küçük küçük başla
mış ve özellikle Almanya'ya işçi şevkiyle cazibe ka
zanmış olan ve ilk başlangıçlarında bir nevi kaynak
ların israfı mahiyetinde, küçük küçük iktisadî üni
telerin ortaya çıkmasıyle daha çok eleştirilmesi gere
ken yönleriyle ortaya çıkmış olan köy kalkınma koo
peratifleri, son yıllarda büyük bir atılım içerisine
girmiş, bugün iktisadî optimalite bakımından olduk
ça yüksek bir düzeyde 40 - 50 milyon liralık yatırım
projeleriyle karşımıza çıkmış bulunmaktadırlar. Bu
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yatırım projelerinin büyük bir kısmı Türkiye'de Agree
industry dediğimiz, tarımsal endüstrinin, tarımsal sa
nayinin kurulması bakımından büyült olanaklar vaat
etmektedir. Modern metropoliten bölgelerin ilerle
miş endüstri ötesi toplum seviyesine ulaşmış ekono
milerde de görüldüğü gibi, insanları önemli olan,
insanları bulundukları yerde mutlu kılmaktır. Esasen
sorunları çok büyük boyutlara ulaşmış bulunan şehir
lerin problemlerini, gittikçe daha karmaşık hale ge
tirmemek için, özellikle tarımsal sanayi sorunu üze
rinde, köy kalkınma kooperatiflerinin sakladığı bü
yük potansiyeli değerlendirmek gerekmektedir. Ba
kanlığımız bu cümleden olmak üzere bir nevi diğer
ülkelerdeki kooperatifler bankası tipinden ayrı, bir
yatırım bankacılık tipiyle ilgili bir yetki kanunu ta
sarısını Yüce Meclise sunmuştur. Aynı zamanda da
bu bankanın doğrudan doğruya kanun tasarısını da
hazırlamış ve Bakanlıkların 3/4'nün de olumlu görü
şünü almış bulunmaktadır.
Değerli Bakanlığın Bütçesi üzerinde eleştirilerde,
görüş ve önerilerde bulunan, sayın konuşucuların
belirttikleri önemli bir soruna değinmeden geçemiyeceğim. Bilindiği gibi sayın milletvekilleri, geçen seneki bir uygulama ile 9 maddenin taban fiyatlarının
tespiti ve bunların pazarlanmasıyle ilgili politikanın
tespiti ve uygulanması, Bakanlığıma verilmiş bulun
maktadır. Bu cümleden olarak da tarım satış koope
ratifleri ve bunun üst birlikleri, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığına bağlanmış bulunmaktadır. Demin
bir sayın konuşucunun da ifade ettiği gibi, koopera
tiflerle ilgili mevzuat Türkiye'de maalesef dağınıktır.
Bir kısmı 1930'larda, bir kısmı 1950'lerde, bir kısmı
1960'larda bir kısmı 1970'lerde çıkmıştır. Bu mevzu
atın her biri kendi zamanının şartlarını yansıtan mev
zuatlar ve hukukî metinler olmak itibariyle, bunları
belli bir kodifikasyon bünyesi içerisinde toplamak,
öncelik sırası oldukça büyük mevzuat çalışması alan
larından birisi haline gelmiş bulunmaktadır .
Çeşitli alandaki kooperatiflerin genel prensiple
rini ve müşterek noktalarını bir kodifikasyon hareketi
içerisinde bütünleyecek olan bir kooperatif mevzuatı
çalıştırmasının yapılması için Bakanlığımda gerekli
girişimleri başlatmış bulunuyorum. Yüce Meclisin
önümüzdeki dönemlerde böyle bir mevzuatın çıka
rılması için elinden gelen çabayı harcayacağına ve
Türk kooperatifçiliğine büyük bir mesafe ve hız ka
zandıracağına içtenlikle inanıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve bunların üst örgütlerinin Bakan
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lığıma bağlanmasıyle ilgili olarak belli başlı tarımsal
ürünlerimizin pazarlanması ile ilgili sorunlara da kı
saca değinmek isterim.
Demin de ifade etmiştim, 9 maddenin taban fi
yatlarının ve destekleme fiyatlarının tespiti, Bakanlı
ğıma ait bulunmaktadır. İlk defa olarak bu yıl ay
çiçeği, şeker pancarı ve daha bir iki maddede olmak
üzere taban fiyatlarının ekime başlanmadan önce ilâ
nı hususunda karar almış bulunmaktayız. Burada
göz önünde tuttuğumuz başlıca müdür prensip, mü
dür ilke, arazi kullanım şeklini değiştirmek ve Türk
ekonomisi yönünden öncelik verilmesi gereken tarım
ürünlerini özellikle geçimlik girdilerde, geçimlik
ürünlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu dar boğazı
ortadan kaldırmaktır. Yağ darlığı ve geçimlik ürün
lerin başlıcası olan buğday ve tahıllardaki dar boğa
zımız dolayısiyle, keza şeker pancarında bu madde
lerin taban fiyatlarını Mart başında, azamî Mart
ortasına kadar tespit etme ve ilân etme kararım al
mış bulunuyoruz.
Bunun dışında belli başlı tarımsal ürünlerimizin ih
racatı ile ilgili bir dar boğazla karşı karşıyayız, sayın
milletvekilleri. Bu konu nereden çıkıyor? Bir za
manlar 1950'li, 1.960'h yıllarda Türk ekonomisinin
başlıca dar boğazını teşkil etmiş olan ve büyük stok
ların teşekkülüne ve oluşmasına sebep olmuş olan
tütün, son üç seneden beri yüzümüzü güldüren bir
hüviyete bürünmüş olduğu halde, ihracatımızın ham
pamuk şeklinde % 25'ini, ham pamuktan dokunan
ham iplik, ham bez ve nihaî mamul ihracatı dola
yısiyle son 1973 yılında 410 milyon dolarlık bir ihra
cat seviyesini, düzeyini gerçekleştirmek olması iti
bariyle, ihracatımızın % 25'ini teşkil etmiş olan
özellikle pamuklu ürünlerdeki dar boğaz üzerinde
bir nebze durmakta yarar görüyorum.
Bu sene bu ürünlerin pazarlamasıyle ilgili ola
rak, 1 700 000 000 lirası işletme kredisi, 15,5 milya
rı da doğrudan doğruya satınalma kredisi olmak üzere
17,5 milyar lira civarında reeskontabl kredi Ziraat
Bankası aracılığıyle Merkez Bankası kaynaklarından
temin edilmiş olmasına rağmen, halen içinde bulun
duğumuz devrede, bu, 17,5 milyarlık reeskontabl
krediden dönebilen miktar ancak 1,4 milyar civarın
dadır. Demek ki, Türk ekonomisi bugün ihracat
yönünden büyük bir dar boğaz içindedir. Bir zaman
lar 1960'lı yıllarda kalkınmamızın başlıca dar boğazı
nı teşkil etmiş olan dar dış finansman sorunu, özel
likle 1970 devalüasyonundan sonra işçi dövizlerindeki
ve ihracattaki büyük sıçrama ile halledilmiş gözüyle
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bakılabildiği bir devreden sonra, yeniden bir sorun ] yoruz. Bir aile bütçesinin karşısında kaldığı problem,
bugün serbest piyasa düzeni ile idare edilen ekonomi
olma niteliğine bürünmüş bulunmaktadır. Fakat bu
lerin karşısına çıkmıştır. Bu da belli başlı sınaî ham
sorunu dünya ekonomik durumundan ve dünya kon
madde ürünlerinde, fiyat düşüşlerine yol açmıştır.
jonktüründen soyutlayarak mütalaa edemeyiz. Bi
850 sterline kadar yükselmiş olan bakırın tonu bugün
lindiği gibi 1970'li yıllardan itibaren özellikle, 1965
430 sterline kadar düşmüştür. Aynı şey, pamukta, ay
Vietnam Harbiyle başlayıp, 1973 Ekiminde petrol
nı şey tiftikte, ve sair sınaî ürünlerde bahis konusu
fiyatlarında yapılan dramatik artıştan önce 100i, 120
dur. Bu husus bir taraftan petrol fiyatlarındaki ar
milyar dolara ulaşmış olan Amerikan ödemeler den
tış dolayısiyle ithalâtımızın 1974 yılında % 30 nispe
gesi açığının, Avrupa Merkez bankaları ve çok ulus
tindeki fiyat artışının % 9,9 nispeti, ithalât, dış ti
lu şirketlerdeki birikmiş olan bu dolarlar, özellikle
caret yoluyle Türk ekonomisine aksettiği gibi, ihraca
petrol fiyatlarından sonra dolara karşı sarsılan iti
tın duraklaması yoluyle de, ihracat çoğalmasının
mat dolayısiyle, belli başlı hammadedelere büyük
düşmesine sebep olmak itibariyle, Türk ekonomisi
bir hücum olmuştur. Dünya ekonomisinde nispî fi
nin bir duraklama vetiresinin içerisine girmesinde
yat dengesi sadece petrol fiyatlarında yapılan bir ope
anafaktörlerden birisi olmuştur. Bu itibarla pamuk,
rasyonla dört misli artırılmış bulunmaktadır.
tiftik ve bu sene ilk defa taban fiyatı uygulamasına
Serbest piyasa düzeni ile idare edilen ekonomile
alınan ipek kozası gibi tekstil sanayii ürünlerindeki
rin normal, zaman zaman mâruz kaldıkları iktisadî
karşılaşılan dar boğazın anahedeflerinden bir tanesi,
dalgalanmaların en şiddetlisi petrol bunalımı ortaya
en önemlisi dünya konjonktüründe ve dünya ekonomi
Çıkmadan Önce dahi, 1975 ve 1975 yıllarının, ikti
sindeki bunalımdır.
sadî duraklama yılı olacağı daha 1970'lerden beri
beklemekte idi ve 1945 ikinci Dünya Harbinin sona
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda
erişinden beri, geçirilen 7 büyük iktisadı durakla
uzun izahat vermek isterdim. Fakat sürem dolmuş
manın en şiddetlisinin 1974 ve 1975'e rastlayacağı,
bulunuyor. Hepinizi Köy işleri ve Kooperatifler Ba
dünyanın belli başlı ekonomistleri tarafından ifade
kanlığı adına saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar)
edilmekte idi. Bunun ciddiyetini artıran ve boyutu
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan.
nu yükselten en önemli noktalardan bir tanesi, her
MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu)— Sayın Başkan,
sene serbest piyasa düzeni ile idare edilen ekonomi
soru
sormak istiyordum.
lerin 7 yıllık dalgalanmaları lie 25 yıllık dalgalan
BAŞKAN
— Soruların usulünü 3 ncü defa anlat
malarının bir asırda, bir veya iki defa olmak üzere
mayayım,
müsaade
ederseniz.
bir araya çakışması vakıası ile de karşı karşıya idik.
Sayın Turgut Yücel, buyurun efendim.
Petrol sorunu bu sorunun üzerine gelmiştir ve pet
Gelecek
sene inşallah, bütçemize ayrılan süreler
rol fiyatlarındaki 4 - 5 misli artış ile esasen beklen
müsait
olur.
Daha geniş zaman içinde hem arkadaş
mekte olan bir iktisadî duraklamayı, dramatik bir
larımız,
hem
sayın bakanlarımız konuşma imkânına
boyuta eriştinniştir.
kavuşurlar.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu maa
• TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş
lesef. Lütfen tamamlayınız.
kan, sayın üyeler.
KÖY İŞLERI VE KOOPERATIFLER BAKANI
Sayın Köy işleri ve Kooperatifler Bakanımızın
I. HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Peki Sayın
petrol krizi ile müştereken takdim ettiği Köy işleri
Başkan, sadece bir dakikanızı alarak pamukla ilgili
ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi konuşmasından
sorunu, dolayısiyle konuşmamı bitireceğim.
sonra, 10 dakikalık süre içerisinde zannediyorum an
cak, Türk köylüsüne bu kürsüden bir selâm gönder
Bu olay dolayısiyle dünyadaki nispî fiyat denge
mek ve bu uğurda çalışan Köy işleri ve Kooperatif
si alt üst olmuştur. Nispî fiyat dengesi bozulduğu an
ler Bakanlığı mensuplarına başarılar dilemek temen
dan itibaren bütün fiyatlar aynı seviyede birden art
nisinden öteye fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
madığı için, petrol ithal etme durumunda olan
Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de köy idare biülkelerin, petrole yatırması gereken miktarlar dola
yısiyle diğer maddelere az sarf etme - aynen bir aile 1 rimi olarak, 1864 tarihlerinde Vilâyet Nizamnamesi
bütçesinde olduğu gibi - biz bunu 5 - 10ı petrol ihraç
ile Türk idare tarihine girmiş bulunmaktadır ve
eden Arap ülkesine 60 milyar dolar dolayında net bir
«muhtarlık», «idare heyeti» tabirleri de bu ölçüler
kaynak aktarması olarak değerlendiriyoruz, yargılı- I içerisinde, yalnız otoriteyi teessüs ettirme amâcfyle o
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tarihlerden beri kullanılagelmiştir. Ama tarihsel ge
lişim içinde görüyoruz ki, Türk köyüne ve köylü
süne Devlet eliyle büyük ölçüde yardım yapma an
cak yakın zamanlarda imkân dahiline girmiştir.
Köye götürülen hizmetleri böylece ifade ettikten
sonra, bu hizmetlerin ağırlığı ölçüsünde Köy İşleri
Bakanlığının kurulması ve bu meselelere bir yakla
şımla gitmesi düşünülmüş ve Köy İşleri Bakanlığının
toprak ve insan ilişkilerinde, köy altyapı meselelerin
de toprağın, toprak ve su kaynaklarının geliştirilme
sinde, muhafazasında ve köylüler tarafından yapılan
teşebbüslerin
desteklenmesi amacıyle, Köy İşleri
Bakanlığı bir taraftan uygulayıcı ve diğer taraftan,
diğer sektörlerle olan irtibatını sağlamak bakımından
da koordinatör görevi ile işe başlamış bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri; Türkiye'de köy birimi ola
rak yerleşme düzeni içerisinde çok dağınık bir yer
leşme ve çeşitli isimlerle adlandırılan birimler vardır
ve bunların sayısı da her geçen gün bir çalışma so
nunda değişmekte ve artmaktadır. 1968 yılında yap
mış olduğumuz 15 yıllık plan çalışmalarında bu üni
teleri, 35 277 adet olan muhtarlığın, 65 877'ye va
ran üniteleri içine aldığı tespit edilmiştir. Ama bun
dan sonra yapılan çalışmalarda bu miktarın daha da
arttığı, 70 OOO'i hattâ İçişleri Bakanlığının yapmış ol
duğu araştırma sonucunda, 83 OOO'e ulaştığı tespit
edilmiş bulunmaktadır.
Demek oluyor ki, Türkiye'de köysel kesimde bir
yerleşme sorunu vardır ve bu İkinci Beş Yıllık Planda
ifadesini bulmaktadır. İkinci Beş Yıllık Planda, ge
lişme potansiyeli olan merkezî köyler fikri getirilmiş
ve böylece altyapı hizmetlerinin bu merkezî köylere
öncelikle götürülmesi espri olarak düşünülmüş idi.
Zannediyorum, merkezî köylerin birinci planda alt
yapılarının halledilmesi ve ondan sonra tarımsal ve
endüstriyel yerleşme sorununun halledilmesi suretiyle
köy meselelerine daha ekonomik bir açıdan yaklaş
mak mümkün olacaktır.
Değerli arkadaşlarım; Köy İşleri Bakanlığı bünye
sinde köye, bugüne kadar sayılamayacak derecede,
çoklukta hizmetler götürülmüştür. Ancak, Köy İşle
ri Bakanlığının bir talihsiz tarafı da, yapılan hizmet
lerin daha çok görülememesi olmaktadır; ama şunu
hemen ifade edeyim, bu Bakanlıkta çalışanlar, köye
götürülen hizmetler sonucunda o köyde yaşayan kü
çük nüfus oranında da olsa, köylülerce maddî ve
manevî büyük ölçülerle değerlendirilmektedir. Bu
manevî haz içerisinde bu Bakanlıkta hizmet görenler
her yıl bu hizmet aşkını yenilemektedirler.
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Şimdi sizlere, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da düşünülen ve Adalet Partisinin, 1965 - 1971 dö
nemlerinde köy ve köylüye verdiği önem ölçüsünde
götürmüş olduğu hizmetleri, altyapı hizmetlerini kı
saca zikretmek suretiyle bunu ifade etmeye çalışaca
ğım.
Değerli arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Planda, köy
altyapısı olarak bütün hizmetleri saymam zaman ba
kımından mümkün değil; ama örnek olması için,
yalnız altyapı hizmetlerini söyleyeceğim.
17 500 kilometre köy yolu yapılması düşünülmüş
ken, bu Bakanlık bünyesinde hizmet gören çalışkan,
gayretli arkadaşlarımızın sayesinde, % 210 oranın
da bir gerçekleşme ile 36 695 kilometre köy yolu
Türk köylüsünün hizmetine sunulmuş bulunmakta
dır.
Gene İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 12 50,0
üniteye içme suyu götürülmesi planlanmışken, 1965 1971 döneminde % 157 bir gerçekleşme ile 19 613
üniteye içmesuyu götürülebilmiştir. Henüz orta
yerde elektrik sorunu yok iken, Osmanlı tarihinden
itibaren, Cumhuriyet dönemi de dahil, elektrik gö
türülen köylerin sayısı 250'yi geçmez iken, 1971'e ka
dar 3 2QQ'ün üzerinde köye elektrik götürülme imkâ
nı getirilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı bu hizmetleriyle, Devlet Planlama Teş
kilâtının da hedeflerinin çok ötesinde ve Türk köy
lüsünün büyük ihtiyacını, ıstırabını yaşamış olmak
bakımından hedeflerini, Planlama hedeflerinin çok
ötesinde düşünme durumunda olmuştur. Köy İşleri
Bakanlığı bu hizmetleri götürüken, çeşitli geri kalmış
bölgeleri de düşünmek suretiyle bölgesel adaleti de
teessüs ettirmek amacıyle, birtakım örnek ve güzel
çalışmalar da yapmıştır. Bunlar arasında İğdır'dan
başlayıp Rus hududundan ve Trakya'da diğer kom
şularla olan hudutlarımızda Güneydoğu dahil, 400
kadar hudut köylerine elektrik götürülmesi bunun en
güzel bir örneği ve millî gururunu taşıdığımız, yaşa
dığımız bir numunesi olmuştur.
Gene bu çalışmalar arasında, Güneydoğu Ana
dolu'nun susuz bölgesine özel bir proje ile eğilmek,
hizmet götürülmek düşünülmüş ve Güneydoğu yöre
sinde 5 ili içine alan bölgede 6 600ı üniteyi kapsayan
yerleşme birimlerine, bu 5 yıllık süre içerisinde, iç
mesuyu olan % 7 ünite sayısını 3 200 üniteye çıkar
mak suretiyle, bu bölgedeki ünitelerin % 47'sine iç
mesuyu götürme imkânı yaratılmıştır.
Gene bu çalışmalar arasında dağ ve orman köyle
rinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük ihtiyacı olan
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ve 22 ili içine alan orman yollarına önem verilmiş,
ayrıca müstahsil bölgelerde özellikle narenciye böl
gelerindeki köy yolları yapımına, ihracatı teşvik ba
kımından, öncelik verilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bunun hemen yanında Topraksu Genel
Müdürlüğü Türkiye çapında ve ge
ne bölgesel düşünce esprisi içerisinde toprak ve su
kaynaklarının geliştirilmesi, muhafazası ve köylünün
istifadesine sunulması bakımından götürmüş olduğu
hizmetleri, küçük sulama hizmetlerini, developman
sahalarındaki hizmetleri ve dağ köylerine götürülen
hizmetleri saymakta, söylemekte yarar görüyorum.
Bunun hemen yanında Toprak ve İskân Genel
Müdürlüğümüzün, âfete mâruz olan veyahut bir baş
ka nedenle tabiî âfetler sebebiyle nakli düşünülen köy
lerin nakledilmesi, topraklandırma komisyonlarının
çalışması ve bu sayede 1965 - 1971 arasında, böy
lece büyük hizmetlerin yapıldığını göstermeye, işa
ret etmeye zannediyorum bu küçük örnekler kâfi ge
lecektir.
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Yücel, lütfen
toparlayın.
TURGUT YÜCEL (Devamla) — 1 dakika Sa
yın Başkan, bağlayacağım.
1967 yılında ilk defa Türkiye'de köy kooperatif
çiliği teşkilâtlandırılma yoluna gidilmiştir. 1967
yılında bu Bakanlık bünyesinde «Köy Teşkilâtlama
ve Krediler Genel Müdürlüğü» adı altımda bir Ge
nel Müdürlük kurulmak suretiyle, küçük köy koo
peratiflerine doğru bir yön alınmış ve 1965 - 1971
arasında yalnız köy kalkınma amacına dönük koope
ratiflerin sayısı 2 500'ü bulmuş idi.
Böylece görülüyor ki, Adalet Partisi 1965 - 1971
döneminde köye ve köylüye götürdüğü hizmetleri
böylece plan hedeflerinin de ötesinde gerçekleştirmek
suretiyle köye ve köylüye ne derece dönük bir ça
lışma ve anlayış felsefesi içinde olduğunu da göster
miş bulunmaktadır.
Sözlerimi vaktin darlığı sebebiyle, burada kesmek
suretiyle son veriyorum ve bu Bakanlık bütçesinin
Türk köylüsüne, memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum, hepinize saygılar sunarım. (A. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel.
Buyurun Sayın Değerli.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı büt
çesi hakkında görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuz
da bulunuyorum.
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Değerli milletvekilleri, köylünün kalkınmasında
temer mesele, köylünün elektrik, su, yol gibi medenî
ve zarurî ihtiyaçlara kavuşması, ucuz tohum, ucuz
gübre, ucuz traktör, ucuz ve kolay elde edilen ziraîimkânlara kavuşturulmasıyle mümkündür.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit 1974 yılı büt
çesini takdim ederken, «tarihimizin köye en çok dö
nük, kamu kaynakları bakımından en yüksek oranda
ve en verimli, en üretken biçimde köye, köylünün
kalkınmasına en kısa zamanda kalkınmasına yönel
ten bir bütçedir» demişti. Allah için, Sayın Ecevit
Hükümeti bütçesiyle, icraatıyle ve tatbikatıyle tam
köye ve köylüye dönüktü, evet dönükte ama yüzü de
ğil sırtı dönüktü.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit'in ak dediği
nin, kara çıktığını, vatandaş, gözüyle kısa zamanda
görmüştür.
Arkadaşlar, işte köy, işte köylü, hepimiz çeşitli
sebeplerle köylere gidiyor köylülerle konuşuyoruz.
Ecevit Hükümetinin köye ve köylüye hizmet eden
bütçesi de, icraatı da köye ve 'köylüye boş vaadden
başka bir şey götürmemiştir.
Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Koalisyon Hükü
meti, hangi fabrikanın temelini atmış, nerede bir ya
tırım yapmıştır, hangi çeşmenin altına 1974 tarihini
yazdırmıştır, hangi köyün yoluna çakıl döktürmüştür,
hangi köyün bozulan...
OSMAN AYKUL (Burdur) — Burdur'un 45 kö
yüne su getirildi.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Su yolu
nu tamir ettirmiş, hangi köyün çatlayan toprağını su
lamak için, akan bir nehrin önüne bir baraj kurdurmuştur? Kaç işsize iş sahası açmış, kaç yoksulun yü
zünü güldürmüştür? Kaç köye elektrik yapmış, kaç
köye okul yaptırmış ve kaç köyün yüzünü güldürmüş
tür? Köye ve köylüye kalkınma vadeden Sayın Ecevit
Hükümeti, köylüyü ve köyü yerinden kalkamaz hale
getirmiştir. (Gülüşmeler)
ETEM EKEN (Çorum) — 7 ayda bir göz ev bile
yapılmıyor.
BAŞKAN — Sayın Değerli, lütfen rica ediyorum.
konuşmanıza devam ediniz.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Size bu
kadar fazla yükleniyoruz ama çok vaat ettiniz, onun
için yükleniyoruz. Çok vaat ettiniz.
Köylü şekeri taze ekmeğin içine doldurup, dürmeç
yapıp yiyordu, sayeyi Ecevit'te çayı şekersiz içiyor.
Vatandaş margarin yağını günde 24 saat reklamla,
beğenmeyerek yiyordu, vaadinize rağmen, Sayın Ece-
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vit devrinde çorbayı yağsız içiyor. Köylü gazı lâm
baya değil, gaz sobasında yakmaya çalışıyordu, fakat
şimdi gaz lâmbasını bile bulamıyor. Köylü 1950'den
itibaren çarığı ayağından çıkarıp, ayakkabıya kavuş
tuğu gibi, 1965 - 1971 tarihleri arasında sabanı, ökü
zü bırakıp traktöre kavuşmuş/tu, C. H. P. devrinde
bırakın traktörü bulup almasını, tekrar karasaban için
para bulamıyor. Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir hü
kümete C. H. P. Koalisyon Hükümetine nasip olan
bir memleket ekonomisini bir milletin yaşantısını,
bir sene önceden geriye götürmek nasip olmamıştır.
C. H. P. Koalisyon Hükümeti devrinde kendilerinin
çok iddia etmesine rağmen, aracı, tefeci kol gezmiştir.
Evet, köylü tarlasına traktöre yüklediği gübreyi güle
güle saçıyor, bu sayede «bire üç alacağım yerden bire
yedi alacağım» diye sürurla tarlayı adımlıyordu. Sa
yın Ecevit sayesinde gübreslz tarlanın başına varıp
emek vermek boşunadır diye kara kara düşünmeye
başlamıştır. Köylüye, fakire kara ekmek, zengine be
yaz ekmek yeme yine C. H. P. devriride görülüyor.
Köylü yavaş yavaş şehirli gibi yaşamaya lâyık ol
duğu için buna özenirken, C. H. P. devrinde vasıta
dan tabana, traktörden sabana dönüş yapmaya zorla
nıyor. Malı varsa satamıyor, yem fiyatları erişilmez
olduğu için besliyemiyor. tşte köy, işte köylü... Saye
nizde ileriye doğru değil, geriye doğru ilerliyor. Kal
kınma alâmeti değil, batma alâmeti gösteriyor.
Değerli milletvekilleri, kooperatifçiliğe dokunmak
istiyorum. Bilindiği gibi kooperatifler birer ticaret
müesseseleri olmaları itibariyle Ticaret Bakanlığının
bünyesinde bulunuyordu. Senelerdir iç ve dış politika
mız doğrultusunda kazanılmış tecrübe ve ehliyetle
idare edilen bu müesseseler Halk Partisinin halk sek
törü kurmak yolundaki gayretlerine esas teşkil etmek
üzere Ticaret Bakanlığından alınarak Köy İşleri Ba
kanlığına bağlanmış, Köy İşleri Bakanlığının adı da
değiştirilerek Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple pamuk müstahsili
nin elindeki pamuğun tek alıcısı haline sokulan pa
muk birlikleri maalesef mevcut pamuğun yarısını bile
alamamış ve hatta almaya devamlı zorlandığından
Jkapasitesinden fazla alım yapan birlikler açık yerler
de depolama mecburiyetinde kalmışlardır. İhraç da
etmedikleri için çürümeye terk edilmiştir. Pamuk gibi
çok millî bir servetin çürüme olayı Sayın Ecevit'in sayei iktidarında olmuştur. Yine Halk Partisinin köylü
nün pamuğunu çürüten bu icraatı, tıpkı otuz sene ev
vel köylünün buğdayını harmanlardan toplayarak
meydanlarda çürüten, bir taraftan vatandaş açlıktan
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kıvranırken çürüttüğü buğdayı denize döken eski Halk
Parti icraatından farklı değildir.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Onlar kokmuş
Amerikan yardımıydı.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — İşte Halk
Partisinin eskisiyle yenisiyle politikası, zihniyeti, ida
resi budur. Yani varlığı ve serveti artırmak değil,
yok etmektir.
Değerli arkadaşlarım, şunu da Bakanlığın dikkâ
tine sunmak istiyorum. Ziraat Bankasının köylüye çe
virme kredisi namı altında vermiş olduğu milyarlarca
kredi, maksada matuf kullanılmamakta olduğundan,
istenilen netice elde edilmemektedir. Bu kredilerin
% 90'ı donmuş olup ödeme kabiliyetinden mahrum
krediler haline gelmiştir. Bunların çoğu abonman kre
disi olarak çalışmakta, her yıl faiz terakümü dolayısiyle köylüye fazla kredi verilmiş görülmesine rağ
men, aslında istihsale dönük karakterini yitirmiş bu
lunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bugün birçok köyler gerek
yol gerek telefon gibi medenî imkânlardan mahrum
olduğu için köylünün şehirle irtibatı kesiktir. Bu se
beple köylü hastasını hastaneye götürme imkânından
mahrumdur. Türk köylüsü lâyık olduğu medenî ve
insanca yaşama imkânına kavuşturulmalıdır. Üç ha
neli bir köye dahi, mademki orada oturan da insan
dır, oraya dahi yolun, suyun, elektriğin götürülmesi
her İdarecinin, her iktidarın kafasında yer etmeli ve
bu gayreti vicdanında duymalıdır.
Köyden katılım payı kaldırılmalıdır. Köylüye («Sa
na elektrik, su, yol yaparım ama, hissene düşen şu ka
dar parayı vereceksin»' diye köylü zorlanmamalıdır.
Bu şartlar altında köylü, zaten kendi nafakasını zorla
kazanan köylü, bu payı ilânihaye ödeyecek takatta
olmazsa mahşere kadar köylü elektriksiz, susuz, yol
suz mu kalacaktır. Bu anlayış insanî bir anlayıştan
uzaktır.
Köy muhtarları maaşa bağlanmalıdır. Devlet bir
muhasebe şefinin kapısında bekleyen kişiye maaş ve
rirken, köyde devleti temsil eden muhtarların bedava
çalıştırılması sosyal anlayışla bağdaşamaz.
Değerli milletvekilleri, köylü alın teriyle hak etti
ği ve ümit bağladığı pancar parasını hâlâ alamadığı
için son derece sıkıntıya düşürülmüştür. Çünkü, köy
lünün alacağı, vereceği pancar parasına bağlıdır. Binbir emekle 5 ay önce teslim edilen mahsulün parası
nın bu kadar uzun süre içinde köylüye ödenmemesi,
adaletsizlik ve hafif tabiri ile insafsızlıktır.
Değerli milletvekilleri, bütün bunlara rağmen söz
lerimin sonuna gelirken şunu demek istiyorum :
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Bugün gerek iç, gerek dış meseleler karşısında da
hilî ve haricî düşmanlarımız muvacehesinde yüce
Türk Milleti bu kadar uzun zaman hükümetsiz kala
maz, kalmamalıdır. Bu sıkıntıların giderilmesi için,
içte ve dışta memleketimizin aleyhine tansiyon yük
selmiştir. Bu yükselen tansiyondan istifadeyi düşünen
sinsi zihniyetler vardır. Bunlara fırsat vermemek için :
kısır çekişmeler, şahsî kin, husumet ve nefretleri bir
tarafa bırakarak, sağ mefkureye sahip olan partiler, hü
kümeti kurmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çar
kı döndürmelidir.

BAŞKAN — Yazınızı aldım efendim.
Soruları okutuyorum.
Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in sorulan :
«1. Yozgat YSE Müdürlüğü
bugünkü makine
parkı ve personel kadrosuyle toplam plan ve progra
ma göre, yollarının tamamlanması için 18 yıl, içme
sularının tamamlanması için 40 yıl beklemek gerek
mektedir. Bu yolda muhtelif zamanlarda resmî ve gay
ri resmî müracaatlarımız olmuştur. Bakanlıkça 1975
yjlı içerisinde Yozgat için gerek makine parkının, ge
rek kadro eksikliğinin takviyesi düşünülüyor mu?

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Değerli lütfen
tamamlayınız efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bitirdim
efendim.
Sözlerimi bitirirken, Sayın Erverdi'nin duasına bir
şey ilâve edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum bütçe üze
rinde görüşünüz!

2. Yol, su, elektrik ihtiyacı tamamlanan vilâyet
lerden alınan eleman ve makine ile geri kalmış yöre
leri takviye düşünülüyor mu?»

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bitti üs
tadım, yumuşaklığa bağlıyalım diye.
Madem ki, Sayın Erverdi duanın lüzumuna ina
nır hale geldi ve bu kürsüde dua buyurdu. Duaya
iştirak ediyorum. Cenabı Hak, bütün yanlış yolda
olanları ve bilhassa Halk Partili arkadaşlarımızı salihler zümresine dahil eylesin. (Gülüşmeler)
Sözlerimi bitirir'ken - amin deyin - ...
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın
Başkan,
müsamahanız kötü neticeler doğurur. Bunların bütçe
ile ne alâkası var?
BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim siz, yeriniz
deki davranışınızın şekli nedir, evvelâ onu müdrik
misiniz?
HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu müsamahanız
kötü neticeler doğurur.
BAŞKAN — Yok canım, sahi mi söylüyorsunuz?
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Siz dua
ettiniz hiç bir şey olmadı da ben edince mi oldu?
BAŞKAN — Sayın Değerli sözünüz bitti efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sözleri
mi bitirirken, Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin milletin
gerçekten efendisi olap fedakâr köylümüze ve Bakan
lık mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan ni
yaz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Müzakereler bitmiştir efendim. Baş
kanlığa intikal eden soruların okunmasına geçiyoruz.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, benim
de sorum var.

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm sorusu :
«Yeraltında büyük ölçüde su kaynakları bulun
masına rağmen Mardin, Cizre ve Silopi ovaları ku
raklıktan ve susuzluktan her yıl büyük âfetlere maruz
kalmaktadır. Türkiye'nin ve dolayısıyle Mardin yöre
sinin ekonomik gücüne büyük katkısı olacak sulama
tesislerinin Mardin yöresine götürülmesiyle' bu millî
âfete son verilmesi ancak mümkün olabileceğinden,
geri kalmış ve fakat saklı bir hazine olan bu ovalara
Toprak Su İşleri Genel Müdürlüğünce özel bir prog
ram düşünülüyor mu?
Düşünülüp, düşünülmediği; kurak ve çorak yeral
tında büyük kaynakları saklı tutan buraları için ne
gibi bir hazırlık yapılmaktadır?»
BAŞKAN — Aydın Milletvekili Behiç Tozkopa
ranın sorusu :
«1. 7 . 2 . 1974 tarihinde güvenoyu alan Ecevit
Hükümetinin göreve başladığı sırada gerek birliklerin,
gerekse özel teşebbüsün elinde 100 milyon Kg. a ula
şan pamuk rezervi olduğu, Mart 1974 sonlarına ka
dar dünya pamuk fiyatlarının en üst seviyede 1 Dolar
90 Sent olduğu halde satılmayışının sebebi,
2. Dünya pamuk fiyatları, pamuğa 8 liralık ta
ban fiyatı tespit edildiği tarihte mi, yoksa 7 lira avans
verildiği tarihte mi fazla idi?
3. Devlet destekleme alımlarıyle birlikler elinde
bulunan pamuk stoklarından;
a) Çiğitin yanmasını önleyecek ve ekonomimizin
şiddetle ihtiyacı olan yağ açığının kapatılması için
eldeki çiğitlerin değerlendirilmesi hususunda ne gibi
tedbirler alınmıştır?
b) Pamuğun değerlendirilmesi Hazine kaybının
azaltılması ve önümüzdeki mevsimde çiftçinin esasen
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çok büyük zarara uğramış olması dikkate alınırsa
1975 yılında pamuk ekimine devam edilmesi için ne
gibi teşvik edici çalışmalarımız vardır?
c) Birliklerce alınan ve alınması gereken pamuk
ların eldeki işleme kapasitesine göre elyaf haline geti
rilmesi ne zamana kadar devam edecektir?
d) Dejenerasyona uğramış pamuk
tohumluğu
için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz?»
BAŞKAN — Rize Milletvekili Osman Yılmaz
Karaosmanoğlu'nun soruları :
«1. Rize Ardeşen'in Fırtına deresi üzerinde kü
çük ekonomik hidroelektrik santralleri kurulması ile
alâkalı bu etüdümüzü 8 ay önce bakanlığınıza sundu
ğumuz halde halen hiç bir cevap alamadım. Bakan
lığınızın bu husustaki fikri nedir?
2. 1973 yılında planlanan köy katkıları
öden
miş, Rize köylerinin bir kısmının halen elektrik işine
malzeme yokluğundan başlanılmamıştır. Bakanlığını
zın fikri nedir?
3. Direk temini için yeni bir emprenye tesisi kur
mayı düşünüyor musunuz?»
BAŞKAN — îzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın
sorulan :
«1. 1974 çiğitli pamuk rekoltesi kaç ton tahmin
edilmiştir? Bu rekoltenin birliklerce kaç tonu satın
alınmıştır? Hasat zamanı 2 ay önce sona ermiş bulun
duğu halde müstahsil elinde kalan pamukların alımı
ne zaman sona erecektir?
2. Birliklerce mubayaa edilmiş olan çiğitli pa
muk stoklarının kaçta kaçı yağmur altına terk edil
miş, açık depolardadır?
3. Gerek birliklerin, gerek kendi tesislerinde ve
gerekse kiralanan tesislerde çiğitli pamuğun elyaf ha
line getirilmesi Mart sonuna kadar temin edilemezse,
açık depolardaki çiğitlerin fermantasyon neticesi bü
yük çapta yağ kaybına uğrayacağı bellidir. Bundan
dolayı kaç ton yağ zayiatımız olacaktır?
4. Şu anda işlenmekte olan pamuk çekirdeklerin
de dahi yağ zayiatı olduğu söylenmektedir. Örneğin,
ANT - Birlikte analiz sonucu % 30 yağ zayiatı bu
lunduğu doğru mudur?
5. Mubayaa bedelleri ödenmekte midir?»1
BAŞKAN — Bursa milletvekili Halil Karaatlfnın
sorusu :
«Marmara Zeytin Birliği Başkam ne zaman ve
kimin tarafından değiştirilmiştir? Yerine tayin edilen
başkan kimdir? Mesleği nedir ve daha önce hangi gö
revde bulunmuştur?»
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BAŞKAN — Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in
soruları :
«1. Tokat Vilâyeti dahilinde 1975 ve 1976 yılla
rında yapımı başlayacak köy içme suyu ve elektrik te
sisleri hangi köy ve kasabalara aittir?
2. 1975 yılında yapılması kararlaştırılan köy yolu,
Tokat vilâyetinin hangi köylerine aittir?»
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Hüseyin Suat
Sungur'un soruları :
«Türkiye'nin 23 vilâyetinde üretilmekte olan ko
zanın bu sene de kampanyanın en geç Mayıs ayında
başlayacağından çiftçinin binbir eme'kle yetiştirdiği bu
ürünün maliyetlerinden aşağı fiyatlarda pazarlanması
henüz gelişmeye başlamış bulunan kozanın uzun sene
ler tekrar gerilemesine sebep olacaktır.
İhraç mallarımız içinde önemli yer alma istida
dında olan ve tekstil sanayii ile önemli ilişkileri olan
bu ürünün hükümetçe süratle destek alımına geçilme
sinin zorunlu olduğundan bu konuda ne düşünülmek
tedir?
Kooperatifler Bankası kanun tasarısının Meclise
şevkini müteakip yüksek bir maaşla henüz kanunlaşmayan Kooperatifler Bankasına Genel Müdür atan
mış mıdır? Atanmış ise :
1. Ne maaş ile atanmıştır?
2. Makam arabası tahsis edilmiş midir?
3. Bu iş için ne kadar masraf edilmiştir?
4. Atanan şahıs 'kimdir?»
BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in sorulan :
«1. 1975 yılında Kastamonu ilinde tesviye, kap
lama, onarım, bakım olarak yapılacak köy yolları
hangileridir?
2. 1975 yılında Kastamonu ilinde yapılacak olan
10 metreden küçük ve 10 metreden büyük köprüler
hangileridir?
3. 1975 yılında Kastamonu ilinde hangi köylerin
içme suyu etüdü, hangi köylerin projesi ve hangi köy
lerin inşaatı yapılacaktır?»'
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın
soruları :
«Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili olarak çıka
rılan 1581 sayılı Kanunun üst 'kuruluşları ile ilgili hü
kümleri neden işletilmemiştir? Adı geçen Kanunun in
tibak süresi ile ilgili müddet nasıl tespit edilmiştir?»
BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Meh
met Özkaya'nın soruları :
1. Gaziantep merkez ve kazalarının
köyleriyle
birlikte kaç köy içme suyuna kavuşmamıştır, hangi
sene tamamlanacaktır?
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2. Yarıda bırakılan köprü, içme suları ve elek
trik inşaatı bulunan köylerin isimleriyle, tamamlanma
tarihlerinin işarı,
3. Araban ilçemizdeki içme suyu
gruplarının
elektrik ile çalışması için, bir trafo ihtiyacı vardır.
Bunun için ne düşünüyorsunuz?
4. Nizip, Çoğut, Çanakçı, Kertişe,
grup içme
suyunun 1975 yılında ihalesi yapılacak mıdır? Yapıl
mış olan köyler, Elhacı, Tahtik, Müskürük içme su
yuna kavuşacak mı? Bu gruptan yalnız hangi köyler
istifade edecektir.
5. Nizip, Tilfar ve İbrahimşehir köyleri grup iç
me suyu 1975'de tamamlanacak mıdır?
6. Gaziantep vilâyeti olarak kaç kilometre asfalt
yol yapılacak ve stabilize kaç kilometre yol edilecek
tir?
7. YSE tarafından 1973 yılı içerisinde yapılarak,
halkın hizmetine açılması için, yan imlası yapılmamış
köprü var mıdır? Varsa imlaları ne zaman tamamla
nacaktır?
8. Gaziantep kaza ve köylerinde kaç köy kalkın
ma kooperatifi vardır. Bakanlıkça kaç tanesine kredi
verilmiş, kontenjan tanınmış, yeni kooperatiflere yurt
dışına, yani Libya'ya işçi kontenjanı verilecek midir?,>
BAŞKAN — İçel Milletvekili İbrahim Gök tepe'
nin soruları;
«1. Bakanlığınızca 1 1 . 1 1 . 1 9 7 4 tarihinde açıl
mış olan imtihanı kazanarak, Kooperatifler Genel
Müdürlüğünün taşra kuruluşlarına tayin edilen kont
rolörlere, devamlı yevmiye verilmediği halde, aynı
imtihan sonucu merkezde, aynı görevlere tayin edi
lenler, daimî yevmiyeden faydalandırmaktadır. Bu
eşitsizliğin giderilmesi düşünülmekte midir?
2. İçel'de kurulu bulunan, İçko - Birlik adında
ki kooperatifler birliği, 1974 yılında kendisine tahsis
edilen ihracat teşvik kredisini, yine kendisine tahsis
edilen narenciye ihracatından, doğu ülkeleri kontenja
nı kimlere ve ne miktar tahsis etmiştir?»
BAŞKAN — Siirt milletvekili İdris Arıkan'ın so
ruları :
«1. Varlıklı köylerin lehine,
varlıksız köylerin
ise aleyhine işleyen bir mekanizma olan, katılma pa
yına son verilmesi düşünülüyor mu?
2. YSE 1974 yılı programı Siirt ilinde ne oran
da gerçekleşmiştir?
3. Bakanlık bütçesine, Bütçe Karma Plan Ko
misyonunca geri kalmış yörelere harcanmak üzere,
hatırı sayılır bir ölçüde ilâve yapılmıştır. Bu ilâvenin
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geri kalmış yörelere aktarılması hangi ölçülere göre
yapılacaktır?
4. Bazı illerin makine parkının diğerlerine kıyasla
normal miktarın çok üstünde olduğu ve hatta bir kıs
mının sadece bakım işini yapmakta olması sebebiy
le, Bakanlığın buralardan geri kalmış yörelere maki
ne aktarması isteğine karşı, bazı valilerin karşı çıktı
ğı, adeta bu makinelere ambargo koydukları istahbar
edilmektedir. Bu durum varit ise Bakanlığın düşün
cesi nedir?
5. 1975 yılında Siirt ili YSE Müdürlüğü makine
parkının ıslahı ve yeni imkânlarla takviyesi düşünü
lüyor mu?
6. Siirt ili köy yolu ve köy içme suyu davasının
hangi yılda halledileceği programlanmıştır?» 1
BAŞKAN — Çankırı
oğlu'nun soruları :

Milletvekili Arif Tosyalı-

«1. İlgaz ilçesi Süleymanhacılar köyü yolu yapı
mı 1973 senesi programına alınmış olduğu halde, yo
lun Çankırı YSE Müdürü tarafından keyfî bir tasar
rufla ve sırf köyün C. H. P.'ye oy vermediği mülâhazasıyle yapılmadığını tespit ettim. Ayrıca bu YSE
Müdürünün, köylü huzurunda, köyün Adalet Partisi
ne oy verdiği için yolu yapmadığını beyan etmiş, oyu
kime vermişseniz yolunuzu p yapsın demiştir.
2. Bu haksız ve partizan tasarrufun durdurulma
sı hakkında Bakanlığınıza telle bildirdiğim halde, bu
güne kadar hiç bir muamele ve tasarruf yapılmadığı
görülmüştür. Bu durumu tasvip ediyor musunuz?
3. .Kanunsuz-işlemlerde bulunan ilgililer hakkın
da kanunî muamele yapmayı düşünüyor musunuz?»
BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün sorularını okutuyorum :
«Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile 4753
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kaldırılmıştır.
Kaldırılan bu Kanuna göre, evvelce kurulmuş bulunan
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Top
rak Dağıtım Komisyonları halen Toprak ve İskân
İşleri Qenel Müdürlüğü olarak Köy İşleri Bakanlığın
da çalışmasını sürdürmektedir. Bu duruma göre şu
hususları Sayın Bakandan soruyorum.
1. Kanun kaldırıldığı halde bu Kanunla kurulan
çalışmasını sürdüren kaç komisyon vardır ve bu ko
misyonlarda görev yapan kaç eleman vardır, bunların
meslek durumları nedir?
2. Adı daha Toprak Dağıtımı olan bu komisyon
lar halen hangi işleri görmektedir ve bu işler bunlar
için yeterli görülmekte midir?
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3. Toprak reformu amacına matuf olarak kuru- ıı
BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hasan
lan bu komisyonlardan kaç tanesi toprak reformu
Zengin'in sorularını okutuyorum :
bölgesi Urfa'da müsteşarlık emrinde çalışmaktadır?
«1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü4. Görevleri tamamen toprak reformu konusuyle
j nün Manisa ilinden yerinin değiştirilmesi için kaç
ilgili olan ve bu maksatla' kurulmuş bulunan bu Ge
köy müracaat etmiştir? Kaç köy plana
alınmıştır,
nel Müdürlüğün Toprak ve Tarım Reformu Müste
1975 yılı icra planına alınan köyler hangileridir?
şarlığı bünyesine geçirilmesinin düşünülüp, düşünül
mediği?»
2. — Manisa ilinden hangi köy hudutlarında bu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu anda
lunan Hazine arazilerinin dağıtılması veya kiraya ve
çalışma süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu
rilmek üzere müracaat eden kaç köy vardır? 1975 yı
arada birleşimin bugünkü programının bitimine de
lında hangi köyler plana alınmıştır?
ğin devamını isteyen bir önerge var, bu önergeyi
3. — 1975 yılında Manisa ilinin hangi ilçe ve
Köy îşleri Bakanlığı bütçesinin bitiminden sonra 15
köylerinde tapulama yapılacaktır?
dakika ara verilmesi kaydıyle oylarınıza sunuyorum.
4. — Halk Bankası Genel Müdürü Manisa'nın
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
Sarıgöl
ilçesinde 1975 yılında şube açacaklarını Es
dim.
naf Kefalet Kooperatifi yöneticileriyle beraber veya
Yozgat Milletvekili Sayın İhsan Arslan'ın sorula
ayrıca gittiğimizde kesin olarak ifade etti. Arsa koo
rını okutuyorum :
peratif tarafından temin edildi. Sarıgöl halkı 1975 yı
«1. — îl YSE Müdürlüğü 1975 yılında köy yolla
lında Halk Bankası şubesinin açılacağını beklemek
rı programına 45 kilometre yol yapımı koymuştur.
tedir. Esefle söylemek icabeder ki, Genel Müdür şu
Halen 1620 kilometre köy yolu ağı
yapılacaktır.
be açılması hususunda ilgili mercilere teklif dahi
YSE makine parkı ve teknik eleman kadrosu için
yapmamıştır. Genel Müdürün bu tutumunun ciddi
ne düşünüyorsunuz?
yetle bağdaşıp bağdaşmadığını ve 1975 yılında Ma
2. — Yine köy içme suları için yetersiz tahsisat
nisa il hudutları içinde Halk Bankası şubesinin açılıp
nedeni ile çok az köy içme sularının yapımını plan
açılmayacağının bildirilmesini ve ayrıca Genel Mü
lamıştır. Halen Yozgat'ın 490 köyünde sağlıklı ve
dürün Sarıgöl şubesini açacağına dair sözünün menfi
kifayetli su yoktur. Eğer Bakanlık müdahale etme
duruma gelmesi neticesinde üzülerek Sarıgöl halkını
se ilin su sorunu 42 yılda ancak tamamlanacaktır.
memnun etmek bizzat Sayın Bakan tarafından müm
3. — Elektrikli köyümüz ancak 1972 yılı sonunda
kün mü?
100 köyün üstüne ulaşacaktır. 570 küsur köyümüz
5. — Manisa'da 800 000 in üstünde insan yaşa
halen elektriksizdir. Su ve elektrik sorunlarımız için
maktadır.
Nüfus il hududu içinde yaygındır. 815'den
ne düşünüldüğünü öğrenmek istiyorum.»
fazla
köyün
yarısına yakını orman ve dağ köyüdür.
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Etem
Yapılmayan
yollar
bu köylere aittir. Manisa il YSE
Eken'in sorularını okutuyorum.
Müdürlüğünde bakım ve yapıma yetecek vasıta yok
«1. — 1 328 adet köy ünitesi olan Çorum'un
tur.
Yol durumuna göre bütün vilâyetlerle kıyaslan
1 600 kilometrelik yapılacak yolu vardır. Dağ köy
dığında
makine parkı çok zayıftır. Yapılmış ve ba
lerimizden şehir merkezlerine gelen hasta ve yaralı
kımdaki
yollar kaç kilometredir.
Yapılmayan köy
lar salla gelmektedir. Çorum YSE
Müdürlüğünün
yolları
kaç
kilometredir?
Bu
yollar
kaç
yılda bitecek
makine parkı ne zaman artırılacaktır? Senede 100 ki
şekilde planlanmıştır?
Yolların yapımı için yeterli
lometre yol yapan Çorum YSE Müdürlüğü 16 se
makineler ne zaman verilecektir?
nede ancak yol ihtiyacını karşılayabilir durumda ol
duğunu tetkik ettiniz mi?
2. — Çorum Toprak Su Başmühendisliğinde üç
mühendis bulunmakta yönetmeliğe göre başmühen
dis limiti varken iki adet mühendisin tayini neden ya
pılmamaktadır? Kırsal alanda geri kalmış Çorum'un
yeraltı suyunun yer yüzüne çıkarılmasında mühendis
noksanlığının zararı neden düşünülmemiştir? Ne za
man Çorum'a toprak su yönünden gerekli önem ve
rilecektir?»

6. — Manisa köylerinde kaç köyün içilebilir su
yu vardır? İçilebilir suyu yoktur? Bütün köylerin iç
me suyu ne zaman bitirilecektir?
7. — Kurulan kooperatifler ve yöneticilerin du
rumu dikkate alındığında :
a) Kurulacak kooperatifler daire tarafından ön
celikle memleket yararına olacak şekilde sıraya kon
malıdır.
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b) Kuruluş hazırlıkları, projeleri, fizibilite ra
porları, bütün teknik ve malî bilgiler daire tarafın
dan hazırlanmalıdır.
c) Kooperatifler dışa işçi gönderen kuruluş ol
maktan kurtarılmalı, memleket kalkınmasına katkı
da bulunan yatırımlara dönük ve millî gelire katkı
da bulunacak şekilde mevzuatları ayarlanmalıdır.
Bu hususlarda ne düşünülmektedir?»
BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman'ın sorusunu okutuyorum efendim:
«Her biri onbeş yirmi köyün ihtiyacına cevap
veren Bingöl Ilıca, Sütlüce, Elma, Ağaladaklı köy
grup yolu ile, Karlıova, Suçatı ve Ilıpınar, Kızılçubuk, Yedisu köy grup yolunun 1975 senesinde kar
ve kış bakımına alınması mümkün müdür? Bu çok
önemli ihtiyaç için ilgililere emir verilmiş midir?»
BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer
Kahraman'ın sorularını okutuyorum.
«1. —Hazineye ait ekim arazilerinin kiraya veri
lişinde, topraksız çiftçilerimiz varken, toprak sahibi
çiftçilere arazi verilmesinin önüne geçilmesi için ne
gibi çalışmalarınız var?
2. — Köy Kalkınma Kooperatiflerinin kredi ta
leplerini karşılayacak para Bakanlığınız bütçesine
konulmadığına göre, binalarını bitirmiş, işletmeye
geçebilecek kalkınma kooperatifleri için bankalardan
kredi temini düşünülüyor mu?
3 — Edirne Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri
Birliğinin kuracağı ekstrasyon yağ fabrikası ne zaman
ve nereye kurulacaktır?
BAŞKAN — Rize Milletvekili Sayın Osman Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun sorularını okutuyorum.
«1 — Rize - Çamlıhemşin, Dikkaya Köprüsü
1975'te tamamlanacak mıdır?
2 — Rize, Ardeşen, Ortaköy, Yoldurak, Ağdurak
köy yolları ile Armutluk köprüsü 1975 yılı programın
da mıdır?
3 — Rize, Pazar, Sulak, Suban yolu 1975 prog
ramına ithal edilip edilmeyeceği hususları?»
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu sorula
ra ilâveten bir de Hasan Değer tarafından gönderilen
soru yazısı var. Sayın Değer'in sorusunu okutmuyoruz.
Çünkü, grup sözcüsü olarak yaptığı konuşmadaki
pasajları soru haline getirmiş bulunuyor. Bu nedenle
zapta geçmiş olduğu için ayrıca okutmuyoruz efen
dim.
Sayın Bakan, okunan ve zapta geçen bu sorular iç
tüzüğün belirttiği süre zarfında tarafınızdan cevap
landırılması gerekiyor.
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Sayın Ok, siz 70 nci maddeye göre söz istiyorsu
nuz. Belki bir bütçe yılında iki hükümetin görev yap
mış olması nedeniyle, eski bakan arkalaşlarımız da ko
nuşmak, cevap vermek ihtiyacını hissediyorlar ama,
bu ihtiyacı 70 nci maddeye sığdırmak mümkün de
ğil efendim. Yani, iki bakanlı bir bütçe müzakeresi
ile karşı karşıyayız.
MUSTAFA OK (MANİSA) — Sayın Başkan,
isim zikrederek, Mustafa Ok ismini vererek? söyledi.
BAŞKAN — Ben bunları tenkit hudutlarını aş
mayan, tenkit hudutları içerisinde kabul ediyorum
efendim.
MUSTAFA OK (Manisa) — Eleştirme ölçüsün
de değil arz edeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, direniyorsanız oya arz ede
ceğim. Kararımı verdim.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, ev
velâ sizi ikna etmeye direneyim.
BAŞKAN — Efendim, hayır beni başka türlü ik
na edemezsiniz, ben kararımı verdim.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkanım yor
gunsunuz.
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. Rica edi
yorum daha çok yoruyorsunuz o vakit.
MUSTAFA OK (Manisa) — «Hısım ve akra
bayı kayırarak nasıp ve mevki vererek,» denildi; isim
vererek söylüyor Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim buna benzer sözler bu
kürsümüzden o kadar çok söyleniyor ki, o kadar çok
söyleniyor ki o vakit her işi bırakıp karşılıklı satışmalarla sabahı yapmamız gerekir efendim.
Evet efendim, isim vererek bunlar soru olarak da
soruldu. Yetkili ve sorumlu Bakan bunları cevaplan
dıracak, bu mesele aydınlığa kavuşacak.
MUSTAFA OK (Manisa) — Bu açıktan bir sa
taşmadır sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim direniyorsanız oya koya
cağım?..
MUSTAFA OK (Manisa) — Lütfen efendim.
BAŞKAN — Sayın Ok'un isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul
edilmemiştir.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinin
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.
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Bölümleri okutuyorum.
C)

KÖY

İŞLERİ VE
BAKANLIĞI

Bölüm

KOOPERATİFLER
BÜTÇESİ
Lira

Genel yönetim ve destek hizmet
leri
13 237 730
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Köy yollarının yapımı, içme sula
rının temini ve elektrik tesisleri
nin kurulması
3 302 280 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Topraksu hizmetleri
1403 989970
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
113 Kooperatifçilik ve elsanatları hiz
metleri
319 061 794
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
11 291 327
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
bul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum.
Bölüm

ve İskân

İşleri Genel

Müdürlüğü

Ka

Lira

101

Genel yönetim destek hizmetleri 24 898 799
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Topraklandırma, kredileme ve
mera tahsisi
74 433 529
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 İskân ve köysel alanda yerleşi
min düzenlenmesi
121 867 811
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
' 3 201 712
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

101

a) Toprak
Bütçesi
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Kabul edilen Köy İşleri ve Kooperatifler
Ba
kanlığı bütçesinin, köylümüze, köyümüze,
memle
ketimize ve Bakanlığımızın
kıymetli mensuplarına
iyi ve hayırlı hizmetler vesilesi olmasını Meclisimiz
adına temenni ediyorum.
Aldığımız karar gereğince, Birleşime 15 dakika
araveriyorum. Saat 20,00'de Birleşim açılacaktır.

BAŞKAN — Toprak ve İskân Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 20.00
BAŞKAN — Başkanvekffl Kemal Ziya öztürk
DÎVAN ÜYELERİ : Idris Ankan (Siirt), Tufan Doğan AvşargU (Kayseri)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
Ç) ORMAN BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Bütçe
üzerindeki müzakerelere başlıyoruz.

tasansı

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır.
Söz alan sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum :
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Koçkar, Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Akarca, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bayrak
tar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Karaosmanoğlu.
Şahısları adına söz alan üyeler; Sayın Demir, Sa
yın Özkök, Sayın Karaatlı, Sayın Eken, Sayın Erdemir, Sayın Erek, Sayın Çetin, Sayın Yılmaz, Sa
yın İlhan, Sayın Uysal, Sayın Ünsür ve Sayın Ata
man.
Güven Partisi Sözcüsü ile Adalet Partisi Sözcüsü
yer değiştirmek istemişlerdir. Buna göre şimdi söz
sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bayraktar'
indir.

Buyurun, Sayın Müfit Bayraktar.
A. P. GRUPU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Or
man Bakanlığı 1975 Malî yılı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Millet Meclisi Grupu adına görüş ve eleş
tirilerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunmaktayım.
Bilindiği gibi teknik ormancılık çalışmaları, Or
man Genel Müdürlüğünce yapıldığı halde, bu Genel
Müdürlüğün bütçesi Tarım Bakanlığı Bütçesi içinde
yer almakta idi. Böyle olmasına rağmen, Adalet Par
tisi çözüm bekleyen büyük sorunların bir bakanlık
çatısı altında daha iyi ele alınmasını düşündüğü veya
alınabileceğini gördüğü içindir ki, bir Bakanlık kur
muş orman köylüsünü ve ormancılık camiasını se
vince gark etmiştir.

Orman Bakanlığından ilk planda ormanların ve
rim gücünün artırılması ve devamının sağlanması,
ağaçlamanın yapılması, orman hudutlarının kesinlik
kazanması ve orman köylüsünün çözüm bekleyen da
valarını halledecek bir çalışmayı amaç edinerek gü
cünü bu davalara yöneltmesi düşünülmüş ve beklen
mişti.
Oysa ki, bugün Orman Bakanlığının köklü ted
birleri alması için yeterli imkânı bulamadığı ve sı
nırlama işleri gibi öncelik ve ivedilik isteyen konu
lar üzerinde, gereği kadar duramadığı görülmektedir.
Teknik ormancılık hizmetleri arazi üzerinde yapıl
ması gerektiği halde, bürokrasiye dayalı olarak ya
pılmış olduğu ve eleman israfına yol açmış olduğu
görülmektedir. Bakanlığın bu konuya eğilmesini te
menni etmekteyiz. Yan ödeme tatbikatında nispet
sizlik vardır. Diğer bakanlıklarda görüldüğü gibi bu
Bakanlıkta da aynı huzursuzluk mevcuttur.
Eşitlik ilkesini C. H. P. Hükümeti kaldırmıştır.
Halbuki, orman davalarına, orman köylüsünün
dertlerine sahip çıkan Adalet Partisidir. Köye oku
lu, kadrolu imamı, suyu ve elektriği Adalet Partisi
zamanında götürmüşüzdür. C. H. P. orman köylüsü
nün gerçek davasını ve derdini bilmemektedir. Or
man köylüsü Sayın Ecevit Hükümeti zamanında zor
laşan yaşama şartlarına itilmiş, nüfusları 10 milyo
nu aşkın orman köylüsü dün alabildiği unu, tuzu,
bezi ve bir avuç gazı bugün alamaz haldedir. Dağla
rın doruğunda ve derelerin yamacında yaşayan or
man köylüsüne Sayın Ecevit Hükümetinin açmış ol
duğu ekonomik yara kapanamıyacak kadar derindir.
Bu yöre halkı hem yaranın ıstırabını ve hem de ucuz
luk vaatlerini asla unutamaz.
Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi ormanla
rın asıl sahibi hazinedir. Orman Bakanlığı birtakım
yükümlülük altına girerek intifa hakkını almıştır.
Bir gerçektir ki, bugün ne hazine ve ne de Orman
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Bakanlığı gerçek miktardaki orman sahasını ve ser
vet tayinini
bilememektedir. Ormanları
sınırlama
işlemleri bitmemiştir. Hava fotoğrafları metodu ile ya
pılan sınırlama gerçek dışı bir icraattır. Çünkü, vatan
daşların ziraat arazisine tahvil ettiği sahaları ile elma
bahçeleri, narenciye bahçeleri, çay tarlaları,
fındık
tarlaları, aşılı zeytinlikler gibi yerler ile üzerinde şe
hir kasaba ve köy kurulu alanlar maalesef planlarda
orman olarak gözükmektedir.
Onun için, orman sınırı tayin edilmeyen yerde
saha ve servet tayini yapılamaz. Bu gerçek durumu
yakından bilen Adalet Partisi bununla ilgili kanun
hazırlığına başlayan yegâne partidir. Bugün bu ko
nuyu halledecek 1744 sayılı Kanun bu görüşün mah
sulüdür. Ormanların hududu ile orman köylüsünün
mülkiyet hududunun
tespiti, bu Kanunun ruhuna
dayalı orman kadastro heyetlerince yapılmaya baş
lanmıştır. Türkiye'mizde 18 milyon hektar
orman
yoktur. 1969 yılına kadar kayıtlarda 10,5 milyon hek
tar olan ormanlarımızla, bugün 1,5 milyon hektarı
nın yandığı belgelerle sabittir. Açmacılığın olduğu
usulsüz kesimlerle ormanların yok olduğu, erozyon
nedeni ile her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir topra
ğın akıp gittiği, keçinin zarar verdiği kayıtlara geç
miştir. Bütün bu faktörler karşısında ormanlarımızın
çoğaldığını iddia etmek kabil değildir. Tahminimiz
odur ki, bugün Türkiye ormanlarının gerçek alanı
8 milyon hektardır. Orman Bakanlığı Kanunun em
rettiği süre içinde orman alanlarını ve orman köylü
sünün mülkiyetini tespit etmelidir. Bugün fiilî orman
hududu ile hukukî orman hududu çakışmakta
ve
çelişki teşkil etmektedir.
Orman Bakanlığının, ormanların
sınırlandınlmasıyle ilgili olarak yaptığı çalışma da tatmin edici de
ğildir.
15 kadastro komisyonu kurulmuştur ve her ko
misyonun 5 ekibi vardır. Her ekip yılda bir köyü
ölçüp biçebilmektedir. Dolayısıyle 75 ekip yılda 75
köyü ölçecek demektir.
15 bini aşkın ormaniçi ve civarı orman köyü ol :
duğuna" göre, orman
kadastro komisyonları,
aslî
görevlerini 200 yılda tamamlayabilecek demektir.
3116 sayılı Orman Kanununda, «Ormanların tah
didi 10 yılda yapılacaktır» dendiği halde,
aradan
38 yıl geçmesine rağmen bu Bakanlık tahdit işini
bitirememiş, ancak 1/3'ünü başarabilmiştir.
Bugün
bu yerlerin tekrar tespiti zorunlu hale gelmiştir. Or
man köylüsünün bu konudaki derdi büyüktür; zaman
kaybına tahammülü yoktur.
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Orman kadastrosunun
yapılamamış
olmasının
nedeni eleman yokluğundan ileri geliyorsa, bu yan
lış bir tatbikattır. Adalet Partisi zamanında getirilen
Osahara ile Amerika ormancılık dekanı, AID mü
şavirlerinin ayrı ayrı senelerde vermiş olduğları ra
porlar, eleman enflâsyonuna doğru gidişin olduğunu
ifade etmektedir. Bu nedenle bu mazeret geçerli de
ğildir. Sayıları 100'ü aşkın orman kadastro komis
yonları derhal kurulmalıdır.
Başarılı hizmet veren teknik elemanlara, kanun
metninde bulunan yan ödeme şekli ayrım yapılma
dan tatbik edilmelidir. Hukukçu üyeler için de bir
takım imkânlar sağlanmalıdır.
Orman kadastro komisyonlarının orman başmü
dürlükleri bünyesinde teşekkül
ettirilmesinin daha
yararlı olacağı kanaatindeyiz. Orman
Bakanlığının
bugünkü tutumu ve bu konudaki tatbikatı, okyanusu
kova ile başaltmaya benzemektedir.
Değerli milletvekilleri, hep biliyoruz ki, yıllardan
beri orman köylüsünün dert ve dilekleri bu kürsü
den dile getirilmiştir. Böyle olmasına rağmen, orman
köylüsü daima ikinci planda kalmıştır.
Kesim, çekim işiyle orman köylüsünün kalkındırıl
ması mümkün değildir. Ecevit Hükümeti zamanında
orman köylüsüne ödenen kesim, çekim parası 400
milyon liradır. Asgarî 1 milyon kişi çalışmaktadır.
Fert başına düşen yıllık gelir 400 liradır. Böylesine
az geliri olan orman köylüsü, miktarı 10 metrekübü
geçmeyen % 25'i alabilmek için büyük bir borcun
altına girmektedir. Çekim yapabilecek bir çift öküz
15 bin liradır. Bir ölçek saman 2 liradır ve bir çift
mıh 50 liraya çakılmaktadır.
Bir çekim devresinde tomruk altında kalan çok
tur. Kolunu, belini kıran, hayvanından olan veya hay
vanının ayağını kırılmış görüp, başında gözyaşı döken
orman köylüsü de çoktur. Bu orman köylüsünün bu
gün sigortası da yoktur.
Kesim, çekim işinde verilen vahidî fiyatların işlet
meler tarafından ayrı ayrı tatbik edildiği görülmekte
dir. Standart şartları ihtiva eden bir fiyat politika
sından da yoksun olan Orman Bakanlığının, kesim,
çekim fiyatlarında vereceği parayı, orman başmüdür
lüklerinin ortalama satış fiyatlarını dikkate alarak sun
ması en uygun tatbikat olur.
Orman köylüsünün kesim, çekim fiyatına 5 liralık
zammı çok görürken, muhammen bedel fiyat1 uygu
lamasında kesim, çekime ödenmiş olan para tutarı
nın !% 500'ü üzerinde masraf ilâvesi yapılabilmekte
dir.
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Katma bütçe ile verilen ve âmme hizmetleriyle
ilgili olan idare masrafları, tevzi müşterek masraf
ları içinde gösterilemez. Orman Bakanlığı bu masraf
ları ilâve ederek muhammen bedelini yükseltmektedir.
1973 yılında orman köylüsüne, istihsal ve nakli
yat masrafı olarak 60 lira ödenmişken, muhammen
bedel 271 lira olmuştur. 211 liralık bir fark vardır.
Bu fark Orman Bakanlığının çeşitli adlar altında
yüklemiş olduğu masraflardır. Bu farkın 119 lirası tev
zi müşterek masraflarıdır. Genel İdare masrafları
katma bütçeden karşılanmaktadır. Oysa ki, tevzi
masrafın >% 28'i genel idare masrafıdır. Orman köy
lüsüne buradan da tasarruf etmek kaydı ile ve te
kerrür halinde olan masrafları asgariye indirmek şar
tı ile kesim - çekime zam vermek mümkündür.
Tomrukta uygulanan maliyet bedeli başka şey
dir, muhammen bedel başka şeydir. Tomruk ma
liyet bedeli, muhammen bedelinin % 40'ını aşma
maktadır. Orman köylüsü, yıllardan • beri ele alınma
yan bu icraattan dolayı daima mağdur edilmiştir.
Orman köylüsüne verilen zâti ihtiyaç bir iane değil
dir. Bu orman köylüsünün en tabiî hakkıdır. Dev
let ve kanunlar bu hakkı vermiş, en iyisi olacaktır de
miştir. Böyle olmasına rağmen, kürsü kuran bir or
man köylüsü bir veya iki metreküp tomruğu alama
maktadır. Kanunun tanıdığı haklar da geçerli olma
maktadır. SEKA'ya birinci sınıf tomrukların gön
derildiği, orman köylüsüne de SEKA'nın alması ge
reken tQmrukların verildiği bir gerçek ve vakıadır.
Çünkü, SEKA, prim vermektedir. Bu nedenle ma
lın iyisi SEKA'ya, kötüsü orman köylüsüne kalmak
tadır. Orman Bakanlığının bu konulara el atmasını
temenni etmekteyiz.
Orman köylüsünün büyük bir sorunu daha var
dır. Anarşistleri, komünistleri af etmiş olan C. H. P.
iktidarı, geçimini ormandan temin için çırpınırken
para cezasına mahkûm olan orman köylüsünün pa
ra cezasını af etmemiştir. Dar gelirli orman köylü
sü bugün icra kapılarında sürünür haldedir. Yüce
Meclisin bu konuya ivedilikle parmak basması ge
rekir.
Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığı bünye
sinde bulunan Orman Araştırma Enstitüsünün bu
günkü bina, araç, gereç ile maaş ve harcamalarının
değeri 500 milyon lirayı aşmaktadır. 120'yi aşkın tek
nik eleman, bir o kadar idarî hizmetli bulunmakta
dır. Bu müessesenin elle tutulur ve Orman Bölge
Şefliklerince tatbik edilen tek bir icraatı yoktur, ter
cüme bürosu gibi çalışmıştır. Basılıp yayınlanan ki
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taplar raflarda durmaktadır. Ormancılığın bir ağaç
lama konusu, toprak klasifikasyonunun yapılabilmesi
nin metodu, randımana tesir edecek faktörlerin araş
tırılması, ormancılık eğitim konularının tespiti gibi
köklü meselelerin araştırılması gerekirdi. Aksi halde,
literatürde kayıt altında bulunan konuları yeniden
araştırmak, araştırma yapmış olmak demek değildir.
Araştırmaya inanıyor ancak, israfa dayanan konu
ları tasvip etmiyoruz. Bugün orman işletmelerince
uygulanmakta olan «yaş sınıfları metodu» memleket
ormancılığımız için mahzurludur. Muvaffak olama
yan sahaların yanında başarılı olmuş sahaların oranı
çok düşüktür. Bu konularda da araştırma çalışması
yoktur. Bugün 40 ile 60 yaş arasında olan aynı yaşlı
meşcerelerde bile kesim çağına gelmiş gövdeler seç
me kesimi ile çıkarılmaktadır. Avrupa ormanlarında
1/3'ü, Alp ormanlarının 2/3'ünde «seçme metodu»
kullanılmaktadır. Traşlama kesim sahasını kesmek
çok güçtür. İsviçre'de Besiger, seçme kesimi ile ha
sılatın fazla olduğunu ispat etmiştir. Memleketimizin
muhtelif yaştaki ormanlarında seçme kesiminin ya
pılması tabiîdir.
Muhterem milletvekilleri, ağaçlama çalışmalarına
Adalet Partisi zamanında önem verilmiştir. Bugüne
kadar yapılan ağaçlama 340 bin hektardır. Bunun
yanında sadece yanan sahanın miktarı 1,5 milyon
hektardır. Görülüyor ki, tüketimle üretim arasında
bağ yoktur. Ayrıca ağaçlandırılması gereken 11 mil
yon hektarlık verimsiz, bozuk orman vardır. Orman
içi açıklıkların ağaçlandırılması da o nispette önem
taşımaktadır. Bugünkü ağaçlama tatbikatının hızına
göre sadece bozuk olan 11 milyon hektarlık orman
sahasının ağaçlandırılması 785 yılda tamamlanabilir.
Bütçe planlarındaki 1977 yılında yapılması düşünü
len 70 bin hektarlık ağaçlama olsa dahi, bu hıza gö
re 153 yılda tamamlanması mümkün olabilecektir.
1310 hektar mera ıslahı çalışmalarını yapacağını arz
eden, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü bu tempo ile
mevcut olan 3 450 000 hektarlık orman içi mera ıs
lahı çalışmalarını ancak 2634 yılda tamamlayabile
cektir.
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Bayraktar, ta
mamlayınız efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — 1975 yılı
katma bütçesinde orman içi mera ıslahının, 1977 yı
lındaki hedefinin beş bin hektar olacağı kayıt al
tına alınmıştır. Bu hıza göre 690 yılda tamamlanabi
lir.
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Görülüyor ki, böylesi ağırlığı olmayan ve değeri
bulunmayan, Devleti çok yönlü israfa koyan birta
kım icraatlar hedef alınmaktadır. Bu çalışma orman
larımızı kurtaramaz.
Erozyon için de aynı şeyi söylemek mümkündür.
Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığı çalışma
tekniğini ve düzenini değiştirmelidir, İsveç'te oldu
ğu gibi istihsaller yılı içinde piyasanın talebini kar
şılayacak miktarda yapılmalıdır. Ardakalan kayın
ağaçlarının satışı alivre usulü ile olmalıdır. Stoklar
da mal bekletmek hem lüks, hem külfet, hem de za
rardır. 1974 yılında Devletimiz stoklarda tutulan
mal dolayısıyle asgarî 500 milyon lira zarar etmiştir.
Her türlü hava şartlarına maruz kalan emvaller de
ğerinden 100 lira, 200 lira kaybetmektedir. Bugünkü
stok mal 3,5 milyon metreküptür. Asgarî 100 liradan
zarar farkı 350 milyon liradır. Ödenmiş olan kesim,
çekim parasını ve mal değerinin carî mürekkep faiz
oranı da 150 milyon lirayı aşmaktadır. Bu isabetsiz
bir politikanın neticesinde husule gelmiştir.
Orman Bakanlığının avcılık ve balıkçılık yönet
meliğinin 35 nci maddesinin değiştirilmesi hususun
da bir çalışmasını temenni etmekteyiz.
Orman Bakanlığı taşra örgütünde ve teknik hiz
met kademesinde bulunan bilûmum memurlara fazla
çalışma ve yıpranma zammı verilmelidir. Bakanlığın
tüm memurlarına Memurin Kanunundaki sosyal hü
kümleri tatbik etmelidir.
Bütçenin Bakanlığımıza ve Yüce milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını, Grupumuz adına Cenabı
Haktan diler, saygılarımızı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Koçkar,
buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA H. CAHİT KOÇKAR
(Amasya) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri;
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Orman Ba
kanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1975 malî yılına ait
bütçeleri ile ilgili görüşlerimizi açıklamak üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum.
Maruzatıma geçmezden önce Grupum ve şahsım
adına Yüce Meclise hürmetlerimi arz ederim.
Muhterem arkadaşlarım, milletlerin hayatındaki
orman ve ormancılığın ne derecede ehemmiyette ol
duğu yüksek malumlarınızdır. Bu mevzuun gün geç
tikçe ehemmiyet kazandığı, milletlerin hayatında ne
derece etkili olduğu izahtan varestedir.
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Günümüzde kalkınmış ülkelerin orman varlıkları
ile iftihar ettiği ve ona verdikleri ehemmiyet derece
sinde medenî oldukları itiraz kabul etmez bir ger
çektir. İnsan hayatını beşikten mezara kadar etki
leyen orman varlığına gerekli saygı ve alâkayı du
yan toplumlar, duydukları bu alâka nispetinde malî
ve iktisadî yönden yararlanmışlar, aksi yönde hare
ket eden toplumlar; sel, heyelan, erozyon ve susuz
luk gibi tabiî afetlere, ilâhi nizamı bozdukları için
mutlaka maruz kalmışlardır.
Yurdumuzdaki orman alanı 19.1 milyon hektardır.
Bunun % 40'ı servet ve verim bakımından normal,
% 60'ı da bozuk ve verimi düşük ormanlardır. Şu
rakamlar göstermektedir ki; yurdumuz orman varlığı
bakımından zayıf bir ülkedir. Maalesef bu acı gerçeğe
rağmen ormancılığımız senelerce teşkilâtlandırılmamış;
ancak 7 -8 sene öncesi müstakil bir Bakanlığa kavuşabilmiştir.
Geç de olsa Bakanlığın kurulmuş olmasını şükran
la karşılıyoruz. Yurdumuzdaki ormanların ehemmiye
tini artıran hususlardan birisi, orman içi ve bitişiğin
de 15 bin köyün bulunması ve bu köylerimizde 8 mil
yon nüfusun yaşamasıdır ve en mühimi de bu vatan
daşlarımızın yaşama düzeyinin en düşük olmasıdır.
Bu acı gerçek karşısında tesellimiz şudur ki; or
man içi ve civarı köylerimizle en yakın alâkası olan
bir Orman Bakanlığımız vardır ve bu Bakanlığımız
bağlı kuruluşları ile birlikte ehil ellerde ve teşkilâtın
tüm kademesiyle bu vatandaşlarımızın hizmetindedir.
Bu münasebetle, Bakanından, en küçük dereceli
memuruna kadar tüm ormancı arkadaşlarımızı huzur
larınızda-şükranla anıyor ve hürmetle selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı bütçesi
140,7 milyon liradır. Bunun 30,6 milyon lirası ca
ri, 15 milyon lirası yatırım ve 95,1 milyon lirası da
transfer harcamalarıdır.
Aynı Bakanlığın 1974 yılı bütçesinin 126,4 milyon
lira olduğu gözönüne alınırsa, bu yılkı artışın 14,3 mil
yon lira gibi cüzi bir artış olduğu görülecektir. Bu
nun da, son günlerdeki fiyat artış ve dalgalanmaları
karşılamak üzere konulduğunu kabul ediyor, 1975 yı
lındaki fiyat artışlarının hizmet ve yatırımları etkile
memesini temenni ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığın anahizmetlerini bünyesinde toplayan Orman Genel Müdürlüğünün
1975 malî yılı katma bütçesi 524,5 milyon liradır. Bu
nun 367,5 milyon lirası cari, 147,7 milyon lirası yatırım
harcaması, 8,9 milyon lirası da transfer harcamalarıdır.
Geçen yıla nazaran artış çpk cüzidir. Fiyat artış ve
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dalgalanmalarının yatırımlar ve carî hizmetleri etkile
memesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını arzu etmek
teyiz.
'Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Or
man Ürünleri ve Sanayi Genel Müdürlüğü, OR KÖY İlişkileri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların
merkez ve iller teşkilâtına bağlı muhtelif kuruluşlar
dan tamirhane, yedek parça, kereste fabrikaları ve iş
letme müdürlüklerinin büyük çaptaki döner sermaye
ye bağlı atılımları da nazarı itibara alınacak olursa,
Orman Bakanlığının 1975 yılma ait konsolide gider
bütçesinin carî ve yatırım olmak üzere 4,3 milyar ola
rak tespit edilmiş olduğunu görürüz. Bu rakam 1974
rakamlarıyle karşılaştırıldığında, bu yılki artışın 1,02
milyar olduğunu görürüz ki, bunu da iş ve yatırım
hacmine göre makul bulmaktayız.
Orman Bakanlığının, orman içi ve kenar köylüye
sağladığı çeşitli menfaatleri şükranla anıyor, Orman
Genel Müdürlüğünün 1974 yılı döner sermayesinden
2,5 milyar liralık bir yardım ve imkân sağladığını
memnuniyetle kaydetmek istiyoruz. 1975 yılında da
hiç değilse aynı seviyede imkân sağlanmasını temenni
ediyoruz.
Plan hedeflerine varılabilmesi için döner sermaye,
gider bütçesiyle 1975 yılında değişik tür ve standart
larda 18,3 jrıilyon ster yakacak ve 5,4 milyon metre
küp yapacak kereste verilmesi tespit edilmiştir.
Bu miktarlar 1974 yılındaki rakamlara göre düşüş
göstermektedir. Farkın geçen yıllardaki stoklarla ka
patılacağı anlaşılmaktadır.
Temennimiz, piyasada ve halk ihtiyaçlarında bir
yakacak ve kereste sıkıntısı yaratılmadan bu işin bir
program dahilinde yürütülmesidir. Bilhassa orman
artıklarının çürümesine ve israfına meydan verilmeden
değerlendirilmesi hususuna hassasiyet gösterilmesi icap
etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, Orman Bakanlığının eği
time verdiği ehemmiyeti de burada belirtmeden geçe
meyeceğim. işçi eğitim kamplarında bugüne kadar
10 bin köy genci orman işçiliği yönünden yetiştiril
miş, kalifiye işçi belgesi verilmiş, ayrıca bu gençlere
el sanatları, sütçülük, arıcılık, peynircilik, dokumacılık
gibi hususlarda da bilgi verilmiş ve tatbikat da yaptı
rılmıştır.
Bundan başka, teknik ve yardımcı elemanların yurt
içi ve yurt dışı eğitimleriyle, orman muhafaza me
murları için tertip edilen hizmet öncesi eğitimleri,
memnuniyetle karşılamaktayız.
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Orman varlığımızı her yıl kemiren ve milletimiz
için bir âfet olan orman yangınlarına kısaca temas
etmeden geçemiyeceğim.
Mevcut bilgilere göre yurdumuzda 1973 yılında
1208 orman yangını olmuş, 17 000 hektar orman yan
mış. 1974 yılında 759 orman yangını olmuş 15 000
hektar orman yanmıştır. Hava durumu, rüzgâr hızı ve
orman durumuna göre bu zayiat miktarı değişmekte
dir. Orman yangınlarını önlemekte ve tahribatı azalt
makta en büyük amil yangını zamanında haber ala
bilmektir. Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki,
en çok yangını olan Muğla, İzmir, Denizli, Antalya,
İsparta Başmüdürlüklerinde kurulan tesis şebekeleri
sayesinde yangınlara anında müdahale edilebilmekte
ve tahribat azaltılmaktadır. Bu faaliyetlerin diğer Baş
müdürlüklere de götürülmesini temenni etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılında isabetli bir
kararla kurulmuş olan Orman Ürünleri Sanayii Genel
Müdürlüğü büyük gelişme göstermiş, Genel Müdür
lükçe kereste, lif, yonga, levha ve ambalaj fabrikala
rında 1975 yılında 614 bin metre küp tomruk ve sana
yi odununun imalâta verileceğini planlamıştır. Yeni
den lif, levha, kontraplak tesislerinin kurulacağı da
memnuniyetimizi mucip olmuştur. Bu Genel Müdür
lüğe ait olup Meclislerimizde bulunan Teşkilât Kanu
nunun biran önce çıkarılmasını temenni etmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, izninizle ağaçlandırma çalış
malarına da kısaca temas etmek istiyorum.
Orman varlığımızın muhafazası ve devamlılığının
sağlanması, ağaçlandırılması, bakım, imar ve ıslahı,
erozyonla mücadele ve erozyonun kontrol altına alın
ması gibi hususlara ehemmiyet verilmesi çok önemli
meselelerimizden birisidir. Son zamanlarda uygula
nan yaş sınıfları metodunda görülen aksaklıkların na
zarı dikkate alınarak, tabiî tensilin bir türlü muvaffak
olamadığı sahalarda, toprağın vasfını kaybetmeden,
derhal sunî tensile geçilmesini ağaçlandırma işlerine
daha da hız verilmesini muhterem hocamızdan ve
ağaçlandırmacı arkadaşlarımızdan beklemekteyiz. Elde
edebildiğimiz bilgiler ve yapılan hesaplara göre bozul
muş ve tahrip edilmiş orman sahalarının 65 400 hek
tar olduğu, bugünkü tempo ile ancak 200 senede ağaçlandırılabileceği anlaşılmaktadır. Bu hesap neticesidir
ki, ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlandırılmasını arzu
etmekteyiz.
Malumlarınızdır ki, Ağaçlandırma Genel Müdür
lüğünün teşkilât kanunu henüz çıkmamıştır. Orman
Genel Müdürlüğünün bütçesinden finanse edilmekte
dir. Kanunu derhal çıkarılmalı, genel bütçeden gerekli
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tahsisat ayrılmalı ve uhdesinde bulunan çok ağır bu
millî vazifeyi süratle yerine getirmeye hemen başla
malıdır. Aksi takdirde, bugünkü imkânlarla bu vazi
feyi başarmak ve plan hedeflerine varmak mümkün
olmayacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, yıllardır halkımız ile dev
let arasında ihtilâf konusu olan orman sınırlarımızın
tespit işi vardır. Bu mevzuda Anayasamızda gerekli
değişiklikler yapılmış ve orman kanunlarına buna mu
vazi yenilikler getirilmiştir ve bu kanunî vecibelerin
yerine getirilmesi için kurulan kadastro heyetlerinde
çalışan teknik elemanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 55 nci maddesine göre ödenen tazminat yev
miyesi, geçici görev yolluğunun altında tutulmuş ve ta
vanın da 45 Türk lirası olarak tespit olması, bu heyet
lere teknik eleman bulunmasını güçleştirmektedir. Bu
hususun tashihi zımnında ilgililerin dikkat nazarlarını
çekmeyi faydalı bulmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden ön
ce, müsaadenizle iki önemli hususa daha temas etmek
istiyorum.
Bunlardan birincisi; kanunen her yıl bütçenin
1/1000'i, orman köylerinin kalkındırılması için özel bir
fona ayrılması gerekirken, maalesef senelerce bu kanu
nî lâzimeye riayet olunmamış, ilk defa 82 milyar olan
1974 malî yılı bütçesinden Cumhuriyet Halk Partisi
ve Millî Selâmet Partisi koalisyonu zamanında 82 mil
yon ayrılmıştır. 1975 malî yılı bütçesinden de bu his
senin ayrılarak, ilgili fona yatırılmasını arzu ediyoruz.
Zira, bu para, yurdumuzda fukaralığın, geri kalmışlı
ğın kol gezdiği orman köylerimiz ve köylülerimizin
kalkınmasına tahsis olunacaktır.
İkinci husus; 1975 malî yılı bütçe kanunu tasarısı
nın 42 nci maddesinde aynen : «Genel bütçeye dahil
dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermaye
li kuruluşların bir ay içindeki gayri safi gelirlerinden
% 15'e kadar olan kısmını genel bütçeye peşin gelir
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.;.> denilmektedir.
Bu kapsama Orman Genel Müdürlüğü dahil midir,
değil midir, bilemiyorum. Şayet dahil ise, bu kurulu
şun hiç hizmet veremeyeceğini şimdiden peşinen ka
bul etmek iktiza eder. Değil ise, yanlış bir anlamaya
meydan vermemek ve yoksul orman köylülerimize
hizmet götürmekte olan Orman Genel Müdürlüğünü
şüpheye düşürmemek için, madde metnine «Orman
Genel Müdürlüğü hariç» ibaresinin konulmasını diler,
Yüce Heyetinize saygılar sunar, bütçenin milletimize
ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını
Cenabı Hak'tan dilerim. (M. S. P., C. G. P. ve A. P.
sıralarından alkışlar.)
-
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Koçkar.
Demorkatik Parti Grupu adına sayın Adnan Akar
ca, buyurun efendim.
D. P. GRUPU ADINA ADNAN AKARCA
(Muğla) — Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri;
1975 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde,
Demokratik Parti Meclis Grupunun görüşlerini açık
lamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri, «Orman, yurdun hem gücü,
hem de süsüdür.» diye ormancılarımızın kullandığı bir
söz vardır. Bizim kanaatimize göre ds bu söz doğru
dur. Çünkü, her şeyden önce, ormansız bir yurtta ya
şanılmaz. Aynı zamanda orman, gerçek olarak millet
lere zenginlik ve memleketlere güzellik verir. İnsan
lara maddî olanak, kuşlara ve hayvanlara ise barınak
sağlar. Aynı zamanda, bu yeşil varlık yurt topraklarını,
yani tarımı korur.
İnsanlar için ormanlar o kadar önemlidir ki, gün
lük yaşantılarında, onların ürünlerinden daima fayda
lanmak durumundadırlar. Nitekim insanlar, ağacı; kâ
ğıt, kitap, gazete ve yazı tahtası gibi eğitim araçların
dan tutunuz da rayon, odun, reçine, telefon direği, be
şik, sandık, kayık ve müzik âletleri gibi çok önemli eş
yanın yapımı ile ev inşaatında kullanmaktadır. Hatta
bizim değerli ormancılarımız, ağacın kullanma yerini
6 bin adet olarak ileri sürmekte ve bununla övünmek
tedirler. Ağacın kullanma yeri ister 100, ister 1 00Ö
ve ister 6 000 olsun, hiç şüphesizdir ki, ormanlar bir
ülkenin en değerli millî servetidir. Bunun üzerinde
hiçbir zaman münakaşa yapmaya gerek yoktur.
Diğer taraftan, yurduna bağlı her insan, ormanı
sevmekte ve onun büyük kıymetini müdrik bulunmak
tadır; fakat ne yazık ki, şimdiye değin bu ulusal ser
vetimizin çok önemli sorunları askıda kalmış, bir tür
lü hal yoluna konulamamıştır. 7 Ağustos 1969 da Or
man Bakanlığı kurulmasına rağmen, bu konuda bizi
tatmin edici bir mesafe alınamamıştır.
Sayın milletvekilleri, biz her şeyden önce, bir
defa mevcut ormanlarımızı yangınlardan koruyamadık
ve koruyamıyoruz. Maalesef orman yangınları, yaz
aylarında korkunç bir afet olarak bu değerli hazine
mizi mütemadiyen ortadan silip süpürmektedir. Evet,
yaz mevsimlerinde herkes orman yangını haberlerini
büyük bir üzüntü ile gazetelerden okumaktadır. Geçen
30 yıl içinde orman yangınları, Türkiye ormanlarının
yaklaşık olarak % 20'sini tahrip etmiştir. Bu miktar
ise, orman yangınlarının Türkiye için ne kadar
ciddî bir konu olduğunu göstermektedir. Demokratik
Parti Millet Meclisi Grupu, ormanlarımızın baş düş328 —
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maninin yangınlar olduğu kanaatindedir. Bizce ülke
mizi çıplaklığa götüren en büyük felâket, işte bu yan
gınlardır. Çünkü, her yıl ortalama 40 ilâ 50 bin hek
tar orman varlığımızın yanmasına karşılık, yine ortala
ma her yıl 6 bin hektar arazi ağaçlandırılmaktadır.
Diğer taraftan, ağaçlanması gereken tüm alan
ların sayısı ise, 13 500 0Q0 hektar olarak hesaplan
mıştır. Buna göre, bugün ağaçlandırma çalışmalarımız
çok yetersizdir, fakat Yüce Tanrı'ya çok şükür ki, çok
zaman yangın alanlarında bir gençlik kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Maamafih bu gençliğin de yan
ması, bu ormanın sonu olmakta ve artık çıkacak to
humlar kalmadığından, arazi çıplaklığa mahkûm bulun
maktadır.
Sayın milletvekilleri, 1940 yılından beri, 2 milyon
hektara yaklaşan bir orman varlığımızın yok olduğu
iddia edilmektedir. İşte yangın felâketinin zararı bu
derece ağırdır. Burada sırası gelmişken kaydedelim
ki, biz, yangın emniyet yollarının büyük faydasına
inanıyoruz ve orman yol şebekesini yangınlara karşı
en müessir tedbirlerden biri olarak görüyoruz. Bütün
bu yangınların nedeni; dikkatsizlik, otlatma, yıldırım
ve kasıt olarak bilinmektedir. Bunlardan bilhassa ka
sıt unsurunun üzerinde bir nebzecik durmakta fayda
görüyoruz.
Sayın milletvekilleri, mağduriyete uğramış bir va
tandaşın elindeki kibrit, koca bir ormanı kül edebil
mektedir. Hattâ kibrite bile lüzum yoktur; gece or
manın içine gizlice yerleştirilen bir adese, yani lup,
güneş çıkınca bu yangını kendi başına yaratmaktadır.
Diğer taraftan, orman yangını suçlarında suç kastının
saptanması ise gayet güç ve olanaksızdır.
Yunanistan'da orman yangınlarında, bizde olduğu
şekilde sık rastlanmaması, orada köylünün ormandan
faydalanmasında, bu yüzden onu öz malı gibi koru
masından ve gözü gibi sakınmasındandır.
Değerli ormancılarımız, daima «Yeşil Türkiye ide
alimizdir.» demektedirler; fakat Demokratik Parti Mil
let Meclisi Grupunun kanaatine göre, yeşil Türkiye
yalnız orman varlığı ile olmaz. Bizce, bağ ile, bahçe
ile, zeytinlik ile narenciye ile, fındıklık ile de olur.
işte bu noktada ormancılardan ayrılmaktayız. Grupumuza gire her şey Türkiye, aynı zamanda Türk halkı
için yapılmalıdır. Nüfusun % 35'i bu anlayışın dışın
da tutulmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de ormanların
çeşitli sebeplerden korunamadığı gayet açık bir gerçek
tir. Bizde orman alanlarının parçalı, dağlık ve geniş
oluşu, mahdut kadrolu orman muhafaza memurlarıyle
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korunmasını güçleştirmektedir. Kanaatimizce orman
ların korunmasında, köylülerin her zaman yardımına,
işbirliğine şiddetle ihtiyaç vardır; fakat bugün Türki
ye'de ormancılarımız ile orman köylüsü arasında be
lirgin olan bir çelişkinin büyük varlığı da asla inkâr
edilemez. îşte bu çelişkiyi ortadan kaldırabildiğimiz
takdirde, orman davamızın en büyük dramı olan or
man yangınlarının önemli kısmının ortadan kalkacağı
kanaatindeyiz.
Demokratik Parti Meclis Grupu, orman köylüsünü
suça iten bütün nedenlerin hızla giderilmesini iste
mektedir. Bugün 10 milyondan fazla vatandaşımız,
Türkiye nüfusunun 1/3'ü en geri hayat şartları altın
da, orman içinde ve orman kenarında yarı aç, yarı tok
bir şekilde yaşarken, iktisadî zorunluklar sonucu or
man suçu işlemeye itilmiştir. İşte orman suçunun asıl
bu sebebinin ortadan kaldırılması lâzımdır. Sonra bi-,
zim kanattimize göre, orman köylüsünün ormana
yaptığı usulsüz müdahaleler cezaî müeyyidelerle önle
nemez. Biz hükümetler olarak, hem orman davası köy
lümüzün ekonomik davası diyor, hem bunun zarureti
ne inanıyor ve hem de bunun uygulamasını bir türlü
yapamıyoruz. Orman köylüsünün kalkınması şüphesiz
lâfla olmaz. Köylünün elini kolunu bağlamakla, kö
yü dar bir alana kuşatmakla, köylünün tarlalarını, bağ
ve bahçelerini, zeytinliklerini ellerinden almaya kalk
makla ve hayvanlarını köyün dışına adım attırmamak la da yapılmaz. Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
pu, her şeyden önce, orman ihtilâflarının âdil bir şe
kilde bertaraf,edilmesini, bütün kültür arazilerinin an
laşmazlık konusu yapılmaktan çıkarılmasını; tarla, bağ,
bahçe, zeytinlik ,fındıklık ve narenciye gibi büyük
emekle yetiştirilmiş tapulu gayri menkullerin orman sı
nırı dışında sayılmasını zaruri görmektedir. Bu gibi
ihtilâflar, orman halk ilişkilerinin daha da bozulması
na sebep olmuştur.
Evet, halli gereken sorunların başında mülkiyet so
runu vardır. Nitekim 6831 sayılı Orman Kanununun,
1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre,
Anayasanın neşri tarihinden önce, fennen, ilmen or
man niteliğini kaybetmiş olan sahaların, orman sınır
ları içerisinden çıkarılmasının sağlanması gerekmekte
dir. Esasen, Anayasanın 131 nci maddesi de bunu ön
görmektedir.
Maalesef, Türkiye'de bugüne kadar tam bir toprak
sınıflandırılması yapılmamış, tarım ve orman arazisi
ayrılamamıştır. Orman tahdit komisyonlarının bugüne
kadarki uygulamalarından, geniş çiftçi kitleleri genel
olarak memnun değildir. Bu memnuniyetsizlik, tah-
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dit işlerinin bitirilememiş olmasının yanı sıra, yapıl
mış bazı orman tahditlerinin aşırı bir ormancılık taas
subundan kendini kurtaramamış olmasından doğmak
tadır.
Gerçekten, 6831 sayılı Orman Kanununun, 1744
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin kanuniyet kqsbetmesinden önce yapılan bazı tahdit uygulamaları
nın hatalı olduğu kanaatindeyiz. Maalesef o sırada
bizdeki uygulama, toprağın ormana mı, yoksa tarıma
mı daha elverişli olduğunun ekonomik olarak hesabı
yapılmadan, koyu bir tutuculuğun içinde, tarla, bağ,
bahçe, zeytinlik, fıstıklık, fındıklık ve ahlatlık gibi alan
ları da ormana dahil etmiş, babadan müntakil tapulu
arazileri hiçe saymış, meralardan hayvanları kovup çı
karmış, böylece orman ve ormancılar aleyhine olumsuz
bir hava yaratmıştır.
Burada bir Alman atasözünü zikretmeden geçemiyeceğim. Bu söz; «Bir topraktan iyi ürün almak için,
buğdayı denersin, olmazsa çavdar ekersin. O da ol
mazsa orman dikersin.» der. fşte bu atasözü ekono
mik bir gerçeği ifade ediyor. Kültür arazilerinin orma
na tahsisinin, verim alınmadığı tadkirde mümkün ola
bileceğini söylüyor. Esas, bir topraktan azamî derece
de, memleket ekonomisine fayda sağlayacak ürünü ye
tiştirmektir.
Grupumuz, tahdit yapılırken, orman ve tarım ara
zisi birbirinden ayrılırken, mutlaka bir yüksek ziraat
teknisyeni veya mühendisi ile, bir veteriner hekim ve
teknisyeninin bu komisyonlarda temsilinin faydasına
inanmaktadır. Çünkü, bu şekilde teşekJcül edecek ko
misyonların kültür nevünden arazinin ayrımını daha
isabetle yapacağını zannediyor ve bunun memleket
yararına büyük faydasına kani bulunuyoruz.
Mülkiyet sorununun yanı sıra, orman köylüsünün
kalkındırılması işi de ciddî olarak ele alınmalı ve bu
nun etkinliği mutlaka sağlanmalıdır. Grupumuz, Or
man Bakanlığının, orman içi ve orman kenarı köylü
lerinin, elektrik hizmetlerinde katılım paylarına yarı
yarıya iştirak etmesini, bu köylere hamam, çamaşır
hane ve fırın yapmasını, modern hayvan bakım ahır
larının inşasına yardımcı olmasını, el sanatları ve kü
çük sanayii ciddî bir şekilde desteklemesini, orman halk ilişkilerini daha düzenli bir hale sokacağından
emin bulunmaktadır. Gerçek olarak orman köylüleri
ne bir değer veriyorsak, onlar için bazı fedakârlıklara
katlanmamız ve faydalı işler yapmamız mutlaka ge
rekmektedir.
Demokratik Parti Grupu olarak değinmek istedi
ğimiz çok önemli diğer bir konu, millî parklardır. Biz

25 . 2 . 1975

O : 3

ce millî parklar, ormancılığımızın en önemli bir soru
nudur.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi millî parklar, do
ğanın eşsiz güzellik ve özelliklerini halkın istifadesine
sunan ve insan gücü ile yapılması mümkün olmayan,
çok ilgi çekici doğa harikalarını ve muhteşem manza
ralarını içinde toplayan bir peyzajlar dizisidir. Bu pey
zajlar dizisinde vahşi hayvanlar, kuşlar, balıklar millî
parkların cazip bir yönünü teşkil etmekle beraber,
yüksek değerdeki, gerek prehistorya ve gerek megalitik devirlere ait izler, arkeolojik kalıntılar, tarihî harp
alanları gibi özellikler de bulunur. -İşte bu yüzden
millî parkların, içlerinde tabiî ve sosyal bilimler mensu
bu kimseler de olmak üzere, bir mütehassıslar kurulu
nun uzun araştırmaları sonucu tespit edilmeleri gerek
mektedir. Aksi takdirde, bizde bugün olduğu gibi, hal
kımızın yararlanamadığı, sadece göstermelik, başarı
sız kuruluşlar olur.
Bugün binicilik, dağcılık, golf, tenis, balıkçılık ve
kayak gibi insanların hoş bir şekilde eğlenebilecekleri
her nevi spor Kanada'nın ve Birleşik Amerika Dev
letlerinin millî parklarında mevcuttur. Bununla bera
ber, yerli ve yabancı turistler buralara spor yapmak
tan ziyade, doğanın kucağında yaşamak için gelmek
tedirler.
. . _
,
T«H»
Dünyada ilk millî park Amerika Birleşik Devletle
rinde 1872'de «Yellowstone Kanunu» ile ortaya çıktı.
Millî parkların Amerika'da ilk kuruluş nedenlerinden
biri, güzellikleri bozulmamış parçaların muhafaza, bo
zulmuş sahaların da eski hallerine getirilmesi arzusu
olmuştur. Diğer sebepler de, ormanları, av hayvanla
rını, arkeolojik ve tarihî alanları korumak düşüncesi
dir.
Bugün yurdumuzda ormanlar yanmakta, av hay
vanlarının nesli tamamen yok olmakta, arkeolojik ve
tarihî mahallerimiz çeşitli nedenlerden yıpranmakta
ve kaybolmaktadır, tşte millî parklar sayesinde, bun
ların hiç olmazsa bir kısmını kurtarmak söz oknusudur.
Sayın milletvekilleri; ABD ve Kanada'dan sonra
Amerika Kıtasında, Arjantin ile Şili'de de geniş mik
yasta millî parklar vardır. Fakat toprakları müsait
olmadığından Avrupa'nın bazı küçük ve eski devlet
leri bunları kuramamışlardır. Bugün Avrupa'da en
eski ve büyük millî parklar Almanya'da, Polonya'da
ve Çekoslovakya'dadır. Birinci Dünya Harbinden son
ra Rusya'da birçok millî, bölgesel ve kentsel parklar
meydana getirilmiştir. 1932'den önce İngiltere'de de
pek az mahallî park bulunuyordu. O yıl Parlamento,
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«Kentsel ve Kırsal Planlama Kanunu» nu kabul ede
rek, millî ve mahallî parkların sayılarını artırmıştır.
Görülmektedir ki, biz bu işe çok geç başlamışız ve
şimdiye kadar kurduğumuz millî parkları iyi bir şekil
de başaramamışız.
BAŞKAN — Sayın Akarca, süreniz doldu, lütfen
tamamlayın.
ADNAN AKARCA (Devamla) — Bununla bera
ber, Türkiyemiz millî park bakımından zengin bir de
kor içerisinde olduğundan, bu konuda birçok devlet
lerden daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. D. P.
Meclis Grupu, Amerika'dan getirtilecek mütehassısla
rın da iştirak edeceği bir bilim kurulunun millî park
ları, ülkemizde ciddî olarak tekrar ele almasının reorganize etmesinin ve bilimsel olarak yenilerini kurması
nın kaçınılmaz bir millî görev olduğuna inanmaktadır.
Sayın milletvekilleri, yangınlara maruz olan orman
larımızdan daha hızlı bir şekilde kaybettiğimiz, diğer
millî bir servetimiz daha vardır. Bu da av kuşlarımız
ve av hayvanlarımızdır. Eskiden tam bir av ülkesi
olan Türkiyemizden geyikler, karacalar, yaban keçi
leri, ceylânlar ve muflon denilen yaban koyunları ile
kürk hayvanlarımızdan kunduzlar, susamurları ve san
sarlar, nesil olarak bir zamanlar ülkemizde bulunan
Avrupa yaban öküzü gibi, tamamen kaybolmak üze
redir. Aynı zamanda, yerli av kuşlarımızdan ur, çil,
kırmızı ayaklı kekliklerimiz ve turaçlarımız maalesef
son derece azalmışlardır. Bunlar tükenme çizgisindedirler. İşte bunun için de, herşeyden önce, av hayvan
larımızın, kıymetli kuşlarımızın barınabilecekleri av
korunak, sığınak mahallerinin Orman Bakanlığı tara
fından çok ciddî bir şekilde ele alınması gerekmekte
dir. Yoksa, Orman Bakanlığı bunun tarihî sorumlulu
ğundan kendini kurtaramaz.
Evet çok sayın milletvekilleri; Türkiye'mizde av hay
vanları nesli gün geçtikçe daha fazla yok olmakta
dır. D. P. Grupu, bunu bugünden önleyemediğimiz
takdirde, gelecek kuşaklara karşı kendimizin sorum
lu düşeceği kanaatindedir. Bizim koruyamadığımız
av hayvanları ve kuşları için, bazı ülkeler yabancıla
ra, yani kendi milletlerinin fertlerinden başkalarına
hiçbir avlanma hakkı tanımamaktadırlar. Biz ise tu
rizmi geliştirmek için gelin, buyurun öldürün diyo
ruz. Sonra da çak hazindir; gazetelerde, binlerce çul
luğun, ördeğin ve kekliğin vurulup İtalya'ya götürül
düğünü okuyoruz. Bu bir katliamdır sayın milletve
killeri. Oysa bazı gazeteler bunu başarı gibi bildiri
yorlar. Batı ülkelerinde gazeteler bu katliama şiddet
le reaksiyon gösterir ve önlenmesini ister. Evet sa
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yın milletvekilleri; av hayvan ve kuşlarımızı, yaban
cı avcılardan başka, öldürme zevkine bir türlü doyamayan bir kısım sadistik kendi avcılarımızdan da ko
ruyamıyoruz. Bunlar, yumurtlama ve yavrulama za
manını düşünmeden her uçana, her kaçana ateş edi
yorlar. Gıda değeri taşımayan; fakat tür bakımından
değeri büyük olan kuş ve hayvanlarımızı da titizlik
le korumamız gerekmektedir.
Orman Bakanlığı, Batı emsallerinin maddî hüküm
lerine uygun yeni bir «Kara avcılığı kanunu» nu, da
ha çok vakit geçirmeden Yüce Meclisimize sevk et
meli, av süresini ve avlanacak av miktarlarını cezaî
müeyyidelerle mutlaka tahdit etmeli ve avların, Dev
lete gelir sağlayacak şekilde avlanmasını sağlamalı
dır.
Birleşik Amerika Devletlerinde her yıl 20 milyon
avcı avlanmakta; fakat Devlete 4 - 5 milyar dolar ge
lir bırakmaktadır. Bugün mer'i olan 3167 sayılı Ka
ra Avcılığı Kanununu değiştirmek için geçen devre
de hazırlanan tasarı, maalesef görüşülmeden kadük
olmuştur; fakat 1 1 . 2 . 1956 tarihinde ve 4/6637 sa
yılı Kararnameye dayanılarak, Hükümetimiz adına
30 . 5 . 1956 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan,
«Kuşların Korunmasına Dair Milletlerarası Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı» 1965 yılında kanunlaşmıştır. Bu kanu
nun hükümleri de, şimdiye değin maalesef uygulan
mamıştır. Oysa, bütün dünya bu konuya çoktan eğil
miştir. Nasıl ormanlar millî servet olarak konmuyor
sa, yabanî hayvanlarla kuşları da en mükemmel şekil
de korumalıyız.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kuluçkaya yatan
ve göç esnasında Türkiye'ye uğrayan pek çok kuş tü
rü vardır. Bizim Türkiye, Trakyasıyle Batı ve Gü
ney Anadolusuyle, kuşların göç yolları üzerindedir;
fakat bütün bu kanunsuz avlanma usulleri, memle
ketimizde halen bütün şiddetiyle yapılmaktadır. Or
man Bakanlığı ise genelge yayınlamaktan başka bir
tedbir alamamaktadır. Demokratik Parti Grupu, ilk
tedbir olarak, gerekli miktarda av korunak ve av ba
rınak mahallerinin biran önce tesisini Orman Bakan
lığından temenni etmektedir. Bu gibi yerler 5 asır
dan beri İngiltere'de ve Avrupa'da vardır. Bizde ya
pılanlar ise yetersiz kalmış ve faydalı olamamıştır.
Orman Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesinin hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisimize değerli
Başkanımıza ve Orman Bakanlığının güzide mensup
larına Demokratik Parti Grupu adına saygılarımı su
narım. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarca.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim.
* C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Yurdumuzu, üzerinde ebediyen yaşanabilir bir va
tan haline getirmek için fedakârlıkla, kahramanlıkla,
başarı ile çalışan Orman Bakanlığımızın güzide men
suplarına en büyük saygı ve sevgilerimizi sunarak
sözlerime başlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı Teşki
lâtı, başlıca dört genel müdürlük halinde oluşmuş
tur:
Orman Genel Müdürlüğü, mevcut ormanlarımızın
korunması ve işletilmesinden; Ağaçlandırma ve Eroz
yonu Önleme Genel Müdürlüğü, yeniden ağaçlandır
ma yaparak ve erozyonu önleyerek yurdumuza yeni
yurtlar katma, ormanlar katma çabasındadır; Or
man Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, orman mah
sullerimizi, istihsal yerlerindeki fabrikalarında değer
lendirerek, hem gelirimizi artırmak ve hem de yeni
istihdam sahaları ve geçim imkânları sağlamakla
meşguldür; Orman - Köy İlişkileri ve Orman Köyle
ri Kalkındırma Genel Müdürlüğü, orman - halk iliş
kilerini düzelterek orman köylerinin kalkınmasını ve
bilhassa ormanın korunması için temel şartlar olan,
orman köylüsüne hem ormanı ve hem de ormancı
yı sevindirmek vazifesini yapmaktadır. Bu vazifenin
fevkalâde başarılı olmasını temenni ediyoruz.
Sayın Başkanım, ecdadımız Orta Asya'dan orman
ların tükenmesi neticesi, yaşanmaz hale gelen, iklim
bozukluğu sebebiyle, Anadoluya göç etmiştir. Anado
lu ormanları da bitince, göç edecek başka yer olma
dığını ve bu sebeple ormanlarımıza sahibolmamızın
ve ormanlarımızı artırmamızın, orman varlığımızı iyi
değerlendirmemizin önemine, Cumhuriyetçi Güven
Partisi olarak bilhassa işaret etmek istiyorum.
Ormancılık hizmetlerinin niteliği, millî karakter
arz eden önemli bir kamu hizmeti olmuştur. Orman
cılık politikası, her memleketin sosyal, kültürel ve
ekonomik durumlarına göre tespit edilir. Cumhuriyet
çi Güven Partisi Grupuna göre, Türkiye ormancılık
politikası, önem sırasına göre şu dört unsuru ihtiva
etmelidir:
1. Orman ve orman köylüsünün birlikte korun
ması ve geliştirilmesi, zira, orman da, orman köylüsü
de millî varlığımızın, vatan ve milletimizin en büyük
ve en mühim iki unsurudur ve temelidir. Bu sebep
le, ne ormandan ve ne de orman köylüsünden vazge
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çebiliriz. Ormanı ve orman köylüsünü birlikte koru
mak ve kalkındırmak değişmez politikamız ve gaye
mizdir.
2. Orman varlığının, artan nüfus ve sarfiyat nis
petinde daimî olarak yeni dikim ve ağaçlandırmalar
ile çoğaltılması. Bu vatanımızın hudutlarını genişlet
mek bu devirde mümkün olmadığına göre, vatanımı
zı dikine (nitelik bakımından) büyütmek için mutla
ka, erozyona tabi olan bölgelerimizin ağaçlandırıla
rak vatana yeni vatanlar ilâve etmek gayreti içinde
olmalıyız.
Ormanların verimli işletilmesi ile, orman ürünleri
istihsalinin artırılması suretiyle Devlete ve halka de
vamlı hizmet ve ürün sağlanması işlerini de Orman
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü yapmaktadır.
Orman ürünlerinin, öncelikle orman köylüsünün
ve orman bölgesinin ihtiyacı ve geçimini sağlayacak
şekilde değerlendirilmesi, bu maksatla orman bölge
lerinde kurulacak kâğıt, kâğıt hamuru, çeşitli orman
sanayiinin de kıymetlendirilmesi ve böylece işsiz olan
ormanlık bölge halkımıza iş ve gelir imkânı sağlan
ması, böylece yurdumuzda orman köylüsü aleyhine
çok bozuk olan sosyal ve ekonomik dengesizlik ile
adaletsizliğin giderilmesi gibi dört unsuru ihtiva etme
lidir orman politikamız. Bu politika, Devletçe ve
milletçe benimsenmeli, büyük zaruret olmadıkça değiştirilmemeli, Hükümet ve iktidar değişikliklerinin
etkisinden uzak tutulmalı ve partilerarası rekabete ve
seçim kazanmaya konu yapılmamalı ve bu politika
nın partilerüstü niteliği, bilhassa millî oluşu hepimiz
ce kabul edilmelidir.
Orman varlığımız: Amenejman ve envanter çalış
ması neticelerine göre, Türkiye'nin orman sahası 18
milyon hektar kadardır. Türkiye'nin orman varlığı
ise, 800 milyon metreküp kadardır, yıllık orman ve
rimi 14 milyon metreküp kadardır. Bu orman varlı
ğının mühimce bir kısmı Kuzey Anadoludadır. Bu
orman varlığımız Türkiye'mizin ihtiyacını bugün için
karşılar durumdadır. (Korumazsak karşılayamaz) Or
man yollarının yapımı ve yeniden ağaçlandırma su
retiyle bunun artırılması hepimizin baş görevi olma
lıdır.
Yıllık üretim programına göre, 8 milyon metreküp
kereste, yapacak, inşaat kerestesi ve 20 milyon da ya
kacak odun istihsali mümkün görülmektedir. Bu is
tihsalden, son yılda 5 - 6 milyon metreküp yapacak
kereste satışı yapılmıştır. Gerek yapacak, gerek ya
kacakta kullandığımız kerestenin mutlaka ve mutla
ka orman ürünleri istihsal edilen bölgelerde kurulacak
fabrikalarda, atelyelerde değerlendirilmesi lâzımdır.
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Saym Bakanlıktan istirham ediyorum, verilen
her ödeneğin kuruşunu dahi, hesaplasınlar; değerli
ormancı arkadaşlarımızı Avusturya, İsviçre, Finlan
diya, Norveç'te seyahate göndersinler. Yalnız Avus
turya'da 8 000 köyde orman selülozu yapan küçük
değirmen atölyelerinin olduğunu görsünler ve orman
köylerinin kalkındırılması, orman ürünü artıklarımı
zın değerlendirilmesi için bu nevi tesislerin Türkiye'
mizin her orman köyünde de yapılmasına öncülük
etsinler. Bizim Türkiye'mizin en mühim davası bu
dur.
Ormanlarımızda çürüyen mahsulümüzün gerek
ulaşımı ve gerekse orman köylerine yol temin etmek
bakımından orman yollarının yapımını çok önemli
görüyoruz ve buna hız verilmesini temenni ediyoruz.
Orman yollarının yapımında hem orman mahsulünün
istihsali, hem orman köyünün faydalanması birlikte
müşterek gaye edinilmelidir. Fakat maalesef bugüne
kadar orman, yalnız köylünün ormanını bağrından
söker gibi söküyor. Ona yalnız dört ay yaz aylarında
geçilebilir bir iz yapıyor, fakat onun ne köprüsünü
yapıyor, ne de kışın gidilebilecek bir standarda o
yolu ulaştırıyor.
Sayın Başkanım, madem köylünün ciğerini sö
ker gibi, onun yüzyıllardır beklediği, koruduğu orma
nı elinden alıyoruz; hiç olmazsa o ormanı kesmek
için götürdüğümüz yolun kış ve yaz işler duruma
gelmesi ve üzerindeki köprülerin yapılması şarttır.
Sayın Orman Bakanlığı mensupları, bundan ne de
mek istediğimi çok iyi anlarlar.
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geliri olan bir milletin ferdine faaüanroanuftır. Bu
bakımdan Parlamento olarak, Devlet ve Hükümet
olarak hepimizin millî vazifesi, milletimizin özünü,
temelini teşkil eden köylümüzün arman köylüsü ka
nadım kalkındırmak olmalıdır.
Saym arkadaşlarım, Sayın Başkanım, şimdi C,
G. P. olarak temenni ve tavsiyelerimizi arz ediyo
rum.
1. Ormanı korumak için ilk' ve temel şart, orman
içi ve civarında olan orman köylüsüne iyi muamele,
yardım etmek, gelir ve geçim imkânı sağlamak su
retiyle orman teşkilâtı mensuplarım ve ormanı sev-;
dirmek olmalıdır. Orman köylüsü, ormancıları ken
dilerine iş ve geçim imkânı sağlayan en aziz dostlar
bilmeli ve ormanı da kendilerine geçim sağlayan bir
kaynak bilmeli. Onun içindir ki, ormanı ve orman
cıyı sevdiği takdirde, köylü kendilerine minnettar olur
ve ormanı da ormancıyı da korur. Aksi takdirde,
hem orman, hem ormancı, hem de Türkiye'de orman
köylüsü mahva gitmektedir.
Orman Bakanlığından katî talebimiz ve ricamız;
üstünde İsrarla duruyoruz bunun, orman köylüsünün
fakirliğini, himayesizliğini, çaresizliğini, işsizliğini,
istismar ederek, onun başka yerde geçinme ve iş bul
ma imkânı olmadığını hesap ederek, onun en tabiî hak
kı olan yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını her şeyden
önce yerinde, zamanında ve kalitesine uygun olarak
vermesidir. Derya içinde, varlık içinde bulunuyor,
hakkı verilmiyor.

Orman köylüsü ve orman hakkındaki düşüncele
rimiz.
Affedersiniz Sayın Başkan, ne kadar zamanım kal
dı.
BAŞKAN — Estağfurullah, zamanınız azalıyor.
Zamanınızı, israf ediyorsunuz Sayın Tosyalı.

Orman köylüsünün kesim ve çekim ücretlerinin,
metreküp başına ihale bedelinin en az beşte biri ka
dar bir seviyeye çıkarılmasını önemle ve İsrarla rica
ediyoruz. Bu olmadığı takdirde, orman köylüsü peri
şanlığa gidiyor; orman köylüsü ormana dost oldu
ğu halde, ormana düşman olmaya gidiyor. Bunun al-.
tından hiç kimse kalkamaz.

HASAN TOSYALI (Devamla) — Orman köyü
ve orman köylüsü hakkındaki düşüncelerimiz şunlar
dır:
Toplam 37 500 köy muhtarlığımızın 15 bin kada
rı ve 40 milyon nüfusumuzun 10 milyonu orman için
de ve civarındadır. Yılların ihmaline terk edilmiş
olan orman köyü ve orman köylüsü, dünyanın hiç
bir memleketinden olmayacak kadar geri, fakir, işsiz,
peri§an, himayesiz, hakkını koruyamayacak bir du
rumdadır. Bunların fert başına yıllık miHî gelirden
aldıkları pay, yapılan hesaplara göre nihayet ve ni
hayet 200 lira civarındadır. Bu, 16 dolar eder. Dün
yanın hiçbir yerinde bu kadar az, fert başına yıllık

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Aşırı gidiyor
sun, aşırı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ormanı koru
mak, geliştirmek ve faydalanmak için şimdiye kadar
aşırı gidilmeseydi de orman köylüsü perişan edilme-'.
şeydi.
Ormanı korumak, geliştirmek ve faydalanmak için
her şeyden önce orman köylüsünü korumak ve kal
kındırmak lâzımdır. Bu maksatla Orman Bakanlığı,
Köy İşleri Bakanlığıyle, Enerji ve TaM Kayaaakdar
Bakanlığıyle ve diğer ilgili kuruluşlarla çok «akı, çok
samimî ve ciddî işbirliği yaparak, millî kalkınmada
öncelikle köye yoL löye elektrik, köyün insanma,
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hayvanına ve tarlasına su, köye okul ve öğretmen,
köye cami ve imam teminine çalışmalıdır.
Köyde üretilen her nevi ziraî mahsulün köyde
değerlendirilmesine çalışılmalıdır. Böylece köylüye
refah, köylüye iş temin edilmelidir; ancak böylece
köylük yerde perişan durumda olan köylülerimizin
yüzyıllar boyunca vatan edindikleri yerleri terk ede
rek büyük şehirlere göç etmesi, gecekondu meselesi
önlenmiş olur.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım.
'
En önemli husus; orman suçlarını affederken,
maalesef Parlamentomuz unutmuş; orman suçlarının
para, tazminat cezaları affedilememiş maalesef. Or
man Bakanlığı, köylünün ciğerini söker gibi evinde
ki tavasını, tenceresini, damdaki ineğini sattırarak,
icra takibine girişmektedir. Orman Bakanlığını insa
fa çağırıyorum. Önemle, ciddiyetle bu orman suçla
rının tazminat kısmının affı Orman Bakanlığınca,
köylüyle beraber olan Orman Bakanlığınca tasarı
olarak teklif edilmeli ve biz bunu' kabul etmeliyiz.
(A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.)
Orman köylülerimize iş ve geçinme sahası temin
için, isihsal edilen orman ürünlerini öncelikle orman
köylerinde, ilçe ve illerinde; tekrar ediyorum ve her
zaman ettim; Kastamonu gibi Türkiye istihsalinin
beşte birini, dörtte birini istihsal eden bölgelerde kâ
ğıt fabrikası, kereste fabrikası gibi büyük entegre kâ
ğıt sanayilerinin kurulması lâzımdır.
Yeniden ağaçlandırma ve erozyonları önleme ça
lışmalarına mutlaka çıplak yerlerden başlanmalı. Bu
gün için orman örtüsü olan yerleri kesmeye zahmet
etmeli, masraf etmemeli, köylüyü inandırmalı ki,
«Şurası çıplaktır, burada erozyon vardır, burayı ağaç
landırıyorum, ben de ondan sonra orayı ağaçlandı
racağım» diyebilmeli.
Orman köylüsünü, tüm olarak genel sağlık ve iş
sizlik sigortasına tabi tutmak lâzımdır. Böylece, bu
gün varit olan sosyal adaletsizlik, sosyal güvensizlik
ortadan kalkmalıdır.
Orman köylüsüne iyi muamele edilmeli, yol göste
rici ve eğitici muamele yapılmalıdır.
Orman köyleri kalkınma kooperatiflerinin yatırım
ve girişimlerine, bugüne kadarki gibi olduğundan da
ha ciddî ve daha çok eğitici etüt, proje ve para yar
dımı yapılmalıdır.
Orman köylüsü, «Kalkındıracağız» diye Orman
Bakanlığının Or - Köy Genel Müdürlüğüne gide gele,
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köylü aldığı paradan çok daha fazla masraf yapıyor.
Bu avutuculuk, bu zaman kaybı mutlaka önlenmeli
dir.
Orman Köy Kalkınma Kooperatiflerine yardım
ve orman köylülerine muamele, köylünün veya or
mancının siyasî eğilimine göre yapılamamalı, hangi
partiye karşı olursa olsun. Orman teşkilâtında ve bil
hassa dış teşkilâtta, yani Anadolu içi satış teşkilâtın
da, köye kadar, köyden dağın tepesine kadar çalışan
personelin Personel Kanununa göre terfii, derece ve
kademe intibakı, maaş ve yan ödemeleri; gördükleri
hizmetin önemi, yıpratması, zorluğu nispetinde tat
min edici hale getirilmelidir.
Hiç bir yüksek tahsilli kimse, orman personelin
den gayrı hiç kimse, köy ile dağın tepesi arasında ça
lışmıyor. En yüksek tahsilliler, ancak vilâyete, mer
hamet ederse ilçeye kadar gidiyor. Buna mukabil be
nim mümtaz, fedakâr ormancılarımın yüksektahsiHileri ilçe ile köye, köyden ormanın tepesine kadar gi
diyor. Nerede bunların hakkı, nasıl aynı Personel Ka
nunu bunlara tatbik ederiz? (C. H. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar) Bunlar Orman Bakanlığımızca çok
iyi belirtilerek, orman personelinin hakkı fevkalâde
iyi şekilde elde edilmelidir.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı..
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti, bitti.
Orman personelimizin, bu satıhlarda, bu müşkül
yerlerde çalışan personelin her 3 senelik fiilî hizmet
lerine 1 senelik itibari hizmet eklenerek emeklilikle
rinde bu husus sağlanmalı, hevesleri, iştiyakları artı
rılmalıdır.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, sayın or
mancı kardeşler; böylece, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi olarak, ormanın önemi ve meseleleri hakkındaki
Grubumun düşüncelerini arz etmiş bulunuyorum.
Yetersiz bütçenin memleketimize, orman köylü
müze ve siz değerli Orman Bakanlığı mensuplarına
hayırlı ve başarılı olmasını diler, hepinize sevgi ve say
gılarımı sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı.
C. H. P. Grupu adına Sayın Karaosmanoğlu, bu
yurunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
C. H. P. GRUPU ADINA O. YILMAZ KARA
OSMANOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri, Orman Bakanlığının mümtaz
mensupları;
Orman Bakanlığı bütçesi dolayısiyle Cumhuriyet
Halk Partisi Grupunun görüşlerini yansıtmak, ufuk-
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ta göz kırpan erken seçimler sonunda, doğacak müs
takil iktidarımızda değiştireceğimiz orman düzenini
simgelemek üzere söz almış bulunuyorum. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
ALİ ŞEVKt EREK (Tokat) — Hangi göz kırp
ma!...
HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Rüyada gördün
galiba.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
— Gidelim seçime görelim beyefendiler. Ne var ki?.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, is
tirham ediyorum.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
— Anadolumuzda akademik seviyede ormancılık eği
timi 118 yıl önce başlatılmış olmasına rağmen, yasal
ormancılık dönemi 80 yıl gecikme ile, Cumhuriyetten
de 14 yıl sonra 1937 yılında, halkın gereksinmelerine
de kulak asan 3116 sayılı yasa ile disiplinli, modern,
teknolojik, prodüktiv bir düzeye tırmanmaya başla
mıştır.
1969 yılında bir avuç para ve cüz'i bir personel
le kurulan Orman Bakanlığı, 1975 yılına 24 orman
bölge başmüdürlüğü, 184 işletme müdürlüğü, 1 138
bölge şefliği, 5 176 ayırım ve pekçok fidanlık ve fab
rika müdürlüğü, amenejman ve kadastro heyetle
riyle, 4 bini yetişkin teknokrat olmak kaydı ile 32
bin personel, 524 milyon liralık katma bütçe,
3 427 000 000 liralık döner sermayesi ile dev bir ku
ruluşa yükseltilmiştir. Bu örgüt, ciddi ve katı bir ka
mu kuruluşudur. Diğerleri gibi, halkımızın giderek
gelişen sosyal yapısından, üretim biçimi ve ilişkile
rinden soyutlanamaz. Bu varsayımdan esinlenerek,
üretim, imâlat ve pazarlamada Türkiye'nin değişen
şartları ve sosyal tabakalaşma dinamizmine parelel
yenileşme sürecine girmesi gerekmektedir deriz.
Ormancılık örgütü, planlı döneme, Devlet Plan
lama Teşkilâtından da 26 yıl önce, amenejman plan
ları, üretim ve tüketim dengesini kendi statüsü, ken
di imkânları içerisinde planlamak suretiyle başlamış,
planlı döneme diğer kamu kuruluşlarına nazaran, bi
raz daha rahatça, eksiksiz ayak uydurabilmiştir. Ba
kanlık bu gücüne rağmen, 1975 yılına bazı şanssız
lıklar zincirleri ile beraber girmektedir. 1974 yılı, Or
mancılığın altın yılı olmuştur, başarı yılı olmuştur. 7
milyon metreküp tomruk, 20 milyon steri aşkın odun
istihsaliyle, cidden geride bıraktığı 37 yılı gölgeleye
cek ebatta olmuştur. Adalet Partisinin Sayın sözcü
sü benim meslekdaşım konuşmaları sırasında şöyle
bir hususu dile getirmişler:
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«Evvelâ Cumhuriyet Halk Partisi anarşistleri af
fediyor, fakat orman suçlarını affetmiyor.» Benden
daha gençtir ve hafızası beden daha sağlamdır; Or
man suçları üç defa affedilmiştir Büyük Millet Mec
lisinde ve Çankaya'dan, bazı usul hatalarından dola
yı veto edilmiştir.
MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — «Para cezası,
para cezası» diyorum.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
—- Biraz sonra önerilerimin sonunda, Cumhuriyet
Halk Partisi Grupunun, orman köylüsünün affı hu
susundaki iddialarını uzun bir pasaj halinde arz ede
ceğim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — «Para cezası»
diyorum ben.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sayın Bay
raktar.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
— Bakanlığın 1975 yılı programı endüstriyel odun
üretimi bakımından % 24,5 eksik, 1974'e nazaran da
ha eksik, yakacak odun ise % 0 5.5 oranında daha ek
sik planlanmıştır. Bunun sebepleri içerisinde; halen
elinde 4,5 milyon metreküp tomruk ile, 192 bin met
reküp, Or - iş Genel Müdürlüğünün emrinde keres
te bulunmaktadır. 2 75(T000 000 liralık parasal de
ğeri olan bu meblağ; eskimiş, çağ dışı satış usullerine
rağmen, güzide bakanlık kadrosu tarafından paraya
tahvil edilmek suretiyle, 500 milyon lira civarında
emval çürütülmüştür, iddiasının yetersizliği gösteri
lecektir. Aslında 1974 yılının sonunda, bilançolarıyle
düşük vasıflı emval sınıfına aktarılmış mal yoktur.
Orman yol ağının örülmesinde 1975'te, 1974'e
oranla % 4,3 ölçüsünde bir azalma vardır. Bu elbet teki, altyapı hizmetlerinin geciktirilmesi bakımından
üzüntü verici bir haldir. Yalnız, daha az emval üre
tileceğine göre, daha az yol yapılması da bir gerçek
tir diyeceğiz. Yalnız, yatırımla uğraşan dairelerin,
bütçelerinin % 30'nun yatırıma trasferi, Planlama
Teşkilâtının bir önerisi olmasına rağmen, bu 3 mil
yar küsur milyon liralık bütçenin % 30'na tekabül
eden 1 028 000 000 liralık yatırım gerekirken, 252
milyon lira eksiğiyle, 776 milyon liralık alt yapı hiz
meti taşınması planlanmıştır. Bu, güzide Bakanlığın
kusuru olmaktan ziyade, Devlet Planlama Teşkilâ
tının kendi önerisine olan saygısızlığıdır. Or - iş Ge
nel Müdürlüğüyle, 66 bin metreküp eksik bir güçle
1975 yılına intikal etmektedir. Bunun da sebebi, ha
len elinde satılmamış 192 bin metreküp stokun bu
lunmasından ötürüdür.
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Benim bir üzüntüm, 1974 yılında 510 bin dekar
olan yeni ağaçlandırma sahası, 1975 yılı programın
da 340 bin dekara düşürülmüştür ki, bu elbetteki
Gurr^huriyet Halk Partisi Grupunun ağaçlandırma po
litikasına veya iddiasına bir ölçüye kadar ters düş
mektedir.
Sayın milletvekilleri, konumu ormancılık politika
sıyle, halk - orman ilişkilerine düğümlemek istiyo
rum. Amenejman planlarına göre, Türkiye ormanları
nın yıllık faizi, 17 milyon metreküp tomrukla veya
endüstriyel odunla, 20 milyon ster civarında oduna
tekabül etmektedir. Halbuki biz 17 milyon metreküp
tomruğun % 60'ını ormanda tabiata terk etmek su
retiyle, ancak % 40'ını, altyapı hizmetlerini tamamlıyamadığımız ve özellikle ihraç imkanlarını bulama
dığımız veya hut da ihtiyacımız olmadığı için ancak
bunun 7 milyon metreküpünü istihsal etmekteyiz. Bu
tempo ile, bu altyapı hizmetleri temposuyle 1977'de
1,7, 1982'de 2,3, 1987'de 7,6 milyon metreküp üre
tim, tüketimin gerisinde kalmak suretiyle, orman ürün
lerinin ithali zorunluluğu ile karşı karşıya kalınacak
tır.
Devlet Planlama örgütü de, özel sektörcü, kapita
list, liberal yanlı hükümetlerin baskısıyle, ana orman
cılık ilkelerini saptarken çelişkiler içindedir. Birinci
plan döneminde orman imar ve ıslahı uygulanmışken,
^Üçüncü Plan döneminde yabancı sermayenin savunu
culuğunu yapan, yabancı menşeli raporlara dayak
olarak orman ürünleri taleplerinin
karşılanmasına
ağırlık verilmiştir.
1974'te patlak veren kapitalist ekonominin içsel
bunalımı, enerji krizi ile düğümlenirken, çoğalan nü
fus ve azgın talebin kamçıladığı tüketim, sanayileş
miş ülkeleri, orman serveti itibariyle zengin geri bı
rakılmış ülkelere yöneltmiştir. Daha çok kâr çılgınlı
ğı içinde, büyük sermayenin Batı ülkelerine yakınlık
duyan çeteci partilerle işbirliği halinde, ağaç açıkları
nı kapayabilmek için Türkiye'ye göz kırpmaya baş
lamışlardır. işte biz bu düzeni değiştireceğiz.
Sayın üyeler, ormancılık örgütümüz genel olarak
çok dürüst, cidden haysiyetli, geç gelenle, erken gi
den memurun, düşvet, iltimas ve ihtilasın randevulaşamadığı ciddî bir kamu kuruluşu haline getirilmiş
tir. Her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye ayak
uydurabilen bu güçlü kadro, orman köylüsünün so
runlarına dönememiştir. Bunun esas sebebi, tamamen
Devlet ve hükümet politikasıyle alakalıdır ve bu, altı
yaşındaki genç Orman Bakanlığının boyutlarını aş
maktadır.
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Pek çok şeyin, yabancı sermayenin ortakçısı özel
sektöre ödül ve imtiyazlarla sağ hükümetlerin göz
kırpıştırması ile devredildiği Türkiye'de orman, top
rağından ağacına kadar her şeyi ile Devletindir. Cum
huriyet döneminde Türkiye'de en çok sosyalleştirilmiş
konu Devlet ormanlarıdır.
Sayın milletvekilleri, bazı sayısal mukayeselerle
orman köylüsünün yürekler acısı halini dile getirmeye
çalışacağım.
Orman köylüsü, Türkiye nüfusunun '% 25'ine
tekabül etmektedir. Bu hesapla Türkiye bütçesinin,
Türkiye malî olanaklarının % 25'ne yakın kısmı or
man köylüsüne devredilmesi gerekirken, biraz sonra
vereceğim sayılar da bütün açıklığı ile gösterecektir
ki, cidden durum böyle değildir ve acıklı bir tablo
dur.
Türkiye'nin 108 milyar liralık bütçesinden 1975
yılı için Orman Köylerini Kalkındırma Genel Mü
dürlüğüne ayrılan meblâğ, 30 milyonu memur maaş
larına, 80 milyonu da fona ait olmak üzere 110 mil
yon liradır. % 25 nüfusuna, Türkiye bütçesinin
c
/c l'i, 108 milyardan 110 milyon lira, Türkiye nüfu
sunun % 25'ine Türkiye bütçesinin % l'i, geriye
kalan % 75'ine bütçenin % 75'inin tekabül etmesi
gerekirken, maatteessüf bu kadroya, geriye kalan
imtiyazlı % 75 nüfusa binde 999'u isabet etmiştir.
Devlet Planlama Teşkilâtının kurulduğu dönem
den bu yana da, orman köylüsü orman hizmetlerinkı
çok uzağında bırakılmıştır. Birinci plan döneminde
bir şehir veya kasabalıya fert başına 936 liralık ya
tırım taşınmışken, normal köyde 247 lira, orman kö
yünde 46 liralık hizmet taşınmıştır. Bu dahi, kasa
balıyı normal köylünün dört katı, orman köylüsünün
20 katı daha ileride gördüğünün işaretidir.
İkinci Plan döneminde de durum pek değişme
miş; kasabalıya 1 259 lira, normal köylüye 409 lira,
orman köylüsüne 80 Türk lirası karşılığında yatırım
taşınmıştır, oran değişmemiştir; kasabalı köylünün
3 katı, orman köylüsünün 16 katı kadar nemalandırılmıştır.
Bir orman köylü ailesi 6,6 nüfuslu olup, yıllık
ortalama brüt geliri 1 013 Türk lirası civarındadır.
1 013 Türk lirasını 6,6 nüfusa böldüğünüz an, fert
başına 153 lira düşer ki, bu, elinde kara sabunla
traş olan bir insanın jilet parasına dahi yetmez. Nor
mal olarak bir aileye 14 950 lira gelir düşmesi hesa
biyle, orman köylüsünü Türkiye'nin normal seviye
sine ulaştırabilmek için, 33 milyar gibi, Türkiye'nin,
bütçe - parasal imkânlarıyle karşılanmayacak kadar
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ciddî bir sorunla karşıkarşıya bulunduğu açıkça or
taya çıkar.
Orman köylüsünün işgünü dağılımı da cidden
ilginçtir ve üzüntü verici bir tablodur. Orman içi ve
kenarında yaşayan, bu 14 900 küsur köyde yaşayan
9 milyon insanın bir yıllık çalışma gücü, erkek çalış
ma gücü potansiyeli 913 milyon gündür. Bu 913 mil
yon günün 329 milyon günü hayvancılık ve ziraatte
kullanılmakta, 24 milyon günü ormancılıkta kullanıl
makta, geriye kalan 560 milyon iş günü boş geçmek
tedir. Bu da göstermektedir ki, daima saygı duydu
ğum bu güzide Bakanlığın kadrosu, orman içinde
yaşayan çalışma yaşındaki insanın 37'sini işsiz bırak
makta, ancak bir tek kişisine iş verebilmektedir.
Aslında Orman Bakanlığı Devlet Hazinesinden
bir kuruş almamakta, katma bütçe olarak kendisine
verilen 500 küsur milyon lirasını döner sermayeden
karşılamaktadır. Bu da göstermektedir ki, bu, Or
man Bakanlığının suçu değil, bu bir Devlet suçudur;
Orman Bakanlığının boyutlarım aşmış büyük bir suç
tur, büyük bir sorundur.
38 kişiden biri çalışmakta, 37'si boş gezmekte
dir dedik. Bir de bakalım; 560 milyon iş gününü,
Ecevit - 1 Hükümetinin halka olan, eli nasırlıya olan
saygısından ötürü, asgarî ücretle çarpar, satınalırsak
ne eder? 560 milyonu 40 lira ile çarparsak, yılda
22 408 000 000 liralık büyük bir meblâğın zayi edil
diği, boş bırakıldığı veya uyutulduğu ortaya çıkar.
Arkadaşlar, bir büyük gerçeği arz edeceğim; Or
man Bakanlığı, her yıl bir öncekine oranla % 15
fazla olmak kaydı ile 7 milyon metreküb tomruk ve
tahminen 20 milyon ster civarında odun üretmekte
dir. Bunları piyasaya ve Orman Genel Müdürlüğü
nün döner sermayesine tekabül eder şekilde,
3 700 000 000 liraya satmaktadır; bu demode olmuş
yarım asra yaklaşan dönemin, eskimiş satış usulle
riyle.
Halbuki, 7 milyon metreküb tomruk ve 20 mil
yon ster odunun piyasada sirkülasyonundan doğan
para harekâtı 11 700 000 000 lira civarındadır.
11 700 000 000 liradan 3 700 000 000 lirayı çıkardı
ğımız an, 8 milyar lira gibi büyük bir meblâğın zayi
edildiğini görürüz. Bu da gösteriyor ki; 8 milyar li
ra, 9 milyon orman içi ve kenarı köylüsünün hissesi
olmasına rağmen, bunlardan arındırılarak eskimiş
usullerle bu 5 500 adet keresteci ve oduncuya peş
keş çekilmektedir. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Arkadaşlar, 8 milyar liralık artı değeri 5 500 ke
resteciye böldüğümüz vakit, ortalama bir oduncu
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Veya keresteciye 1 455 000 lira isabet etmektedir.
Halbuki, bunu, 1 400 000 aileye tekabül eden orman
içi ve kenarı köylüsüne dağıttığımız takdirde, her
aileye gayri safi millî hâsıladan isabet eden ücretin
5,5 katı fazlasıyle yılda 1 013 lirasını 6 728 Türk li
rasına yükseltmek mümkündür. Bunun için yapıla
cak şey, orman içi ve kenarı köylerinin üçünü, be
şini birleştirerek, köy - kentlerde, orman köy - kent
lerinde birleştirmek ve burada kooperatifleştirmek
suretiyle ağaç sanayiine dönüştürmek, odun ve en
düstriyel odunla alâkalı haşeb sanayiini orman ka
nalına aktarmak suretiyle bu köylü seviyesini, orman
içi ve kenarı köylü seviyesini ova köylüsü seviyesi
üstüne yükseltmektir. Bunun için orman emvalini
sosyalleştirmek gerekmektedir. (A. P. sıralarından
gülüşmeler) Gülenler güler, biz bildiklerimizi söylü
yoruz. İsteyen kabul eder, istemeyen etmez.
Sayın milletvekilleri, bu sayısal iddialarla perde
aralanmış, gerçek bir ölçüye kadar ortaya konmuş
tur. Bugüne dek siyasal iktidarlar, palyalif, polisiye
tedbirlerle, ilkel ekonomik girişimlerle bu konuyu
biraz daha düğümlemişlerdir. İddia ediyorum ki,
büyük sermaye çevreleri ve bazı galip güçler, kırsal
kesim insanının uyanmasından, kalkınmasından en
dişe duymaktadırlar. Yıllar yılı liberal ekonomi sis
temi ile büyük sermayenin aracılığını savunan cepheci partiler, her mahallede bir milyoner yetiştirme
dramını oynarken; biz C. H. P. liler, üretici ve tüke
ticiyi, tabandaki bu kimsesiz, silâhsız, zavallı insan
ları savunmanın yoluna koyduk. îşte biz bu düzeni
değiştireceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo Karaosmanoğlu» sesleri.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
Sayın Karaosmanoğlu, bir dakikanız kaldı efen
dim.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
— Orman köylüsünün yolsuz, susuz ve ışıksız, okul
ve camisiz, tuvaletsiz, hayvaniyle beraber bir bara
kada çetin doğa koşullarında himayesiz bırakılmış
olması, doktriner açıdan öteye, insanî ölçülerle dahi
derhal ele alınıp, halli gereken, düzeltilmesi gereken
; sorunlarımızdan bir tanesidir derim. Bunun için ba
zı önerilerimi Sayın Bakanlık mensuplarının huzu; runda Sayın Meclisin. bu büyük çatısı altında arz et\ mek istiyorum.
Ormancılık örgütünün iş karşılığı ödediği ve yıl! lardan beri tatbik edip bilimsellikle de hiçbir alâkası
olmayan vahidî fiyat sistemlini bir ölçüye kadar ter1
ketmek. Bunu daha ciddî, daha çok metreküp kilo-
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metre esasına dayandıracak bir sisteme dönüştürmek
te büyük faydalar vardır. Giderek gazap pençesi ha
linde şiddetlenen işsizlik ve parasızlık depreminin al
tından yarasız kurtulmanın çaresi budur derim.
Üretimini azaltan Orman Bakanlığı bütçesinde
mühim bir azalma gözükmemektedir. Bu dahi gös
termektedir ki, bu dahi C.H.P. Grupuna huzur ver
mektedir ki, 1975 yılında, daha önceki yıllara oranla
yapılan işe karşılık daha çok el emeği, daha çok işçi
ücreti veya birim fiyatı tahakkuk ettirecektir.
Köy işleri Bakanlığının işi, taşıyamayacağı ka
dar ağırlaşmıştır. Binaenaleyh bu ağır yük, bu bü
yük Bakanlık, % 38,4 nüfusunu orman içi ve kenarı
köylüsü teşkil ettiğine göre, bilumum parasal ve tek
nik imkânlarını Orman Bakanlığına devretmek su
retiyle bu iki köylü bakanlığı, bu iki çilekeş bakan
lık hizmet yarışına girmeli ve orman köylüsünün alt
yapı, sosyo - ekonomik sorunları da, ova köylüsü
misali süratlendirilmelidir.
Bir akvaryum halinde bulunan orman içi dere
lerinden demonstratif mahiyette dahi olsa, her iş
letmede birer adet sunî Alabalık üretimi tesisini
güçlendirmek ve ihdas etmek suretiyle hem köylünün
gıdalanması, satıp para kazanması, bir de av turiz
mini geliştirmesine saygılı kalmakta faydalar vardır.
Bal lcesiminde arcılığı geliştirmek amacıyle; Ayan
cık, Düzce, Dursunbey gibi Devletin dev kereste
fabrikalarının birer bölümü modern arı kovanına dö
nüştürülmek suretiyle, paraları Orman Köy İlişkileri
Genel Müdürlüğünün fonundan ödenmek kaydıyle
borçlandırılarak, uzun vadeli faizsiz dağıtılmalıdır.
Boş zamanlarını değerlendirmek ve boş geçen iş
gününü paraya tahvil etmek üzere doğrama ve mo
bilyacılık, hazır elbise ve kunduracılık, dokuma ve
halıcılık, demir işleri ve kuyumculuk gibi benzeri el
sanatlarına yönelik olanaklar, Eğitim Bakanlığı ile
bir koordinasyon içinde sağlanmaya çalışılmalıdır.
Ekonomik omurgası büyük ölçüde hayvancılığa
dayalı orman köylüsü, iptidaî hayvan türlerinden
olan ve ormana en çok zarar veren keçiden arındırı
larak, bu hayvan türü yerine daha ekonomik, daha
kolay beslenir ahır hayvancılığı ikame edilmelidir.
Esasen keçi neslinin kaldırılması için, öneri basittir;
İran ve Irak, kuzu veya koyuna oranla 1 lira daha
pahalıya keçi etini almaktadırlar. Bunları kombina
larımız, Et - Balık Kurumu aracılığı ile Irak ve iran'a
satmak suretiyle bu dertten kurtulmamız daima
mümkündür de.
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, tamamlayı
nız efendim.
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I

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devam
la) — Bitmek üzere efendim.
I
Benim esas iddiam şu; Bir orijinal rakam sunaI cağım. Avrupa'da her 100 nüfusa 3 tane keçi dü
şerken, dünyada 10 tane keçi düşerken, Türkiye'de
58 tane keçi düşerken, orman içi ve kenarı köyünde
117 tane keçi isabet etmektedir. Demek Türkiye'de
ki keçi bolluğunun sebebi de bu imiş.. (A.P. ve C.H.P.
sıralarından gülüşmeler, alkışlar)
Devlet, ormancılık rejiminin aracılığı ile ortala
ma metreküpü 500 liraya satılan keresteyi, Devlet
kendi inşaatları için 1500 liraya, 2000 liraya geri al
maktadır. Ben derim ki; kapı, pencere, çatı, lambri
vesair ihtiyaçlarını, Devlet ihtiyaçlarını karşılamak
üzere imar iskân Bakanlığı, Orman Bakanlığına yanaşmalı, müşterek tek tip üretim yapan bir fabrika
kurulmalıdır. Bunun gerek tasarruf bakımından %
1 2 - 1 6 yararlılığı olacağı gibi, bir başka yönden de
I inşaatın gecikmesi önlenmiş olacaktır.
I

I
I
I
I
I
I
I

I

Orman Bakanlığında dağa çıkmak üzere jalonlanan yol, behemahal orman köyünden, orman mahal
lesinden, mezrası veya yaylasından geçirilerek, kim
sesiz orman köylüsünün sessiz ve engin iç yapısı
zedelenmemelidir.
20 milyon hektarlık orman sahası, 5 708 adet Orman muhafaza memuru tarafından kollanmaktadır.
Yani beher muhafaza memuruna, iptidaî silâhı ve
vasıtasız haliyle 34 bin dekarlık saha düşmektedir.
Her birine birer helikopterle modern silâhlar dahi
versek, bu geniş sahayı korumaları mümkün değildir.
Bu, sadece idarenin kendi kendisini yıllar boyu
avutması politikasıdır.
Daha önce yasa ile özel zabıta sınıfından sayılan
Orman muhafaza memurları, maatteessüf Plan Ko
misyonu tarafından bu sınıfa aktarılmamıştır. Bir rakam vereceğim. 1966.

I
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, lütfen rica
I ediyorum.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
I — Efendim, iki dakikada biter.
BAŞKAN — Ama bu benim takdirimi aşan bir
I konu. Zaten aştınız sürenizi.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
I — Çok teşekkür ederim efendim.
I
1966 - 1971 arasındaki 5 yılda, 26 bin polisten
19 ölü verilmişken, 3 708 orman muhafaza memurunI dan aynı 5 yıl içinde 30 tane ölü verilmiştir. Bu
dahi göstermektedir ki, bir orman memuru bir polise
I nazaran 8 kat daha hayatî tehlike içerisindedir.
338 —
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Anayasanın 94 ncü maddesine ters düşmesine
rağmen, cepheci partilerce oluşturulan Bütçe Ko
misyonu, parasal imkânları ulufe dağıtırcasma, sağa
ve sola esirgemezken.. (A.P. sıralarından «insaf, in
saf, ne alakası var» sesleri) kimsesiz, henüz baskı
unsuru haline gelemeyen orman köylüsü çocuğuna
esirgemiştir.
Toplum Polisi gibi yasalara baş kaldırıp eyleme
geçseydi, belki de haklarını elde edebileceklerdi. Cep
heci sağ partilerin fedailerine, kanlı majestelerine,
silâhlı kanunsuz koruyucularına yardımcı olur ümi
diyle, toplum polisine tüm olanaklar cömertçe dağı
tılmıştır.
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, sözünüzü
kesmeğe mecbur kalacağım efendim. Lüfedin, beni
buna zorlamayın, bir tek cümle ile bitirin efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — îki dakika
daha konuşsun efendim.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen.
Sayın Karaosmanoğlu, bir tek cümle ile bağla
yınız.
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla)
— Daha 5 - 6 önerim vardı. İnşallah 1988 yılı büt
çesinde Ecevit - 5 Hükümeti sırasında bunları söy
lemek ümidiyle... (C.H.P. sıralarından gülüşmeler
ve alkışlar) Bu bütçenin. (A.P. sıralarından «88 yı
lında gelir» sesleri)
Bu bütçenin tüm Türkiye'ye Orman Bakanlığı
mensuplarına ve hepimize hayır ve uğur getirmesini
diliyor ve hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (C.H.P.
sıralarından sürekli alkışlar) Teşekkür ederim efen
dim.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ecevit, millet
reyi ile iktidara gelemez.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaos
manoğlu.
Sayın Orman Bakanı söz istemişlerdir.
Sayın Bakan buyurunuz efendim. Sayın Bakan,
sizin de süreniz 15 dakikadır. Konuşmanızı ona göre
lütfediniz efendim.
ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU
— Yüce Meclisin sayın Başkanı, sayın milletvekilleri;
Orman Bakanlığı sorunlarına karşı gösterilen alâka
dan dolayı Yüksek Heyetinize teşekkürlerimi arz
ederim.
Vaktin müsaadesi nispetinde, Bakanlığın çalışma
ları ve bu arada yapılan temenniler ve eleştiriler hak
kında çok kısa maruzatta bulunacağım.

-339

25 . 2 . 1975

O : 3

Toplum alanı 20 milyon hektar olan Türkiye or
manlarının üçte ikisi harap, çok az verimde veyahut
tamamen verimsiz, dolayısıyle ıslaha muhtaç bir du
rumdadır. Orman sorunlarına eğilirken, genellikle bu
realiteyi daima gözönünde bulundurmak zorunluluğu
vardır.
Diğer taraftan, mütevazi orman varlığımızdan,
millî ekonomimiz, tarımımız ve tüm sosyal yaşantı
mız bakımından beklediğimiz hizmetler ve görevler
çok büyük ve çeşitlidir. Türkiye piyasasını sürekli
olarak orman ürünleriyle baslemek, memleketin ge
nel su rejimini düzenlemek, erozyon ve seylap âfet
lerini önlemek ve sosyal- politik karakterdeki fonk
siyonları yerine getirmek, ormanların hayatî hizmet
leridir.
Bilhassa, sayın konuşmacıların da hararetli ve
heyecanlı olarak ifade buyurdukları gibi, elverişsiz
arazi ve yaşama koşulları içinde standartları düşük
kalmış olan orman köylüsü için, ormanların istihdam
ve gelir sağlama gibi sosyo - ekonomik hizmetleri
büyük önem taşır.
Memnunlukla belirtmek isterim ki, Orman Ba
kanlığı teşkilâtı, 4 genel müdürlüğü ile Türkiye or
manlarından beklediğimiz hizmetleri yerine getirme
nin çabası içindedir. Ben, eski bir ormancı hocası
olarak bu hususta bazı konuşmacıların beyan ettik
leri gibi, karamsar değil, bilâkis nikbin bulunuyo
rum.
Orman Genel Müdürlüğüne, Üçüncü Beş Yıllık
Plan ilke ve hedeflerine göre, 1975 yılı programının
gerçekleştirilebilmesi için, 4 030 000 000 liralık dö
ner sermaye bütçesi ve bu bütçeden finanse edilen
524079 340 liralık katma bütçe olanağı sağlanmıştır.
Bu mütevazi bütçe ile 1975 yılında da yurt orman
larının bütünlüğü, devamlılığı, veriminin artırılması
ve halk - orman ilişkilerinin daha düzenli hale geti
rilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sayın parti sözcülerinin de ifade ettikleri gibi,
orman yangınları memleketimiz ormanları için çok
büyük önem taşıyor. Orman yangınları tamamen ön
lenememiş olmakla beraber, ormancılarımızın olağan
üstü gayretleri sayesinde 1960 ve 1972 döneminde ol
dukça bir düşüş kaydediyor ve yılda ortalama 9 bin
hektara düşmüş bulunuyor. Geçen yıl çok bedbaht bir
tesadüf olarak, 20 bin hektara yakın orman yanmış
tır. Bu, bir sözcünün ifade ettiği gibi «Bütün orman
sahamızın % 20'si» değil, binde yarım, yahu biri ka
dardır.
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Orman yangınlarını önleme tedbirlerine, 1975 yı
lında da; büyük önem verilecektir. Yangınları önle
mek için, sürdürülen çeşitli çabaların koordoneli ola
rak yürütülmesi ve etkenliği hazırlığı, bugünlerde so
na erdirilmekte olan yangın projesiyle artırılmış ola
caktır. Bu proje, müessir tedbirleri ihtiva etmekte
dir.
Bir sayın sözcünün üzerinde durduğu millî park
konusuna, da orman teşkilâtı yeni olan bu mevzua da
ehemmiyet veriyor. Şimdiye kadar en uygun yerlerde
14 millî park mıntıkası tefrik edilmiştir ve bu yöreler
millî park rejimi altına alınmıştır. Ayrıca millî park
potasnyeline sahip 7 yöre için de gelişme planları
tanzim edilmiş bulunuyor.
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Orman mıntıkalarımızda 1974 sonuna kadar ya
pılan yol miktarı 70 bin kilometredir. Daha 50 bin
kilometre yola ihtiyacımız vardır. Bu yıl 4 500 kilo
metre yeni yol ve 1 500 kilometre üstyapı inşası ön
görülmüştür.
Sayın milletvekilleri, mevcut tomruk ve kereste
stoklarımız, bu yıl yapılacak isthisal ile birlikte, 1975
yılı itibariyle de memleket ihtiyaçlarını karşılayacak
seviyededir. İthalât bahis konusu değildir, ihracat
olanakları üzerinde çalışılmaktadır.
İçinde bulunduğumuz şartlarda, yapacak odun tü
ketimimiz Avrupa'ya kıyasla çok düşüktür. Memle
ketin sanayileşmesiyle birlikte yaşama standardında
meydana gelecek olan her yükseliş, orman ürünleri
tüketimi üzerinde etkisini gösterecektir. Bu gerçeği;
Türkiye için kaçınılmaz bir gelişme olarak daima
önemli hesaba katmamız gerekir.

Bir sayın sözcü kara avcılığına temas buyurdular.
Kara Avcılığı Kanunu, Sayın Karaosmanoğlu'hun
himmeti ile Yüce Meclise intikal etmiştir ve Yüce
Meclisimizden bunun çıkarılması en halisane temen
Orman Bakanlığı, uzun yıllardan beri belirgin ha
nimizdir.
le gelmiş bulunan orman - köy ilişkileri üzerinde
Sayın, milletvekilleri-, kadastro ve tahdit çalışma
önemle durmaktadır. Bir konuşmacının ifade buyur
larının Üçüncü Beş Yıllık Plan hedeflerine uygun
dukları gibi, orman köyleri kendi âkibetleriyle baş*
olarak yürütülmesi ve 1975 yılında 1,5 milyon hek
başa bırakılmış bir durumda da değildirler. Türkiye'
tar kadar ormanın kadastrolanması programa alın
de 7 440 adedi orman içinde ve 8 602 adedi ormana,
mıştır. Birazdan kadastro hakkında daha tafsilâtlı
bitişik olmak üzere toplam 16 042 adet orman köbilgi vermeye çalışacağım.
i yü bulunmakta ve bu köylerde 8 milyon insan yaşaTürkiye ormanlarının genel ağaç serveti yakla ! maktadır.
şık olarak 920 milyon metreküptür; kabuklu hacim
Bakanlığımız ilgili teşkilâtı, kırsal alana yönelik
olarak, ağaç hacmi olarak. Memleket ihtiyaçlarının,
çalışmalar yaparak, dağların çetin şartlan altında ya
bu anaserveti azaltmadan karşılanması amaçtır. Bu
şayan orman köylerinin sosyo - ekonomik kalkınma
da amenejman planları ile mümkündür. 1975 yılında
sına sektörce mümkün olan en büyük katkıyı yapma
540 bin hektar ormanın amenejman planları, yapıla
nın müspet çalışmaları içindedir. Yeni olan. bu: teşki
caktır. 1975 yılında 5,4 milyon metreküb yapacak,
lât, ilçe düzeyinde hazırlanan kalkınma planları,, pi
18 milyon ster civarında yakacak odun üretilmesi
lot köy planları, özel planları ve projelendirmeleri.kapsa
öngörülmüştür.
yan etüt, plan ve proje çalışmaları yapmakta,ilgili kanm
kuruluşlariyle işbirliği yaparak uygulama çalışmaları
Bu yıl köylü zatî ihtiyaçları olarak, yarım milyon
yürütmektedir. Bu maksatla, Kalkınma Fonu Yönet
metreküp 0/1 tarifeli yapacak ve 1Q,5 milyon
meliği esaslarına göre, ki geçen sene çıkmıştır, or
ster Q/l tarifeli yakacak odun tertiplenmiştir. Köylü
man köylerine ve aralarında kuracakları kooperatif
nün bu ihtiyaçları zamanında ve yeterli olarak karşı
lerle, köy tüzelkişiliklerine mutlaka bir plan ve pro
lanmaktadır. Bu hususta, 3 aydan beri başında bu
jeye bağlı olarak karşılıksız, faizsiz veya faizli kre
lunduğum Bakanlığa herhangi' bir şikâyet vâki olma
diler verilir.
mıştır.
Yurt çapında yakacak odun İhtiyacı 30 milyon
1975 yılında öncelikleri tespit edilen 44 ilin 1101
sterdir ve üretimimiz bu ihtiyacı karşılayacak sevi I orman köyünün, il bazında etüt, plan ve projeleri
yede değildir. Ormanlarımızın dağılış düzensizliği ve f yapılacaktır. Yıl sonuna kadar fonda birikeceğini
yakıt ihtiyacının- sadece odunla karşılanmasına çalışıl
tahmin ettiğimiz 400 milyon Türk Lirası, orman için
ması, bu konuda güçlükler- yaratıyor. Bu rasyonel- ol
de ve bitişiğinde oturan insanlarımızın sosyo - ekono
madan* {gdiSM v e 55§*u< zamanda* tezek yjakmayı önle
mik kalkınmalarına katkıda bulunmak, amaeıyle,
mek için linyit rezervler-imiziır biran önce işletmeye- karşılıklı; veya karşılıksız,, aynî ve nakdî kredi yar
açılmasını zorunlu görmekteyiz.
dımı olarak sarf edilecektir. Geçen yıl çalışmalar 762
— S4& -
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fcöyÂL kaçsamış, damörtülü fennî arıcılık, hayvancılık,
ısıtma - pişirme- aracı, motorlu testere, içme suyu, yol
inşaatı, elektrik ve saire için yapılan yardım 127 mil
yon liraya baliğ olmuştur.
Tüm ormancılık faaliyetleri tek başına her orman
köyüne ve ormana, bitişik köye 1974 yılında 157 bin
lira nakit sağlayarak, bu yörelerdeki halka ekonomik
destek olmuştur.
Sayın milletvekilleri, memleketimizde 7,5 milyon
hektar saha, öncelikle ve ekonomik anlamda ağaç
landırılma durumunda ve zorundadır. Bunun için,
yılda en az 100 bin hektar sahada ağaçlandırma yap
mamız gerekiyor. Ancak, Ağaçlandırma Genel Müdür
lüğü kuruluş kanunu Yüce Meclislerden 5 yıldan beri
çıkarılamamış olması, malî yetersizlik ve daha bir
çok nedenlerle, bugüne kadar yapılan ağaçlandırma
lar ve erozyonla savaş çalışmaları gereğinin çok ge
risinde kalmıştır. Bu yıl yeni bir anlayış ve tatbikat ile,
ağaçlandırma hedefleri eski yıllara oranla iki katına
çıkarılacak ve 65 490 hektar sahanın ağaçlandırılması
gerçekleştirilecektir. Ben şahsen, takip ettiğim bu ça
lışmaları ve hu randımanı dahi yeterli görmüyorum.
Bunu bazı değerli sözcü meslektaşlarımız da dile ge
tirdiler.
Yüksek Heyetinize önemle arz etmek isterim ki,
ağaçlandırma çalışmalarını yurt ihtiyaçlarına uygun
seviyeye çıkarabilmemiz için, her yıl genel bütçeden
belirli miktarda bir yardıma ihtiyacımız vardır ve bu
yardimırt sağlanmasını da, tendeniz şahsen bu işin
hocası alarak şart görürüm.
Nihayet, 1970 yılında kurulmuş olan Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı 19 fabrikadan
t7 r si tam kapasite ile faaliyet halindedir. Fabrikala
rın kuruluşlarında eski fabrikaların teknolojik yeni
lenmelerine ve entegre düzene büyük önem verilmek
tedir, 1575 yılında 613 997 metreküp tomruk ve sa
nayi odunu imalâta verilerek, 336 bin metreküp ke
reste,. 502 bin. metrekare parke, 13 843 metreküp yon
ga- levha ve 2,5 milyon adet ambalaj sandığı imalât
programı: olarak4 öngörülmüştür.
Küçük büyük orman sanayiinin, orman mıntıka
larına kaydırılması hususunda Sayın Tosyalı ile aynı
kanaatteyim, ve bu istikamette çalışmalara girişmiş
bulunmaktayız.
Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın milletvekil
leri;, dfeğerii parti sözcüleri ve; konuşmacılar, Türkiye
omıaMcılığının; ve ormancılık tatbikatının bazı birik
miş söranlarmai temas ettiler; önemli mütalaalarda, ter
menruV ve* tenkitlerde ve önemlerde bulundular. Bu
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arada, Orman Bakanlığı elemanları- ve çalışmaları
hakkında bilhassa Sayın Koçkar, Sayın Hasan Tos
yalı tarafından sitayişkâr ifadelerde ve teveccühlerde
bulunuldu. Gösterilen alâkaya ve teveccühe tüm Or
man Bakanlığı personeli adına teşekkürlerimi arz et
mek benim için yüce bir vazife ifade ediyor.
Temenni ve mütalaalardan bilhassa faydalandığı
mı burada belirtmek isterim. Bunlar dikkat nazara
alınacaktır, tetkike muhtaç hususları müsaadenizle ya
zılı olarak cevaplandıracağım.
Vaktin darlığı dolayısıyle, müsaadenizle ağaçlan
dırma ve kadastro, köylerin zatî ve müşterek ihtiyaç
ları konularına kısaca cevap arz etmek istiyorum.
Ağaçlandırma konusuna gösterilen alâka, bilhassa
beni bu işin bir hocası olarak çok duygulandirmıştır,
ı arzı teşekkür ederim. Hayatî olan ağaçlandırma ça
lışmalarını memleket ihtiyaçlarına uygun bir seviye
ye getirmek için, demin de söylediğim gibi, Hazine
yardımına ihtiyaç vardır. Hazine yardımının yapılmaI mış olması dolayısıyle birçok projeler uygulartama*
mıştır. 1970 senesinden beri. Erzurum Tortum hav
zası ıslahı, Hatay Nur dağları havzası ıslahı, Gediz
I havzası vesaire gibi.
100 bin hektar sahanın ağaçlandırılması zarureti
I vardır. Bunu 120 bine çıkardığımız takdirde 7,5 mil
yon hektar sahanın ağaçlandırılması için uzun vadeli
bir plana ihtiyacımız vardır. Bu planın da 50 yıllık bir
plan olması gerekiyor.
I
Orman kadastro çalışmalarına, hemen bütün parti
grupu sayın sözcüleri değindiler. Orman kadastrosu
orman varlığımızın geliştirilmesi, korunması ve de
vamlılığı yönünden bir an önce çözümlenmesi gereI ken bir meselemizdir.
Orta Avrupa'da, meselâ Almanya'da ortaçağın
sonlarında orman - mera, orman - tarım arazisi, sı
nırları itibariyle tamamen ayrılmış bir durumda buI lunmuştur. Buna mukabil bizde, sınırlar henüz yer yer
I ihtilâf konusudur.
Kadastro çalışmalarına, 1974 yılında tüzük ve .yöI netmeliğin yayını ile birlikte ancak ağustos ayından
itibaren başlanabilmiş; il ve ilçelerin seçiminde, mül
kiyet ihtilâflarının yoğun olduğu bölgelere öncelik ve
rilmiştir. Halen- mevcut kadastro komisyonlarının ve
ekiplerinin sayısı, bu çok büyük iş karşısında yeter-:
sizdir.
1975 yılında 75 ekipli 15 komisyonun kurulması
na. çalışılacaktır. Bu kadro ile Üçüncü Beş Yilîık: Blan
hedeflerine ulaşmamız ve yasanın, öngördüğü 10 yıl
içinde sınır- düzenlenmesini sağlamamız mümkün ola[, çaktır.
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Bu konuda Yüksek Heyetinize bir gerçeği arz et
mek zorundayım. Bu da, elemanların çok güç bir işle
karşı karşıya olmalarıdır. Güç arazi şartları altında
aylarca ailelerinden uzakta çalışan ve vatandaşla Dev
let arasında yılların biriktirdiği ihtilâfları çözme ko
nusunda türlü güçlüklerle karşılaşan bu elemanların
maddî olarak, maddî açıdan tatmin edilmeleri gere
kiyor.
Kadastro elemanlarımızın diğer elemanlarımıza kı
yasla, bir sözcünün de belirttiği gibi, yan ödemeleri
yetersiz, tazminat yevmiyesi, yani ormana çıktığı za
man almaları gereken tazminat yevmiyesi geçici görev
yolluğundan düşük kalmıştır. Meselâ, arazi çalışma
larında 45 lira günlük tazminat alan bir eleman, ara
ziye çıkmadığı, yani büro mesaisi yaptığı zaman 70
lira günlük geçici yevmiye alıyor. Bu dengesizliğin
izalesi için çalışmalarımız olmuştur. Bunu Plan Ko
misyonuna intikal ettirmiş bulunuyorum; fakat ora
da kabul edildiği halde, sonradan Maliyece tay edil
diğini üzüntü ile tespit etmiş bulunuyorum. Yan öde
me mevzuunda gereken girişimlerde bulunulmuştur.
Köylülerin zatî ve müşterek ihtiyaçları, bir sayın
sözcünün temas buyurdukları konudur.
Tomruk üretimimiz 4 - 4,5 milyon metreküp, geçen
seneye nazaran azdır. Zira, sayın ve değerli öğren
cim Karaosmanoğlu'nun da belirttikleri gibi, stokla
rımız vardır. Bu, memleketin umumî, ekonomik haya
tı ile ilgili bir fenomendir. Bu itibarla, bu sene tom
ruk istihsalâtını daha kısıtlamış bulunuyoruz. Bunu
işletme ekonomisi açısından mütalaa etmek gerekir.
4-4,5 milyon metreküpün % 12 - % 15'ine teka
bül eden 600 - 700 bin metreküpü, keza üretilen 18,5
- 19,4 milyon ster yakacak odunun % 60'ına tekabül
eden 10,7 ilâ 10,9 milyon steri, orman içi ve ormana
10 kilometre uzaklıktaki köylere, zatî ve müşterek ih
tiyaçları, pazar satışı için verilmekte ve ihtiyaçları
yeterince karşılanmaktadır.
Geri kalan kısım belediye mutemetliklerine, steri
60 ilâ 110 lira arasında değişen bir bedel karşılığın
da piyasa satış bedeli üzerinden satılmaktadır. Köy
lü zatî ihtiyaç odunları, ormanların verimi ve nüfus
adedi dikkate alınarak önceden idaremizle ilgili köy
ihtiyar heyetince müştereken tespit ve ilân edilir ve
bunlara fiilî masrafın 1/10 tarifesi üzerinden bu mik
tar odun ve tomruk verilir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efendim.
Lütfen tamamlayınız.
ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU
(Devamla) — Vaktim dolmuş, çok teşekkür ederim.
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Yüce Meclisin Sayın Başkanına ve sayın üyeleri
ne hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Ba
kan.
Efendim, söz sırası Sayın Ünat Demir'in. Buyurun.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri;
1975 yılı Orman Bakanlığımızın bütçesi üzerinde
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum.
Sözlerime başlamadan önce, C. H. P. sözcüsü Sa
yın Karaosmanoğlu arkadaşımın, ufukta göz kırpan
seçim ve 5 Ecevit Hükümeti, anladığıma göre 8 ayda
bir hükümet değiştiriyor, 5 kere 8 - 40 ayda hükümet
olma olasılığı mı arıyor nedir? Öyle bir tefsire var
dım...
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — İstismar ediyor-;
sun.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Ben ufukta gör
müyorum; ama çok yakında, birkaç güne kadar ka
pının ağzında Milliyetçi Cephenin kuracağı hüküme
ti müjde edebilirim bu arkadaşa.
Niçin Milliyetçi Cephe hükümeti önce seçim de
ğil? Önce geçim, ondan sonra seçim. Neden önce ge
çim? Bozduğunuz ekonomiyi düzelttikten, 1974 yılın
da sözcünüzün söylediği, kesimin yerine ağaç dikip
geliştirdikten sonra seçim. Bir de, iktidar ve devlet
idaresinde biraz daha tecrübe katedesiniz, bozduğu
nuzu biz düzeltirken seyredin diye daha sonra seçim...
BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen bütçe üzerinde
efendim.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Evet Sayın Başka
nım, geçeceğim.
Bir de, Sayın Karaosmanoğlu ihtisas sahibi oldu
ğu için çok güzel itiraf ederek, keçi meselesine de
ğindiler. 1940'larda vatandaş avaz avaz bağırarak «Ya
keçilerin affı, ya ormanın mahvı» diyordu. 100 mil
yonlarca kıl keçisinin yüzlerce senede halledemeye
ceği ormanı, o keçi politikasını o gün takibedenler, 100
tane kibrit çöpüne mahvettirmişlerdi.
Değerli arkadaşlarım, ben konuşmama, klâsiğin
ötesinde biraz daha değişik bir tarzda devam edece
ğim.
1960 - 1965 senelerinde Türkiye'de çivi çakılma
mış, bir kavram kargaşalığı var. 1970 - 1975, hâlâ
kargaşalık devam ediyor, Devletle hükümet istikra
rı birbirine karışmış. Düşündüklerini açık konuşan bir
genç parlamenter olarak, idare administrasyonunu
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teşkil eden dişliler âdeta kurnazlaşmış, her devre gö
re yeşil ışik yakmanın, çeşitli kavram kargaşalıkları
nın devlet idaresine kadar sirayet ettiği, bu istikrar
sız devrelerde her gün radyoyu açıyoruz, sendikal ku
ruluşlardan orman mühendisleri bunu dedi, ziraat
mühendisleri bunu dedi, kimya mühendisleri bunu
dedi; fakat iki beşliği yanyana koyduğumuz zaman
on eder, on tane çivi çakılmamış memleketin nefine.
Bu gibi istikrarsız devrelerde de, bir tarafta ya
nan orman vardır. Bir vatanın muhafazası, güzelliği;
çiftçinin sigortası, tarımın sigortası ormandır. Bu si
gortayı yakıp, nasıl bu vatana güzellikler, değerler
katacağız?
Yıllarca, aklım kafamda kıpırdadığından bu yana,
orman içinde yetişmiş bir kişi olarak dikkat ede
rim, «Orman affını Reisicumhur veto etti» derler, «Or
man Bakanı şu beyanatı verdi» derler, «Orman mü
hendisleri şunu dedi» derler; fakat meselenin esası
na ve özüne bugüne kadar değinen bir kişiye rastla
madım dersem bunu, boyumdan öte konuşulmuş bir
lâf kabul etmeyeceksiniz.
Değerli arkadaşlarım, ormanın yanmasının birin
ci faktörü, amili, ormanla vatandaş ilişkilerinin iyi
organize edilemeyişindendir, yani orman idareleriyle
vatandaş ilişkilerinin. Bu, katiyen yanlış anlaşılmasın,
Devletimizin orman teşkilâtının güzide mensuplarını
suçlamak değil, ancak yeni Orman Fakültesini bitirmiş
veya herhangi bir orman mektebini bitirmiş, kısa dö
nem bir staja tabi tutulduktan sonra bir mıntıkanın
bölge şefliğine atanan bir arkadaşımız yüksek tepeler
de şöyle- mıntıkasını bir tarassut edeyim diye gezdiği
zaman bakıyor ki; derin vadilerde Cenabı Hakkın bu
vatanın topraklarına bahşettiği engin ormanlarımız...
Bir anda kendisini ormanların taçsız kralı sanıyor.
Ormanlar ve ağaçlar buna cevap veremediği için, bu
krallığı biraz tahakküme dönüştürebilmek için, orma
nın içinde yaşayan vatandaş, zatî ihtiyaç sahibi vatan
daş, ormanın kıyısında ormana sari olmayan fakat
ormanın kıyısında, kıyısında bucağında iki ağaç var
diye yanlış tahditler neticesinde vatandaşın kültür
arazisinden ötürü Orman idaresi ve vatandaş sürtüş
mesi başlıyor.
Güzide Bakan ve Bakanlık mensuplarına, benim,
acizane orman içinden gelmiş bir kişi olarak, bir yaz
döneminde vatandaşa, vatandaşı ormanın ihatası ve
bekçisi yapabilmek için, istediği zatî ihtiyaç 5 metre ise
6 metre verileceğini, açtığı kültür arazisi, kültür ara
zisi haline geldiyse tahdit görmeyeceğini; ormandan,
meşru ölçüler içerisinde, ne lazımsa kendine verile
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ceğini ifade ile bütün bunların karşısında bir tek
şey istesin orman teşkilâtı veya Orman Bakanlığı;
«Ormanın bekçisi benim yeşil urbalı orman muhafa
za memurum değil, sensin ey vatandaş» desin. Buna
perçin olarak da, Çetin Altan'ın «Çemberler» piyesini
değil, TRT'nin televizyonu, sadece kulağından değil,
gözü ile kulağından, güzel ormanlarımızı resmede
rek her gün, bugün 20 milyonun üstünde kişi televiz
yon seyretmektedir, gözden, kulaktan beyine yetişkin
ler eğitimi takviyesi ile orman yangınlarının önüne
geçmek bu derece daha mümkün olacaktır.
Yüce milletin bu kürsüsünden orman yakana şu
şekilde sesleniyorum : Sureti katiyede, babam da ol
sa, benim partimin mensubu da olsa, herhangi bir
partinin de mensubu olsa, bu gibi orman yakan cahil
de olsa, akıl ve mantık vardır, kişilere benden prim
yok. Bir politikacı olarak prim yok. Bugüne kadar
bu kavram kargaşalıkları içerisinde ormanlarımız yanabildiği kadar yandı.
Sonra, kesimlerde gözüme çarpan bir hatalı du
rum vardır. Turistik manzara itibariyle bilhassa sa
hil bölgelerinde peyzaj dediğimiz yol kıyılarındaki
ormanlarımızı kesmektedirler. Muğla'mızın Ula ka
zasından misal verebilirim. Çiçekli dağı havzasında
Türkiye'nin en nefis, hatta dünyanın en nefis balı
yetişiyor diyebilirim. Mıntıkanın bölge şefleri orada
3 - 5 vatandaşla çelişme durumuna geçip, pasralı çam
ları kesip, oradaki yetişen arıcılığı ve arıların ürettiği
balı yoksun bir duruma getirmektedir. Orman Ba
kanlığından rica ediyorum, yetkililerden rica ediyo
rum, bu gibi durumlara dikkat etsinler ve vatanda
şın da bazı geçim kaynaklarını kurutmasınlar.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ünat De
mir.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım, toparlamaya çalışıyorum.
Orman tahditlerinde komisyonun üyeleri, biraz da
ha yaygınlaştırarak, biraz daha halkla fazla teması
olan unsurlardan fazlalaştırarak, vatandaşın lehine iş
ler bir duruma getirmelidir.
Hayvanlara karşı tel örgü çekilen orman vardır.
Ecdadımız Orta Asya'dan kopup gelirken yürüyerek
gelmiştir, namımıza yörük derler. Acaba o kadar
hayvanların arasında bu kadar tür orman, sakat or
man politikasına rağmen yana yana, kesile kesile tüketilemeyen orman o tırnaklı hayvanlar arasında nasıl
yetişti? Bunu, belki nazarî ilme sahip olan insan bil
mez, ama pratik tatbikattan ve ormanın tâ göbeğin
den gelmiş bir köy çocuğu olarak, yaş toprağa bastı-!
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ğı zaman, hayvan, tırnağıyle peliti veyahut çekirdeği
gömer, kâfi gelmez bir de gübre atar üstüne, ormanın
yetişmesinde fayda vardır. Ama gençlik olan yerlere,
vatandaşı hoş tutunuz, tel örgü çekmeye lüzum yok,
vatandaş o davanın kendi ihatası olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, hunharca bir olay geçti,
Fethiye'nin Yakacık köyünün sahanlığında. Vatanda
şın ektiği kültür arazisindeki ekini, orman idaresi, trak
törlerinin ve grayderlerinin arkasına taktığı çaprazlarıyle hunharca talan etti, biçim dönemini elletme
di, okaliptüs ağaçlaması diye... Sakat buluyorum bu
gün Türkiye'deki o okaliptüs ağaçlamasını... Niçin sa
kat buluyorum? Vadilerde, iki dağın arsasındaki vadi
lerde, kültür arazisi olmaya elverişli olmayan ve al
çak sırtlarda ağaçlama yapılması, boyu 100 - 200 met
reyi geçmeyen alçak • sırtlarda ağaçlama yapılması
gereken yerler varken, vatandaşın istifadesine tahsis
edilecek olan kültür arazilerinde daha ziyade ağaçla
ma yapılıyor. Bir ikinci sakat bulduğum bir mesele
de, Sayın Mehmet Gölhan, bu kürsüden uçak sana
yiini hatalı buldu, kâğıt fabrikalarının daha devam
edip açılacağından bahsetti. Mevcut, 4 işler vaziyet
te olan kâğıt fabrikası iç istihlâkin % 92'sini karşıla
maktadır.
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Kanada'
dan geliyor selüloz malzemesi.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — 3 fabrika daha bu
na ilâve edilecek olur ise, Türkiye istihlâkini fazlasıyl'e karşıladığı gibi, ihraca da dönük bir vaziyete ge
lecektir. Hele iç kırtasiyeciliğimizi bir daha sadeleştirir ve kâğıt israfının önüne geçersek, daha 50 sene,
bir 8 nci fabrika kurulmasına teşebbüs etme duru
munda kalmayız. Zira, fabrikalar Türkiye'de orman
kesim tekniği veyahut Almanya'dan mı, Fransa'dan
mı alınan amenajman planlan kesimde gayet güzel
uygulanılıyor; fakat dikilerek yetişmeye terkedilmiş
orman fidanlıkları, dikim sahaları, ziraî mücadelesi,
haşere mücadelesi tam yapılamadığı için, kesime oran
la yetişmede ayak uyumsuzluğu vardır.
BAŞKAN — Sayın Ünat Demir lütfen tamamla
yınız. Süreniz de geçti efendim. Son cümlenizle lütfen
bitiriniz.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bağlıyorum sevgi
li Başkanım.
Değerli arkadaşlarım, orman hakkında ne kadar
ne desek azdır; çünkü ormansız bir vatan düşünemi
yorum; Ormanı yakanı Allah'ta yakar demişler, buna
imanım ve inancım tamdır,
Ormanların beslediği su rezervlerini, boz bulanık
çayları, dereleri en iyi realize eden benim mensup ol-
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| duğum Adalet Partisi iktidarı ve onu daha-öace Tür
kiye'de barajlar politikasıyle başlatıp, tarıma daha iyi
I bir kaynak teşkil etmek üzere, Demokrat Parti dö
nemi merhum Menderes.
Ormanların biriktirdiği su rezervini, boz bulanık
ırmaklarımızın önüne setler çekip bu baraj ve enerji
politikasını, daha çok üreteceğiz, ormandan yakıt is
rafını önleyip, ısınmayı dahi elektrik enerjisine dön
düreceğiz. Felsefemiz budun Bu politikayı başlatıp,
dünyada olmayanlara rahmet ve bu politikayı devam
ettiren Adalet Partisinin güzide iktidar mensuplarına
(zamanındaki) saygı sunarım.
1975 yılı Orman Bakanlığı bütçemizin Yüce Mec
lisimize, güzide Bakanlık mensuplarına ve bütün milI letimize -hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan ni
yaz eder, Sayın Başkan, Yüce Meclis ve güzide Ba
kanlık mensuplarını saygı ile selâmlarım.
I

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir.
Sayın Özkök, buyurunuz efendim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri;
Ormanın bitişiği bir köyün, hâlâ babası orada ya
şamasını sürdüren çocuğu olarak huzurunuzdayım.
Ormanı insanla, halkla bağdaştıran, bağdaştırmak is
teyen Cumhuriyet Halk Partisinin, ormanı seven bir
üyesi olarak konuşacağım; fakat kısa zaman sorun
ları sığdırma olanağından yoksunum.

Sayın arkadaşlarım, bir zamanlar Sivas'ın Çamlıbeli, Ankara'nın Elmadağları, Ayaşbelleri; Çorum'un
Kösedağ'ı, birçok ilimizin nice nice çıplak dağları,
kel tepeleri, çöl haline gelmiş Orta Anadolu-, yemye
şil ormanlarla örtülü imiş.
İnsanoğlu yeşili doğal olarak sevmesine rağmen,
bilinçsizlik ve de Devletin ormanlara sahip çıkama
mış, benimseyip koruyamamış bulunması, mütegallibelere ve nihayet kapitalist bir sömürü düzenine ter
kedilmiş olması, Anadolünun pekçok dağ ve" tepeleri
ni çıplak, sarp kayalıklar halinde bırakmış, çölleştirmiştir.
Cumhuriyetimiz, Millî Misak ile vatana sahip çık
tıktan sonra, kıyımdan arta kalan ve yurdun kanı, ca
nı değerinde bulunan ormanlarımızı da tümü ile tü
kenmekten kurtarmıştır.
1945'lerde, orman ağalarının ve sermaye çevrele
rinin sömürüsünde bulunan özel ormanlar da devletleştirilerek, tüm ormanlar devlet eliyle korunmaya ve
işletilmeye başlanmıştır. Bu girişim Türk tarihinde,
sömürü düzenine karşı, toprak mülkiyetinde halktan
|: yana tam .bir reform, büyük bir devrimdir. O zaman,
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tıpkı toprak reformunda olduğu gibi buna da karşı
çıkılmış ve fakat üstesinden gelinememiştir. Ancak,
halkın da yeni yeni kavrayıp, benimseyerek alışmak
üzere olduğu bir düzene, 1950'de değişen iktidar kar
şı görünmüş ve ormanları bir «Cibali mubaha» diye
ilân edebilmiştir. Böyle olunca, bilinçlenmemiş orman
köylüsü, iktidarın ve onun yandaşları keresteci orman
sömürücülerinin oy pahasına göz kırpmalarıyle, canı
gibi sevdiği, soluğunu alarak içinde yaşadığı orman
ları, sırtlandığı püsgürtgeçlerle gaz püskürttükten
sonra yer yer yakabilmiştir.
Güdülen bu politika ile asıl koruyucusu, içinde,
ya da yanında yaşayan köylü, ormana düşman edi
lip saldırtılırken, bir yandan da ona sadece doymaz
kazanç iştahı ile bakan kereste tüccarı ve kaçakçıya
bütün orman emvalini peşkeş çekerek, köylü de sömürtülerek her mahallede bir milyoner yaratma yo
lu tutulmuştur. Bereket, bu aşırı gidişlerin yarattığı
buhranların doğurduğu 27 Mayıs ihtilâlinin getirdiği
Anayasamız, kendi kanununa rağmen korunamayan
ormanına ya yeniden sahip çıkmış, vatanın tükenmek
üzere olan kanı ile canını kurtarmıştır.
Sayın milletvekilleri bugün nüfusumuzun 12 mil
yonu aşkın bir kısmı orman içinde, ya da bitişiğin
deki köylerde yaşamakta ve bunun da 7 milyondan
fazlası işsiz bulunmaktadır. Birey başına ortalama
yıllık safi gelirleri de 1 000 lira civarındadır ve böy
lece orman köylüsü işsiz, sosyal yaşantısında ilkel ve
fakru zaruret içindedir. Aslında bir yeryüzü serveti
nin içindedir; bal tutmaktadır ve fakat bal tutan par
mağını yalayamamaktadır. Bu servet ve bu bal, gözü
nün önünde, göre göre, hem de devlet yoluyle, dev
letin gözetimi altında bir avuç tüccara, bir avuç ara
cıya ve sömürücüye akmaktadır.
1963'ten 1970 sonuna kadar üretim, imalât, taşı
ma ve bakım işlerinden ötürü köylüye devletçe öde
nen paranın 8 yıllık ortalaması, kişi başına 60 lira he
saplanmıştır.
Orman köylüsü bir aile; ana, baba, oğul ve bir
çift öküz. Gün ışığından akşam 'karanlığına değin
ormanda kesim yapıyor, günde bir metreküp kereste
hazırlayıp, gösterilen yere teslim edebiliyor. Karşılı
ğında aldığı para 60 ilâ 100 lira arasındadır. Öküzler
de dahil, kişi başına günlük ücret 12 ilâ 20 lira olup,
asgarî ücret diye ilân ettiğimiz 40 lirayı kesinlikle bu
lamamaktadır.
Hazırladığı bu kereste en az 500 ilâ 600 liraya ke
reste tüccarına satılır. Tüccar da bunu götürüp 3 ka
tına satar. Bu arada kaçırarak, içine bedava kattıkları
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da çabadır. Bu keresteler, bulundukları ocman köy
lerinin çok uzaklarına, büyük kentlere, fabrikalara
taşınır. Âdeta köylüden kaçırılıp, uzaklaştırılır. Oralar
da işlenir ve orman köylüsü, böylece ürettiği hammad
deyi işleyerek işsizlikten kurtulma olanağından yok
sun kalır. Yani bu köylü, hem doğanın kendisini yan
yana doğurduğu orman serveti ile, hazine ile, hem
de fakirliği ile başbaşadır ve bu da onun, bu yiküası
bozuk düzenin içinde kara alın yazrsıdır.
Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de orman ürünleri
sanayiinden yalnız bıçkı sanayiine ait 17 fabrika dev
letin elindedir. Diğerlerinin tamamı, yaklaşık olarak
1' 000 kadar kuruluş, özel kesimindir ve kuruluş yer
leri tamamen orman bölgeleri dışındadır. Böylece,
ormanların tamamı devlete ait olduğu halde, kereste
nin orman bölgeleri dışında işlenmesiyle kazanç, köy
lüden adeta kaçırılmaktadır. Bazı yeraltı kaynakları
nın haklı olarak devletleştirilmesi düşünülürken, ta
mamı devlete ait olan orman kaynağının, içinde yaşa
yan fakir halk yararına kullanılmayışı, iç açıcı, ferah
latıcı bir görüntü olmasa gerektir.
Sayın milletvekilleri; devletçilik, devleti oluşturan
halk için yapılır. Yoksa birkaç tüccar, birkaç aracı,
ya da mutlu azınlık hesabına yapılmaz. Bu durumda,
orman köylüsü tabiatıyle ormandan soğur, ormana
yan bakar.
Söylediğim gibi, bir aileye günlük yaptığı bir met
reküp işi karşılığı 60 ilâ 100 lira yerine, günlük asgarî
ücreti 40 liradan hesaplanıp, 200 lira, yani tüccarın
'kazandığı 600 liranın yalnız 200 lirası verilse; orrnan
bölgelerinde köy - kentler ve kooperatifler kurulup,
kereste işleyen hızarlar, tahta oyuncak ve doğrama
yapan fabrikalar buralarda yapılsa; kuracağı, ya da
onaracağı evi, samanlığı, ambarı, kileri için ihtiyacı
olan kereste, bin dereden su getirerek, yetersiz değil
de, güzelce yeterli şekilde verilse; orman içi diye köy
lünün fındık bahçeleri sökülmesi; orman içi, orman
kenarı çayırlar, otlaklar, keçiyi, geçtik ineciğinden ve
birkaç koyunundan esirgenmese; avlası kazıksız, fa
sulyesi değneksiz, kazması ve baltası da sapsız bırakılmasa; köylü ormanı, süt veren ineği, meyve veren
bahçesi gibi sever, benimser ve onu korur. Orman ne
yakılır, ne yıkılır, ne de çalınır. Bütün ormancılarla
olan anlaşmazlık kalkar. Belki muhafaza memuruna
bile hacet kalmaz.
Sayın arkadaşlarım, şimdiki haliyle, aslında ormanı
seven, «seni buradan arazisi bol olan yere göçürelim*
dendiğinde, fukaralık pahasına ayrılmayan köylü,
sevdiği ormandan soğumuştur ve böyle giderse daha
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da soğuyacak, bezginleşecektir. Artık köylüyü orman
dan çıkarıp, başka yerlere yerleştirme olanağımız bu
lunmadığına göre, ona ormanı sevdirmeye, onunla
haşır neşir etmeye mecburuz. Kaldı ki, artık bu göçürme zihniyeti de çürümüştür ve sakattır. Orman, in
sanla ve onun işgücüyle, onun sevgisiyle haşir neşir
oldukça, bakımlı, gümrah işletilebilecek bir orman
dır. Nihayet sonuç olarak söyleyeyim ki, devletin
elinde ormanlarımızın işletmeciliği de, bozuk düzenin
etkisi altında bozuktur.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim.
ABDI ÖZKÖK (Devamla) — Ormanda da düzen
değiştirilmeli, halktan yana bir düzen kurulmalı,
'böylece orman köylüsü de kara bahtından kurtarılıp,
ak günlere kavuşturulmalıdır.
Yetersiz de olsa, bütçenin, bozuk düzenin, dev
letçilik oyunu içinde... (A. P. sıralarından, «bozuk
düzen sizin, sizinki» sesleri)
Ne oldu, gene ışık gördünüz, gene ışık gördü
nüz.
BAŞKAN — Devam ediniz efendim, devam edi
niz.
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bozuk düzenin
devletçilik oyunu içinde, binbir fedakârlık ve mih
netle çalışan bütün ormancılara, ormanlarımızla or
man köylerine hayırlı olmasını Tanrı'dan diler, Yüce
Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bütçe üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır.
Başkanlığa intikal ederi soruları zabıtlara geçir
mek amacıyle okutuyorum.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Halit Kahraman'
in sorusu :
«Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çüngüş, bu üç ka
zamız mıntıkalarının köyleri tamamen dağ köyleri
dir. Geçimleri hayvancılık üzerinedir.
Geri kalan Silvan, Hazro, Hani, Dicle, Ergani ve
Çermik, bu 6 kazalarımız mıntıkaları da, kısmı aza
mîsi ile dağ köyleridir. Bunların da geçimleri hay
vancılık üzerinedir.
Hal böyle iken. Diyarbakır, Or - Köy Genel Mü
dürlüğünün 1975 programına alınmamıştır. 1975
programına alınması mümkün müdür? Mümkün de
ğilse sebeplerinin izahını rica ederim.»
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Etem
Eken'in soruları :
«1. — Çorum, İskilip, Bayat ve Osmancık kaza
larında olan büyük feyezanlar sonucu erozyon çalış
malarının yapılmasına 1975 yılında başlanacak mı
dır?
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2. — Bazı iller arasında bulunan mülkî sınır içi
ne, diğer ilin orman işletme sınırı girmekte, orman
kesiminde büyük ihtilâflar yaratılmaktadır. Orman
bölge müdürlüğünün vilâyet il hudutlarına göre sı
nırlandırılması düşünülmekte midir? Vilâyetler ara
sındaki orman sınırlarının mülkî sınırlara göre ayar
lanması zorunlu değil midir?»
BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın Zeki
ye Gülsen'in soruları :
«1. — Gelibolu yarımadasında yapılmakta olan
millî parkın kesin sınırının ne şekilde tespit edildiği
ni ve sınırın bildirilmesini,
2. — Millî park sınırı içinde kalan araziden ka
munun faydalanması ne şekilde olacaktır?»
BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın
sorusu :
«13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı gereğince, 17 Bakanlığın Teftiş Kuru
lu Başkanlarından Maliye ve İçişleri Teftiş Kurulu
Başkanlıklarına 150, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığına 100 ek gösterge konmuş ve iç
lerinde Orman Bakanlığı da bulunan 14 Bakanlığın
Teftiş Kurulu başkanlıkları ek göstergesinin 50 ola
rak tespit edilmiş olmasındaki isabetsiz ve izahı im
kânsız hatalı durumun tashihi için herhangi bir ça
lışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa neticesi ne olmuş
tur?»
BAŞKAN — Sivas Milletvekili Vahidettin Karaçorlu'nun sorusu :
«1. — Giresundaki kâğıt fabrikasında, kâğıt imali
için Kanada'dan kavak odunu getirildiğini bizzat
müşahede etmiş bulunuyorum.
Fabrikanın bu ihtiyacını karşılayacak kavak ağa
cı memleketimizde yok mudur? Bu işe elverişli ağaç
yurdumuzda yetiştirilemez mi? Bu hususta ne düşü
nülüyor?
2. — Bir noel yortusunda yapılan bir gecelik
Kristrnist ayini için kullanılan o kıymetli çamlar ne
reden temin edilir?
Bir köylünün ihtiyaçtan doğan bir mecburiyetle
kestiği veya temin ettiği bir orman mahsulü, o va
tandaşı hâkimin karşısına çıkarırken, Kristrnist ayi
ninde kullanılan çam katliamında ne gibi kanunî
muamele yapılmaktadır?»
BALKAN — Kütahya Milletvekili Mahir Ablum'un sorusu :
«1. — Ağaçlandırmaya elverişli yerlerin çokluğu
nazara alınarak Kütahya'da bir ağaçlandırma başmü
hendisliği veya mühendisliği kurulması düşünülmekte
midir?
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2. — Halen İsparta'ya bağlı, Kütahya ilinin Or Köy çalışmaları bakımından arz ettiği önem nazara
alınarak, Kütahya'da bir başmühendislik veya mü
hendislik kurulması planlanmış mıdır?
3. — Gediz civarındaki Murat Dağı kaplıca ve
mesire yerinin haiz olduğu turistik imkânlar muva
cehesinde, millî park olarak geliştirilmesi için bir
çalışma ve program var mıdır? Varsa bu çalışmala
rın mahiyeti nedir?»
BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hasan
Zengin'in soruları :
«Memleketimizde orman içinde ve orman kena
rında köylerimiz halkı fakirdir. Köylülerin iyi yaşa
yabilmesini sağlayacak düzenin kurulması, ormanla
rın korunması demektir.
Manisa ilinin 13 ilçesinin yan köyleri orman ve
dağ köyüdür. Fakir olan bu köylülerin huzurla yaşa
yabileceği ormanda yaşayan bir insanın değerinin
ağaçtan daha kıymetli kabul edilebileceği bir düzen
kurulmalıdır.
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alınarak, örnek emsal olabilecek hale getirilmesi çok
iyi olur. Bu husustaki düşünceniz nedir?
3. — Demirci, Selendi ve Gördes köylerinde halk
halı dokuyarak geçiniyorlar. Bu köylüler halı tüccar
larının emrinde olarak çalışırlar. Emeklerinin büyük
kısmı tüccarların cebine gitmekte ve soyulmaktan
kurtulamamaktadırlar. Bunları Or - Köy Genel Mü
dürlüğü organize ederek ve yardım ederek, örnek
kooperatif kurarak bu halkın soyulması önlenmeli
dir.
Böyle örnek bir çalışmanın plana alınması husu
sunda düşünceniz nedir? Bu hususta girişimde bu
lunmanız mümkün olmaz mı?
4. — Alaşehir ilçesi Uluderbent kasabası, Ören
cik, Dağhacıyusuf, Sarıpınar ve Doğanlar köylerine
orman tahdit komisyonu ve orman kadastrosu gel
miş, kültür araziler aynlmayıp, iş muallâkta kalmış
tır. Köylüler endişeli ve üzüntülüdürler.

Buradaki çalışmalar ne durumdadır? Ne zaman
bitirilecektir?
Halkı huzurlu kılacak çalışmanın kısa zamanda
1. — Orman bölgesinde yaşayan köylüler geçine- .
bitirilmesi arzusundayım.
bilmek için yabanî zeytin, ahlat ve çitlenbik vesaire
Saygılarımla.
gibi ağaçları aşı yaparak verimli ve geçime elverişli
BAŞKAN — Siirt Milletvekili Idris Arıkan'ın
ağaçlar haline getirmek için ağaca dokunduğunda,
sorusu :
ormana izinsiz dokundun diyerek senelerce mahke
«Bakanlığın 1975 yılı Bütçesi üzerinde Hükümet
melere gidip gelmekte ve cezalandırılmaktadır. Or
adına yaptığınız konuşmada Or - Köy çalışmaları
man hüviyetini bozmadan, geçimini temin için giriş
cümlesinden olarak 44 ilin etüt ve program çalışma
tiği bu çalışmalarından dolayı köylüler cezalandırıl
ları kapsamına alındığını ifade ettiniz. Bu iller hangi
mamalıdır.
leridir? Bunların tespitinde hangi ölçü ve kıstaslara
Bu hususta köylülere faydalı olacak şekilde bir
göre hareket edilmiştir?»
çalışma yapılmakta mıdır? Köylülerin menfaatine
BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Behiç
uygun olacak şekilde mevzuat ve kanunlarda deği
Tozkoparan'ın soruları :
.
şiklik yapılması düşünülüyor mu?
«1. — Orman vasfında olmayan; fakat orman
2. — Manisa'da orman köylerinde kooperatifler
idaresince orman olarak kabul edilen ve sahipleri ta
kurulmuştur. Or - Köy'ün hazırladığı yönetmeliğin
rafından imar ve ihya edilen araziler üzerinde or
dışında kurulan kooperatifler de vardır. Hiçbir koo
man idaresi ile vatandaşlar arasında ihtilâflar zuhur
peratif gayeye ulaştırılamamıştır. Köylüler fakir ol
etmekte ve huzursuzluklar doğmaktadır.
duğu için para olarak katkıda bulunamıyorlar. Para
Bunların halli için ne düşünmektesiniz?
sız da yatırımlar gerçekleştirilemiyor. Orman Köyle
2. — Fıstık çamı sahipleri, bu fıstık çamlarına
rini Kalkındırma Fonundan fazla para ayırarak ya
veraset yoluyle sahip olmuşlar ve atalarından beri
tırımlar gerçekleştirilebilir.
vergilerini vermektedirler.
a) Manisa ilinde kalkındırma gayesiyle plana
Bu fıstık çamı arazilerinin ormandan ayrılması
aldığınız köy var mı?
için ve tapularının sahiplerine verilmesi için orman
b) Orman köylerinin yol, su, okul ve elektrik
tahdit komisyonları ne zaman çalışacaklar ve mese
yatırımlarında köy katılım payının karşılanması uy
leyi çözeceklerdir?
gun olur. Bu husustaki düşünceniz nedir?
3. — Orman içi köylerinin kalkındırılması makc) Sarıgöl ilçesi Alemşaklı köyü, Alaşehir ilçesi
sadıyle kurulan Or - Köy'ün daha faal hale getiril
Uluderbent orman kooperatifinin örnek olarak ele
mesi için ne düşünülmektedir?»
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BAŞKAN — Sayın Bakan, okunan ve zabıtlara
geçen bu soruların cevaplarını, İçtüzüğün tayin ettiği
süre zarfında, Millet Meclisi Başkanlığına bildirme
nizi rica ediyorum efendim.

BAŞKAN •— Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum.

ORMAN BAKANI FİKRET
— Estağfurullah efendim.

101 Genel Yönetim ve destek hizmet
leri .
134 131 900
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Ormancılık hizmetlerinin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi
239 263 400
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Orman alanlarının ağaçlandırıl
ması ve erozyon kontrolü
152 779 040
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
8 905 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(535 079 340) lira olarak tahmin edilmiştir.

SAATÇİOĞLU

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Orman
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum efendim.
Ç) ORMAN BAKANLIĞI
Bölüm

BÜTÇESİ
Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
15 726 030
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111

Orman köylerinin geliştiril
mesi
29 919 569
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
95 149 376
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

900

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı :
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (I)
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi
hususunu oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Orman Genel

Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1975
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (535 079 340) lira öde
nek verilmiştir.
(1) 146 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Bölüm

Lira

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyorum.
Bölüm

Lira

535 079 340
2 Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1975
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, Özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahribine 1975 malî yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

—348 —

M. Meclisi

B : 48

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve
53 ncü maddeleri hükümleri, Orman Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da
uygulanır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve
buna bazı maddeler ekleyen Kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekten yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarına karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler..,
Kabul edilmiştir.
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Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Orman
kanları yürütür.

ba

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu katma bütçe ayrıca açık oylarınıza sunula
caktır.
Muhterem arkadaşlarım, kabul edilen bu bütçe
lerin, Orman Bakanlığımızın değerli mensupları ta
rafından millet ve memleket hayrına mesailer vesi
lesi ile başarılı sonuçlara götürülmesini Meclisimiz
adına temenni ediyorum.
Çalışma süremiz dolmuş,
programımız gerçek
leşmiştir. 26 . 2 . 1975 Çarşamba günü saat 10.00'da
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 22,45

t«-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

VE

CEVAPLARI

s

1. — İstanbul Milletvekili
Mehmet Emin Sun
gur'un, komando adı verilen grupların teşkilât
ve
faaliyetlerine
ilişkin sorusu
ve Başbakan
Sadi
Irmak'ın yazılı cevabı (7/352)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini say
gılarımla arz ederim.
İstanbul Milletvekili
Mehmet Emin Sungur

Soru 2. Komandoların bu eylemleri sırasında;
bazı görevlilerin seyirci olduğu ve hatta tecavüz eden
lere göz yumup yardımcı olduğu genel kanaatine ka
tılıyor musunuz?
Soru : 3. Bu tip eylemlerin önceden tertiplen
diği, planlandığı ilgili görevlilerce size önceden du
yurulmakta mıdır? Duyuruluyorsa; zamanında, ye
rinde ve yeterince neden etkin tedbir alınmamakta
dır? Konuyla ilgili olarak hakkında tahkikat açılan
görevli var mıdır?
Soru : 4. Komandoları baskın mahalline geti
ren veya götüren araçların kimlere ait olduğu bilin
mekte midir? Bu grupların bir dernek veya siyasî
bir teşekkülle ilgisi var mıdır? Varsa isimleri?

Soru : 1. Halk arasında ve basında komando adı
verilen bazı grupların; talebe yurdu, okul, kitapçı
Soru : 5. Bu kadar önemli huzur bozucu olay
dükkanı ve toplantıları bastıkları, masum insanları
lardan sonra başarılı sayıp (hükümet üyesi olan)
dövdükleri, yaraladıkları hatta cinayet işledikleri ha
Sayın İçişleri Bakanı ile beraber çalışmaya devam
berleri tarafınızdanda duyulmakta mıdır?
I edecek misiniz?

M. Meclisi
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 77-451/1057
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Millet Meclisi Başkanlığına
Kanunlar Müdürlüğü:
İlgi : 24 . 1 . 1975 tarih ve 7/352-1804/15963 sa
yılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un,
komando adı verilen grupların teşkilât ve faliyetlerine ilişkin yazılı soru önegesinin cevabı ilişik olarak
sunulmuştur.
Saygiyle arz ederim.
Ord. Prof. Dr. Sadi îrmak
Başbakan
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un,
Komando adı verilen grupların teşkilât ve faaliyet
lerine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.
İçişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre;
1. Yüksek öğretim gençliği arasında çeşitli dü
şünce ve siyasî görüşlere sahip grupların bulunduğu
bilinmektedir. Bunlardan kendilerine «Komando» de
nilen sağ düşünceli bir grupun mensupları ile solcu
gruplar arasında çıkan olaylar ve sanıkları hakkında
bir ayrım gözetilmeksizin kanunî işlem yapılmakta
dır.
2. Komando adı verilen grupların karıştığı olay
lar sırasında bazı görevlilerin seyirci kaldığı, teca
vüz edenlere göz yumduğu veya yardımcı olduğu hu
susunda İçişleri Bakanlığına herhangi bir başvurma
olmamıştır.
Ancak çeşitli yayın organlarında çıkan yazılar
üzerine zabıtaya kanunsuz davranışlar karşısında
mutlak tarafsızlığın korunması ve hareket nereden
gelirse gelsin, eşit işlem yapılması için çeşitli genel
ge ve demeçlerle emirler verilmekte ve uyanlarda
bulunulmaktadır.
3. Gruplar arasındaki düşünce ayrılığı nedeniyle
gerginliklerdeki gelişmeler önemle izlenmekte ve alı
nan haberler objektif ölçülerle değerlendirilmekte,
buna göre alınması gereken güvenlik tertip ve tedbir
leri saptanır, bütün olanaklar kullanılarak planlı bir
şekilde uygulanmaktadır.
Gruplar arasında sürekli bir gerginlik vardır. Bu
nedenle en küçük bir anlaşmazlık veya kışkırtma ani
den yaralama ve ölümle sonuçlanan bir olaya dönü
şebilmektedir. Bu olaylara bile zabıta kuvvetlerimiz
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süratle müdahale ederek olayın daha fazla genişle
mesini önlemektedir.
4. Komando adı verilen grupları olay yerlerine
getiren veya götüren araçların kimlere aidolduğunu
belirten bir bilgi bulunmamaktadır.
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
Başbakan
2. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 1974 yılının çayla ilgili 2 No. lu Kararna
mesine ve Çay - Kur borçlarına ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı.
(7/371)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygiyle arz ederim.
25 . 1 . 1975
Rize Milletvekili
Osman Yılmaz Karaosmanoğlu
Soru :
1. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda Hazine Ge
nel Müdürü Çay - Kur'a borcunuzun 90 milyon lira
olduğunu kabul etmektedir. Artakalan borcu kim,
ne zaman ve nasıl ödeyecektir?
2. 1974 yılının çayla ilgili 2 No. lu Kararname
siyle tüm borçların 1 Marta kadar ödenmesi gerek
mektedir. Yaptığım istihbarata göre artık borçlardan
mühim bir kısmının 1975 bütçesiyle ödenmek isten
diği beyan edilmektedir. Ecevit I Hükümetinin kara
rını yırtıp arta pahasına yeni bir Hükümet kararna
mesi mi hazırlıyorsunuz?
3. Türk köylüsünün emeği ve alınterine saygılı
kalınarak 1974 yılında saptanan yeni taban fiyatlar
la hangi mahsullere, ne miktar zam yapılmıştır, Dev
let süpvansiyonunun miktarı nedir? Şu ana kadar
ödenen miktarları ne kadardır, 1974 mahsulüne 1975
bütçesiyle ödenecek meblâğ var mıdır?
T. C.
Maliye Bakanlığı
Ankara
Hazmiit : KKİD (TKŞ)
Sayı : 52183-Gen : 11194
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Konu : Soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3. 2 . 1975 gün ve 7/371-1865/16324 sayılı
yazınız.
Rize Milletvekili Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği soruların cevap
lan aşağıda sunulmuştur:
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I - Çay - Kur'un yatırım ve finansman programı:
1. Bilindiği üzere Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
işletme açıklan ile yatırımlarının finansmanı için ih
tiyaç duyulan kaynaklar Bakanlar Kurulunca kabul
edilen yıllık yatırım ve finansman programları çerçe
vesinde karşılanmaktadır.
2. Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne 1974 mah
sulü yaş çay bedellerinin ödenmesi ve kurumun 1974
yılı işletme açığı ve yatırımlarının finansmanı için
1973 yılı Bütçesinden 392,2 milyon lira, 1974 bütçe
sinden ise bugüne kadar 400 milyon lira sermayesi
ne mahsuben veya ikraz olarak ödenmiştir. Bütçede
bakiye ödenek olarak mevcut 40 milyon lira da önü
müzdeki günlerde ödenecektir.
3. Görüldüğü gibi Bakanlığım Çay Kurumuna
borçlu olmayıp, işletme ve yatırım faaliyetlerinin za
manında ve en iyi şekilde yürütülmesini teminen Ba
kanlar Kurulu kararı ile kabul edilen genel yatırım ve

Ürün
Fındık
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
Şeker Pancarı
Çay
Antep Fıstığı
Zeytin Yağı
Kuru tncir
Çavdar
Buğday Ortalama
Yulaf Ortalama
Arpa Ortalama
Çeltik Ortalama
Pamuk Ortalama
Tütün Ortalama
Canlı Hayvan
Koyun
Sığır

1973 Fiyatı
Kg Krş.
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finansman programı çerçevesinde
ödemelerde bulunmaktadır.

kuruma

gerekli

II — 7/8587 sayılı kararla ilgili ödemeler :
Bakanlar Kurulu'nun 30 . 11 . 1973 gün ve 7580
sayılı Kararı ile tespit edilen 1974 yılı Genel Yatı
rım ve Finansman programının uygulamaya başlan
masından sonra çıkarılan 1 . 7 . 1974 gün ve 7/8587
sayılı Kararname ile Çay Kurumunun kontenjan faz
lası çayların bedelini 1 . 3 . 1975 tarihine kadar öde
mesi öngörülmüştür. Anılan Kararnamede 300 milyon
lirayı bulan bu borçların ödenmesi için gerekli finans
manın kaynağı belirtilmemiş olmakla beraber, Ba
kanlığımca bu borçların Kararnamede öngörülen
1 . 3 . 1975 tarihine kadar tasfiyesini teminen gerek
li tedbirler alınmıştır.
III — Destekleme fiyatları ve zararları :
1 — 1973 ve 1974 yallarında saptanan taban fiyat
ları aşağıda sunulmuştur;
1974 Fiyatı
Kg Krş.

940
554
30
450
1 800
—
400
90
120
83
88
340
554
2 150
—
—
—

2 — Bazı ürünlerin idrak dönemlerinin farklılığı,
stokların varlığı ve satışların içinde bulunduğumuz
yılda da devam edişi gibi nedenlerle 1974 yılı des
tekleme alımlarından doğacak zarar miktarının şu
anda kesin bir şekilde saptanması mümkün olama
maktadır. Geçmiş yıllara ait zararların incelenerek
kesinleşmesi ve bu zararların tasfiyesi konusunda ge
rekli işlemlere girişilmiştir. Bununla beraber konu ile
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1 350
783
40
625
2 500
1 750
500
158
214
146
153
425
783
2 950

1 200 - 1 600
1 100 - 1 500

% Artış
43.6
50.4
33.3
39.0
39.0
—
25.0
75.6
78.3
75.9
73.9
25.0
41.3
37.2

—
—

ilgili tahminî rakamların sunuluşunda yarar görül
mektedir.
3 — Bu cümleden olmak üzere; Çay Kurumu'nun
1973 ve 1974 yıllarındaki toplam zararı 1 441.2 mil
yon liradır. Oysa 1962 - 1973 döneminde destekleme
alımına konu olan ürünlerden doğan zarar miktarı ise
4.9 milyar lira civarında tahmin edilmektedir. 1974
yılında ise Çay Kurumu'nun 611.2 milyon liralık za-
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rarına karşılık çay dışındaki destekleme konusu di
ğer ürünlerden doğması muhtemel zarar kabaca 5.0
milyar lira civarında olmaktadır. Bu durumda takdir
edileceği üzere; çayda geniş ölçüde Devlet desteği
söz konusudur.
Saygılarımla arz ederim.
îmza
Maliye Bakanı
3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Şereflikoçhisar
kampında kaybolan matkaplara ve yapılan tahkikata
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in
yazılı cevabı (7/379)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
rica ederim.
3 . 2 . 1975
Giresun Milletvekili
Orhan Yılmaz
.Soru : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının
Şereflikoçhisar kampında 12 Ocak 1975 günü 5 adet
ve 19 Ocak 1975 günü de 1 adet olmak üzere 6 adet
matkap çalınmıştır.
Olayla ilgili mahallî zabıta araştırma yapmış, olay
ların faillerinin bulunamaması üzerine Anakara'dan
da, zabıta görevlileri Şereflikoçhisar'a gelmişlerdir.
tik anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının
kampında görevli mühendis, teknik eleman ve işçi
ler üzerinde soruşturmayla işe başlanmış, bir mühen
dis devamlı gözaltında bulundurulmuş, bu arada
şimdiye kadar hiçbir ülkede rastlanmayacak yeni bas
kı ve işkence yoluna' gidilmiştir. Çok eski çağlarda
uygulanan ateşle dağlama gibi çok ilkel bir usul
28 Ocak 1975 günü işçi Süleyman Çevik'e uygulan
mıştır. Bu işçi soyulmuş sonra ayakları yanmakta
olan sobaya değdirilmek suretiyle yakılmıştır, tşçi Sü
leyman'ın ayaklarının yandığına dair doktor raporu
vardır.
Bu işkenceyi Ankara'dan gönderilen ve sivil gi
yinmiş Sedat adında bir Jandarma Üsteğmeninin yap
tığı söylenmektedir.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın Şereflikoçhisar kampında soygun olayı olmuş
mudur? Olduysa failleri yakalanmış mıdır? tşçi Sü
leyman Çevik'in ayaklarını ateşle dağlamak suretiyle
insanlık ve çağ dışı işkence yapan görevli gerçekten
Jandarma Üsteğmeni Sedat mıdır? Bu işkenceyi ya
panlar ve yaptıran kimse kimdir, görevi nedir ve
kendisi hakkında Yüksek Başbakanlık ve Bakanlık
ça ne gibi işlemler yapılması düşünülmektedir?
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T. C.
İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel
Komutanlığı

20 . 2 . 1975

tSTH. : 7503 - 5 - 75/Em.
ve Asyş Ş. I. Ks.
Konu : Giresun Milletvekili Orhan
Yılmaz'ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 12.2.1975
gün ve 7/379 - 1876/16424 sayılı yazısı.
Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Sayın
Başbakan ile tarafıma yöneltilen yazılı soru önerge
sinde ileri sürülen konular incelenmiş ve sonucu aşa
ğıda belirtilmiştir.
1. — 12 . 1 . 1975 tarihinde Şereflikoçhisar ilçesin
de faaliyet gösteren T. P. A. O. lığına ait sondajda
kullanılan ve herbiri 100 000 TL. değerinde olan it
hal malı altı adet matkap meçhul kişiler tarafından
çalınmıştır. .
2. — Olayın aydınlatılması, suçluların yakalanması
ve çalıntı matkapların bulunması maksadı ile Ankara
Valiliği tarafından Şereflikoçhisar ilçe J. Brk. K. V.
J. Kd. Ütğm. Hüdai Şirin ve Yenimahalle ilçe J. Brk.
K. V. J. Kd. Ütğm. Sedat Özdemir görevlendirilmiştir.
Görevliler Konya, Adana, Ankara ve Diyarbakır
illerinde araştırma ve soruşturma yapmışlardır.
3. — Yapılan tahkikat sonunda Şereflikoçhisar'da
çalınan altı adet matkap Konya iline bağlı Karaman
ilçesinde toprağa gömülü olarak bulunmuştur.
Bu matkapları çalan sanıkların Diyarbakır ilinden
Abdullah Sabahlı, tnan Kaykon ile Konya ilinden
Muzaffer Canpolat, Mehmet Alaşahin, Dursun Volga
ve Hacı Söylemez oldukları tespit edilerek hepsi Şe
reflikoçhisar C. Savcılığına teslim edilmiştir ve tutuk
lanmışlardır.
4. — Bu hırsızlığın tahkiki sırasında ayrıca Diyar
bakır ve Batman bölgesinden de 4 matkap çalındığı tes
pit edilmiştir. Bu matkaplardan bir tanesi Konya'da
üç tanesi de Ankara'da Yıba çarşısında Şenel Ticaret
Mağazasında bulunmuştur. Bu olayın iki suçlusu An
kara Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğüne teslim edil
mişlerdir.
5. — Hırsızlık olayının haber alınması üzerine
olay mahallinde soruşturma yapan görevliler, Şe
reflikoçhisar T. P. A. O. da çalışan mühendis, Son-
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dör, Sondör yardımcıları ve işçilerin sanık sıfatı ile
bilgi ve görgülerinde baş vurmuşlardır. Bu arada aym
yerde sondör yardımcısı olarak çalışan Süleyman Çevik'in ifadeside alınmış; Ancak hakkında sanık olarak
herhangi bir işlem yapılmamıştır.
6. — Süleyman Çevik'in ayaklarının sobaya ya
pıştırılarak yakıldığı iddiası üzerinde ayrıca durulmuş,
adı geçenin 29 , 1 . 1975 tarihinde Sosyal Sigortalar
Kurumu anlaşmalı hekimi Dr. Kâmuran Ayanlar'a
sol bacak ve uyluk dış kısmında kaynar su dökülmesi
nedeni ile yanık bulunduğundan bahisle baş vurduğu
ve 5 . 2 . 1975 tarihine kadar (7) günlük istirahat al
dığı, muayene sırasında vücudunun başkaca bir yerin
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de dağlama veya yakma emaresinin görülmediği anla
şılmıştır.
7. — Tahkikat sırasında herhangi bir mühendis
göz altına alınmamış, sözü edilenler hırsızlığın tespit
ve faillerinin yakalanmasında zabıtaya yardımcı ol
muşlardır.
8. — Yenimahalle ilçe J. Brk. K. V. J. Kd. Ütğm.
Sedat Özdemir hakkında yukarıdaki soruşturmadaki
tutum ve davramşları nedeniyle herhangi bir şikâyet
olmadığından adlî ve idarî yönlerden hiçbir işlem ya
pılmamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mukadder Öztekin
İçişleri Bakanı

>v«^<
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Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975)
X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C.
Senatosu : 1/228) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1975)

3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı :
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211;
C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C.
Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975)

X 3. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1975
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S.
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma
tarihi : 15 . 2 . 1975)

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/182; C. Se
natosu ; 1/272) (M. Meclisi S. Sayısı : 148; C. Se
natosu S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 19.2.1975)

X 4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı :
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)

X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S.
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma
tarihi : 15 . 2 . 1975)

X 5. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı :
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289)
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı :
418) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975)

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/223; C, Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 133; C. Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1975)
X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 2 . 1975)
X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/292)
(M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı :
421) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975)
X 9. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213;
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C.
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975)
X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216;
C. Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C.
Senatosu S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975)
X 11. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı :
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma

>&<

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi:
1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı :
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı :
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
X 14. — İktisadî ve Ticarî İlemler Akademileri
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1975)
X 15. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı :
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi :
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı :
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi :
15 . 2 . 1975)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

..*...

Dönem : 4
Toplantı : 2

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

144

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/226: C. Senatosu : 1/293)
(Not.: C. Senatosu S. Sayısı : 422)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 2590

14.2.

BÜTÇE K A R M A KOMİSYONU

1975

BAŞKANLIĞINA

İlgi: 27 . 1 . 1 9 7 5 gün ve 1/226 - 58 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 3 . 2 . 1 9 7 5 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul
olunan Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
AÇIK OY NETİCESİ

(96)

Kabul
Ret

60
36

Bütçe Karma Komisyonu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu.
Esas No. : 1/226.C.S. 1/293
No. : 156

15 . 2 . 1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
ilişikte gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Vahit Bozatlı
Sivas Milletvekili

Dönem : 4

Topiant, :i

i XC

MİLLET

MECLİSİ

S, Sayısı :

14D

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/227; C. Senatosu : 1/294)
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 423)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 2589

14.2. 1975

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
îlgi: 27.1.1975 gün ve 1/227-56 sayılı yazınıza karşılıktır:
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.2.1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul
olunan Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
AÇIK OY NETİCESİ

(97)

Kabul
Ret

61
36

Bütçe Karma Komisyonu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No, : 1/227.C.S. 1/294
•No. : 157

15.2.

1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 3 . 2 . 1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen
(Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik
te sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Vahit Bozatlı
Sivas Milletvekili

»••-«

Dönem , 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

Toplantı i 2

I /fi
| *|\)

Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M .Meclisi : 1/228:
C. Senatosu : 1/295)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 424)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 2588

11.2.1975

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi: 27.1.1975 gün ve 1/228 - 59 sayılı yazınıza Karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul
olunan Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
AÇIK OY NETİCESİ
Kabul
Ret

: (97)
• 63
34

Bütçe Karma Komisyonu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : l/228,C.St 1/295
No. : 158

15 . 2 . 1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen
(Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte
sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkam
Vahit Bozatlı
Sivas Milletvekili

